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 إلى اقتناصها
ً
دائما 0709

تقرير اقتصادي

أعــلــن نــائــب رئــيــس مجلس الـــوزراء محيي عامر
وزيـــر الــدولــة لــشــؤون مجلس الـــوزراء 
ــة  ــ ــدراســ ــ ــه الــ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــان إحـ ــتــ ــيــ ــشــ بـــــــــراك الــ
الــمــعــدة مـــن ديـــــوان الــخــدمــة الــمــدنــيــة 
بشأن »البديل االستراتيجي لألجور 
والــــمــــرتــــبــــات« إلــــــى مـــجـــلـــس الـــخـــدمـــة 
ــرأي؛  ــ ــداء الـ ــ ــ الــمــدنــيــة لــمــنــاقــشــتــهــا وإبـ

 إلقرارها.
ً
تمهيدا

وقـــال الــشــيــتــان، لـــ »كــونــا« أمـــس، إن 

تلك الدراسة جاءت في المحور التاسع 
ــن بـــرنـــامـــج عــمــل الــحــكــومــة للفصل  مـ
التشريعي الـ 17 )2022 - 2026( تحت 
 
ً
ــلـــة«، مــوضــحــا ــقــــوى الـــعـــامـ عـــنـــوان »الــ
أن الــخــطــة الــزمــنــيــة لــتــطــبــيــق الــبــديــل 
 لــلــدراســة تشمل 

ً
االســتــراتــيــجــي وفــقــا

3 مــراحــل، وســيــتــم الــبــدء بـــاإلجـــراءات 
الــازمــة لتطبيق المرحلة األولــى بعد 

إقرار مجلس الخدمة للدراسة.

، طالب عضو لجنة األولويات 
ً
نيابيا

ــــب أحـــــمـــــد الري  ــائـ ــ ــنـ ــ ــة الـ ــيــ ــانــ ــمــ ــرلــ ــبــ الــ
باستعجال إنجاز »الخدمة المدنية« 
للمشروع وتحديد وقت محدد إلنجازه 
مـــن الــحــكــومــة وإحـــالـــتـــه إلــــى مجلس 
األمـــة، الـــذي سيعطيه أولــويــة قصوى 

فور وصوله.
وقال الري، لـ »الجريدة«، إن »البديل 
االســتــراتــيــجــي« هــو أداة لــوضــع سلم 

الــرواتــب على أســس سليمة وتحقيق 
العدالة، وما يتعلق بالوصف الوظيفي، 
ــــب بــل  ــــرواتـ ــالـ ــ ــقـــط بـ إذ ال يـــخـــتـــص فـ
هــو نــظــام متكامل للخدمة المدنية، 
 إلــى أنــه قبل 10 سنوات تمت 

ً
مشيرا

االستعانة باستشاري عالمي وماتت 
دراسته بـ »الخدمة المدنية«، لذا يجب 
استعجال إنجاز هــذا المشروع خال 

دور االنعقاد الحالي.

ــتـــب الــمــجــلــس  ــكـ إلـــــــى ذلــــــــك، قـــــــرر مـ
فــــي اجـــتـــمـــاعـــه أمـــــــس، إلــــغــــاء قـــــــرارات 
بــالــمــوافــقــة عــلــى طــلــبــات مــنــح الــمــزايــا 
المالية االستثنائية لمنصب األمين 
العام واألمــنــاء المساعدين، والتي تم 
إقرارها من جانب المكتب السابق في 
اجتماعه بــتــاريــخ ٢٨/ ٧/ ٢٠٢٢، الــذي 
ــل الــمــجــلــس  ــدور مـــرســـوم حـ ــ ســبــق صـ

بتاريخ ٢/ ٨/ ٢٠٢٢.
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المحكمة الدستورية تؤّجل الطعون 
االنتخابية لجلسة 8 مارس

قــــررت الــمــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة، أمــــس، تــأجــيــل 
النظر في الطعون االنتخابية إلى جلسة 8 مارس 
المقبل؛ لــاطــاع على محاضر االنــتــخــاب التي 
 لــلــجــدول المعلن فــي المحكمة 

ً
تــم ضمها، وفــقــا

بالدوائر االنتخابية األولى والثانية والثالثة.
وكــانــت المحكمة قــررت الشهر الماضي ندب 

مــســتــشــاريــن لــانــتــقــال إلـــى مــقــر األمـــانـــة الــعــامــة 
لمجلس األمــة التخاذ الــازم نحو ضم محاضر 
اللجان الرئيسية للدوائر الثاث المذكورة، وفتح 
عدد من صناديق االنتخاب الستخراج محاضر 
بعض اللجان التي لم ترد في مرفق كتاب وزارة 

الداخلية.
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»لقاء أبوظبي« يدعو للتنسيق في مواجهة التحوالت

 
ً
استضافت العاصمة اإلمــاراتــيــة أبــوظــبــي، أمــس »لــقــاء أخــويــا

« حضره رئيس اإلمارات الشيخ محمد بن زايد، وسلطان 
ً
تشاوريا

عمان هيثم بن طارق، وملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى، وأمير 
قطر الشيخ تميم بن حمد، وملك األردن عبدالله الثاني، والرئيس 

المصري عبدالفتاح السيسي. 
وقالت وكالة األنباء اإلماراتية إن هدف اللقاء الذي عقد تحت 
عنوان »االزدهــار واالستقرار في المنطقة«، هو »ترسيخ التعاون 
وتــعــمــيــقــه عــبــر مــزيــد مـــن الــعــمــل الــمــشــتــرك والـــتـــعـــاون والــتــكــامــل 
اإلقليمي«، مضيفة أن المشاركين استعرضوا »التحديات التي 
« وأكدوا حرصهم على 

ً
 واقتصاديا

ً
 وأمنيا

ً
تشهدها المنطقة سياسيا

»التواصل والتشاور والتنسيق المستمر تجاه مختلف 

موقع تحطم الطائرة في بروفاري أمس )رويترز(

أوكرانيا: مقتل وزير الداخلية وقيادات بتحّطم مروحية

١٢

ً
إسرائيل: القضاء »يعزل« وزيرا

ويضع نتنياهو في الزاوية
وسط مواجهة مصيرية بين القضاء اإلسرائيلي وحكومة 
بنيامين نتنياهو حول تعديات قضائية تقول المعارضة 
إن إقرارها سيقضي على »النظام الديموقراطي« في الباد، 
قضت المحكمة العليا اإلسرائيلية، أمس، بإلغاء تعيين رئيس 
 في حكومة نتنياهو؛ إلدانته 

ً
حزب »شاس« أرييه درعي وزيرا

في قضية جنائية تتعلق بمخالفات ضريبية. 
 
ً
وذكر متحدث باسم المحكمة أن قرار تعيين درعي وزيرا

رغم وجود حكم بسجنه مع وقف التنفيذ، ينطوي على انعدام 
معقولية شديد، وأن على نتنياهو نقله من منصبه.

وفي وقت سابق، هدد »شاس« بتفكيك الحكومة في حال 
وافق نتنياهو على تنفيذ قرار المحكمة العليا المرتقب. وقال 
وزير الرفاه عن »شاس«، يعقوب ميرغي، إن »نتنياهو يعلم أنه 
ي 

َ
لن تكون هناك حكومة من دون درعي«، الذي يتولى وزارت

الداخلية والصحة.
 
ً
وفي حال رفض درعي االستقالة، فإن نتنياهو ملزم قانونيا
بتنفيذ قــرار المحكمة وإقالته لتفادي الــوقــوع فــي مخالفة 
قانونية. وإذا انسحب »شــاس« من االئتاف الحكومي، فإن 

نتنياهو سيخسر ثقة الكنيست، وستسقط الحكومة. 
وحشدت المعارضة نحو 100 ألف متظاهر ضد التعديات 

القضائية التي طرحها االئتاف الحاكم، الذي يوصف 

السعودية: غّيرنا نهجنا وال منح من دون شروط
كشف وزيـــر المالية الــســعــودي محمد 
الجدعان، أن باده اعتمدت مقاربة جديدة 
بشأن مساعدة الدول الصديقة والحليفة 
 وإصـــاحـــات 

ً
ــا تــرتــبــط بــتــنــفــيــذهــا شـــروطـ

اقتصادية على غرار ما تقوم به الرياض.
ــان، خــــال مــشــاركــتــه في  ــدعـ وقـــــال الـــجـ

ــتــــصــــادي الــعــالــمــي  مـــنـــتـــدى دافـــــــوس االقــ
بــســويــســرا، أمــــس، إن الــمــمــلــكــة »اعـــتـــادت 
تقديم منح ومساعدات لحلفائها مباشرة 
دون شروط، وهي تسعى إلى تغيير ذلك«، 
 أن السعودية تحث دول المنطقة 

ً
مضيفا

على القيام بإصاحات.

 وأضــــاف: »نــحــن فــي حــاجــة ألن نشهد 
إصــاحــات، نــفــرض ضــرائــب على شعبنا 
ونتوقع من اآلخرين فعل األمر نفسه، وأن 
، نريد المساعدة، لكننا نريد 

ً
يبذلوا جهدا

منكم االضطاع بدوركم«.
02من جانب آخر، لفت الجدعان  02
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إسرائيل: القضاء »يعزل« وزيرًا...

السعودية: غّيرنا نهجنا وال منح...

»لقاء أبوظبي« يدعو للتنسيق...

 للسعودية، وأكبر شريك تجاري لها، 
ً
إلــى أن الصين »مهمة جــدا

 شريك مهم واستراتيجي للغاية«، 
ً
لكن الــواليــات المتحدة أيضا

 إلى أن بالده تهدف إلى »جسر الهوة« بين واشنطن وبكين، 
ً
مشيرا

وأن تكون »قوة اتصال« سواء كان بين الصين والواليات المتحدة 
أو غيرهما، »ونضطلع بــدورنــا، ويمكنكم التعويل على الرياض 

لمواصلة لعب هذا الدور«.
إلى ذلك، أكدت السفيرة السعودية لدى الواليات المتحدة، ريما 
بنت بندر آل سعود أمس، أن الحفاظ على الشراكة االستراتيجية 
الطويلة األمد بين الرياض وواشنطن »ضرورية للغاية« لالستقرار 

العالمي.
وأضافت السفيرة، في منتدى دافوس: »نعم كانت هناك لحظة 

 في تاريخ الدولة العبرية، وحذرت 
ً
 وتشددا

ً
بأنه األكثر تدينا

من أن المضي بإقرارها يهدد بإشعال »حرب أهلية«.
ــر الــقــضــاء يــاريــف  وتـــهـــدف الــتــعــديــالت الــتــي أعــلــنــهــا وزيــ
ليفين إلى تقويض المحكمة العليا وااللتفاف على قراراتها 
والحد من صالحيات السلطة القضائية، مقابل تعزيز مكانة 
وصــالحــيــات السلطتين التنفيذية والتشريعية )الحكومة 

والكنيست(. 
وتمكن التعديالت نــواب االئــتــالف الحكومي مــن إسقاط 
قــرارات المحكمة العليا وتعدل قانون الحصانة البرلمانية 
ألعضاء الكنيست والوزراء ورئيس الوزراء، بحيث ال يواجهون 
التحقيق أو المحاكمة خالل توليهم مناصبهم، كما تلغي بند 
»االحتيال وخيانة األمانة« في القانون الجنائي والعقوبات، 
بحيث يتحول السياسي والموظف الحكومي إلى رجل فوق 

القانون.

التحوالت في المنطقة والعالم«.
وبحسب الــوكــالــة، شــدد الــمــشــاركــون على أن »بــنــاء الــشــراكــات 
االقتصادية والتنموية بين دولهم وعلى المستوى العربي عامة 
هــو المدخل األســاســي لتحقيق التنمية وصــنــع مستقبل أفضل 
للشعوب في ظل عالم يموج بالتحوالت في مختلف المجاالت«، 
مجددين التذكير بأهمية »االلتزام بقواعد حسن الجوار واحترام 

السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية«.

ــذا ال يــنــتــقــص مـــن حــقــيــقــة أنـــنـــا حــلــيــفــان  ــــالف، لــكــن هــ ــراع وخــ ــ صـ
استراتيجيان، وأننا أصدقاء، وهذه العالقة مهمة للعالم«.

وشـــددت على أهمية العالقات األميركية- السعودية التي مر 
، الفتة إلــى أن البلدين »يقف أحدهما إلــى جانب 

ً
عليها 80 عــامــا

اآلخر عند الضرورة«.
)دافوس ــ أ ف ب، رويترز، د ب أ(
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ملك بوتان يستقبل رئيس جهاز األداء  
الحكومي ومدير هيئة تشجيع االستثمار

ــبــــل الــــمــــلــــك جــيــغــمــي  ــقــ ــتــ اســ
وانجشوك، ملك بوتان الصديقة، 
أمــــــس، رئـــيـــس جـــهـــاز مــتــابــعــة 
األداء الحكومي، الشيخ أحمد 
المشعل، وذلــك في مقر إقامته 

بقصر بيان.
كــمــا اســتــقــبــل الــمــديــر الــعــام 
لـــهـــيـــئـــة تـــشـــجـــيـــع االســـتـــثـــمـــار 
ــيـــخ د. مــشــعــل  الـــمـــبـــاشـــر، الـــشـ

الجابر.

األمم المتحدة: حضور الكويت الدولي
 لها على »طاولة الكبار«

ً
وضع كرسيا

 لألمين العام للمنظمة في الكويت
ً
الشيخ أنهى فترة عمله ممثال

قــال ممثل األمــيــن الــعــام لألمم المتحدة 
المنسق المقيم لدى البالد د. طارق الشيخ، 
أمس، ان الكويت على مدار سنوات عديدة 
قـــامـــت بــجــهــود كــبــيــرة فـــي الــعــمــل الـــدولـــي 
واســتــثــمــارات مهمة فــي الــعــالقــات الدولية 
ومتعددة األطراف، وذلك لوضع كرسي لها 
على »طاولة الكبار«، مضيفا ان حضورها 
ــقـــوي« فـــي الــمــجــتــمــع الـــدولـــي لمصلحة  »الـ

المنطقة ككل.
ــا«  ــونـ ــاء مــــع »كـ ــقـ وأوضـــــــح الـــشـــيـــخ فــــي لـ
بمناسبة انتهاء فترة عمله ممثال لألمين 
ــــدى الـــــبـــــالد، أن  ــتـــحـــدة لــ الــــعــــام لــــألمــــم الـــمـ
جهود الكويت في تجهيز الدبلوماسيين 
واالستثمار في العالقات الدولية والعالقات 

المتعددة األطــــراف والــحــضــور الــالفــت في 
ــة مــتــوازنــة  الــمــحــافــل الــدولــيــة ووضــــع رؤيــ
ــن الـــجـــمـــيـــع القـــت  ــ ــة مـــتـــســـاويـــة مـ ــافــ ومــــســ

استحسانا عالميا.
وشدد على أهمية االستثمار في قيادات 
الــدولــة، ودعــم جهودها التي أدت الــى هذا 
الــحــضــور الــالفــت، مــؤكــدا أن الــوجــود على 

طاولة الكبار يحتاج الى استثمار.
وأشار الى التعاون مع المجتمع األهلي 
فــي دعـــم جــهــود مكافحة االتــجــار بالبشر 
وحــقــوق اإلنــســان ونشر الــوعــي حــول ذلــك، 
إضافة الى دور الحكومة في تحفيز الجهات 
المختلفة المستقطبة للعمالة الخارجية، 
والــذي كــان له دور كبير في تطوير آليات 

العمل المختلفة للتعامل مع هذه القضية 
باحترافية.

ــر مـــــع وزارة  ــيـ ــبـ ــكـ ــاون الـ ــعــ ــتــ ــالــ ونــــــــوه بــ
الخارجية ومكتب مساعد وزير الخارجية 
لشؤون حقوق اإلنسان والــديــوان الوطني 
لحقوق اإلنسان في االستجابة للتوصيات 
ــتــــي وافــــقــــت عــلــيــهــا الــــكــــويــــت فــــي إطــــار  الــ
المراجعات الدورية لتقارير حقوق اإلنسان.
وقال إن بعثة االمم المتحدة لدى البالد 
وقــعــت اتفاقية مــع غــرفــة تــجــارة وصناعة 
الكويت للتنسيق والعمل من أجل تحقيق 
اهــداف التنمية المستدامة وتعاونهم في 

تحالف األمم المتحدة للقطاع الخاص.
 أحمد المشعل أمس

ً
وانجشوك مستقبال

»التربية العربي لدول الخليج«: توفير 
توصيف شامل للنظم التعليمية

م ورشة عن »المؤشرات التعليمية« في قطر
ّ

المكتب نظ
نظم مكتب التربية العربي 
لــــدول الــخــلــيــج، بــالــتــعــاون مع 
ــاء الـــخـــلـــيـــجـــي،  ــ ــــصــ مــــركــــز اإلحــ
ــي  أمــــــــــــــــــس، ورشــــــــــــــــــة عــــــــمــــــــل فــ
الـــعـــاصـــمـــة الـــقـــطـــريـــة الــــدوحــــة 
بعنوان »المؤشرات التعليمية 
وأهميتها في صنع السياسات 

التعليمية«. 
وقال مدير قطاع المعلومات 
في المكتب، د. محمد الشريكة، 
فــــــي تــــصــــريــــح صـــــحـــــافـــــي، إن 
ــة تــســتــهــدف الــتــعــريــف  الــــورشــ
بالمؤشرات التعليمية وسبل 
ــا فـــــي صــنــع  ــنـــهـ االســـــتـــــفـــــادة مـ
القرارات والسياسات التعليمية 
ومــــعــــرفــــة أنــــــــــواع الــــمــــؤشــــرات 
تـــــهـــــا وآلـــــيـــــات  ــة قـــــراء ــ ــقـ ــ ــريـ ــ وطـ
تــطــبــيــقــهــا وكــيــفــيــة االســتــفــادة 
ــراءات  ــ ــ مــنــهــا فـــي صــيــاغــة اإلجـ

والخطط التطويرية. 
وأوضح الشريكة أن الورشة 
واالجــتــمــاعــات المصاحبة لها 
تهدف الى بناء قدرات العاملين 
فــي وزارات الــتــربــيــة والتعليم 
بــالــدول األعــضــاء فــي المكتب، 

وتـــتـــيـــح لـــهـــم تــــبــــادل الـــخـــبـــرات 
من خــالل استعراض التجارب 
والممارسات في أساليب جمع 
البيانات وتحليلها وإتاحتها 
وإيـــجـــاد آلـــيـــات عــمــل مشتركة 
ــا الــــســــيــــاســــات  ــهــ ــيــ ــلــ تــــبــــنــــى عــ

التعليمية وتصنع القرارات. 
وأفــــــــاد بــــــأن هــــــدف صــيــاغــة 
اســتــراتــيــجــيــة مــشــتــركــة لتدفق 
البيانات وإتاحتها امر حيوي 
ومــهــم، حــيــث إن الــبــيــانــات هي 
األســــــاس الـــتـــي تــعــتــمــد عليها 
الــتــقــاريــر الـــدولـــيـــة فـــي تحليل 
ة الـــواقـــع الــتــعــلــيــمــي في  ــراء ــ وقــ

الدول األعضاء.
 وأضــــاف أن مكتب التربية 
ــــدول الــخــلــيــج يــطــور  الــعــربــي لـ
مــــــرصــــــد الــــخــــلــــيــــج لـــلـــتـــعـــلـــيـــم 
ــــذي ســيــكــون بــمــنــزلــة مــرجــع  الـ
ــبـــراء،  أصـــيـــل لــلــبــاحــثــيــن والـــخـ
حــيــث ســتــتــم إتـــاحـــة الــبــيــانــات 
واإلحــــــــــــصــــــــــــاءات عــــــــن الــــــــــدول 
ــا: كــمــا سيتم  األعــــضــــاء، مــــردفــ
توفير توصيف شــامــل للنظم 
الــتــعــلــيــمــيــة فـــي دول الــخــلــيــج، 

بـــمـــا يـــســـّهـــل عـــلـــى الــبــاحــثــيــن 
اع السياسات 

ّ
والمهتمين وصن

االطــالع والتعرف على تجارب 
الـــدول ومــبــادراتــهــا فــي تطوير 

التعليم.

محمد الشريكة

»األبحاث«: تسجيل 6 براءات اختراع جديدة بأميركا
 خالل 2022

ً
 بحثيا

ً
السديراوي: أنجزنا 20 مشروعا

أعــلــن مــعــهــد الــكــويــت لــألبــحــاث 
الـــعـــلـــمـــيـــة تــســجــيــل 6 اخــــتــــراعــــات 
ات االختراع  جديدة في مكتب براء
بالواليات المتحدة خالل عام 2022، 
ات االختراع، التي  ليصل عدد بــراء
حازها المعهد منذ 2010 حتى اآلن، 

إلى 50 اختراعا.
وقال القائم بأعمال المدير العام 
للمعهد، د. مــانــع الــســديــراوي، في 
بيان صحافي أمس، إن المعهد قام 
بإنجاز 20 مشروعا بحثيا في العام 
الماضي، مشيرا إلى أن الباحثين 
يواصلون العمل على 193 مشروعا.
وأضــاف السديراوي أن المعهد 
قــّدم خالل العام الماضي عــددا من 
االستشارات والدراسات والخدمات 
الــفــنــيــة والــتــقــنــيــة، وســـاهـــم فـــي 8 
مشاريع ضمن المبادرات الحكومية 
لخطة التنمية 2021/ 2022، وأبرم 
19 مذكرة تفاهم واتفاقيات جديدة 
مع جهات محلية وإقليمية ودولية، 
مــبــيــنــا أن بــاحــثــي الــمــعــهــد قــدمــوا 
خــــالل الـــعـــام الـــمـــاضـــي 155 ورقـــة 
عــلــمــيــة فـــي مـــؤتـــمـــرات تخصصية 
محليا وعالميا، 90 في المئة منها 

.)Q2و Q1( في مجالت علمية فئة
وأفــــــــــاد بـــــــأن الـــمـــعـــهـــد مــســتــمــر 

ــه لــلــحــفــاظ على  ــدراتـ فـــي تــطــويــر قـ
ــــالل نــظــام  ــه، مــــن خــ ــيـ ــثـ تـــمـــيـــز بـــاحـ
الـــبـــعـــثـــات، إذ أنــــهــــى 14 مــبــتــعــثــا 
الــعــام الــمــاضــي بعثاتهم، وحصل 
6 منهم على درجـــة الــدكــتــوراه و8 
ــى أن  ــ ــا إلـ ــتـ عـــلـــى الــمــاجــســتــيــر، الفـ
المعهد حقق العديد مــن الجوائز 
والــشــهــادات التقديرية مــن هيئات 
ومؤسسات علمية محلية وعالمية 
مرموقة، وحصد باحثوه للكويت 
مواقع في غاية األهمية، إذ حصل 
7 منهم على مكانة دولية مرموقة.

ــــى أن الــمــعــهــد أســـس  وأشـــــــار إلـ
شركة تجارية لتسويق ابتكاراته، 
بـــنـــاء عـــلـــى قــــــرار مــجــلــس الـــــــوزراء 
لتحويل مخرجاته وابتكاراته إلى 
تــطــبــيــقــات تــجــاريــة لــتــطــويــر بيئة 
األعــمــال فــي الــكــويــت، مــوضــحــا أن 
الـــمـــعـــهـــد ســيــمــضــي بـــثـــبـــات نــحــو 
مـــواصـــلـــة الـــعـــمـــل بــتــنــفــيــذ خــطــتــه 
االســتــراتــيــجــيــة الــتــاســعــة )2020/ 

.)2025

 لألمم المتحدة لمبادرة حبوب البحر األسود
ً
دشتي يباشر مهامه منسقا

 في إسطنبول لتمكين استئناف الصادرات من أوكرانيا
ً
ى عمله رسميا

ّ
تول

بــــــاشــــــر الــــــفــــــريــــــق الـــــركـــــن 
الــبــحــري الــمــتــقــاعــد عــبــدالــلــه 
ا لألمم 

ً
دشــتــي مهامه منسق

ــبــــادرة حــبــوب  الـــمـــتـــحـــدة لــــمــ
البحر األسود، إذ تولى مهامه 
رســمــًيــا بإسطنبول لتمكين 
اســـتـــئـــنـــاف الـــــــصـــــــادرات مــن 
أوكرانيا من الحبوب والمواد 
الغذائية واألسمدة، استنادا 
للمبادرة التي أقرت بالتعاون 
مع األمم المتحدة في يوليو 
الماضي، للسماح باستئناف 
الـــــصـــــادرات األوكــــرانــــيــــة مــن 
الــحــبــوب والـــمـــواد الــغــذائــيــة 
واألســـــــــمـــــــــدة، بــــمــــا فــــــي ذلــــك 
األمــونــيــا عــبــر مــمــر إنــســانــي 

بحري آمن.
وخــلــف دشــتــي الــســودانــي 
ــر عـــبـــدالـــلـــه، الــــــذي شــغــل  ــيـ أمـ
منصب منسق األمم المتحدة 

منذ أغسطس 2022. 
وتــعــتــبــر الـــمـــبـــادرة اتــفــاقــا 
لتصدير اإلمـــدادات الحيوية 
مرة أخرى من أوكرانيا التي 
تعد واحدة من أكبر مصدري 

الــحــبــوب فــي الــعــالــم، وتـــزود 
الـــســـوق الــعــالــمــيــة عـــــادة كل 
عــام بــحــوالــي 45 مليون طن 
من الحبوب، لكن بعد الغزو 
الـــروســـي لــلــبــالد، فـــي أواخـــر 
فبراير 2022، تراكمت جبال 
الحبوب في الصوامع، فيما 
لم تتمكن السفن من الحصول 
عــلــى مــمــر آمــــن مـــن الــمــوانــئ 

األوكرانية وإليها.
ووافــــقــــت األمــــــم الــمــتــحــدة 
واالتــــحــــاد الـــروســـي وتــركــيــا 
وأوكرانيا على المبادرة، في 
حــفــل تــوقــيــع تــم فــي المدينة 
التركية بإسطنبول، وسمح 
االتفاق باستئناف صادرات 
الــحــبــوب والـــمـــواد الــغــذائــيــة 
األخــــرى واألســـمـــدة، بــمــا في 
ذلـــك األمــونــيــا، مــن أوكــرانــيــا 
عـــبـــر مـــمـــر إنــــســــانــــي بـــحـــري 
آمـــن مـــن 3 مـــوانـــئ أوكــرانــيــة 

رئيسية.
ــيــــذ االتـــــــــفـــــــــاق، تـــم  ــفــ ــنــ ــتــ ولــ
إنشاء مركز تنسيق مشترك 
)JCC( فـــي إســطــنــبــول، يضم 

مــمــثــلــيــن رفــيــعــي الــمــســتــوى 
من االتحاد الروسي وتركيا 
وأوكــرانــيــا واألمـــم المتحدة. 
ــراءات الـــصـــادرة  ــ ــــإجـ وفـــقـــا لـ
عن مركز التنسيق المشترك، 
ستخضع السفن الراغبة في 

المشاركة بالمبادرة للتفتيش 
قبالة إسطنبول للتأكد من 
خلوها من البضائع، ثم تبحر 
عبر الممر اإلنساني البحري 
ــــة  ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــئ األوكـ ــــوانـ ــمـ ــ ــى الـ ــ ــ إلـ
لــلــتــحــمــيــل. تـــم إنـــشـــاء الــمــمــر 

من قبل المركز، وتتم مراقبته 
على مدار الساعة طوال أيام 
األسبوع لضمان المرور اآلمن 
لــلــســفــن، كــمــا ســيــتــم تفتيش 
الـــســـفـــن فـــــي رحــــلــــة الــــعــــودة 
فـــي مــنــطــقــة الــتــفــتــيــش قبالة 

إسطنبول.
وأعـــــرب األمـــيـــن الـــعـــام عن 
ــادة الـــفـــريـــق  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــه لـ ــانــ ــنــ ــتــ امــ
الــمــتــقــاعــد عـــبـــدالـــلـــه وعــمــلــه 
الـــــجـــــاد والـــــتـــــزامـــــه بــتــنــفــيــذ 
الــــمــــبــــادرة، بــمــا فـــي ذلــــك في 
األوقــــات الــصــعــبــة، الفــتــا الــى 
ا 

ً
أن الفريق دشتي شغل سابق

مــنــصــب قـــائـــد قــــوة الـــواجـــب 
 CTF 152 البحرية المختلطة
المعنية باألمن البحري في 
الخليج العربي 2012/2011، 
وأشرف على تخطيط وتنفيذ 
العمليات األمنية البحرية في 

الخليج،
وتقاعد دشتي من القوات 
الــمــســلــحــة الــكــويــتــيــة، الــعــام 
الماضي، برتبة فريق، ولديه 
ــرة فــي  ــبــ ــخــ 40 عـــــاًمـــــا مـــــن الــ

مــجــاالت العمليات البحرية 
والـــــقـــــيـــــادة واإلدارة داخـــــل 
الكويت واالنــتــشــار المتعدد 

الجنسيات.  
ومــن عــام 2019 إلــى 2020 
شغل منصب ملحق الــدفــاع 
العسكري للكويت في بلجيكا 
وممثل البعثة الكويتية لدى 

»الناتو«.
وتولى منصب قائد لكلية 
ــارك الـــعـــبـــدالـــلـــه لــلــقــيــادة  ــبــ مــ
ــتــــركــــة فــي  ــمــــشــ واألركـــــــــــــــان الــ
الــكــويــت، منذ عــام 2015 إلى 
2019، حيث كان يشرف على 
السياسات واالستراتيجيات 
ــا ويـــــديـــــر شـــــؤون  ــ ــــورهـ ــــطـ ويـ
الموظفين والبنية التحتية، 
وقــبــل ذلــك تــم تعيينه مــديــًرا 
للدراسات في الكلية )2011/ 

.)2015
ــا منصب 

ً
كــمــا شــغــل ســابــق

قــائــد قـــوة الـــواجـــب البحرية 
المختلطة CTF 152 المعنية 
بــاألمــن الــبــحــري فــي الخليج 
ــــرف على  الـــعـــربـــي، حــيــث أشـ

تخطيط وتنفيذ العمليات في 
الخليج، وذلـــك خــالل الفترة 

من 2011 إلى 2012.
وخـــــالل الـــفـــتـــرة مـــن 2009 
إلــــــــى 2011 شــــغــــل مــنــصــب 
مــديــر مــعــهــد الــقــوة البحرية 
الــــكــــويــــتــــيــــة، ونــــــائــــــب قـــائـــد 
األسطول البحري بين 2007 
ــراب 72  ــ و2009، وقــائــد األسـ
و73 و74 خــالل عامي 2005 

و2007.
وابتداء من عام 1981 خدم 
الــفــريــق دشــتــي فــي مناصب 
مختلفة تتراوح بين ضابط 
ــــط  ــابـ ــ حـــــــــرب رئـــــيـــــســـــي، وضـ
تــنــفــيــذي، وضـــابـــط تـــدريـــب، 
وضابط ارتباط داخل القوات 
المسلحة الكويتية، بما في 
ذلــــك فـــي عــمــلــيــات االنــتــشــار 

اإلقليمية والدولية.

عبدالله دشتي

محمد الشرهان

الورشة الكويتية - األوروبية تدعو إلى إنشاء 
هيئة لمواجهة اإلرهاب اإللكتروني

أكــد مشاركون في ورشــة العمل المشتركة 
بين الكويت واالتحاد األوروبي، أمس، أهمية 
فهم منصات التواصل االجتماعي بهدف خلق 
مجتمع يسوده التسامح ولحمايته من الفكر 

المتطرف واألعمال اإلرهابية.
وأجـــمـــع الــمــشــاركــون، خـــالل الـــورشـــة الــتــي 
نظمها فريق مكافحة الفكر المتطرف التابع 
لــوزارة اإلعــالم؛ برعاية وزير اإلعــالم والثقافة 
وزيــــرالــــدولــــة لـــشـــؤون الـــشـــبـــاب عــبــدالــرحــمــن 
المطيري، وتستمر 3 أيام، على أهمية التدخل 
االستباقي لحماية الدول واألفراد من األعمال 

االرهابية عبر شبكة اإلنترنت.
وفـــي هـــذا الــصــدد، قـــال رئــيــس لجنة األمــن 
السيبراني في اتحاد اإلعالم اإللكتروني، محمد 
الرشيدي، إن اإلرهاب اإللكتروني أصبح أكثر 
فتكا من اإلرهاب التقليدي، معتبرا أن الحرب 
اإللكترونية تكلفتها قليلة وخطرها أكبر، ومن 

الممكن أن تدمر األنظمة اإللكترونية للدول.
ــاء  ــة إنــــشــ ــيــ ــمــ ــلــــى أهــ وشـــــــــدد الـــــرشـــــيـــــدي عــ

ــاب  هــيــئــة متخصصة فـــي الــحــمــايــة مـــن اإلرهــ
اإللكتروني، فضال عن الوعي بخطر اإلرهاب 
اإللكتروني لردع أي هجمات إلكترونية، السيما 

بعد تحّول األنظمة إلى أنظمة رقمية.

بث الكراهية

من جهتها، قالت المتخصصة في اإلعالم 
والدعاية اإلرهابية باالتحاد االوروبي، جوليا 
ــاد األوروبــــــي بـــدأ منذ  جــيــاكــومــلــي، إن االتـــحـ
عـــام 2015 بــوضــع لــوائــح وقــوانــيــن للحد من 
انــتــشــار ظــواهــر العنف ومــراقــبــة المحتويات 
اإلجرامية وحــذف المحتوى الداعي لإرهاب 
وبث الكراهية بالتعاون مع منصات التواصل 

االجتماعي.
ــــام 2012  ــــى أن عـ وأشــــــــارت جــيــاكــومــلــي إلـ
شهد تجنيد أشخاص ألعمال ارهابية، إذ تم 
استقطابهم عبر اإلنــتــرنــت، مــا دعــا للتوصل 
إلـــى اتـــفـــاق مـــع الــمــنــصــات اإللــكــتــرونــيــة لـــردع 

ــيــــة والــمــتــطــرفــة. ــابــ ــذه األعــــمــــال اإلرهــ ــ مـــثـــل هـ
وذكـــرت أن بعض الــحــســابــات »تـــدّس السم 
في العسل« عبر تقديم محتوى مضلل الفهم، 
وعليه يجب العمل على تفكيك الشفرات لردع 

أي أعمال غير قانونية أو متطرفة.

األفكار الهادمة

بـــــــدوره، قــــال رئـــيـــس مـــركـــز مــكــافــحــة غسل 
ــوال وتــمــويــل االرهـــــاب، الــمــحــامــي سعود  ــ األمـ
المحيش، إن اإلرهاب ظاهرة فكرية تبث األفكار 
الهادمة من قبل ضعاف النفس، وتطلب الجهد 

لمعالجة من جذور المشكلة وتقويم السلوك.
وأكد المحيش أن الكويت أخذت على عاتقها 
عــهــدا للتصدي بــكــل حـــزم لمكافحة اإلرهـــاب 
والتطرف بكل أشكاله، للمحافظة على أمنها 
وأمــن المجتمع الــدولــي، مشيرا إلــى أنها تمّد 
يد العون لكل دول العالم لمحاربة هذه الفئة 

الضالة.
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العوضي: تكامل القطاعين الحكومي واألهلي للتطوير الصحي
»استراتيجية للتوسع في تشغيل مستشفياتنا ونطمح للتعاون مع غوستاف روسي«

افتتح وزير الصحة أمس مؤتمر 
ومعرض صحة الكويت الـ11، 
»كويت ميديكا«، بالتأكيد على 
سعي الوزارة إلى التكامل بين 
القطاعين األهلي والحكومي، 

 لرؤية الكويت 2035.
ً
وفقا

ــر الـــصـــحـــة د. أحــمــد  ــ ــــد وزيــ أكـ
العوضي أن »الصحة« تسعى إلى 
الــتــكــامــل بــيــن القطاعين األهــلــي 
والــحــكــومــي، لــتــعــزيــز الــخــدمــات 
ــة الــكــويــت   لـــرؤيـ

ً
ــا ــقـ الــصــحــيــة وفـ

.2035
وقـــال الــعــوضــي، فــي تصريح 
ــــس عــلــى  لــلــصــحــافــيــيــن ظـــهـــر أمـ
هامش افتتاحه مؤتمر ومعرض 
صـــحـــة الـــكـــويـــت الــــــــــ11، »كـــويـــت 
ميديكا« إن أكبر دليل على هذا 
الــتــكــامــل والـــتـــعـــاون وجــــود هــذا 
ــذي نــأمــل أن يتكرر  الــمــؤتــمــر »الــ
كل عام لالطالع على الكثير من 
المستشفيات العالمية، خاصة 
أن هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن الــمــرضــى 
ــــي الــمــســتــشــفــيــات  يـــعـــالـــجـــون فـ
ــة خـــــــــــــــارج الــــــــبــــــــالد،  ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــ ــال ــ ــعــ ــ ــ ال
ــبــــرات  ــقــــطــــاب الــــخــ ــتــ وكـــــذلـــــك اســ
والمستشفيات العالمية للتعاون 
مــع وزارة الــصــحــة لــلــتــوســع في 
ات وفتح المستشفيات،  االنــشــاء
واالطـــالع على كــل مــا هــو جديد 

في دول العالم«.
 وكشف عن استكمال افتتاح 
الــكــثــيــر مـــن الــمــنــشــآت الصحية 

واألقـــــســـــام الــطــبــيــة فــــي الــعــديــد 
مــــن الـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات مــــن بــيــنــهــا 
مــســتــشــفــى الـــفـــروانـــيـــة الــجــديــد 
الذي يشهد تدشين أقسام النساء 
والــــــــــــوالدة واألطــــــفــــــال والــــخــــدج 
ــبـــرات  ــتـ ــمـــخـ ــة والـ ــ ــعـ ــ وقــــســــم األشـ
ــــل، وســـيـــتـــم  ــبـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ 5 فـــــبـــــرايـــــر الـ
تــخــصــيــصــه لــلــمــواطــنــيــن فــقــط، 
ويــأتــي تباعا انتقال الكثير من 
األقسام الطبية الستكمال افتتاح 
مستشفى الــفــروانــيــة وغــيــره من 

المستشفيات.
وأضـــــــــــاف الـــــعـــــوضـــــي: نـــأمـــل 
استكمال العمل في مركز الكويت 
لمكافحة السرطان والذي نطمح 
ــه الـــــــى الـــــتـــــعـــــاون مــع  ــ ــــاللـ ــن خـ ــ مــ
المستشفيات العالمية، خصوصا 
مستشفى »غوستاف روسي« في 

فرنسا إلدارة وعالج المرضى.
وتابع أن وزارة الصحة تسعى 
إلــــى عــمــل خــطــة واســتــراتــيــجــيــة 
ــل هـــــذه  ــيــ ــغــ ــشــ ــــع فـــــــي تــ ــــوسـ ــتـ ــ ــلـ ــ لـ
المستشفيات، وال ننسى كذلك 
ــيـــة والـــــكـــــوادر  ــنـ ــرات الـــوطـ ــبــ ــخــ الــ
الكويتية والــتــي تعد مــن أفضل 
ــوادر عــلــى مــســتــوى الــعــالــم،  ــكــ الــ

ونــــــأمــــــل كـــــذلـــــك الــــتــــكــــامــــل بــيــن 
القطاعين العام والخاص.

وفــــي كــلــمــتــه بــالــمــؤتــمــر، أكــد 
وزير الصحة حرص الوزارة على 
إشــراك القطاع الصحي الخاص 
كــشــريــك وطـــنـــي واســتــراتــيــجــي، 
مــمــثــال فــــي الـــشـــركـــات الــمــحــلــيــة 
والـــعـــالـــمـــيـــة الـــمـــتـــخـــصـــصـــة فــي 
المساهمة في تنفيذ المشاريع 
الصحية الضخمة الــتــي يجري 

العمل فيها بالبالد اآلن.

 BOT نظام الـ

مــــــن جـــــانـــــبـــــه، اعــــتــــبــــر مـــديـــر 
مستشفى السالم الدولي، رئيس 
اتحاد المستشفيات الخاصة د. 
أيــمــن الــمــطــوع أن المستشفيات 
األهــلــيــة أمـــن قــومــي صــحــي ألي 
ــــف يــمــكــن االســتــفــادة  ــة ورديـ دولــ
ــة الـــمـــنـــظـــومـــة  ــ ــدمـ ــ مـــنـــهـــا فــــــي خـ
الصحية بشكل أكــبــر، وذلـــك عن 
ــرارات  ــقــ طـــريـــق إعــــــادة دراســــــة الــ
والتشريعات التي تسهل وتدعم 
وتــفــتــح آفـــاقـــا وتــخــصــصــات من 

دول مــخــتــلــفــة لــلــعــمــل بــالــقــطــاع 
الصحي بالمستشفيات األهلية.

ــادة  ــ وشــــــدد عـــلـــى ضـــــــرورة إعـ
 BOT الـــنـــظـــر فــــي مـــــدة نـــظـــام الــــــ
للقطاع الصحي والتعليمي من 
ــنـــوات االســتــثــمــار  حــيــث عــــدد سـ
مع أهمية إعــادة صياغة النظام 
الــــصــــحــــي بـــشـــكـــل عـــــــام بــشــقــيــه 
الحكومي والخاص بما يتواكب 

مع العصر والدول المجاورة.

نجمة السالمة

بدوره، أكد مدير إدارة الجودة 
واالعــتــمــاد فــي وزارة الصحة د. 
طالل الفضالة أن جائزة »نجمة 
الــســالمــة« تــمــنــح ســنــويــا للفرق 
الـــتـــي قـــدمـــت مـــشـــاريـــع مــبــتــكــرة 
ــة  ــال ســـالمـ ــ ــجـ ــ ــي مـ ــ ــزة فــ ــيــ ــمــ ــتــ ومــ
المرضى، وساهمت في تحسين 
ــات الـــصـــحـــيـــة  ــ ــدمــ ــ ــخــ ــ ســـــالمـــــة الــ

بمختلف المجاالت.
ــم 49  ــديـ ــقـ ــم تـ ــ وأضـــــــــاف أنــــــه تـ
مشروعا من مختلف المؤسسات 
الصحية الحكومية والــخــاصــة، 

الفــــتــــا إلـــــــى أن هـــــــذه الــــمــــبــــادرة 
تعكس التزام الوزارة بخلق بيئة 
صحية آمنة وخدمات ذات جودة 
عالية لمتلقي الرعاية الصحية، 
بـــهـــدف زيــــــــادة وعـــــي الــعــامــلــيــن 
فــــي الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي بـــبـــرامـــج 
السالمة والتعرف على العاملين 
المتميزين في هذا المجال وخلق 
روح الـــتـــنـــافـــس اإليـــجـــابـــي بــيــن 

المؤسسات الصحية.
مــن جــانــبــهــا، أكــــدت المنسقة 
الـــعـــامـــة لــلــمــؤتــمــر إيــــمــــان خــلــف 
أن وزارة الــصــحــة تــشــهــد قــفــزة 
إيجابية فــي مستوى الخدمات 
الــصــحــيــة الــمــقــدمــة واســتــقــطــاب 
ــا هـــو جـــديـــد ومـــتـــطـــور في  كـــل مـ
عالم األجــهــزة الطبية للنهوض 
بالمستوى الطبي، الفتة إلى أنه 
مواكبة لهذا التطور كان الحرص 
عــلــى عــقــد هـــذا الــمــؤتــمــر لــتــبــادل 

الخبرات المحلية والعالمية.

خطة التنمية 

ــد مـــديـــر الــعــالقــات  بـــــــدوره، أكــ

الــــعــــامــــة بــــشــــركــــة مــســتــشــفــيــات 
»الـــــضـــــمـــــان« الــــصــــحــــي مــــشــــاري 
الــدهــيــم أن الــمــعــرض يعتبر من 
أهم المعارض المعنية بالقطاع 
ــويــــت ويـــضـــم  ــكــ الـــصـــحـــي فـــــي الــ
نخبة من المؤسسات والشركات 
والمستشفيات المحلية العالمية 
واإلقــلــيــمــيــة. وشـــدد على حرص 
ــلـــى الــــمــــشــــاركــــة فــي  »ضـــــمـــــان« عـ
المؤتمر والــمــعــرض باعتبارها 
أحــد مــشــاريــع خطة التنمية في 
المجال الصحي وإحـــدى ركائز 

رؤية كويت جديدة.
وذكـــــــر أن الــــشــــركــــة فــــي طـــور 
االستعداد والتنسيق المباشر مع 
وزارة الصحة إلنهاء التراخيص 
في مستشفيات ومراكز »ضمان«، 
الفتا إلــى إنهاء ترخيص مراكز 
الــرعــايــة الصحية األولــيــة وبــدء 
الــتــشــغــيــل واســتــقــبــال الــمــرضــى 
والـــعـــمـــل حــالــيــا عــلــى اســتــكــمــال 
بـــاقـــي الــتــراخــيــص واإلجـــــــراءات 

الالزمة لتشغيل المستشفيات.

عادل سامي

عبدالعزيز ساري

جانب من اجتماع الجمعية مع بوعركي

جانب من مضخات »األشغال« خالل األمطار

العوضي وعدد من السفراء خالل افتتاح مؤتمر كويت ميديكا أمس

أعلنت جمعية الهداية الخيرية 
تنفيذ مصرف الكسوة، 

بالتعاون مع األمانة العامة 
لألوقاف، ضمن مشاريعها 

الداعمة لأليتام واملحتاجني 
داخل الكويت.

وقال رئيس مجلس إدارة 
الجمعية بندر املطيري، في 
تصريح صحافي، أمس، إن 
التوزيعات التي قامت بها 

الجمعية بالتعاون مع مركز 
النصر الرياضي، استهدفت 

تقديم الكسوة الالزمة لأليتام 
واملحتاجني، خصوصًا في هذا 

البرد القارس، مشيرًا إلى أن 
الجمعية، من خالل املشروع، 

وزعت 780 قسيمة شراء كسوة.
وأضاف املطيري أن الجمعية 

نفذت هذا املشروع ملساعدة 
األيتام واملحتاجني، 

وتخفيف األعباء عنهم، وسد 
احتياجاتهم، وتعزيز التراحم 

والتكافل بني أبناء املجتمع 
الكويتي.

اء 
َّ
وأشاد بالتعاون املثمر والبن

بني الجمعية و»أمانة األوقاف«، 
في تنفيذ عدد من املشاريع 

الخيرية إلعانة األسر املتعففة 
والفقيرة داخل الكويت.

أشادت لجنة التعريف باإلسالم 
بطلبة الجالية الكيرالوية 

باملرحلة الثانوية من خريجي 
املدرسة اإلسالمية، خالل حفل 

التخرج الذي أقيم باملسجد 
الكبير.

افتتح الحفل الوكيل املساعد 
لإلعالم والعالقات الخارجية 

بوزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية محمد املطيري، معربًا 

عن سعادته بكل دارس وخريج 
من أبناء هذه املدرسة املباركة. 

وقال مدير العالقات العامة 
واإلعالم واملوارد باللجنة 

عمار الكندري، في كلمة ألقاها 
بالحفل، إن أبناء الجالية 

الكيرالوية هم أكثر الجاليات 
انتسابًا للمدارس اإلسالمية 

األسبوعية للجاليات.
من ناحية أخرى، ذكر منظم 

ومنسق قسم التعليم والتربية 
للجالية، الداعية عبدالرزاق 

الندوي، أن املدرسة اإلسالمية 
للجالية الكيرالوية تضم 1800 
طالب وطالبة، ويعمل بها 120 

معلمًا ومعلمة.
وأشار إلى أن املدرسة اإلسالمية 

تضم سبعة أفرع بالفروانية 
والفحيحيل والساملية وجليب 

الشيوخ وخيطان وحولي 
والصباحية، مشيرًا إلى إمكانية 

الدراسة عبر »األونالين«.

وزعت جمعية التميز اإلنساني 
مساعدات متنوعة على آالف 

اللبنانيني والالجئني السوريني 
والفلسطينيني شمال لبنان، في 
إطار دعمها لهم ملواجهة قسوة 

فصل الشتاء.
وقال نائب رئيس الجمعية 

د. خليل الحمادي، في 
تصريح لـ »كونا«، أمس األول، 

إن »املساعدات التي جرى 
توزيعها متنوعة، وشملت 
كسوة الشتاء، ومحروقات 

للتدفئة، وحقائب مدرسية، 
وبلغ عدد املستفيدين 18 ألف 

شخص«.
وأضاف أنه تم توزيع 500 
حقيبة شتوية ضمن هذه 

املساعدات، مقدمة من الهيئة 
الخيرية اإلسالمية العاملية، 

تحتوي على حقائب مدرسية 
ومالبس لطلبة مدارس الكويت 

الخيرية في شمال لبنان.
وأوضح أنه تم تقديم الدعم 
لثالثة مراكز لرعاية األيتام، 

كما جرى دعم عدد من 
مخيمات الالجئني السوريني.

سلة أخبار

»الهداية« نفذت مصرف 
الكسوة لأليتام والمحتاجين

»التعريف باإلسالم« 
تشيد بطلبة »الكيرالوية«

»التميز اإلنساني« توزع 
مساعدات للمحتاجين بلبنان

تشغيل المرحلة 3 من »الفروانية الجديد« 5 فبراير
عـــقـــد وزيــــــر الـــصـــحـــة د. أحـــمـــد الـــعـــوضـــي، 
 مـــع األقـــســـام الــفــنــيــة واإلداريــــــــة في 

ً
اجــتــمــاعــا

مستشفى الفروانية، بهدف الوقوف على آخر 
االســـتـــعـــدادات بــشــأن خــطــة تشغيل المرحلة 
الـــثـــالـــثـــة مــــن مــســتــشــفــى الـــفـــروانـــيـــة الــجــديــد 

 من 5 فبراير المقبل. 
ً
للمواطنين اعتبارا

وقالت »الصحة«، في بيان صحافي، إن اللقاء 
شهد استعراض خطة نقل المرضى والتفاصيل 
ات التنظيمية، ومناقشة نقل بقية  ــراء ــ واإلجـ
، وتقييم سير العمل والتحديات 

ً
األقسام تباعا

التي صاحبت المرحلتين التشغيليتين األولى 
والثانية، وسبل تفاديها، وصــواًل إلــى تقديم 
الــخــدمــة الــصــحــيــة لــلــمــواطــنــيــن، وفــــق أفــضــل 

معايير الجودة المطلوبة. 
وأوضحت الوزارة أن خطة تشغيل المرحلة 
الثالثة تشمل نقل وتــدشــيــن العمل فــي قسم 
النساء والوالدة والخدج، واألقسام ذات الصلة، 
والتي منها أقسام الصيدلة واألشعة والمختبر 

والتعقيم والعناية المركزة والتخدير.

37 ألف كيلوواط... إجمالي التمديدات 
الكهربائية خالل ديسمبر

القطاع الخاص في المرتبة األولى يليه »الحكومي« ثم »االستثماري«
● سيد القصاص

كشفت التقرير اإلحصائي الشهري لوزارة الكهرباء 
والماء أن إجمالي التمديدات الكهربائية لشهر ديسمبر 
الماضي بلغ 37006 كيلوواط في جميع قطاعات الدولة.

ــار الــتــقــريــر إلـــى أن الــقــطــاع الـــخـــاص جـــاء في  ــ وأشـ
المرتبة األولى بـ 254 قسيمة، بإجمالي أحمال 2808 
كيلوواط بنسبة 75.9 في المئة من إجمالي التمديدات، 
بينما جاء في المرتبة الثانية القطاع الحكومي، حيث 
مددت الوزارة التيار الكهربائي إلى مبنيين حكوميين 
بإجمالي أحمال 4159 كيلوواط، بنسبة 11.2 في المئة 

من إجمالي تلك األحمال. 
وبــّيــن أن الــقــطــاع االســتــثــمــاري فــي الــبــالد جـــاء في 
الــمــرتــبــة الــثــالــثــة مـــن إجــمــالــي األحـــمـــال، حــيــث بلغت 
أحماله 1919 كيلوواط لعدد 7 مواقع استثمارية بنسبة 
أحمال بلغت 5.2 في المئة من إجمالي التمديدات خالل 

ديسمبر، يليه القطاع الصناعي بإجمالي أحمال 1256 
كيلو واط لعدد 8 قسائم بنسبة أحمال بلغت 3.4 في 

المئة.
ــاء فـــي الــمــرتــبــة  ولـــفـــت إلــــى أن الــقــطــاع الــــزراعــــي جــ
الخامسة بأحمال بلغت 1233 كيلوواط لعدد 18 حيازة 
زراعية بنسبة أحمال بلغت 3.3 في المئة، فيما جاء 
القطاع التجاري في المرتبة األخــيــرة بأحمال بلغت 

354 كيلواط بنسبة أحمال 1 بالمئة.
وبــّيــن التقرير أن »الــكــهــربــاء« حريصة على تلبية 
ــي الــطــاقــة 

َ
احــتــيــاجــات المستهلكين كــافــة مـــن خــدمــت

والــمــيــاه بــعــد تــقــديــم طــلــبــات الــتــمــديــد وفــقــا للشروط 
التي وضعتها الوزارة، داعية جميع المستهلكين إلى 
ترشيد استهالك الطاقة والمياه واالستفادة من برنامج 
حافز الذي يدعم المرشدين برصيد مالي يوضع في 

حساباتهم نهاية كل عام.

 خالل أمطار الثالثاء
ً
 خالل أمطار الثالثاء بالغا
ً
»األشغال«: تعاملنا مع »األشغال«: تعاملنا مع 219219 بالغا

● سيد القصاص
 أثناء 

ً
أكدت وزارة األشغال العامة أنها استقبلت 219 بالغا

الحالة المطرية، التي مرت على البالد أمس األول. 
ــادت الــــوزارة »الــجــريــدة« بــأن الــبــالغــات كافة المتعلقة  وأفـ
باألمطار تم التعامل معها بشكل كامل ووفق الطرق والخطط 

المعمول بها.

وأوضحت أن محافظة األحمدي جاءت في المرتبة األولى 
، تلتها الفروانية بـ 42 ثم 

ً
من حيث عدد البالغات بـ 65 بالغا

العاصمة بـ 41 فحولي بـ 25 ثم مبارك الكبير بـ 24 فالجهراء 
 .

ً
بـ 22 بالغا

وذكــرت أنها وضعت خطة مسبقة للتعامل مع البالغات 
وبتعليمات من وزيرة د. أماني بوقماز، ومتابعة من وكيلة 

»األشغال« م. مي المسعد.

»المعلمين«: برامج مهنية مع »التربية«

● فهد الرمضان
في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين جمعية 
المعلمين ووزارة الــتــربــيــة، عقد اجــتــمــاع تنسيقي 
بين الجمعية والوكيل المساعد للشؤون اإلداريــة 
والتطوير اإلداري رجــاء بوعركي، بحضور رئيس 
جمعية المعلمين حمد الهولي، ومدير إدارة التطوير 
والتنمية فيصل الجطيلي، ومديرة إدارة التدريب 
والــتــطــويــر هــبــة الــســعــد، وذلـــك لمناقشة أهـــم سبل 
التعاون المشترك بين الجمعية والوزارة في مجال 

التنمية المهنية للمعلم. 

وقــال الهولي إنــه تــم بحث سبل تعزيز وتمكين 
المعلم في المهارات األساسية للقرن الـ21، تحقيقا 
لركيزة رأسمال بشري الخاصة بركائز الكويت 2035، 
من خالل طرح برامج نوعية ترتكز على المقومات 
الــشــخــصــيــة والــمــعــرفــيــة والــتــكــنــولــوجــيــة، لــالرتــقــاء 
بمستوى المعلمين وتقليل الــفــجــوة بين التعليم 

األكاديمي، والواقع الميداني. 
وشدد على أن الجمعية تحرص دائما على تعزيز 
سبل التعاون المشترك مع »التربية« في كل ما يخص 
ويساهم في اكتساب المهارات المختلفة والخبرات 

التربوية المختلفة بممارسة مهنة التعليم.

3 اجتماعات للجان »البلدي« األسبوع المقبل
»الفروانية« و»المشتركة بين الفنية والقانونية« و»المخطط الهيكلي«

● محمد جاسم
يعود أعضاء المجلس البلدي من اإلجازة 
 من 2 

ً
التي أقرها في آخر جلسة لمدة 17 يوما

حتى 17 يناير الجاري، حيث يعقد األعضاء 
اجتماعات لـــ 3 لجان األســبــوع المقبل، وهي 
لجنة محافظة الفروانية، واللجنة المشتركة 
للجنة الفنية واللجنة القانونية والمالية، 

ولجنة المخطط الهيكلي.
وتناقش لجنة الفروانية األحد المقبل طلب 
اإلدارة العامة لإلطفاء تخصيص موقع وقاية 
الــفــروانــيــة، ومـــواقـــف ســـيـــارات ضــمــن منطقة 
»العارضية استعماالت حكومية«، واالقتراح 

المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي خالد 
المطيري بشأن تطوير طريق ارشيد القفيدي 
وطريق حمود الجابر الصباح، فضال عن طلب 
الهيئة العامة للطرق والنقل البري استحداث 
مــدخــل ومـــخـــرج لــمــوقــع حــلــبــة جــابــر األحــمــد 
بمنطقة الضجيج من طريق 6.5، وكتاب وزارة 
الداخلية بشأن اجتماع لجنة الفروانية الذي 
نــوقــش فــيــه تــوســعــة شـــارع ســالــم الــمــزيــن في 

منطقة خيطان.
وتنظر اللجنة في 5 كتب موجهة من مختار 
منطقة العارضية بشأن تحويل إشارات ضوئية 
من تقاطع ثالثي إلى تقاطع رباعي بين منطقة 
العارضية والــرابــيــة، واستحداث دوار ثالثي 

جديد بين العارضية والفردوس، واستحداث 
مــواقــف ســيــارات خلف مــدرســة الشيماء بنت 
الحارث المتوسطة بنات، إضافة إلى استحداث 
مواقف سيارات لصالة مناسبات مبارك الهيفي.

من جهتها، تناقش اللجنة المشتركة للجنة 
الفنية واللجنة القانونية والمالية، الثالثاء 
المقبل، تعديالت على الجدول المقترح بشأن 
االشـــتـــراطـــات والــمــواصــفــات الــخــاصــة إلقــامــة 
محطات اتــصــاالت راديـــويـــة عــامــة فــي جميع 

مناطق الكويت المختلفة. 
ــعـــرض لــجــنــة الــمــخــطــط الــهــيــكــلــي على  وتـ
جدول أعمالها مناقشة مسودة تقرير المخطط 

الهيكلي الرابع الخميس المقبل.

ساري: إيداع بدل اإلجازات في رصيد 
 بـ »الشؤون« اليوم

ً
2146 موظفا

● جورج عاطف
أعلن وكيل وزارة الــشــؤون باإلنابة عبدالعزيز 
ساري، أنه تم أمس االنتهاء من اجراءات صرف البدل 
النقدي لرصيد اإلجازات المستحقة لجميع موظفي 
 للشروط 

ً
الوزارة المتقدمين بطلبات الصرف، وفقا

والضوابط الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية.

وأشار ساري إلى أنه سيتم إيداع المبالغ اليوم في 
حسابات الموظفين بالبنوك، والبالغ عددهم 2146 

، بعد أن تمت مراجعتها والتدقيق عليها. 
ً
موظفا

ــــن جـــهـــود الــعــامــلــيــن بــالــقــطــاعــيــن الــمــالــي  وثــــمَّ
واإلداري، فــي إطـــار حــرص »الـــشـــؤون« على تنفيذ 
توصيات مجلس الوزراء بشأن سرعة صرف البدل 

النقدي للموظفين.

العدواني بحث مع 6 سفراء التعاون التربوي
استقبل وزيـــر التربية وزيـــر التعليم العالي 
والبحث العلمي، د. حمد العدواني، بمكتبه في 
الديوان العام للوزارة، صباح أمس، سفير اإلمارات 
د. مطر النيادي، وسفير السودان عوض الكريم 
الريح بله، وسفير فلسطين رامي طهبوب، وسفير 

قرغيزيا عظمات قــاراغــولــف، وسفير أذربيجان 
إمــيــل كــريــمــوف، وســفــيــر الــنــمــســا مـــاريـــان وربـــا، 
وذلك لبحث أبرز القضايا التربوية والتعليمية 
والعالقات الثقافية وتعزيز سبل التعاون الثقافي.
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السفير الباكستاني لـ ةديرجلا●: متفائل 
بقرب فتح باب التأشيرات لمواطنينا

أعرب السفير الباكستاني الجديد لدى البالد مالك فاروق 
عن تفاؤله بقرب موعد إعادة فتح باب التأشيرات لمواطني 

بالده، وقال في حوار مع »الجريدة«، في أول لقاء له مع 
صحيفة محلية منذ تقديمه أوراق اعتماده، إن عدد الجالية 

الباكستانية يبلغ نحو 100 ألف، والعدد آخذ في االزدياد 

 لحاجة الكويت إلى العمالة الماهرة من الشباب، مشددا 
ً
نظرا

على أن هناك العديد من المجاالت، حيث يمكن لبالده 
 في تنفيذ واستكمال »رؤية الكويت 

ً
 فعاال

ً
أن تلعب دورا

.»2035
وإذ أعرب عن عدم رضاه عن المستوى السياحي من الكويت 

إلى بالده، كشف فاروق عن زيارة مرتقبة لوفد تجاري كبير 
بدعوة من غرفة تجارة الكويت، للبحث في تعزيز ورفع 
 من ناحية أخرى 

ً
المستوى التجاري بين البلدين، مؤكدا

أن الكويت ستبدأ من العام المقبل المشاركة الفعلية في 
تدريبات »أمان« العسكرية، وفيما يلي نص الحوار:

• تــعــود الــعــاقــات الــكــويــتــيــة ـ ربيع كالس
الــبــاكــســتــانــيــة إلـــى عــقــود بعيدة، 
كــيــف تــصــف وتــقــيــم الــعــاقــة بين 

البلدين اليوم؟
- بالفعل، تعود عاقاتنا إلى 
مــا قبل استقال الــكــويــت، ونحن 
نــقــول دائـــمـــا وبــكــثــيــر مـــن الفخر 
واالعتزاز إن الشعب الباكستاني 
ــان لـــه دوره فـــي بـــنـــاء الــكــويــت،  كــ
ولــديــنــا حــالــيــا عـــاقـــات مــمــتــازة 
ووديــة في المجاالت كافة، سواء 
كــانــت سياسية أو اقتصادية أو 
تــجــاريــة أو دفــاعــيــة أو مــن خــال 
التواصل بين الناس، لذلك بشكل 
عــام يمكنني الــقــول إن العاقات 
عميقة ونحن مستمرون في العمل 
لتحسينها وتعزيزها أكثر فأكثر.
كــمــا أن بــلــديــنــا يــعــمــان معا 
ــــي وجـــهـــات  ــارب فـ ــ ــقـ ــ ولـــديـــهـــمـــا تـ
الـــنـــظـــر بــــــأي قـــضـــيـــة، والـــكـــويـــت 
ــزال تـــدعـــم بــاكــســتــان  ــ كـــانـــت وال تـ
فـــي كـــل الــمــســاعــي، وعــلــى سبيل 
المثال دعمها قرار باكستان ضد 
اإلساموفوبيا )رهاب االسام( في 
الجمعية العامة لألمم المتحدة، 
كـــمـــا دعـــمـــتـــنـــا عـــنـــدمـــا كـــنـــا عــلــى 
»القائمة الرمادية« التي تم إدراجنا 
عــلــيــهــا مـــنـــذ عـــــام 2016، ونــحــن 
مــمــتــنــون لــحــكــومــة الــكــويــت على 
دعمها المستمر حتى تــم رفعنا 

من هذه القائمة.
وعلى الصعيد السياسي، كانت 
القيادة تتفاعل فيما بينها، وآخر 
مكالمة هاتفية من رئيس وزرائنا 
مع صاحب السمو رئيس الوزراء 
كانت في 7 يناير الجاري، واتفقا 
على أن العاقات السياسية سلسة 
جــدا وتتحرك بثبات، كما أشــارا 
إلـــــى أن الــــعــــاقــــات االقـــتـــصـــاديـــة 
والتجارية جيدة أيضا، إذ تبلغ 
التجارة حاليا بين البلدين نحو 

2.5 مليار دوالر.

الجالية الباكستانية

• ما تقييمك ألوضاع الجالية 
الــبــاكــســتــانــيــة فـــي الــكــويــت؟ وكــم 

باكستانيا يعيشون هنا؟
- لــديــنــا جــالــيــة قـــويـــة تعيش 
هنا منذ عقود وهــم ســعــداء جدا 
، ويعتبرون أنفسهم 

ً
وراضون جدا

 مــــن الــمــجــتــمــع الــكــويــتــي. 
ً
ا جـــــــزء

وبــالــنــســبــة لــلــجــيــل الـــثـــالـــث، فهم 
ال يــعــرفــون الكثير عــن باكستان 
كما يعرفون عن الكويت، فتراهم 
يــــتــــحــــدثــــون الــــعــــربــــيــــة بـــطـــاقـــة 
ــادرا  ــزي الــمــحــلــي ونــ ويـــرتـــدون الــ
مـــا يــــــــزورون بــاكــســتــان مـــن أجــل 
السياحة أو لزيارة عائاتهم فقط.

ويمكننا تقسيم الباكستانيين 
إلى فئتين: أولئك الذين يعيشون 
هنا منذ أربــعــة أو خمسة عقود 
وهــم مستقرون إلــى حــد مــا وهم 
ــتـــمـــع الـــكـــويـــتـــي  جـــــــزء مـــــن الـــمـــجـ
ويــقــومــون بعمل جيد هــنــا، وفي 
المقابل أولئك الذين كانوا عماال 
ماهرين، وهم أيضا راضون جدا. 
وكان هناك وقت وصل فيه عدد 
الباكستانيين إلى 350 ألفا، لكن 
حاليا لدينا نحو 100 ألف، والعدد 
آخذ في االزدياد، وهذا هو المجال 
ــــذي أحـــتـــاج حــقــا لــلــعــمــل عليه،  الـ
وهــــو عـــــودة إصــــــدار الــتــأشــيــرات 
 للباكستانيين، 

ً
المعلقة حــالــيــا

ــال، وقــد  ــمـ  لــرجــال األعـ
ً
خــصــوصــا

بحثت الــمــوضــوع مــع السلطات 
الــكــويــتــيــة مـــن مــخــتــلــف اإلدارات 
ذات الصلة، وحصلت على ردود 
فـــعـــل إيـــجـــابـــيـــة جـــــدا حـــتـــى اآلن، 
 أنني تأكدت أن باكستان 

ً
خصوصا

ليست مــن ضمن الـــدول الثماني 
 
ً
التي تم حظرها، وأنا متفائل جدا
ومتأكد من أنه في األيــام القادمة 
ســنــرى بشكل خـــاص عـــودة منح 
الــتــأشــيــرات، إذ لــديــنــا مجموعة 
كبيرة من العمال المهرة الشباب، 
ونعلم أن الكويت بحاجة إليهم، 
وهم بانتظار فتح باب تأشيرات 
الــعــمــل، لــذلــك باكستان مستعدة 
لتقديم خدماتها مثل التي قدمتها 
ــا«،  ــ ــــورونـ ــــال فـــتـــرة انـــتـــشـــار »كـ خـ
عندما كانت الكويت بحاجة إلى 
مزيد من األطباء وأطقم التمريض، 
ونحن ممتنون لحكومة الكويت 
على ثقتها بأطبائنا وممرضينا 
الذين يبلغ عددهم نحو 3 آالف، 
، وأعتقد 

ً
وهذا العدد سيزداد ايضا

أنـــه ال تــــزال هــنــاك حــاجــة للكثير 
من األطباء وطاقم التمريض في 
الكويت. وباكستان ترسل أفضل 
أطبائها من أفضل مستشفياتها. 
ــبـــل، عــنــدمــا  ــه كـــمـــا قـــلـــت مــــن قـ ــ ألنـ
يــتــعــلــق األمــــر بــالــحــكــومــة، فإنها 
حـــريـــصـــة جـــــدا عـــلـــى الــتــوظــيــف، 
لــذا فهي فقط تختار األشخاص 

المميزين إلرسالهم إلى الكويت.
وإضافة إلــى القطاع الصحي، 
نــحــاول العمل على زيــــادة أعـــداد 
ــقــــطــــاع  ــي الــ ــ ــ ــيــــن فـ ــيــ ــانــ ــتــ ــبــــاكــــســ الــ

ــنــــدســــي وفـــــــي تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــهــ الــ
المعلومات وفي التدريس أيضا، 
ولدينا مجموعة كبيرة من الشباب 
الموهوبين والعاملين المهرة وهم 
مستعدون للقدوم وخدمة الكويت، 
ــإن حــكــومــة  ــي الـــوقـــت نــفــســه فــ وفــ
باكستان تتحمل مسؤولية إرسال 
الــشــخــص الــمــنــاســب لــلــعــمــل في 
الكويت بالوظيفة المناسبة، وال 
تريد أن ترسل عمالة هامشية ال 
يستفيد منها المجتمع الكويتي.

ــم يــبــلــغ حــجــم االســتــثــمــار  • كـ
الكويتي في باكستان؟

ــر مــن  ــيـ ــثـ ــكـ ــت الـ ــويــ ــكــ - لـــــــدى الــ
االستثمارات في باكستان، فمثا 
لدى الشركة الكويتية لاستثمار 
استثمارات تزيد على 750 مليون 
دوالر، معظمها في القطاع المالي، 
وتــــوجــــد أيــــضــــا شــــركــــات إلدارة 
االستثمار في شركات التنظيف 
والمطاط والتأمين، كما أن لشركة 
البترول الكويتية بعض المشاريع 
لدينا تبلغ قيمة عقودها أكثر من 
مليار دوالر، وهــي موجوة هناك 
منذ عام 1987، ومستعدة لتوسيع 

محفظتها في باكستان. 
• ما أهم المواد التي تصدرها 

باكستان إلى الكويت؟
- عــنــصــر الـــتـــصـــديـــر الــرئــيــس 
 هـــو الــلــحــوم، يليها األرز 

ً
حــالــيــا

واألقـــمـــشـــة، ولـــكـــن عــنــدمــا ننظر 
إلــى األرقـــام مــع الكويت فهي أقل 
ــام مــع بقية دول  ــ بكثير مــن األرقـ
العالم وتحديدا األوروبــيــة، لذلك 
ســــيــــزور الـــكـــويـــت فــــي 8 فــبــرايــر 
ــد تـــجـــاري مـــؤلـــف من  الــمــقــبــل وفــ
ــا، بــــدعــــوة مــن  نـــحـــو 35 شـــخـــصـ
غرفة تجارة الكويت، لعقد لقاءات 
مــع تجار وشــركــات كويتية، كما 
ســيــتــم تــنــظــيــم مـــعـــرض لــلــمــواد 
ــة ولـــمـــنـــتـــجـــات الــجــلــود  ــيـ ــذائـ ــغـ الـ
والنسيج واألدوات الجراحية، ألن 
لــديــنــا أفــضــل األدوات الجراحية 
الــمــســتــخــدمــة فـــي المستشفيات 

األلمانية.
الــــــــكــــــــويــــــــتــــــــيــــــــون مـــــهـــــتـــــمـــــون 
باالستثمار في بادي، وسأحاول 
أن أشرح لهم سياسات حكومتنا 
الحالية، والمجاالت المتاحة لهم، 

وســـنـــقـــوم بــتــرتــيــب زيــــــــارات لهم 
لباكستان لعقد بعض االجتماعات 
مـــع جـــهـــات االخـــتـــصـــاص هــنــاك، 
 ألن لدينا الكثير من مجاالت 

ً
نظرا

االستثمار، وأعتقد أن أفضل سوق 
بالنسبة لتجار الكويت سيكون 
في قطاع الزراعة، ألن الكويت دولة 
تستورد معظم الــمــواد الغذائية، 
لذلك سيكون األمر بمنزلة وضع 
مربح لكا البلدين، ونحن نحاول 
زيــــــادة صـــادراتـــنـــا إلــــى الــكــويــت، 
ــــي واردات   حـــصـــتـــنـــا فـ

ً
وحــــالــــيــــا

الـــكـــويـــت مـــن حــيــث تـــجـــارة األرز 
 وأقل من 

ً
والنسيج منخفضة جدا

2 في المئة.

المشاركة في »رؤية الكويت«

ــات  ــركــ ــشــ ــلــ • كـــــيـــــف يــــمــــكــــن لــ
الباكستانية المشاركة في تنفيذ 
وتحقيق رؤيــة الكويت التنموية 

2035؟
- نعلم أن رؤيــة الكويت 2035 
تشتمل على العديد من المجاالت 
ــتـــي يــمــكــنــنــا الـــمـــشـــاركـــة فــيــهــا،  الـ
وهـــذا مــا أحــــاول تسليط الــضــوء 
عليه، فمثا عندما يتعلق األمــر 
بتطوير البنية التحتية هنا، نحن 
مستعدون لتقديم خدماتنا، وأنا 
متأكد من أنه يوجد أشخاص في 
الكويت يدركون أن العمالة الماهرة 
مــن باكستان بإمكانها أن تلعب 
 في تنمية الباد، لذلك 

ً
 مهما

ً
دورا

ثمة العديد مــن الــمــجــاالت، حيث 
يمكن للبلدين العمل معا، ونريد 
أن نــلــعــب دورنـــــا الــفــعــال لتنفيذ 

واستكمال رؤية الكويت 2035. 
• هــل أنـــت راٍض عــن مستوى 
السياحة من الكويت إلى باكستان؟
 على 

ً
- الــمــســتــوى لــيــس جـــيـــدا

اإلطـــاق، وأحــد األسباب هو أننا 
ــم نــتــمــكــن مــــن الـــتـــرويـــج بشكل  لــ
جيد للسياحة في باكستان، لذلك 
هــنــاك عـــدد قليل جـــدا مــن الــنــاس 
فـــي الـــكـــويـــت يـــعـــرفـــون بــاكــســتــان 
ويــزورونــهــا، ونحن ال نريد فقط 
أن يذهب األشخاص من الكويت 
إلـــى بــاكــســتــان لــاســتــثــمــار ولكن 

أيضا للسياحة. 

لدينا أعلى 5 قمم من أصل 12 
قمة فــي الــعــالــم يقصدها العديد 
من الناس من جميع أنحاء العالم 
لــتــســلــقــهــا أو لــلــمــشــي لــمــســافــات 
طــــويــــلــــة، ولــــديــــنــــا فــــي الــمــنــاطــق 
الشمالية ملعب »بولو« في أعلى 
أرض بالعالم، كما أن لدينا العديد 
مــن االحــتــفــاالت، ولدينا مسابقة 

صيد الوعل والصيد مع النسر.
ورسالتي للكويتيين هي: زوروا 
باكستان واكتشفوها، فهي باد 
جميلة وأرخص بكثير من أي بلد 
من حيث الطعام الحال واإلقامة 
واالستجمام، وضيافتنا معروفة 
 
ً
للعالم، فعندما نعلم أن هناك زوارا

 من الكويت، 
ً
من الخليج، وتحديدا

يــرحــب شعبنا بــهــم بالكثير من 
الحب واالحترام.

في هذا السياق، تسير الخطوط 
الـــجـــويـــة الــبــاكــســتــانــيــة الــدولــيــة 
ــطــــوط الـــجـــويـــة الــكــويــتــيــة  ــخــ والــ
وطيران الجزيرة رحات مباشرة 
الى باكستان، ونعمل أيضا على 
زيادة الرحات التي يبلغ عددها 

.
ً
حاليا نحو 16 رحلة أسبوعيا

ــذا الــعــام يــصــادف الــذكــرى  وهــ
الستين لعاقاتنا الدبلوماسية، 
ولدينا خال هذا العام كله خطط 
وفــــعــــالــــيــــات فـــــي مـــخـــتـــلـــف مــــدن 
باكستان والكويت، ومع مرور 60 
 على العاقات بين بلدينا، 

ً
عاما

سنركز هــذا الــعــام على مجالين: 
أحدهما بالطبع السياحة واآلخر 

جذب االستثمار إلى باكستان. 
• هل يحتاج الكويتي إلى فيزا 

لدخول باكستان؟
ــرة بــســيــطــة  ــيـ ــأشـ ــتـ - عــمــلــيــة الـ
جـــدا، إذ إن نــظــام الــتــأشــيــرات في 
بــاكــســتــان هــو األكــثــر تـــطـــورا، كل 
ما تحتاجه هو فقط الدخول الى 
موقع السفارة اإللكتروني وملء 
النموذج، وبعدها ستتلقى رسالة 
بـــريـــد إلـــكـــتـــرونـــي تــفــيــد بـــإصـــدار 
تأشيرتك، وال تحتاج إلى أن يكون 

لديك ملصق على جواز السفر.
• هـــل هـــنـــاك اتــفــاقــيــة دفــاعــيــة 

جديدة بين البلدين؟
ــد اســمــه  ــ - لــديــنــا تــمــريــن واحــ
»أمان« يقام في باكستان، والكويت 
تشارك فيه كمراقب، ولكن ابتداء 
من العام المقبل، ستشارك الكويت 
فعليا في هذه التدريبات، ولدينا 
عــاقــات جــيــدة فــي قــطــاع الــدفــاع، 
وثــمــة اتــفــاقــات مــوقــعــة للتعاون 
الدفاعي بين البلدين، كما أن هناك 
زيارات متبادلة بين ضباط رفيعي 

المستوى من البلدين.
تـــــــقـــــــيـــــــمـــــــون دور  كــــــــيــــــــف   •
الدبلوماسية الكويتية في حفظ 
السام وتسوية النزاعات اإلقليمية 

والدولية؟
- قبل اإلجابة على هذا السؤال، 
دعــنــي أعـــرب عــن عميق امتناني 
لــحــكــومــة الـــكـــويـــت، وخــصــوصــا 
لــحــضــرة صــاحــب الــســمــو األمــيــر 
ولسمو ولي العهد وسمو رئيس 
مــجــلــس الـــــــوزراء ولــجــمــيــع أبــنــاء 
الــكــويــت لــلــطــريــقــة الــتــي دعــمــونــا 
بها في فيضانات يونيو ويوليو 
وأغسطس من العام الماضي، لذلك 
نحن ممتنون حقا لشعب الكويت.

نحن نــقــدر الـــدور الــرائــع الــذي 
تلعبه الكويت في مختلف األزمات، 
 في 

ً
 فــاعــا

ً
فــالــكــويــت كــانــت العــبــا

الوساطة خال األزمــة الخليجية 
ـ الخليجية، وكــلــمــا كــانــت هناك 
خافات بين الدول اإلسامية، وإذا 
أردنا التحدث عالميا فإن الكويت 
حريصة جدا على محاربة كل ما 
يتعلق بانتهاك حقوق اإلنسان، 
لذلك نحن نحترم موقف الكويت 

ــقـــرارات  الــتــي ســانــدتــنــا فـــي كـــل الـ
الدولية المتعلقة بانتهاك حقوق 
اإلنسان في كشمير، ونعتبر ذلك 
دعما كبيرا لنا، كما أن لها دورا 
إيجابيا جدا عندما يتعلق األمر 
بشكل خــاص بسيادة واستقال 
ــة، وعلى  ــي أي دولــ ــدة أراضــ ووحــ
مستوى األمــم المتحدة ال تتردد 

الكويت في لعب دور إيجابي.

 إلى الزميل ربيع كاس )تصوير مياد غالي(
ً
السفير الباكستاني متحدثا

فاروق: وفد تجاري يزور البالد في فبراير... وحصتنا بالسوق الكويتي أقل من %2

ديوانية في باكستان
أعــــرب فــــاروق عــن إعــجــابــه بــالــديــوانــيــة في 
الـــكـــويـــت، ووصــفــهــا بــأنــهــا شــــيء مــمــيــز جـــدا، 
مضيفا أنـــه زار عـــددا كــبــيــرا مــن الــديــوانــيــات، 
وتعرف على ثقافة الكويتيين، فتراهم يجلسون 

ويتحدثون ويأكلون.
وتــــــابــــــع: »بـــالـــنـــســـبـــة لـــــــي، أجـــــدهـــــا فـــرصـــة 
للشرح عــن بـــادي وعــن المناطق الــتــي يمكن 
زيارتها، وأنتظر بشغف حلول رمضان لزيارة 
الديوانيات«، وكشف أنه يخطط لبناء ديوانية 

عندما يعود إلى قريته.

رحلة دبلوماسية

16 رحلة 
مباشرة 

 
ً
أسبوعيا

ونعمل على 
زيادتها... 

ونظام 
التأشيرات 

في باكستان 
ً
األكثر تطورا

الكويت العب 
فاعل في 

كل األزمات 
وحريصة 

على محاربة 
كل ما يتعلق 

بانتهاك 
حقوق 

اإلنسان

لدينا 100 ألف 
باكستاني 

والعدد 
يزداد... ونريد 
 
ً
أن نلعب دورا

فعااًل في رؤية 
الكويت 2035

قدر الدور 
ُ
ن

الكبير الذي 
تؤديه الكويت 

في مختلف 
األزمات... 
وممتنون 

لدعمها 
لنا خالل 

الفيضانات

قـــــــبـــــــل وصــــــــــولــــــــــه إلـــــــى 
ــــت، عــــمــــل الــســفــيــر  ــــويـ ــكـ ــ الـ
ــاروق فـــي بــولــنــدا  ــ مـــالـــك فــ
سفيرا لــبــاده، حيث كان 
ــتــــم بــــــــــدول الـــبـــلـــطـــيـــق  يــــهــ
الثاث، التفيا، وليتوانيا، 
وإستونيا، وقبل ذلك عمل 
في وزارة الخارجية، وكان 
المدير العام ألوروبا لمدة 
ثاث سنوات، كما عمل في 
الــمــفــوضــيــة الباكستانية 
العليا بكوااللمبور، وكان 
نائب المفوض السامي في 

الدوحة وألمانيا ونيبال.

الكويت أفضل 
مكان ألي 
دبلوماسي

ــيـــر فــــــــاروق:  ــفـ قــــــال الـــسـ
»الكويت أفضل مكان ألي 
دبلوماسي، فهي نشيطة 
جـــــــــــدا وحـــــــيـــــــويـــــــة وثــــمــــة 
ــدد كــبــيــر مــــن الــبــعــثــات  ــ عـ
ــة، وأعــتــقــد  ــيـ ــلـــومـــاسـ الـــدبـ
أن أي دبــلــومــاســي يمكنه 
الـــتـــواصـــل مــــع الــمــجــتــمــع 
ــكـــل ســـهـــولـــة«،  الـــمـــحـــلـــي بـ
مضيفا: »أكثر من 5 أشهر 
مرت منذ وصولي الكويت، 
وأشعر باستقرار كما لو 

كنت في بلدي«.

https://www.aljarida.com/article/11586
https://www.aljarida.com/article/11586
https://www.aljarida.com/article/11586
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»الصحية«: معالجة سبب رد »عافية« 
بالتوافق مع الحكومة

ــــس، نـــاقـــشـــت لــجــنــة  ــــال اجــتــمــاعــهــا أمــ خـ
الــــشــــؤون الــصــحــيــة واالجــتــمــاعــيــة والــعــمــل 
الــمــرســوم رقـــم )7( لسنة 2023 رد االقــتــراح 
بقانون بتعديل بعض أحــكــام القانون رقم 
)114( لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على 

المواطنين المتقاعدين »عافية«.
وأوضح مقرر اللجنة النائب هاني شمس 
في تصريح بالمركز اإلعامي لمجلس األمة 
أمس، أن رد التعديل بشأن ما يخص إضافة 
، لعدم 

ً
ربات البيوت إلى القانون كان مسببا

فتح هذا األمر على مصراعيه واقتصاره على 
الفئة المستهدفة والشريحة المقصودة من 
هذا القانون، ومن ثم كان يحتاج إلى معالجة.

ــد شــمــس تـــوافـــق الــجــانــبــيــن الــنــيــابــي  وأكــ
والـــحـــكـــومـــي عــلــى مــعــالــجــة األمـــــر بــتــعــديــل 
الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون 

ليكون نصها: »المطلقة الخاضعة لقانون 
الــمــســاعــدات الــعــامــة وال يقل عمرها عــن 50 

سنة ميادية«.
وبـــيـــن أن الــلــجــنــة أقـــــرت الـــنـــص الــمــعــدل 
بإجماع أعضائها وتوافق الجانب الحكومي، 

وسوف يرفع القانون إلى مجلس األمة إلقراره 
في أقرب جلسة مقبلة.

وأشار شمس إلى أن اجتماع اليوم )أمس( 
تــم بــحــضــور وزيـــر الــصــحــة ووكــيــل الــــوزارة 

والوكيل المساعد ومدير مكتب الوزير.

 للمؤتمرات
ً
 مليون دينار ميزانية الشعبة البرلمانية في 2023... 921 ألفا

ل مناصبها
ّ

تعقد اجتماعها السنوي األول األربعاء المقبل وتشك
● محيي عامر

ــم أعـــضـــاء مــجــلــس األمـــة 
ّ
تــســل

ــمــــاع  ــتــ الــــــدعــــــوة لــــحــــضــــور االجــ
لـــلـــجـــمـــعـــيـــة  لــــــســــــنــــــوي األول  ا
الــعــمــومــيــة للشعبة البرلمانية 
المقرر األربــعــاء المقبل، والــذي 
سيشهد انتخاب وكيل للشعبة 
وأمـــــيـــــن ســـــر وأمـــــيـــــن صــــنــــدوق 
وثاثة اعضاء مكملين لعضوية 

اللجنة التنفيذية.
ويــنــاقــش المجلس بــعــد ذلــك 
فــي االجــتــمــاع تــفــويــض اللجنة 
ــرار  ــ ــإقـ ــ الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لـــلـــشـــعـــبـــة بـ
الــحــســاب الــخــتــامــي لــهــا للفترة 
من 2022/1/1م - 2022/12/31م، 
وإقــــــرار مــيــزانــيــة الــشــعــبــة الــتــي 
تبدأ من 2023/1/1م وتنتهي في 
2023/12/31م، واعتماد تقارير 
المؤتمرات واالجتماعات التي 
تمت خال الفترة من يناير 2022 

وحتى ديسمبر 2022م.
وبلغت تكلفة المؤتمرات في 
الــمــيــزانــيــة الــتــقــديــريــة للشعبة 
للسنة الــمــيــاديــة 2023م، 921 
ألف دينار، في حين بلغت البنود 
االضافية من مساهمات الشعبة 
فــــــي االتـــــــــحـــــــــادات ومــــصــــاريــــف 
متنوعة 125 ألــفــا، ليصل بذلك 
اجــمــالــي االعــتــمــادات المقترحة 
بها الى مليون دينار مقابل 250 

دينارا إيرادات متوقعة.
وبالنسبة لاعتمادات الكلية 

المقدرة لبند المؤتمرات الدولية 
للشعبة خــال 2023 بلغت 167 
ألف دينار، و152 ألفا للمؤتمرات 
العربية، و123 ألفا لإلسامية، 
 
ً
و90 ألــفــا لــآســيــويــة، و53 ألــفــا

للخليجية.
بـــيـــانـــا  لــــشــــعــــبــــة  ا وأوردت 
تفصيليا عن االعتمادات المقدرة 
على مستوى بنود المؤتمرات 
الــمــدرجــة فـــي مــيــزانــيــة الشعبة 
للسنة الميادية 2023، ومن هذه 
المؤتمرات الجلسة البرلمانية 
االســـتـــمـــاعـــيـــة الـــســـنـــويـــة لــامــم 
المتحدة التي تعقد في فبراير 
ــويــــورك بـــمـــشـــاركـــة  ــيــ ــنــ 2023 بــ
عــضــويــن بــكــلــفــة 9 آالف ديــنــار، 
والمنتدى البرلماني بمناسبة 
المؤتمر الخامس لألمم المتحدة 
 فــي 

ً
ــول الـــبـــلـــدان األقــــــل نــــمــــوا ــ حـ

مــارس 2023 بقطر بمشاركة 4 

أعضاء بكلفة 13 ألفا، والجمعية 
الـــــــ 146 لــــاتــــحــــاد الـــبـــرلـــمـــانـــي 
الـــدولـــي الــتــي تــعــقــد فـــي مـــارس 
2023 بــالــبــحــريــن بــمــشــاركــة 33 

عضوا بكلفة 63 ألفا، والجمعية 
الـــــــ 147 لــــاتــــحــــاد الـــبـــرلـــمـــانـــي 
ــي اكـــــتـــــوبـــــر 2023  ــ ــ الــــــــدولــــــــي فـ
بسويسرا بمشاركة 28 عضوا 
بكلفة 82 ألفا، والمؤتمر العالمي 
التاسع للبرلمانيين الشباب في 
ديسمبر 2023 بفيتنام بمشاركة 

عضوين بكلفة 9 آالف دينار.
ــارك الــشــعــبــة خـــال  كـــمـــا تــــشــ
عام 2023 في المؤتمر الخامس 
لـــلـــبـــرلـــمـــان الــــعــــربــــي ورؤســــــــاء 
المجالس والبرلمانات العربية، 
ــــذي يــعــقــد فـــي فــبــرايــر 2023  والـ
بـــمـــصـــر بـــمـــشـــاركـــة 23 عـــضـــوا 
بكلفة 39 ألـــف ديــنــار، والــــدورة 
الـ 30 للجنة التنفيذية لاتحاد 
الــبــرلــمــانــي الــعــربــي فـــي مـــارس 

2023 بتونس بمشاركة 4 أعضاء 
بكلفة 11 ألفا، والمؤتمر الرابع 
والــثــاثــيــن لــاتــحــاد البرلماني 
الــعــربــي الــــذي يــعــقــد فـــي مـــارس 
ــاركـــة 30  ــمـــشـ ــتـــونـــس بـ 2023 بـ
عـــضـــوا بــكــلــفــة 50 ألـــفـــا، ودورة 
طارئة لمؤتمر االتحاد البرلماني 
الــعــربــي الــــذي يــعــقــد فــي يونيو 
2023 بـــــــــاألردن بـــمـــشـــاركـــة 25 
عضوا بكلفة 45 ألفا، واجتماع 
لجنة جــائــزة التميز البرلماني 
المنبثقة عن االتحاد البرلماني 
العربي الذي يعقد في ديسمبر 
2023 بتونس بمشاركة عضوين 

بكلفة 7 آالف دينار.

جدول مقارنة العتمادات ميالدية سابقة للشعبة البرلمانية بالدينار

البيان
اعتماد السنة 

الميادية 
   2023

اعتماد السنة 
الميادية 
   2022

مصروفات 
السنة 

الميادية 2022

اعتماد السنة 
الميادية 

 2021

مصروفات 
السنة 

الميادية 2021

تكلفة المؤتمرات

ــرات  ــمــ ــؤتــ ــمــ أوال: الــ
البرلمانية الدولية

167.000184.000106.268.108249.00080.976.681

ثـــانـــيـــا: الــمــؤتــمــرات 
البرلمانية العربية

152.000106.00082.309.119136.0000.000

ــمـــرات  ــمـــؤتـ ثــــالــــثــــا: الـ
البرلمانية اإلسامية

123.00083.0004.230.00066.0009.511.030

ــا: الــمــؤتــمــرات  ــعــ رابــ
البرلمانية اآلسيوية

90.00087.0000.000159.0007.412.435

خـــــامـــــســـــا: زيــــــــــارات 
لجان الصداقة

336.000126.0000.000140.0000.000

ســادســا: المؤتمرات 
التشريعية الخليجية

53.00048.00010.014.25058.0000.000

921.000634.000202.821.477808.00097.900.146اإلجمالي

البنود اإلضافية

- مساهمات الشعبة 
في االتحادات

110.000151.000169.338.567151.000154.838.647

15.00015.000805.47015.000318.233- مصاريف متنوعة

125.000166.000170.144.037166.000155.156.880اإلجمالي

1.046.000800.000372.965.514974.000253.057.026جملة المبلغ

مساهمات الشعبة البرلمانية في االتحادات البرلمانية 
والهيئات التابعة لها عن السنة الميالدية 2023

البيان
االعتماد التقديري 

بالدينار الكويتي

15.000أوال: المساهمة في االتحاد البرلماني الدولي

ثانيا: المساهمة فــي اتــحــاد مجالس الــدول 
األعضاء في منظمة التعاون اإلسامي

62.000

33.000ثالثآ: المساهمة في االتحاد البرلماني العربي

110.000 اإلجمالي

فهد تركي

النواب: عفو كريم يعّبر عن عالقة الحاكم بالمحكوم
• السعدون: ندعو الله أن تبقى الكويت بلد العدل والحرية والمساواة وحق التعبير عن الرأي 

 لصفحة خالف أدمى الوطن
ً
• الوزير العجمي: انطالقة نحو لّم الشمل والتعاون طيا

ثّمن أكثر من 30 نائبا، تقّدمهم 
ــلــــس األمـــــــــــة أحــــمــــد  ــجــ ــــس مــ ــيــ ــ رئــ
السعدون ووزيــر الدولة لشؤون 
مجلس األمة وزير الدولة لشؤون 
اإلســـكـــان والــتــطــويــر الــعــمــرانــي، 
عــمــار العجمي، الــمــوقــف األبــوي 
ــة بــــصــــدور  ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ لــــلــــقــــيــــادة الـ
مرسوم العفو عن المحكومين من 
المواطنين، مشيرين الى أن ذلك 
يعّبر عن عاقة الحاكم بالمحكوم 
في بلد الديموقرطية والدستور 
والطريق الى المصالحة الوطنية 

وطّي صفحة الماضي. 
وأعـــــرب الـــســـعـــدون عـــن شــكــره 
لــســمــو أمــيــر الـــبـــاد وســمــو ولــي 
الــعــهــد لـــصـــدور مـــرســـوم الــعــفــو، 
ــل َمــن  آمــلــيــن أن يــشــمــل الــعــفــو كـ

عليهم أحكام رأي«.
وأضـــاف »نــدعــو الله سبحانه 
 
ً
وتعالى أن تبقى الكويت دائــمــا

بــلــد الــعــدل والــحــريــة والــمــســاواة 
وحق التعبير عن الرأي«.

ــال الــــوزيــــر الــعــجــمــي:  ــ فــيــمــا قـ
عفو كــريــم مــن قلب رحــيــم، تقّبل 
ــدر عــفــوه  ــ ــ مـــســـاعـــي أبـــنـــائـــه وأصـ
ها  الــكــريــم لتجمع الــكــويــت أبناء

على أرضها وتنهي غربتهم. 
وأضــــاف: نــأمــل أن تــكــون هــذه 
ــّم الــشــمــل  ــ ــ الــــمــــبــــادرة انــــطــــاقــــة ل
ــن الـــجـــمـــيـــع طـــّيـــا  ــيـ ــــاون بـ ــعـ ــ ــتـ ــ والـ

لصفحة خاف أدمى الوطن.
وأكد النائب خالد العتيبي أن 
السعادة الغامرة التي عّبر عنها 
الــشــعــب الــكــويــتــي فــي المنصات 
كافة عقب صدور العفو وما زالت 
مستمرة حتى اآلن تــعــّد بمنزلة 
تــرجــمــة حقيقية ألهــمــيــة وحجم 
الحدث الــذي انتظره المواطنون 
ســــنــــوات عـــــــدة، مـــشـــيـــرا الـــــى أنـــه 
متفائل بصدور دفعات وكشوف 
أخـــرى سيتم اإلعــــان عــن العفو 
عنها، لكي تستكمل الفرحة، وعلى 
رأسها أبناء شمر وبقية الشباب 

المدانين في قضايا الرأي.
 أمـــا الــنــائــبــة جــنــان بوشهري 
فقالت إن صــدور العفو األميري 
ــل  ــن بـــعـــض الــمــحــكــومــيــن داخــ عــ
ــبــــارة عــن  الـــكـــويـــت وخـــارجـــهـــا عــ
لفتة أبــويــة غــيــر مستغربة على 
سمو األمير، الــذي لطالما سعى 
إلــــى جــمــع شــمــل أبـــنـــاء الــكــويــت 
على أرض الــوطــن، وبين أسرهم 

وإخوانهم.
فــيــمــا قـــال الــنــائــب عبدالكريم 
الكندري إن »األسرة الحاكمة من 
صميم الشعب تحّس بإحساسه 
وال تــعــيــش فــي مــعــزل عــنــه« )مــن 
الـــمـــذكـــرة الــتــفــســيــريــة لــدســتــور 
 لــســمــو أمــيــر 

ً
ــرا ــكـ ــويــــت(، فـــشـ ــكــ الــ

الباد الشيخ نواف األحمد على 
عــفــوه عــن أبــنــائــه، وألــــف مــبــروك 
لــلــمــشــمــولــيــن بــالــعــفــو وألســرهــم 
على لّم الشمل، ونسأل الله الفرج 

للبقية بإذن الله«.
وعـــّبـــر د. عـــــادل الـــدمـــخـــي عن 
الموقف فقال: جزاكم الله خيرا يا 
سمو األمير ويا سمو ولي العهد 
عــلــى هـــذا الــعــفــو الــكــريــم، وعــدتــم 
وأوفيتم وأفرحتم أهل الكويت«، 
الفــتــا الـــى أن الــمــرســوم األمــيــري 
صدر بالعفو في قضايا كانت من 
أسباب السجن والغربة للكثير من 

أبناء الكويت، مبينا أنه
»حسبما سمعنا ستكون هناك 

أسماء أخرى يشملها العفو«.
ــو رئــــيــــس  ــ ــمـ ــ وأضـــــــــــــاف أن سـ
مجلس الــــوزراء صــدق فــي وعــده 
أيــضــا بــهــذا األمـــــر، حــيــنــمــا وعــد 
النواب خال اللقاء الذي تم معه 
ــة بــأنــه  ــ عــنــد رئـــيـــس مــجــلــس األمـ
ماٍض في تطبيق مرسوم العفو.

وأكــــد الــدمــخــي اســتــمــراره في 
الـــدعـــوة إلـــى الــتــوافــق والــتــفــاهــم 
بالتعاون مع النواب الذي يدعون 
إلــى هــذا الــتــوافــق، ويــبــذلــون فيه 
جــهــودا صــادقــة، ســـواء بالنسبة 

ــــواردة  إلـــى مــشــاريــع الــقــوانــيــن الـ
فـــي بــرنــامــج عــمــل الــحــكــومــة، أو 
االقتراحات بقوانين التي يقّدمها 
غالبية أعضاء المجلس، مشيرا 
الى من أسماهم )طحالب الفتنة( 
وضحايا العهد السابق متألمون 

أشد األلم من العفو الكريم. 
أمـــا  د. محمد الحويلة فقال: 
»نشكر سمو أمير العفو الشيخ 
نواف وسمو عضده األمين الشيخ 
مشعل، ونتمنى أن يمتد عفوهما 
ليشمل الــنــائــب مـــرزوق الخليفة 
وإخــــوانــــنــــا فــــي تـــشـــاوريـــة شــّمــر 
وعبدالرحمن العجمي ود. شافي 
العجمي وشقيقه محمد ومسعود 

الهاجري وبقية أبنائهم«.
مــن جــهــتــه، قـــال الــنــائــب خالد 
الـــــطـــــمـــــار: كــــــل الــــشــــكــــر وعـــظـــيـــم 
االمتنان لسمو أمير الباد وولي 
ــدار مـــرســـوم  ــ ــ عـــهـــده األمــــيــــن إلصـ
الــعــفــو عـــن الــمــتــهــمــيــن بــقــضــايــا 
ــدة  ــديـ ــتــــح صـــفـــحـــة جـ الــــــــــرأي، وفــ

وعهد جديد. 
ــفـــصـــل، أكـــد  ــنـ عـــلـــى صـــعـــيـــد مـ
ــر الــــدولــــة  ــ ــ ــرار وزيـ ــ ــ الـــطـــمـــار أن قـ
لـــــشـــــؤون اإلســــــكــــــان والـــتـــطـــويـــر 
الــعــمــرانــي وزيــــر الـــدولـــة لــشــؤون 
مــجــلــس األمــــــة عـــمـــار الــعــجــمــي، 

بــشــأن إلــغــاء قــيــد عـــدم الــتــصــرف 
في قسائم الصباحية وأبوحليفة 
وخــــيــــطــــان الـــجـــنـــوبـــي، وخــفــض 
الثمن الــرمــزي إلــى 5000 ديــنــار، 
إجــــــراء مــســتــحــق لــلــتــخــفــيــف عن 
المواطنين، ويساهم في معالجة 
القضية اإلسكانية التي ما زالت 

تؤرق كل بيت كويتي.
مــن جهة أخـــرى، شكر الطمار 
النائب األول لرئيس الوزراء وزير 
الــداخــلــيــة وزيـــر الــدفــاع بــاإلنــابــة 
الشيخ طــال الخالد، على إلغاء 
المادة المقيدة لترقيات الضباط، 

وربطها بالمدة القانونية، »فأبناء 
الوطن من منتسبي وزارة الدفاع 
يــســتــحــقــون، ونــتــمــنــى تــطــبــيــقــه 
أيضا لمنتسبي وزارة الداخلية«.

 وقال خليل أبل: »نبارك لجميع 
الــمــشــمــولــيــن بــالــعــفــو الـــســـامـــي، 
ونـــدعـــو الـــلـــه أن يـــفـــّرج عـــن بقية 
الــمــحــكــومــيــن، وقــــــرت عـــيـــن اهـــل 

الكويت«.
أمــا فيصل الــكــنــدري فاعتبره 
عــفــو ا كــريــمــا مـــن والــــد الجميع 
ــبــــاد، مــتــنــمــيــا أن  ــيـــر الــ ســـمـــو أمـ
تكون هذه المبادرة األبوية مقدمة 

لــطــّي صفحة الــمــاضــي، وإطـــاق 
مــصــالــحــة وطــنــيــة تــشــمــل جميع 

أبناء الكويت.
وقــّدم مــرزوق الحبيني الشكر 
الجزيل لسمو أمير الباد ولسمو 
ولــــي الــعــهــد عــلــى مــكــرمــة الــعــفــو 
عـــن مــجــمــوعــة مـــن أبـــنـــاء الــوطــن، 
»آملين أن تستكمل بشمول بقية 
المدانين«، متمنيا أن يكون »العفو 
سببا من أسباب توحيد الصف 
ونبذ الــفــرقــة، وسبيا للنهوض 
بالبلد والــحــرص على مستقبله 

واستقراره«.

وبــارك صالح عاشور لجميع 
الــمــشــمــولــيــن بــالــعــفــو األمـــيـــري، 
متمنيا »أن يشمل البقية الباقية 
منهم إن شـــاء الــلــه، مــع ماحظة 
أن بعض المشمولين بالعفو لم 
يشمل الــعــفــو جميع قــضــايــاهــم، 

 أم ماذا«؟ 
ً
فهل سقط سهوا

وأضـــــاف: »نــتــمــنــى أن نــتــدارك 
الــمــوضــوع حتى تكتمل الفرحة 
لدى عوائلهم، ونغلق هذا الملف 

 بإذن الله«.
ً
نهائيا

اجتماع اللجنة الصحية أمس

مكتب المجلس يلغي المزايا المالية 
االستثنائية لألمين العام ومساعديه

»األولويات« ناقشت جدول الجلسة المقبلة بحضور الشيتان والمال
 أمـــس 

ً
عـــقـــد مــكــتــب الــمــجــلــس اجـــتـــمـــاعـــا

برئاسة رئيس مجلس األمة أحمد السعدون، 
استمع خاله إلى عرض وشرح من أعضاء 
الفريق المكلف بمراجعة عدد من القرارات 
اإلدارية المتعلقة باألمانة العامة لمجلس 
ــيـــان، ود. يــوســف  ــلـ األمــــــة وهــــــم: حـــمـــد الـــعـ
الظفيري، ود. منيرة النمش، وحمود الحاتم، 

إضافة إلى منسق الفريق ناصر المطني.
وقــرر المكتب إلغاء قــرارات بالموافقات 
ــــح الــــــمــــــزايــــــا الــــمــــالــــيــــة  ــنـ ــ ــــات مـ ــبـ ــ ــلـ ــ ــــى طـ ــلـ ــ عـ
االستثنائية لمنصب األمين العام واألمناء 
 من 

ً
المساعدين، والتي تم إقــرارهــا سابقا

قبل المكتب السابق في اجتماعه بتاريخ 

٢٨ -٧-٢٠٢٢، الذي سبق صدور مرسوم حل 
مجلس األمة بتاريخ ٢-٨-٢٠٢٢.

واستمر المكتب في االستماع إلى تقارير 
الــلــجــان المعنية بالتحقيق فــي تعيينات 
الــقــيــاديــيــن والــمــوظــفــيــن خــــال فـــتـــرة حل 
المجلس في األمانة العامة ومكتبي رئيس 

المجلس ونائب الرئيس.
وحـــضـــر اجـــتـــمـــاع الــمــكــتــب إضـــافـــة الــى 
السعدون كل من نائب رئيس مجلس األمة 
محمد بــراك المطير، وأمــيــن ســر المجلس 
أســـــامـــــة الــــشــــاهــــيــــن، ومــــــراقــــــب الـــمـــجـــلـــس 
ــتـــور عــبــدالــكــريــم الـــكـــنـــدري، ورئــيــس  الـــدكـ
لجنة الشؤون المالية واالقتصادية النائب 

شعيب المويزري، ورئيس لجنة الشؤون 
ــائـــب مــهــنــد  ــنـ ــيـــة الـ ــقـــانـــونـ الــتــشــريــعــيــة والـ
الساير، ورئيس لجنة األولــويــات عبدالله 
فهاد العنزي واألمين العام للمجلس عادل 

اللوغاني. 
من جهة أخــرى، عقدت لجنة األولويات 
البرلمانية اجتماعا بحضور نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء براك الشيتان، ونائب رئيس الوزراء 
ــر الــنــفــط د. بـــدر الــمــا، نــوفــشــت خاله  وزيـ
الخطة التشريعية لــدور االنعقاد الحالي 
واألولــويــات البرلمانية الحكومية المتفق 

عليها  خال المرحلة المقبلة.

صالح عاشور خالد الطمار أحمد السعدون

محمد الحويلة

عمار العجمي جنان بوشهري

خليل أبلمرزوق الحبيني فيصل الكندري

توّجه عدد من النواب بالشكر 
إلى سمو أمير البالد وسمو ولي 
العهد، بصدور مرسوم العفو 
الخاص عن بعض المواطنين، 
متطلعين إلى أن يكون مقدمة 

لطّي صفحة الماضي.

https://www.aljarida.com/article/11634
https://www.aljarida.com/article/11530
https://www.aljarida.com/article/11538
https://www.aljarida.com/article/11539
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 »KCST« وفد من جامعة لندن يزور
للتحضير إلطالق كلية إدارة األعمال

 التفاقية الزمالة بين كلية إدارة األعمال 
ً
تنفيذا

)Bayes Business School( في جامعة لندن سيتي 
)City, University of London( وكــلــيــة الــكــويــت 
للعلوم والتكنولوجيا )KCST(، قام فريق من جامعة 
لــنــدن مــكــون مــن نــائــب عميد الكلية البروفيسور 
ريتشارد باين والبروفيسور ستيفن توماس بزيارة 

الكويت يومي 14و15 يناير الجاري.
ــالــــة الـــتـــي وقــعــتــهــا  ــاء عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــة الــــزمــ ــنــ وبــ
المؤسستان عام 2018، تم تقديم طلب إلى مجلس 
الجامعات الخاصة للموافقة على إنشاء كلية إدارة 
األعمال لتتكامل مع كلية الهندسة الحالية في كلية 

الكويت للعلوم والتكنولوجيا.
وقـــــــام الــــوفــــد بـــمـــنـــاقـــشـــة فــــريــــق كـــلـــيـــة الـــكـــويـــت 
للعلوم والتكنولوجيا المكونة من رئيس الكلية 
البروفيسور خالد البقاعين وعميد إدارة األعمال 
البروفيسور رودريــغــو ماغاليس وأعــضــاء هيئة 
التدريس وتقديم الكثير من المقترحات للتعاون بما 
في ذلك تبادل أعضاء هيئة التدريس وتقديم برامج 
الماجستير والــدكــتــوراه المشتركة، كــذلــك برامج 

التدريب المميز للشركات والمؤسسات.
 شمل 

ً
 مــكــثــفــا

ً
وتــضــمــنــت الــــزيــــارة بــرنــامــجــا

مـــراجـــعـــة مــكــثــفــة لــلــخــطــط الــــدراســــيــــة لــبــرامــج 
الـــبـــكـــالـــوريـــوس والـــمـــاجـــســـتـــيـــر، الــــتــــي ســيــتــم 
طرحها في إدارة األعمال والمحاسبة والمالية 
الــرقــمــيــة وبـــرامـــج الـــريـــادة واألعـــمـــال الــرقــمــيــة، 
كما اطلع الوفد على مباني الكلية وباألخص 

الــمــخــتــبــرات الــتــدريــســيــة والــبــحــثــيــة المتميزة. 
وأبــــدى الــوفــد إعــجــابــه بــمــا وصــلــت إلــيــه الكلية 
خـــال فــتــرة قــصــيــرة وبـــاألخـــص الــمــكــانــة المميزة 
بإنتاجية البحث العلمي، اذ أصبحت من األفضل 
في دول الشرق األوسط في نسبة األبحاث المنشورة 

لألستاذ الواحد في أفضل المجات العلمية.
وأعرب البقاعين عن اعتزازه بالزمالة مع إحدى 
أفضل كليات إدارة األعــمــال فــي العالم والــتــي هي 
جـــزء مــن جــامــعــة لــنــدن الــعــريــقــة، وأكـــد أن الــبــرامــج 
التي ستطرحها كلية إدارة األعمال المقترحة في 
شكل نقلة 

ٌ
كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا ست

نوعية في تدريس التكنولوجيا المالية المدمجة 
مــع الــتــقــدم التكنولوجي فــي الــذكــاء االصطناعي 

وعلوم المعلومات.
وتمنى أن تتم الــمــوافــقــة النهائية على الطلب 
الــُمــقــدم لمجلس الجامعات الخاصة بــأقــرب وقت 
 أن الطلب حصل على موافقة اللجان 

ً
وخصوصا

الُمختصة في المجلس، كذلك موافقة ديوان الخدمة 
المدنية، الـــذي أكــد أن الــبــرامــج المقترحة مواكبة 
الحتياجات السوق الحالية والمستقبلية للكويت، 
وانها تساهم في تحقيق خطط الكويت المستقبلية 

 لإلدارة المالية.
ً
 عالميا

ً
ليكون مركزا

عد كلية إدارة األعمال )Bayes( والتي كانت 
ُ
وت

 )Cass Business School( بــكــاس 
ً
ـــدعـــى ســابــقــا

ُ
ت

والــتــابــعــة لــجــامــعــة لــنــدن سيتي مــن أعـــرق كليات 
اإلدارة في بريطانيا وأوروبا. 

أعضاء الوفد مع مسؤولي »KCST« خال االجتماع

»المرأة الدبلوماسية« شاركت في احتفالية 
الضربة الجوية لتحرير الكويت

نظمها فريق تطوير التطوعي من نساء منطقة الشامية
شـــــــــاركـــــــــت لـــــجـــــنـــــة الــــــــمــــــــرأة 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، فـــي احــتــفــالــيــة 
الضربة الجوية لتحرير الكويت 
من الــعــدوان الغاشم عليها من 
ــعـــراق فـــي عـــام 1990، والــتــي  الـ
نظمها فريق تطوير التطوعي 

من نساء منطقة الشامية.
وتـــــــــحـــــــــدثـــــــــت مــــــســــــتــــــشــــــارة 
اللجنة نــرجــس الــشــطــي، خال 
االحــتــفــالــيــة، عـــن غـــزو الــكــويــت 
وعملية التحرير، مشيرة إلى أن 
ذكرى الغزو ال يمكن أن ينساها 
ــة إلـــى  ــتـ الـــشـــعـــب الـــكـــويـــتـــي، الفـ
تاريخ وعراقة منطقة الشامية.

مــــن جــهــتــهــا، تـــحـــدثـــت أبــــرز 
عــضــوات فــريــق التطوير أديبة 
الفهد عــن كيفية نشأة محمية 
ــــة واألنــــــشــــــطــــــة الــــتــــي  ــيـ ــ ــامـ ــ ــــشـ الـ
تـــمـــارســـهـــا الـــنـــســـاء والـــشـــبـــاب 

واألطــــفــــال مـــن خــــال زيــارتــهــم 
المحمية. 

ــات الــســفــراء  ــ وتــجــولــت زوجــ
بالمحمية وتعرفن على نظام 
الــزراعــة والنباتات التي يمكن 

زراعــــتــــهــــا وكــيــفــيــة مــتــابــعــتــهــا 
بــالــتــعــاون مـــع الــهــيــئــة الــعــامــة 

للزراعة والثروة السمكية.
وقدمت مزنة المطري إهداء 
ــاي  ــــاج الـــمـــحـــمـــيـــة الـــشـ ــتـ ــ ــــن إنـ مـ

األخضر عشبة الليمون ألعضاء 
اللجنة، كما قــدم رئــيــس الفرق 
 تذكارية للجنة 

ً
التطوعية درعا

لمشاركتها في االحتفالية.

جانب من المشاركات في االحتفالية

»قلب األطفال« أطلقت حملة إلنقاذ أطفال تنزانيا
ــقـــاذ أطــفــال  أطــلــقــت جــمــعــيــة قــلــب األطـــفـــال الــخــيــريــة حــمــلــة إلنـ
تــنــزانــيــا، ضــمــن بــرنــامــجــهــا الــســنــوي الــتــطــوعــي الـــذي يــهــدف إلــى 
عاج وتشخيص األطفال مرضى القلب في الدول الفقيرة وإتاحة 
المساحة لهم للتمتع بحياة صحية، وتبدأ فعالياتها في فبراير 

المقبل ولمدة أسبوع.
وقال رئيس الجمعية استشاري جراحة عيوب القلب الخلقية د. 
فيصل السعيدي، في بيان صحافي، إن الحملة التطوعية عبارة عن 
رحلة عاجية متخصصة تهدف لتشخيص وعاج مئة طفل من 
مرضى القلب وإجراء قرابة 10 عمليات جراحية لتصحيح العيوب 

الخلقية المرتبطة بالقلب. 
ــاف الــســعــيــدي، أن طـــاقـــم الــحــمــلــة مـــكـــون مـــن مــتــطــوعــيــن  ــ وأضــ
متخصصين في المجال الطبي، مما يوفر فرصة تدريبية في مجال 

التطوع التخصصي حول العالم للشباب الكويتيين.

»الجامعات الحكومية« يناقش 
تشكيل لجنة اختيار مدير الجامعة

● أحمد الشمري 
وحمد العبدلي

علمت »الجريدة« من مصادر 
مطلعة في وزارة التعليم العالي 
أن مجلس الجامعات الحكومية 
 األحد المقبل، 

ً
سيعقد اجتماعا

لــمــنــاقــشــة الــعــديــد مـــن الــبــنــود، 
ــا قــــــــرار تـــشـــكـــيـــل لــجــنــة  ــ ــرزهــ ــ أبــ

اختيار مدير جامعة الكويت.
ولـــفـــتـــت الــــمــــصــــادر إلــــــى أن 
ــاقـــش رد إدارة  ــنـ االجــــتــــمــــاع يـ
الفتوى والتشريع حــول الــرأي 
الـــقـــانـــونـــي بــــشــــأن قـــــــرار وزيــــر 
التعليم العالي والبحث العلمي 
الـــمـــتـــعـــلـــق بـــتـــعـــديـــل إجــــــــراءات 
وطـــريـــقـــة اخـــتـــيـــار الــمــرشــحــيــن 
لــمــنــصــب مــديــر الــجــامــعــة بــنــاء 
على موافقة مجلس الجامعات 

الحكومية.
من جهته، أكد رئيس جمعية 
أعضاء هيئة التدريس في جامعة 
الــكــويــت د. إبــراهــيــم الــحــمــود، أن 
إدارة الــفــتــوى والــتــشــريــع أيـــدت 

الــــرأي الــقــانــونــي الــحــاســم، الــذي 
ــــال الــفــتــرة  تــبــنــتــه الــجــمــعــيــة خـ
االنتقالية في ١١ ديسمبر ٢٠٢٢، 
ــــذي بــيــنــت فـــيـــه بـــطـــان تــدخــل  الــ
مــجــلــس الـــجـــامـــعـــات الــحــكــومــيــة 
فــي تشكيل لجنة اخــتــيــار مدير 
ــــد مـــنـــاصـــب  ــديـ ــ ــــحـ ــة وتـ ــعــ ــامــ ــجــ الــ

أعضائها.
وبـــيـــن الـــحـــمـــود، فـــي تــصــريــح 
صــــحــــافــــي، أمــــــــس، أن مـــــا قـــــرره 
مــجــلــس الـــجـــامـــعـــات الــحــكــومــيــة 
بحجة االستناد إلى المادة 9 فقرة 
5 من قانون الجامعات الحكومية، 
ــــن ثــــم تـــحـــديـــد أعــــضــــاء لــجــنــة  ومـ
اختيار مدير الجامعة، وتوزيع 
اللجنة على مجموعة محددة ال 
عاقة لها بجامعة الكويت، وقصر 
تمثيل أساتذة الجامعة في أستاذ 
دكتور من الكليات العلمية، وآخر 
من الكليات النظرية، إنما هو قرار 

غير مشروع.

محمد الشرهان

الجامعة بحثت التعاون مع »األمم المتحدة«
بحثت مديرة جامعة الكويت باإلنابة د. 
سعاد الفضلي في مكتبها بمدينة صباح 

السالم الجامعية، 
مع ممثل األمين العام لألمم المتحدة 
المنسق المقيم لدى الباد د. طارق الشيخ، 
أمــس األول، عــدة موضوعات مــن أبرزها 

موضوع التغير المناخي في العالم. 
ــادت الــفــضــلــي بــجــهــود د. الشيخ  ــ وأشـ

وتعاونه البارز طوال فترة توليه منصبه، 
 حــــرص الــجــامــعــة عــلــى الــتــعــاون 

ً
مـــؤكـــدة

المستمر والمستقبلي مع منظمتي األمم 
المتحدة و«يونيسكو« ومــد يد التعاون 
والتواصل مع المنظمات العالمية األخرى، 
وتـــبـــادل الـــخـــبـــرات والـــثـــقـــافـــات واألفـــكـــار 

الستثمار الطاقات الشبابية.
مـــن جــانــبــه، قـــال د. الــشــيــخ، إن مــجــال 

 ومـــلـــيء 
ً
الـــعـــمـــل فــــي الـــكـــويـــت ثـــــري جــــــدا

بـــالـــتـــعـــاون مــــع كــــل جـــهـــات ومـــؤســـســـات 
 جــامــعــة الــكــويــت 

ّ
 إلـــى أن

ً
ــة، مــشــيــرا ــدولـ الـ

سباقة في جميع المجاالت ومنبر للثقافة 
 لدى 

ً
والعلم وتحظى بمكانة خاصة جدا

األمم المتحدة.
كما أبـــدى سعادته بالعاقة المهنية 
مــع أعــضــاء هيئة الــتــدريــس فــي مختلف 

 إيــاهــا 
ً
كــلــيــات جــامــعــة الـــكـــويـــت، واصـــفـــا

بأنها عاقة داعمة لإلنجازات والتعاون؛ 
وتمت االستعانة بكثير من أعضاء هيئة 
التدريس في جامعة الكويت للمساهمة 
 منظمة 

ً
في المنظمات الدولية خصوصا

األمم المتحدة.
 
ً
وفي ختام اللقاء قدمت الفضلي درعا

تذكارية للشيخ.

»الجامعات الخاصة«: قبول ضم المتفوقين وأبناء 
الدبلوماسيين في »البعثات الداخلية«

● أحمد الشمري
كشف األمــيــن الــعــام لمجلس الجامعات 
الخاصة بالتكليف، عمر الكندري، عن موافقة 
الــمــجــلــس عــلــى قـــبـــول الــطــلــبــة الــكــويــتــيــيــن 
وأبــنــاء الكويتيات وأبــنــاء الدبلوماسيين، 
والــمــتــفــوقــيــن الـــذيـــن درســـــوا عــلــى نفقتهم 

الـــخـــاصـــة فـــي الـــجـــامـــعـــات الـــخـــاصـــة، وفــئــة 
إعــادة الضم المستوفين لشروط االلتحاق 
بــالــبــعــثــات الــداخــلــيــة فــي الــفــصــل الــدراســي 
الثاني 2022/2023 في الجامعات والكليات 
الخاصة، أســوة بما هو متبع في البعثات 
 
ً
الخارجية لــوزارة التعليم العالي، تطبيقا

ــر الــكــنــدري، في  لــمــبــدأ تــكــافــؤ الــفــرص. وذكـ

تصريح صحافي عقب اجــتــمــاع المجلس 
برئاسة وزير التربية وزير التعليم العالي 
والـــبـــحـــث الــعــلــمــي د. حــمــد الــــعــــدوانــــي، أن 
المجلس ناقش مذكرة التوصية المقدمة من 
لجنة دراسة الطلبات بشأن رسوم الخدمات 
الــطــابــيــة واألنـــشـــطـــة الــمــكــتــبــيــة والـــرســـوم 

األخرى في الجامعات والكليات الخاصة.

ي مرور
َ
وفاة مواطن وإصابة اثنين بحادث
أحد الحادثين وقع داخل منفذ النويصيب الحدودي

● محمد الشرهان
لــقــي مــواطــن فــي الــعــقــد الــرابــع 
صـــيـــب 

ُ
مـــصـــرعـــه، أمــــس األول، وأ

اثــنــان، بــجــروح خطيرة مــن جــراء 
ي مرور.

َ
حادث

وفــي تفاصيل الــحــادث األول، 
ــات الـــعـــامـــة  ــاقــ ــعــ ــالــــت إدارة الــ قــ
واإلعـــام بــقــوة اإلطــفــاء الــعــام، إن 
إدارة العمليات الــمــركــزيــة تلقت 
بــاغــا مــســاء أمـــس األول بــوقــوع 
ــادث تــــصــــادم بـــيـــن مــركــبــتــيــن،  ــ حــ
ودهس مواطن على طريق الدائري 
السادس باتجاه الجهراء مقابل 
مــنــطــقــة الــصــلــيــبــيــة، فــتــم تحريك 
مــركــز إطــفــاء جليب الــشــيــوخ إلى 
موقع الباغ، ليتبين أن الحادث 
عبارة عن تصادم مركبتين أدى 
 
ً
إلـــى دهـــس مـــواطـــن كـــان مــتــوقــفــا
خارج مركبته، كما أسفر الحادث 

عن إصابة أحد األشخاص.
وأشـــارت اإلدارة إلــى أن رجــال 
اإلطفاء عملوا على إنقاذ المصاب 
ــــى فــنــيــي الــــطــــوارئ  وتــســلــيــمــه إلـ
الــطــبــيــة، ونــقــلــه إلـــى المستشفى 
لتلقي الــعــاج، مضيفة أن رجــال 

اإلطفاء سلموا جثة المتوفى إلى 
رجال األدلة الجنائية.

وفي تفاصيل الحادث الثاني، 
قال مصدر أمني إن غرفة عمليات 
 مساء 

ً
وزارة الداخلية تلقت باغا

أمس األول، بوقوع حادث تصادم 
داخل منفذ النويصيب الحدودي.

وأضاف المصدر أنه فور تلقي 
الــبــاغ تــم توجيه دوريــــات إدارة 
العمليات المرورية ومركز إطفاء 
 إلـــى أن رجــال 

ً
الــنــويــصــيــب، الفــتــا

المرور تبين لهم فور وصولهم أن 

الحادث عبارة عن اصطدام مركبة 
ــن، يـــبـــدو أنــــه كــــان قـــد فقد  مــــواطــ
السيطرة عليها، بمركبة مواطنة 
كــانــت متوقفة أمـــام قسم تطبيق 

السيدات في المنفذ.
ــر  ــفــ وذكــــــــــــر أن الـــــــــحـــــــــادث أســ
ــجـــروح  ــة الــــمــــواطــــن بـ ــ ــابـ ــ ــــن إصـ عـ
ــا إلـــى  ــ ــرهـ ــ خـــطـــيـــرة نـــقـــل عـــلـــى أثـ
المستشفى لتلقي الــعــاج، فيما 
نجت المواطنة بأعجوبة، إذ لم 
تــكــن داخـــل مركبتها وقـــت وقــوع 

الحادث.

حادث طريق الدائري السادس

سلة أخبار

طالب نائب رئيس االتحاد 
الوطني للموظفني رئيس 
نقابة العاملني في وزارة 

التعليم العالي د. خالد البراك، 
الحكومة بسرعة دعم جهاز 

تكنولوجيا املعلومات وحثه 
على تطوير البرامج والنظم 

لتحويل املعامات في جميع 
الجهات والدوائر الحكومية 

إلى معامات إلكترونية دون 
الحاجة لحضور املراجعني.

وقال البراك، في تصريح 
صحافي، إن هذا األمر يأتي 

ملواكبة التطور التكنولوجي، 
والتخفيف عن كاهل املراجعني 
والضغط على موظفي الدولة 

من االزدحام، الذي تشهده 
بعض الجهات، وتوفير 

األجواء املناسبة، التي تعينهم 
على تخليص هذه املعامات 

في وقت أقصر.
وأضاف أن الدول الخليجية 

الشقيقة، وخصوصًا اإلمارات 
والسعودية، شهدت طفرة 

وتقدمًا كبيرًا في املعامات 
اإللكترونية، وأصبح 

مواطنوهم ال يتكبدون عناء 
ومشقة الذهاب للدوائر 

الحكومية لتخليص 
معاماتهم، إنما أصبح 

تخليص هذه املعامات كليًا 
عبر الشبكة العنكبوتية.

»اتحاد الموظفين« لتحويل 
المعامالت إلكترونيًا

أطلقت جمعية الحياة 
الخيرية، مشروع »دفء 

يحييهم«، لتقديم اإلغاثة 
الشتوية، التي تشتمل على 

الغذاء والكساء والدواء لعدة 
دول.

وصرح أمني سر الجمعية، 
عبدالله السبع، أمس، بأن 

املشروع يأتي مساهمة 
من »الحياة الخيرية« في 
تخفيف معاناة الصقيع 

والبرد القارس التي تواجه 
األطفال واملرضى والضعفاء 

وكبار السن في مخيمات 
النازحني والاجئني السوريني 
واليمنيني والفلسطينيني في 

دول اللجوء.
وأوضح أن املشروع يزود 

املحتاجني باإلغاثة الشتوية 
الضرورية، وتشمل املابس 

الشتوية والبطانيات، ومواد 
التدفئة )الديزل، الحطب، 

الفحم(، وأيضًا توفير سات 
غذائية تشمل طحينًا وزيتًا 

ومواد غذائية أساسية.
وأضاف أن الجمعية تهدف 

إلى تحسني حياة املحتاجني، 
من خال توفير احتياجاتهم 

الضرورية لعيش حياة كريمة، 
تطبيقًا لشعارها )صناع 

الحياة(.

»الحياة الخيرية« تطلق 
مشروع »دفء يحييهم«

علمت »الجريدة«، من مصادر 
مطلعة في الهيئة العامة 

للتعليم التطبيقي والتدريب، 
أنه سيتم صرف املستحقات 

املالية ألعضاء هيئة التدريس 
للساعات اإلضافية عن 

النصاب التدريسي للفصل 
الدراسي األول املاضي ٢٠٢٢-

٢٠٢3 في جميع الكليات خال 
األسبوع املقبل، بعد االنتهاء 
من اعتماد استمارة الصرف 

من قبل نائب املدير العام 
للشؤون املالية واإلدارية 

واملدير العام، تمهيدًا إلرسالها 
إلى البنك املركزي للصرف.
وذكرت املصادر أن الدورة 

املستندية ملستحقات 
الساعات اإلضافية أنجزت 
جميع اإلجراءات الخاصة 
بها، من عمليات املراجعة 

النهائية لكل املستندات من 
قبل إدارة الرقابة املالية، 

وتوفير النواقص املطلوبة 
منها، ومراجعة قرارات الربط 
والصرف وكشوفات التكليف 

واملزاولة من قبل إدارة الشؤون 
املالية، وإدخال تشريعات 

الصرف في النظام املتكامل 
للشؤون املالية.

 صرف مستحقات اإلضافي 
بـ »التطبيقي« األسبوع المقبل

جانب من الحملة

إخالء وهمي لـ »الداخلية« في فندق بالسالمية
نفذت اإلدارة العامة للدفاع المدني، صباح 
أمــس، تمرين إخــاء وهمي بفندق هوليدي إن 
بــمــنــطــقــة الــســالــمــيــة بــالــتــعــاون والــتــنــســيــق مع 
االدارة العامة لقوات األمــن الخاصة ممثلة في 
إدارة الــمــتــفــجــرات واإلدارة الــعــامــة لــلــعــاقــات 
العامة واإلعام األمني وقوة اإلطفاء العام وإدارة 

الطوارئ الطبية.
وتــضــمــن ســيــنــاريــو الــتــمــريــن تــلــقــي اإلدارة 
 
ً
العامة للعمليات المركزية بوزارة الداخلية باغا

بوجود انفجار وحريق في أحد الفنادق بمنطقة 
السالمية ووقوع إصابات بين النزالء والعاملين 

بالفندق. وعليه تــم تحريك إدارة المتفجرات، 
ومركز إطفاء السالمية الجنوبي، وآليات »الدفاع 

المدني«، وسيارات إسعاف الطوارئ الطبية.
وعــنــد وصــــول األجـــهـــزة االمــنــيــة تـــم تشكيل 
فـــريـــق عــمــل مــشــتــرك وغـــرفـــة عــمــلــيــات خــاصــة 
ــال اإلطــــفــــاء عملية  ــ بـــالـــحـــادث حــيــث تـــولـــى رجـ
إخماد الحريق وإنقاذ المصابين، فيما تولى 
رجال إدارة المتفجرات عملية تمشيط الموقع 
من أي متفجرات وتولت سيارات اإلسعاف نقل 

المصابين إلى المستشفيات.

3126 مخالفة مرور وإغالق 6 ورش للعوادم
واصــــــــــــــــــل قـــــــــطـــــــــاع الـــــــــمـــــــــرور 
والعمليات، بالتعاون والتنسيق 
مــع وزارة الــتــجــارة والــصــنــاعــة، 
تنفيذ الحمات األمنية الميدانية 
الــتــي تــســتــهــدف مــخــالــفــة خــروج 
ــادم،  ــ ــعـ ــ ــن الـ ــ أصـــــــــوات مـــزعـــجـــة مـ
ومخالفات الــورش التي تخالف 
ــم 67/ 2022،  ــوزاري رقـ ـــ الـــقـــرار الـ
والخاص بحظر بيع أو تصنيع 
أو تركيب المعدات التي تصدر 
ــن عـــــــوادم  ــ ــة مــ ــجــ ــزعــ ــا مــ ــ ــ ــواتـ ــ ــ أصـ

المركبات.
وفـــي الــتــفــاصــيــل، قـــال ضابط 
قــســم الــعــاقــات الــعــامــة واإلعـــام 
ــــاإلدارة الــعــامــة لــلــمــرور، الــرائــد  بـ
عــبــدالــلــه بــوحــســن، إن الــحــمــات 
األمــنــيــة الـــمـــروريـــة الــتــي أشـــرف 
 الـــمـــديـــر الـــعـــام 

ً
عــلــيــهــا مـــيـــدانـــيـــا

ــــإلدارة الــعــامــة لــلــمــرور، الــلــواء  لــ
يوسف الخدة، ومساعده للشؤون 
الفنية، العميد محمد العدواني، 
أسفرت عن تحرير 3126 مخالفة 
مـــــــرور، مــنــهــا 180 مـــخـــالـــفـــة تــم 
رصدها عن طريق الرادار الخاص 
بــالــســرعــات العالية على الطرق 
الــدائــريــة والــســريــعــة، والــــذي تم 

تنفيذه بواسطة إدارة العمليات 
المرورية وقسم مباحث المرور.

وأضـــــــــاف أن رجــــــــال الــــمــــرور 
تمكنوا خال الحمات من ضبط 
شخص مطلوب لـــإلدارة العامة 
لتنفيذ األحكام الجنائية وصادر 
 
ً
بحقه أمر ضبط وإحضار، فضا
عـــن ضــبــط 3 مـــركـــبـــات مــطــلــوبــة 
لجهات أمنية وقضائية، كما حرر 

رجــال دوريــات المرور ودوريــات 
اإلدارة العامة لشرطة النجدة 32 
مخالفة خـــروج أصـــوات مزعجة 

من العادم.
وأشــــــــــــــار بـــــوحـــــســـــن الــــــــــى أن 
 
ً
الحمات األمنية أســفــرت أيضا
عــن إحــالــة 11 مــركــبــة إلـــى حجز 
 عن 

ً
اإلدارة العامة للمرور، فضا

تــحــريــر 10 مــخــالــفــات لــدراجــات 
تــوصــيــل الــطــلــبــات كــانــت تسير 
ــــى الـــــجـــــســـــور الـــمـــخـــصـــصـــة  ــلـ ــ عـ
ــات   إلـــى أن دوريــ

ً
لــلــمــشــاة، الفـــتـــا

ــرور حــــــــررت 270 مــخــالــفــة  ــ ــمــ ــ الــ
ــبـــات  ــات ومـــركـ ــ ــدراجــ ــ مـــتـــنـــوعـــة لــ
تــوصــيــل الــطــلــبــات، لمخالفتها 
للشروط العامة التي وضعتها 
اإلدارة الــعــامــة لــلــمــرور ودخــلــت 

حيز التنفيذ.
وقال إن مفتشي وزارة التجارة 
ــوا 6 ورش  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــة أغـ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ والـ
لمخالفتها الــقــرار الــــوزاري رقم 
67/ 2022، وحــــرورا 23 محضر 
ــتـــكـــمـــال إجـــــــــــراءات لــلــقــســائــم  اسـ
 عن 

ً
والــورش والحرفيين، فضا

تنفيذ 4 تــعــهــدات لـــورش أخــرى 
 للقرار.

ً
لمخالفتها أيضا

»الجمارك«: إتالف 90 مادة سحر وشعوذة
أتــلــفــت لــجــنــة اإلتـــــاف الــتــابــعــة لــــــإلدارة الــعــامــة 
لــلــجــمــارك والــمــؤلــفــة مـــن إدارة الــبــحــث والــتــحــري 
الجمركي، واإلدارة العامة للمباحث الجنائية- إدارة 
 
ً
مكافحة جــرائــم الــمــال بـــوزارة الداخلية، 84 تعهدا
، تتضمن 90 مـــادة سحر وشــعــوذة 

ً
 رســمــيــا

ً
وحـــرزا

وطاسم، وتمت كتابة محضر باإلتاف والكميات 
المتلفة.

وتــوجــه الــمــديــر الــعــام لـــــإلدارة، سليمان الفهد، 

 لجهودهم المبذولة، 
ً
بالشكر للجنة وأعضائها، نظرا

 فــي اآلونـــة األخــيــرة الــتــي شــهــدت ضبط 
ً
خــصــوصــا

أحراز، وأدوات عّدة تخص أعمال السحر والشعوذة.
يــذكــر أن لجنة إتـــاف مـــواد الــســحــر والــشــعــوذة 
ــاإلدارة الــعــامــة لــلــجــمــارك فــي عـــام 2017،  ــ أنــشــئــت بـ
بناء على طلب من إدارة البحث والتحري الجمركي، 
بسبب الكميات الكبيرة المصادرة من تلك المواد في 

جميع المنافذ الجمركية.

إغاق إحدى الورش المخالفة
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دول في مستوى 
برمودا وفيجي 

وناميبيا حققت 
ميداليات أولمبية 

أكثر من الكويت

كيف تتحدث 
الحكومة عن 

خصخصة التعليم 
والصحة والنفط 

وهي تفتقد 
نماذج نجاح في 
قطاعات صغيرة 

كالبريد والسياحة 
والرياضة؟

الحكومة كّلفت 
هيئة االستثمار 
عام 2015 دراسة 

خصخصة األندية 
الرياضية ولم 

ُيكشف عن الدراسة 
حتى اليوم!

محمد البغلي

albaghli74@gmail.com

تقرير اقتصادي

؟
ً
هل تصلح الخصخصة إلنقاذ قطاعات متدهورة... الرياضة مثاال

ً• انتخابات األندية باتت أقرب إلى معركة بروز لغير الرياضيين
 صارما

ً
ل األندية إلى شركات عقارية تتطلب قانونا • المخاوف المستحقة من تحوُّ

أعــطــت انــتــخــابــات الــعــديــد مــن مــجــالــس إدارات 
األندية الرياضية التي شهدتها الكويت األسبوع 
الــمــاضــي، وبــعــضــهــا تخللته مــواجــهــة انتخابية 
»شديدة« على الرغم من سوء أوضــاع تلك األندية 
عــلــى صــعــيــد الــمــنــافــســات وتـــدنـــي جــمــاهــيــريــتــهــا، 
 يعبر عــن تــحــول الــريــاضــة فــي الــبــاد إلــى 

ً
مــشــهــدا

ــا مـــشـــروع ســيــاســي أو  ــة، وربـــمـ ــاهــ مــنــاصــب ووجــ
انتخابي لبعضهم، إلــى درجـــة أن أنــديــة معدومة 
الجماهيرية تجاوز عدد أعضاء جمعيتها العمومية 
10 آالف عضو، في حين أن عدد المشجعين فيها 
ال يتجاوز فــي أفضل األحـــوال 100 شخص، وهو 
وضٌع باتت انتخابات األندية فيه أقرب إلى معركة 
بروز لغير الرياضيين أكثر من أنها منافسة بين 

المنتمين إلى الجسم الرياضي.
وتــعــانــي الــريــاضــة الكويتية، منذ عــقــود، حالة 
تراجع الفتة تدهورت فيها األلعاب الجماعية التي 
، واختفت 

ً
 وقاريا

ً
كانت الباد متميزة فيها إقليميا

معظم األلعاب الفردية التي كان القطاع الرياضي 
في السبعينيات والثمانينيات يعمل على تنميتها، 
فــي حين سجل منتخب كــرة الــقــدم الـــذي كــان أول 
منتخب عربي يفوز بكأس آسيا عــام 1980 وأول 
منتخب عربي آسيوي يتأهل لكأس العالم 1982، 
أسوأ صور التدهور الرياضي بحلوله في الترتيب 
 في 

ً
 واألخير خليجيا

ً
 والـ 27 آسيويا

ً
الـ 149 عالميا

تصنيف »الفيفا«.
دون الكثير مــن الــســرد لــواقــع الرياضة الحالي 
أو الــتــحــســر عــلــى مــــاٍض ال أمــــل فـــي عـــودتـــه ليس 
فقط لمحدودية الرجال المخلصين كالذين قادوا 
 
ً
الــحــركــة الــريــاضــيــة فـــي تــلــك الـــســـنـــوات، بـــل أيــضــا
لتحول الرياضة إلى صناعة واستثمار و»بزنس« 

في العديد من دول اإلقليم والعالم، يستدعي تحواًل 
، ما 

ً
غير تقليدي لمعالجة أوضاع قطاع متدهور جدا

 سؤااًل عن مدى قدرة 
ً
يعيد إلى دائرة النقاش مجددا

الخصخصة على إصاح واقع الرياضة الكويتية؟

إنفاق وتدهور 
 
ً
فــالــقــطــاع الــريــاضــي الــكــويــتــي، يــعــانــي تــدهــورا
 يماثل مستويات دول مجهرية أو شديدة 

ً
شديدا

 على 
ً
الفقر، إذ حققت الكويت، التي تنفق سنويا

الــريــاضــة نحو 150 مليون ديــنــار، معظمها على 
رواتــب وأعــمــال إداريـــة بحتة وال ُيــعــَرف على وجه 
 إلــــى األنــشــطــة 

ً
الــتــحــديــد كـــم مــنــهــا يـــوّجـــه فــعــلــيــا

الــريــاضــيــة، فــي أولــمــبــيــاد طــوكــيــو األخـــيـــرة 2020 
مــيــدالــيــة بـــرونـــزيـــة يــتــيــمــة فـــي مــســابــقــة الــســكــيــت 
»الـــرمـــايـــة«، وهـــو دون مــســتــوى دول مــثــل بــرمــودا 
وفيجي وناميبيا، ومــمــاثــل لمستوى بوتسوانا 
وغــريــنــادا ومــولــدوفــيــا، وهــــذه الــــدول مجتمعة ال 
تــنــفــق - مــن الــنــاحــيــة الــمــالــيــة - مــا تنفقه الــكــويــت 
على الــريــاضــة، بالتالي فــإن أي فشل فــي مشروع 
خصخصة األنــديــة الرياضية لــن ينعكس بتأثير 
كبير على أحد عوامل تقييم أي مشروع خصخصة 
وهــو »جـــودة الــخــدمــة«؛ ألن الــخــدمــة الــتــي تقدمها 
األندية بوضعها الحالي من أسوأ ما يمكن توقعه، 
 عــن أن عـــدد الــعــمــالــة الــوطــنــيــة فــي األنــديــة 

ً
فــضــا

 من 
ً
، وبالتالي الخوف أيضا

ً
الرياضية محدود جدا

فشل نموذج الخصخصة على عامل آخر في التقييم 
وهو »العمالة الوطنية«.

تحدٍّ ومخاوف
ويظل التحدي األساسي في نجاح أو فشل أي 

خصخصة لألندية الرياضية في مدى نجاح الهيئة 
الناظمة، وهــي الهيئة العامة للشباب والرياضة 
فــي ضمان عــدم إهــمــال األنــديــة بعد خصخصتها 
ألغراضها األساسية في تطوير األلعاب، وتتفرغ 
 لاستثمار الــعــقــاري على أراضـــي ومنشآت 

ً
مــثــا

 انتخابية غير 
ً
الــنــادي، فنكون قــد استبدلنا كتا

 ال عاقة لها بالرياضة.
ً
رياضية بشركات أيضا

وفــي الحقيقة، فــإن هــذا التحدي يثير مخاوف 
مستحقة، مما يجعلنا أمام مسؤولية تشريع قانون 
يضمن توجه األندية الرياضية نحو اختصاصاتها، 
وبــالــتــالــي يــتــيــح لــهــيــئــة الـــريـــاضـــة أن تــــؤدي دور 
الــجــهــة الــنــاظــمــة بــحــيــث تــكــون عــاقــتــهــا بــاألنــديــة 
كعاقة بنك الكويت المركزي بالبنوك، بمعنى أن 
تتوفر لديها الصاحية لتصويب أي انحراف في 
العمل التشغيلي األساسي وهو الرياضة، ومراقبة 
اإلنفاق على األنشطة الرياضية مقابل نظيرتها غير 
الرياضية، والفصل في أي خلط قائم في المفاهيم 
ما بين الخصخصة واالستثمار واالحتراف، وخلق 
سوق لتوفير الموارد المالية عبر التسويق وحقوق 
بيع المباريات وجذب الرعايات، بل وحتى تحويل 
الدعم المالي الحكومي الحالي إلى مكافآت يحصل 

األعلى أداًء على القيمة المالية األكبر.
فمن المناسب أن تكون للهيئة صاحية فرض 
عقوبات تصل إلى سحب الترخيص من الشركات، 
الـــتـــي تــنــحــرف فـــي مــمــارســة الــنــشــاط التشغيلي 
الرياضي لمصلحة أنشطة عقارية أو استثمارية 

أخرى.

ربح أو تسويق 
ل البعض: هــل قطاع األندية   مــا يتساء

ً
وغالبا

الرياضية - بوجود القيود التشغيلية أعاه - يمكن 
 الستثمار الشركات في الرياضة؟... 

ً
أن يكون مغريا

 
ً
 أساسيا

ً
في الحقيقة قد ال يكون الربح المالي هدفا

لــلــمــســتــثــمــر فـــي الــقــطــاع الـــريـــاضـــي، فــربــمــا تــكــون 
الرياضة بما تحتويه من جماهيرية كبيرة نافذة 
تسويقية لبنوك وشركات اتصاالت وتجزئة وأغذية 
تتعامل مع الجمهور، وتحتاج إلى نجاح األندية 

لتسويق منتجاتها.
الـــمـــؤســـف أن الـــحـــكـــومـــة تـــتـــعـــامـــل مــــع مــســألــة 
 
ً
خصخصة األنــديــة بنظام ردة الــفــعــل، خصوصا
مع احتدام النزاع بين أطراف النفوذ في الرياضة 
الكويتية، فكلف مجلس الــوزراء عام 2015 الهيئة 
الـــعـــامـــة لــاســتــثــمــار دراســــــة الـــجـــوانـــب الــمــتــعــلــقــة 
بخصخصة األندية الرياضية، ومنذاك التاريخ لم 
تعلن هيئة االستثمار نتائج دراستها، ولم يتابع 

مجلس الوزراء المسألة من بعدها!

نموذج محدود 
 
ً
ال شك، الوضع الرياضي الحالي يمثل نموذجا

 لــخــصــخــصــة قــطــاعــات صــغــيــرة ومـــحـــدودة 
ً
مــهــيــأ

كالبريد وشركة المشروعات السياحية وغيرهما، 
وآثــــار اإلخـــفـــاق فــيــهــا يــمــكــن معالجته وتــطــويــره، 
فــتــكــون لـــدى الـــدولـــة خــبــرة ومــهــنــيــة وتــجــربــة في 
التعامل مع الخصخصة وتحدياتها وانحرافاتها 
قــبــل أن تــتــجــه الــحــكــومــة، كــمــا ورد فـــي بــرامــجــهــا 
لــخــصــخــصــة قــطــاعــات أكـــبـــر كــالــتــعــلــيــم والــصــحــة 
ــذه قـــطـــاعـــات تــكــلــفــة االنـــــحـــــراف أو  ــ ــ ــفــــط، وهـ ــنــ والــ
الــفــشــل فيها عــالــيــة عــلــى الــصــعــيــديــن االجــتــمــاعــي 

واالقتصادي، وربما حتى السياسي.

3.6 مليارات دينار سيولة أجنبية مركزة 
في القطاع المصرفي تنتظر التوزيعات

تمثل نحو 72.6% من إجمالي استثمارات األجانب المؤسسية
• محمد اإلتربي

ســجــلــت قــيــمــة الـــمـــلـــكـــيـــات األجـــنـــبـــيـــة فــي 
الــبــورصــة حسب تسويات أمــس األول، نحو 
4.95 مليارات دينار منها نحو 3.6 مليارات 
مـــركـــزة فـــي قـــطـــاع الــبــنــوك بــمــا يـــعـــادل نحو 

%72.6 من حجم كتلة السيولة األجنبية. 
ومن الطبيعي أن يحظى القطاع المصرفي 

 في المرحلة 
ً
بتركز كبير للسيولة خصوصا

الحالية التي تسبق إعانات البيانات المالية، 
الــتــي ســتــتــضــمــن تــوصــيــات الــتــوزيــعــات عن 

العام الماضي. 
ومــــن الــمــرتــقــب أن تــشــهــد أربــــــاح الــبــنــوك 
 لما تحقق من 

ً
مــعــدالت نمو كبيرة اســتــنــادا

 عن أن زيادات 
ً
نمو في األشهر التسعة، فضا

 مـــن أربــــــاح الــقــطــاع 
ً
ــائـــدة حــســنــت كـــثـــيـــرا ــفـ الـ

الــمــصــرفــي، وهـــو مـــا سينعكس عــلــى النمو 
وبالتبعية التوزيعات. 

فــي ســيــاق مــتــصــل، يــتــرقــب الــســوق بشكل 
عام إعانات البنوك القيادية الكبرى لنتائج 
أعمالها والتوصيات، حيث يستشرف الكثير 
من المراقبين نتائج القطاع، ومن المرتقب أن 
تكون هناك توزيعات جيدة من البنوك الكبرى 
المنتظر نتائجها قبل نهاية الشهر الجاري.

ً
تابعة لـ »متحدة« توقع عقد تسهيالت مصرفية وتسدد قرضا

كشفت شركة العقارات المتحدة عن توقيع شركتها التابعة مول العبدلي – 
األردن عقد تسهيات مصرفية طويلة األجل، مع سداد قرض قائم ألحد البنوك 

األجنبية.
وأوضحت »متحدة« أن قيمة التسهيل المصرفي الموقع عقده طويل األجل 
والممنوح من أحد البنوك المحلية بالعملة المحلية بلغت 45 مليون دينار 
 مع 

ً
 قائما

ً
أردنــي )مليون دوالر(، منوهة إلى أن »مــول العبدلي« ســددت قرضا

أحد البنوك األجنبية بالدوالر األميركي وشروط أفضل، دون اإلفصاح عن قيمة 
القرض أو البنك الطرف في المعاملة.

وتوقعت »متحدة« أن األثر المالي لتلك المعلومة الجوهرية يتمثل في تمديد 
فترة استحقاق الدين، وتخفيض التكاليف التمويلية، وإلغاء حظر التقلبات في 

العملة، وإلغاء ضمانات مقيدة بالعقد القديم.

»عربي القابضة«: 8 مارس المقبل 
النظر في طعن »الضمان«

قالت شركة مجموعة عربي القابضة، إن شركة 
مــســتــشــفــيــات الـــضـــمـــان الـــصـــحـــي أقــــامــــت الــطــعــن 
بالتمييز متضمنا شق »مستعجل« بطلب وقف 
لتنفيذ الحكم النهائي الــبــات الــصــادر لمصلحة 
شــركــة مجموعة عــربــي القابضة فــي االستئناف 
رقم 45 لسنة 2021، وبهذه الجلسة قضت محكمة 
التمييز برفض طلب تنفيذ الحكم، وحددت جلسة 
8 مــارس المقبل لنظر مــوضــوع الطعن فــي غرفة 

مشورة.

تباين أداء مؤشرات البورصة... والسيولة تباين أداء مؤشرات البورصة... والسيولة 46.646.6 مليون دينار مليون دينار
تذبذب حاد ألسعار األسهم النشيطة بقيادة »أجيليتي« و»بيتك« و»إس تي سي«

• علي العنزي
تباين أداء مــؤشــرات بورصة الكويت الرئيسية، 
أمس، وربحت مؤشرات السوق العام والرئيسي مقابل 
تراجع محدود لمؤشر السوق األول، وسجل مؤشر 
السوق العام نموا بنسبة 0.06 بالمئة فقط، أي 4.03 
نــقــاط، ليقفل على مستوى 7213.7 نقطة بسيولة 
جيدة، لكنها أقل من سيولة جلسة أمس األول، حيث 
بلغت 46.6 مليون دينار، تداولت 171.6 مليون سهم 
عبر 9250 صفقة، وتم تداول 119 سهما، ربح منها 54، 
وخسرت أسعار 47 شركة، بينما استقر 18 دون تغير.
وفــي الــمــقــابــل، خسر مــؤشــر الــســوق األول نسبة 
محدودة أيضا هي 0.05 بالمئة تعادل 4.06 نقاط، 
ليقفل على مستوى 8000.88 نقطة بسيولة بلغت 32.4 
مليون دينار، تداولت 76.3 مليون سهم عبر 5214 
صفقة، وتــم تــداول 25 ربــح منها 8، بينما تراجعت 
أسعار 12. واستقرت أسعار 5 أسهم دون تغير، ودعم 
سهَمي أعيان وإس تي سي أداء السوق الرئيسي، 
حيث حققا نموا بنسبة كبيرة كانت على التوالي 

5.8 بالمئة لألول ونسبة 4.4 بالمئة للثاني، ليحقق 
مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعا بنسبة 0.48 بالمئة 
هي 26.71 نقطة، ليقفل على مستوى 5612.57 نقطة 
بسيولة كبيرة بلغت 14.2 مليون دينار تداولت 95.2 
مليون سهم عبر 4036 صفقة، وتم تداول 94 سهما، 
ربح منها 46 وخسرت أسعار 36 شركة، بينما استقر 

13 سهما من دون تغير.

تذبذب حاد
بدأت تعامات بورصة الكويت على نمو تدريجي 
وبسيولة ترتفع تدريجيا، حتى بلغت 15 دينارا خال 
الساعة األولى، وكانت مرّكزة على سهم أجيليتي وإس 
تي سي وأعيان ثم بيتك والوطني وزين، وكانت هذه 
األسهم تتداول باللون األخضر، لتدعم مؤشر السوق 
العام بنمو بلغ أكثر من 35 نقطة خال النصف األول 
من الجلسة، ثم تحّول األداء إلى عمليات بيع وجني 
أربــــاح على األســهــم الــقــيــاديــة، خصوصا أجيليتي 
وبــيــتــك، وبــنــســب أقـــل عــلــى بــعــض األســهــم القيادية 
األخرى مقابل استمرار تداوالت جيدة ونامية على 

ســهــَمــي أعــيــان االســتــثــمــاريــة وإس تــي ســـي، لترفع 
سيولتهما بشكل كبير جــدا، كما أسلفنا، ويحققا 
دعما أكبر لمؤشر سوقهما الرئيسي. رافقهما من 
السوق األول سهم مشاريع، حيث نما أيضا بنسبة 
5 بالمئة، وتراجعت المؤشرات خال الدقائق األخيرة 
من الجلسة، وجـــاءت فترة الــمــزاد لتدخل أجيليتي 

وبيتك 
وهيومن سوفت والدولي وبنك الخليج وبوبيان 
بتروكيماويات باللون األحــمــر، لتؤثر على مؤشر 

السوق األول.
بينما استمر األداء اإليجابي على معظم مكونات 
الــســوق الــرئــيــســي ذات الــســيــولــة، لتنتهي الجلسة 
متعادلة تقريبا للجلسة الثانية على التوالي بتغّيرات 

محدودة.
ومــال أداء معظم مــؤشــرات أســـواق دول التعاون 
الخليجي إلى اللون األحمر، وكانت الخسائر محدودة 
نسبيا في المؤشرات الخليجية ذات السيولة، وكان 
االرتفاع في مؤشَري البحرين وعمان فقط، علما بأن 
أسعار النفط قفزت فوق مستوى 87 دوالرا للبرميل.

تعديالت على كتاب قواعد »البورصة«
إيقاف حاالت بيع على المكشوف وتنظيم إدراج الشركات »غير الكويتية«

• عيسى عبدالسالم
ــويــــت  ــكــ ــت بـــــــورصـــــــة الــ ــ ــدلــ ــ عــ
لـــألوراق المالية بعض الــمــواد 
في كتاب القواعد، إذ تم تعديل 
المواد أرقام )4-55-2(، )7-1-4(، 
9-10-( ،)9-8-2( ،)7-2-1( ،)7-1-5(

.)10-4-1( ،)10-2-3( ،)2
ومـــن أبــــرز الــتــعــديــات الــتــي 
ــة الـــكـــويـــت  ــ ــــورصـ ــا بـ ــهـ ــامــــت بـ قــ
الـــمـــادة )2-55-4( أنـــه ال يــجــوز 
لصناع السوق القيام بعمليات 
الــبــيــع عــلــى الــمــكــشــوف إال في 
حالة تغطية عملياته – بشكل 
ــبـــق – مـــــن خـــــــال إقـــــــراض  مـــسـ
واقـــتـــراض األوراق الــمــالــيــة من 
وكالة المقاصة، ويعفى صانع 
ــادة )9  ــمــ الـــســـوق مـــن أحـــكـــام الــ
32-( مــن هــذه القواعد والــمــواد 
المتفرعة منها، ويجوز للهيئة 
أو الــبــورصــة إعــطــاء تعليمات 
فـــوريـــة لــصــنــاع الـــســـوق بــوقــف 
عمليات البيع على المكشوف، 
ــلـــب الـــشـــديـــد  ــقـ ــتـ فـــــي حــــــــاالت الـ
ــداوالت الــــســــوق، أو فــــي أي  ــ ــتـ ــ لـ
حـــالـــة أخــــــرى لـــضـــمـــان حــمــايــة 
ــــوق، أو  ــسـ ــ الــمــتــعــامــلــيــن فــــي الـ
ة  لــــدواعــــي الـــحـــفـــاظ عــلــى كــفــاء

وعدالة السوق.
ــلـــق بـــتـــعـــديـــل  ــتـــعـ ــا يـ ــمــ ــيــ وفــ
الــــمــــادة )4-1-7( والــمــتــعــلــقــة 
بــــإدراج الــشــركــات فــي الــســوق 

األول، إذ خـــصـــت الـــبـــورصـــة 
ــيـــة  ــتـ ــكـــويـ الـــــشـــــركـــــات غــــيــــر الـ
ــيـــق الــــبــــنــــديــــن رقــــــــم 1  ــبـ ــتـــطـ بـ
و2 مــــــن هــــــــذه الـــــــمـــــــادة عــلــى 
ــدة فـــــــي أي  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ األســـــــهـــــــم الـ
ــارج  ــ ســـجـــل لـــلـــمـــســـاهـــمـــيـــن خـ
الـــكـــويـــت، حــيــث يــنــص الــبــنــد 
رقـــم 1 عــلــى أن تــكــون القيمة 
العادلة لألسهم غير المملوكة 
لـــلـــمـــســـيـــطـــر أو الـــمـــجـــمـــوعـــة 
المسيطرة على الشركة تعادل 
مبلغ 45 مليون دينار كويتي 
عـــلـــى األقـــــــل، وتــــحــــدد الــقــيــمــة 
العادلة للسهم من قبل مقوم 
أصــــول أو مــســتــشــار مــرخــص 

من الهيئة.
أما البند رقم 2 فينص على 
اال يقل عــدد مساهمي الشركة 
 بـــشـــرط أن 

ً
عــــن 450 مـــســـاهـــمـــا

يمتلك كــل مــنــهــم أســهــم ال تقل 
ــار  ــنـ قــيــمــتــهــا عــــن 10 آالف ديـ
كـــويـــتـــي، وذلـــــك حــســب الــقــيــمــة 

العادلة للسهم. 
ــمـــادة )7-1-4(  كــمــا ألـــزمـــت الـ
المتعلقة بـــإدراج الشركات في 
السوق الرئيسي الشركات غير 
الــكــويــتــيــة بــتــطــبــيــق الــمــادتــيــن 
ــن هـــــذه الـــمـــادة  رقـــمـــي 1 و2 مــ
عــــلــــى األســــــهــــــم الــــمــــقــــيــــدة فــي 
الــســجــل الــمــحــفــوظ لـــدى وكــالــة 
المقاصة دون األسهم المقيدة 
فــي ســجــل للمساهمين خــارج 

الــكــويــت، إذ ينص البند رقــم 1 
أن تكون القيمة العادلة لألسهم 
غـــيـــر الــمــمــلــوكــة لــلــمــســيــطــر أو 
الـــمـــجـــمـــوعـــة الـــمـــســـيـــطـــرة عــلــى 
 
ً
الشركة تعادل مبلغ 15 دينارا
ــدد الــقــيــمــة  ــ ــحـ ــ عـــلـــى األقـــــــــل، وتـ
الــعــادلــة للسهم مــن قــبــل مقوم 
أصــــول أو مــســتــشــار اســتــثــمــار 
ــة، كـــذلـــك  ــئــ ــيــ ــهــ ــن الــ ــ ــــرخـــــص مــ مـ
ينص البند رقــم 2 على أاليقل 
عدد مساهمي الشركة عن 450 
 بــشــرط أن يمتلك كل 

ً
مــســاهــمــا

منهم أســهــم التــقــل قيمتها عن 
5 آالف دينار كويتي، وأال يقل 
عدد مساهمي الشركة عن 225 
 بــشــرط أن يمتلك كل 

ً
مــســاهــمــا

منهم أسهم ال تقل قيمتها عن 
10 آالف ديــنــار، حــســب القيمة 
الــعــادلــة للسهم الــمــحــددة وفق 

البند 1 من هذه المادة.
ومـــــــن خـــــــال الــــــمــــــادة )-7-2
1( ألــــزمــــت الـــبـــورصـــة الــشــركــة 
بـــاإلعـــان عـــن تـــاريـــخ إدراجـــهـــا 
المقرر في صحيفتين يوميتين 
قبل تاريخ اإلدراج بيومي عمل 
على األقــل بــداًل من 5 أيــام عمل 

في السابق.
وشهدت المادة )2-8-9( التي 
تمنح الــبــورصــة الــقــيــام بوقف 
ــة الـــمـــالـــيـــة أو أكــــثــــر، أو  ــ ــورقـ ــ الـ
وقــف الــتــداول فــي أي ســوق في 
عــدة حـــاالت منها عند اإلعــان 

عـــن اتـــفـــاق الـــدخـــول فـــي عملية 
االنــــدمــــاج أو االنـــقـــســـام ولــمــدة 

ساعة.
وفـــيـــمـــا يـــخـــص الـــتـــعـــديـــات 
التي طرأت على المادة )10-2-3( 
فأجازت أن تكون األوراق المالية 
مــحــل الــصــفــقــة الــمــتــفــق عليها 
مرهونة إذا أقر المشتري بعملة 
بذلك ورغبته في إتمام الصفقة، 
وتنتقل ملكية تلك األوراق إلى 
المشتري محملة بالرهن، ما لم 
يتفق الدائن المرتهن مع الراهن 
على خــاف ذلـــك، وال يــجــوز أن 
تـــكـــون األوراق مــحــل الــصــفــقــة 
المتفق عليها محجوز عليها، 
مالم يوافق الحاجز على اجراء 

الصفقة المتفق عليها.
كما أجــازت تعديات المادة 
)1-4-10( نــقــل مــلــكــيــة األوراق 
الـــمـــالـــيـــة الــــمــــدرجــــة بـــمـــوافـــقـــة 
البورصة وذلك في عدة حاالت 
مــنــهــا، نــقــل الــمــلــكــيــة بــنــاء على 
صفقة انــدمــاج أو استحواذ أو 

انقسام.

أخبار الشركات
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https://www.aljarida.com/article/11597
https://www.aljarida.com/article/11595
https://www.aljarida.com/article/11591


ضــمــن جــهــودهــا الــمــتــواصــلــة الســتــقــطــاب أفــضــل 
الكفاءات من الكوادر الوطنية الشابة، اختتمت شركة 
االستثمارات الوطنية مشاركتها الفعالة في معرض 
وظيفتي، أضــخــم مــعــرض توظيفي، والـــذي أقــيــم في 
قاعة األرينا – مجمع 360 مول على مدار 3 أيــام، من 
5 حتى 7 يناير الجاري من شركة كويت زون للموارد 

البشرية، بمشاركة أكثر من 80 جهة.
وجــــــاءت مـــشـــاركـــة »االســـتـــثـــمـــارات الـــوطـــنـــيـــة« في 
المعرض بهدف تسليط الضوء على مختلف الفرص 
الوظيفية التي تمنحها للمرشحين المحتملين لديها، 
الستغالل مهاراتهم وتوظيفها لديها بالشكل السليم، 
وإضافة إلى ذلك، فإن مثل هذه المعارض تمثل فرصة 
جــيــدة الســتــقــطــاب الطلبة لــلــتــواصــل مــع الــعــديــد من 
مختلف الجهات الخاصة والحكومية، وتتيح لهم 
الــتــعــرف عــلــى طبيعة الــعــمــل فــي هـــذه الــجــهــات، مما 
يدفعهم إلــى الــتــســارع فــي تقديم بياناتهم العلمية 

والعملية للحصول على العمل المطلوب.
وشهد جناح »االستثمارات الوطنية« في المعرض 
 مـــن الــمــهــتــمــيــن والــبــاحــثــيــن عـــن فــرص 

ً
إقـــبـــااًل الفـــتـــا

العمل مــن خريجي الجامعات وغيرهم مــن الشباب 
الكويتيين الراغبين في تطوير مسيرتهم المهنية، 
حــيــث شـــــارك مــوظــفــو قـــطـــاعـــات الـــشـــركـــة الــمــخــتــلــفــة 
بــالــرد عــلــى جميع االســتــفــســارات وتــعــريــف الشباب 
بــالــدور الـــذي تــقــوم بــه الــشــركــة فــي قــطــاع االستثمار 
باعتبارها واحـــدة مــن كبرى الشركات االستثمارية 
ــقـــديـــم شـــرح  ــتـ ــوا بـ ــ ــامــ ــ ــكــــويــــت والـــمـــنـــطـــقـــة، وقــ ــي الــ ــ فـ
تفصيلي حــول فــرص التطور الــتــي توفرها الشركة 
للعاملين فيها، حيث قام المشاركون بتعبئة نماذج 

التوظيف الــخــاصــة بــالــوظــائــف الــشــاغــرة والمتاحة.

استقطاب الكوادر

وبــهــذه المناسبة، قــال عبدالمحسن الخترش نائب 
رئيس أول - قطاع الــمــوارد البشرية والــشــؤون اإلداريــة 
في شركة االستثمارات الوطنية: »تؤمن الشركة بأهمية 
 لــدورهــا كــإحــدى 

ً
الــمــشــاركــة فــي هـــذه الــمــعــارض تــأكــيــدا

المؤسسات الرائدة التي تحمل على عاتقها مسؤولية 
ــارات الــشــبــاب الــكــويــتــيــيــن، من  ــهـ اســتــقــطــاب وتــنــمــيــة مـ
منطلق التواصل المباشر مع الخريجين ومساعدتهم 
في اتخاذ القرار المناسب واختيار مسارهم الوظيفي 

ومستقبلهم العملي«.
 إلــى 

ً
ــار الــخــتــرش إلـــى أن الــشــركــة تــهــدف دائـــمـــا ــ وأشـ

استقطاب الــكــوادر والــمــواهــب الشابة واالحــتــفــاظ بها، 
لحرصها على تعزيز بيئة عمل مبتكرة ومبدعة تعزز 
إمــكــانــات موظفيها ولــعــب دور رائـــد فــي بــنــاء منظومة 
مستدامة للمستقبل. وأوضح أن إدارة الموارد البشرية 
 في سبيل دعم 

ً
في »االستثمارات الوطنية« ال تدخر جهدا

 
ً
مــبــادرات تمكين الشباب والتعليم التي تؤثر إيجابيا
ــذه الـــمـــبـــادرات تــتــمــاشــى   أن هــ

ً
عــلــى الــمــجــتــمــع، مــبــيــنــا

مـــع اســتــراتــيــجــيــة الــشــركــة بــالــمــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة 
ودعــم المجتمع والشباب الكويتيين وتقديم المشورة 
والتوجيهات المهنية القيمة بما يساهم في إلهام األجيال 
القادمة. وأكد التزام شركة االستثمارات الوطنية بخلق 
فــرص وظيفية جديدة للشباب الكويتيين الطموحين 
مــن مختلف التخصصات للعمل فــي الشركة، وخــوض 
الــمــنــافــســة والــتــعــلــم مـــن الــتــجــارب الــمــيــدانــيــة، وتفعيل 

دور الـــشـــركـــة فـــي تــعــريــف الــطــلــبــة بـــالـــفـــرص الــمــتــاحــة 
 في الشركة وقطاع االستثمار 

ً
والتخصصات األكثر طلبا

بشكل عام. وذكر ان شركة االستثمارات الوطنية تلعب 
 فـــي مــخــتــلــف الــقــطــاعــات في 

ً
ــدا  جــ

ً
 فـــعـــااًل وحــيــويــا

ً
دورا

األســـواق المحلّية، الخليجية والعالمّية، وهــي تتمّيز 
بقاعدة كبيرة ومتنّوعة لمساهمين من نخبة المؤّسسات 
ة المالية، وتحرص الشركة  الكويتّية وأصــحــاب الــمــالء
 على تحقيق معدالت متقدمة في نسب التكويت 

ً
دائما

في العمل.

أطلقت هيئة أســـواق المال صفحة عبر موقعها 
اإللــكــتــرونــي مخصصة لنشر الــتــقــاريــر والــبــيــانــات 
اإلحصائية الدورية المتعلقة بأنشطة األوراق المالية 
والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، التي تشتمل على 
التقارير اإلحصائية المتعلقة باألشخاص المرخص 
لــهــم مـــن الــهــيــئــة، وأنـــظـــمـــة االســـتـــثـــمـــار الــجــمــاعــي، 
والــشــركــات الــمــدرجــة فــي بــورصــة الــكــويــت لـــأوراق 
المالية فيما عــدا الــبــنــوك، وستتيح هــذه الصفحة 
للمستخدمين اختيار نوع البيانات المراد االطالع 
عليها، والفترة المالية الخاصة بها، ثم إصدار التقرير 

المطلوب لالطالع والتحميل.
 من أهـــداف الهيئة 

ً
وتأتي هــذه الصفحة انطالقا

المتمثلة في تنظيم نشاط األوراق المالية، بما يتسم 
بــالــعــدالــة والتنافسية والــشــفــافــيــة، وتــوفــيــر حماية 
المتعاملين فــي نــشــاط األوراق الــمــالــيــة، وتطبيق 
سياسة اإلفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية، 
وتوعية الجمهور بنشاط األوراق المالية والمنافع 
والمخاطر وااللــتــزامــات المرتبطة باالستثمار في 

األوراق المالية وتشجيع تنميته.

 لمبدأ الشفافية 
ً
كما يأتي إطالق الصفحة تعزيزا

واستكمااًل للدور التوعوي والرقابي، الذي تمارسه 
الهيئة في توعية جمهور المتعاملين بنشاط األوراق 
المالية، الذي يتضمن إتاحة ونشر التقارير والبيانات 
اإلحصائية المتعلقة بالجهات الخاضعة لرقابة 
الهيئة بشكل دوري، األمــر الــذي يتوافق مع أفضل 

الممارسات العالمية في أسواق المال بدول العالم.
وتمت هذه الصفحة بعد التنسيق مع بنك الكويت 
المركزي بشأن تولي هيئة أســواق المال مسؤولية 
نشر البيانات اإلحصائية الدورية لشركات االستثمار 
الخاضعة لرقابة الهيئة ابتداء من بداية عام 2023، 
في ضــوء مذكرة التفاهم المبرمة بين بنك الكويت 

المركزي وهيئة أسواق المال.
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»فيتش« تثّبت التصنيف االئتماني للكويت عند -AA مع نظرة مستقبلية مستقرة
• نقاط الضعف تكمن في الجمود المؤسسي المتكرر والقيود السياسية على اإلصالحات

• »الدين العام« قد يضاعف الدين الحكومي إلى 20% بجانب إصالح مالي محدود وانخفاض النفط
أكدت وكالة فيتش للتصنيف 
ــانــــي، أمـــــــس، تــصــنــيــفــهــا  ــمــ ــتــ االئــ
االئتماني السيادي لدولة الكويت 
عــنــد الــمــرتــبــة »-AA« مـــع نــظــرة 
مستقبلية مستقرة، وفيما يلي 
عرض موجز لمحتويات البيان 
الصحافي الذي أصدرته الوكالة 

في هذا الشأن.

- محركات التصنيف 
ً
أوال

الرئيسية:

ــــف  ــيـ ــ ــنـ ــ ــــصـ ــتـ ــ أســــــــــاســــــــــيــــــــــات الـ
االئـــتـــمـــانـــي: تــكــمــن نـــقـــاط الــقــوة 
الـــــرئـــــيـــــســـــيـــــة فــــــــي الــــتــــصــــنــــيــــف 
االئتماني للكويت في ميزانياتها 
المالية والخارجية القوية بشكل 
استثنائي، في حين تشمل نقاط 
الــــضــــعــــف الـــرئـــيـــســـيـــة الـــجـــمـــود 
 institutional ــمــــؤســــســــي ) لــ ا
gridlock( الـــمـــتـــكـــرر والـــقـــيـــود 
السياسية على اإلصالحات، التي 
مــن شــأنــهــا مــعــالــجــة الــتــحــديــات 
المالية والهيكلية الناجمة عن 
االعـــتـــمـــاد الــكــبــيــر عـــلـــى الــنــفــط، 
ودولــــــــــــــة الـــــرفـــــاهـــــيـــــة الـــســـخـــيـــة 
 )generous welfare state (

والقطاع العام الكبير. 
مـــــــــــيـــــــــــزانـــــــــــيـــــــــــة عـــــــمـــــــومـــــــيـــــــة 
قــــــــويــــــــة بـــــشـــــكـــــل اســـــتـــــثـــــنـــــائـــــي:

من المرجح أن تظل الميزانية 
ــن بــيــن  ــي الـــكـــويـــت مــ الـــعـــامـــة فــ
أقـــــوى الـــمـــيـــزانـــيـــات الــســيــاديــة 
ــة، على  ــالـ ــوكـ الـــتـــي تــصــنــفــهــا الـ
الرغم من التقلبات الــحــادة في 
أســعــار الــنــفــط مــنــذ عـــام 2014، 
وتتوقع الوكالة أن يصل صافي 
ــــول الــســيــاديــة الــخــارجــيــة  األصـ
الـــتـــي تـــديـــرهـــا الــهــيــئــة الــعــامــة 
لالستثمار إلى ما نسبته %470 
مــن الــنــاتــج الــمــحــلــي اإلجــمــالــي 
خــــالل الـــســـنـــوات 2024-2022، 
وهــو األعــلــى بين جميع الــدول 
السيادية المصنفة من الوكالة، 
ويتم االحتفاظ بمعظم األصول 
األجنبية في صندوق احتياطي 
األجـــيـــال الــقــادمــة، الــــذي تــديــره 
الهيئة العامة لالستثمار، التي 

 أصــــــول صـــنـــدوق 
ً
ــا تـــديـــر أيــــضــ

االحــــتــــيــــاطــــي الــــعــــام.وتــــتــــوقــــع 
الـــوكـــالـــة أن يــنــخــفــض إجــمــالــي 
الدين الحكومي إلى أقل من %10 
ــن الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي اإلجــمــالــي  مـ
فــــي الـــســـنـــة الـــمـــالـــيـــة 2023-22، 
فـــيـــمـــا يـــبـــلـــغ مـــتـــوســـط إجـــمـــالـــي 
ــن الــحــكــومــي لــــدى أقــرانــهــا  ــديـ الـ
فــي التصنيف »AA« مــا نسبته 
49%. ومع ذلك، وبافتراض إقرار 
قانون الدين العام، وإصالح مالي 
محدود، وانخفاض أسعار النفط، 
تتوقع الوكالة أن يتضاعف الدين 
الــحــكــومــي إلـــى 20%مــــن الــنــاتــج 
الــمــحــلــي اإلجـــمـــالـــي فــــي الــســنــة 
المالية 24-2025 وأن يرتفع إلى 
أكثر من تلك النسبة في السنوات 

الالحقة.

التحديات الهيكلية للمالية 
العامة

شّكل النفقات الجارية أكثر 
ُ
ت

مــن 70% مــن إجــمــالــي اإلنــفــاق 
الحكومي، بما في ذلك الرواتب 
ــوم الــحــكــومــيــة، ويــعــمــل  ــدعــ والــ
قــــرابــــة 80% مــــن الـــمـــواطـــنـــيـــن 
الــكــويــتــيــيــن فــي الــقــطــاع الــعــام، 
ــادل  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ ــر ال ــ ــعــ ــ وســـــيـــــبـــــقـــــى ســ
للموازنة العامة )باستثناء دخل 
 )عند حوالي 

ً
االستثمار( مرتفعا

 للبرميل(، وسيشكل 
ً
80 دوالرا

ــيـــر الــنــفــطــي  الـــعـــجـــز األولــــــــي غـ
نحو 80% من الناتج المحلي 
شير 

ُ
اإلجمالي غير النفطي )وت

تلك النسبة إلى عجز الموازنة 
العامة بعد استبعاد اإليــرادات 
 إلـــى الــنــاتــج 

ً
الــنــفــطــيــة مــنــســوبــا

الــمــحــلــي اإلجــمــالــي للقطاعات 
غير النفطية(، وهو أكبر بكثير 
مــن أقــرانــه فــي المنطقة، حسب 
تــقــديــرات الــوكــالــة.قــانــون الــديــن 

العام على جدول األعمال:
ــة إلــــــــى أن  ــ ــالــ ــ ــوكــ ــ أشــــــــــــارت الــ
الــكــويــت لــم تتمكن مــن إصـــدار 
ديـــــن مـــنـــذ عـــــام 2017، بــســبــب 
عدم وجود قانون جديد للدين 
العام. وأشارت إلى أن الحكومة 

ــــدة صــــرحــــت بـــــــأن هــــذا  ــديـ ــ ــــجـ الـ
الــقــانــون ال يــــزال يــمــثــل أولــويــة 
لها، وتتوقع الــوكــالــة التوصل 
إلى اتفاق بشأن القانون خالل 
السنة المالية 23-2024، بالرغم 
مـــن صــعــوبــة الــتــيــقــن مـــن ذلـــك، 
وأضـــافـــت أن الــحــكــومــة ستظل 
قــــادرة عــلــى الـــوفـــاء بــالــتــزامــات 
ــدودة فــي  ــحــ ــمــ ــن الــ ــديــ خـــدمـــة الــ
 على 

ً
السنوات القادمة اعتمادا

ــــودة لـــديـــهـــا،  ــــوجـ ــمـ ــ األصـــــــــول الـ
حتى في حال عدم تمرير قانون 
ــام. ومـــــع ذلــــــك، فـــإن  ــ ــعـ ــ ــن الـ ــديــ الــ
الصعوبات في تمرير القانون 
أجبرت الحكومة على االعتماد 
عــلــى تــدابــيــر مــؤقــتــة، وهـــو أمــر 
غير معتاد بالنسبة لمستوى 
تــصــنــيــف الــكــويــت.ســـتـــتـــالشـــى 

فوائض الموازنة العامة
تـــتـــوقـــع الـــوكـــالـــة أن تــســجــل 
الــمــوازنــة الــعــامــة لــلــدولــة )بعد 
ــارات  ــمــ ــثــ ــتــ إضـــــافـــــة دخـــــــل االســ
 بــنــســبــة 

ً
ــا ــة( فــــائــــضــ ــيـ ــومـ ــكـ ــحـ الـ

12.2% مــــن الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي 
اإلجمالي في السنة المالية 22-

 ذلك بفضل ارتفاع 
ً
2023 مدفوعا

كميات إنــتــاج النفط وأســعــاره 
 للبرميل. 

ً
إلـــى نــحــو 95 دوالرا

ــع الــــوكــــالــــة انـــخـــفـــاض  ــوقــ ــتــ وتــ
اإليرادات النفطية في السنتين 
الماليتين 23-2024 و2025-24 
بــافــتــراض أن مــتــوســط أســعــار 
 
ً
النفط يــســاوي 79 و61 دوالرا

لــلــبــرمــيــل فــــي تـــلـــك الــســنــتــيــن، 
وبافتراض استقرار مستويات 
إنتاج النفط على نطاق واسع 
عــنــد نــحــو 2.7 مــلــيــون بــرمــيــل 
ــيـــؤدي هــــذا إلــى  ــيـــوم.وسـ فـــي الـ
تـــضـــيـــيـــق فــــائــــض الـــمـــيـــزانـــيـــة 
إلــى 5.9% من الناتج المحلي 
اإلجـــمـــالـــي فـــي الــســنــة الــمــالــيــة 
23-2024 والــعــودة إلــى العجز 
في السنة المالية 24-2025، كما 
تفترض الوكالة في توقعاتها 
 في اإلنفاق 

ً
 هامشيا

ً
انخفاضا

الـــحـــكـــومـــي االســــمــــي إلـــــى أقـــل 
 
ً
مــن 23 مليار ديــنــار، مدعوما
باالنخفاض التلقائي في دعم 

الــوقــود وضــبــط اإلنــفــاق العام 
من خالل بعض بنود الميزانية 
في ظل انخفاض أسعار النفط.

كذلك تتوقع الوكالة أن يصل 
عجز الميزانية العامة )بــدون 
حــــســــاب دخــــــل االســــتــــثــــمــــارات 
الحكومية( إلى نحو 2% و%10 
مــن الــنــاتــج المحلي اإلجمالي 
ــن الـــمـــالـــيـــتـــيـــن ــيــ ــتــ ــنــ ــســ فـــــــي الــ
2025 عــلــى  -24 2024 و -23  
الــتــوالــي، كما تتوقع أن تصل 
ــــى أقـــل  ــة الــــديــــن إلـ نــســبــة خـــدمـ
مـــن 1% مـــن الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي 
اإلجمالي، وهذا يتوافق إلى حد 
كبير مع االحتياجات التمويلية 

للموازنة العامة. 

االعتماد على النفط

أفــــــادت الـــوكـــالـــة بــــأن نــتــائــج 
الميزانية العامة للكويت شديدة 
الحساسية للتغيرات في أسعار 
ومستويات إنتاج النفط، حيث 

إن تغير متوسط سعر برميل 
10 دوالرات  لــــنــــفــــط بــــنــــحــــو  ا
( عن 

ً
 أو هبوطا

ً
للبرميل )صعودا

مستوى االفتراضات األساسية 
للوكالة في عام 2023 من شأنه 
أن يغير رصيد الموازنة العامة 
بنحو 4% مــن الناتج المحلي 
 ،)

ً
 أو هبوطا

ً
اإلجمالي )صعودا

وذلك مع ثبات العوامل األخرى. 
كما أن زيادة إنتاج النفط بنحو 
 سيحقق 

ً
100 ألف برميل يوميا

ــد الـــمـــوازنـــة  ــيـ  فــــي رصـ
ً
ــا فـــائـــضـ

العامة بنحو 1.5% من الناتج 
المحلي اإلجمالي.الحوكمة

حصلت الكويت على درجــة 
ــة لـــمـــعـــايـــيـــر الـــحـــوكـــمـــة  ــ مـ ــــالء مـ
والــــمــــســــؤولــــيــــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والبيئية )ESG(، حيث حصلت 
عــــلــــى الـــــــدرجـــــــة »5« لــــكــــل مــن 
االســتــقــرار الــســيــاســي وحــقــوق 
ــانــــون والــــجــــودة  ــقــ وســـــيـــــادة الــ
المؤسسية والتنظيمية ومراقبة 
الفساد، وتحتل الكويت مرتبة 

متوسطة عند 51 )من 100( في 
ــرات الــحــوكــمــة  تــصــنــيــف مــــؤشــ

.)WBGI( البنك الدولي

- حساسية التصنيف
ً
ثانيا

لفتت الوكالة، في بيانها، إلى 
أهم العوامل التي يمكن أن تؤثر 
 - بشكل فـــردي أو جماعي 

ً
سلبا

ــتـــمـــانـــي  - عـــلـــى الـــتـــصـــنـــيـــف االئـ
السيادي وذلك على النحو التالي:
• الــســمــات الــهــيــكــلــيــة: ظــهــور 
بوادر لزيادة الضغط على سيولة 
صـــنـــدوق االحــتــيــاطــي الـــعـــام في 
ظل عدم إقرار قانون جديد للدين 
العام، أو تشريع يسمح بالنفاذ 
ــيــــال  ــى أصـــــــول صــــنــــدوق األجــ ــ إلــ
القادمة، أو قيام الحكومة بتدابير 
استثنائية لضمان استمرارها 
فــي الــوفــاء بالتزاماتها، بما في 
ذلك على سبيل المثال ال الحصر 

خدمة الدين.
• األوضاع المالية والخارجية: 

ــتـــدهـــور الــكــبــيــر فـــي األوضـــــاع  الـ
الــــمــــالــــيــــة والــــخــــارجــــيــــة نــتــيــجــة 
استمرار انخفاض أسعار النفط 
ــلـــى مــعــالــجــة  ــدم الـــــقـــــدرة عـ ــ أو عــ
ــزاف الــهــيــكــلــي لــلــمــالــيــة  ــنــ ــتــ االســ
الــعــامــة. كــمــا بــيــنــت الــوكــالــة أهــم 
الـــعـــوامـــل الـــتـــي يــمــكــن أن تــؤثــر 
 - بشكل فردي أو جماعي 

ً
إيجابا

ــتـــمـــانـــي  - عـــلـــى الـــتـــصـــنـــيـــف االئـ
السيادي وهي:

•  المالية العامة: ظهور بوادر 
عــلــى قـــدرة الــدولــة عــلــى مواجهة 
التحديات المالية طويلة األجل. 
عـــلـــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، مــــن خـــالل 
ات لتنفيذ خــطــة واضــحــة  ــراء ــ إجـ
لــلــحــد مـــن الــعــجــز فـــي الــمــيــزانــيــة 
الــــعــــامــــة لــــلــــدولــــة تــــكــــون قـــــــادرة 
ــمـــود أمــــــام انــخــفــاض  عـــلـــى الـــصـ
 عن اعتماد 

ً
أسعار النفط، فضال

استراتيجية تمويلية حكومية 
شفافة ومستدامة.

الصعوبات في 
تمرير »الدين العام« 

أجبرت الحكومة 
على تدابير مؤقتة 

وهو أمر غير معتاد 
بالنسبة لمستوى 

التصنيف

بوادر لزيادة 
الضغط على سيولة 

»االحتياطي العام« 
في ظل عدم إقرار 

قانون جديد للدين 
العام

»ساي نت« تشارك في معرض »وظيفتي«

ــا  ــ ــهـ ــ ــــرصـ  عـــــــلـــــــى حـ
ً
تـــــــــأكـــــــــيـــــــــدا

المتواصل لدعم الكوادر الوطنية 
الشابة، والسعي نحو استقطاب 
أفـــــضـــــل الــــــكــــــفــــــاءات الـــكـــويـــتـــيـــة 
ــــى الـــعـــمـــل بـــالـــقـــطـــاع الـــخـــاص،  إلـ
أعلنت شركة شبكة المعلومات 
االئتمانية »ساي نت« مشاركتها 
ــــذي  ــفــــتــــي« الـ ــيــ ــعــــرض »وظــ ــــي مــ فـ
2023 حــتــى  /1 /5 ــلــــق يـــــــوم  انــــطــ
2023/1/7 في قاعة أرينا بمجمع 

.360
وصـــــرح فــهــد الــمــنــيــس، الـــذي 
يشغل منصب الرئيس التنفيذي 
في »ساي نت«، في بيان صحافي، 
بــــأن الــمــشــاركــة فـــي أكـــبـــر تجمع 
وظــــيــــفــــي فـــــي الـــــبـــــالد لــتــوظــيــف 
الكفاءات الشبابية والوطنية في 
الــقــطــاعــيــن الــحــكــومــي والــخــاص 
تهدف إلى فتح قنوات التواصل 
المباشر بين »ساي نت« والعمالة 
الوطنية الباحثين عن العمل في 
الــقــطــاع الــخــاص، مــن خـــالل الــرد 

على جميع االســتــفــســارات حول 
طبيعة العمل في الشركة.

وأشـــــــــــار الـــمـــنـــيـــس إلـــــــى دور 
المعرض في تشجيع الخريجين 
عــــــلــــــى االنــــــــــــخــــــــــــراط فـــــــــي ســــــوق 
الــعــمــل، والــتــواصــل مــبــاشــرة مع 
الــمــؤســســات والـــشـــركـــات، لبحث 
 لرؤية 

ً
الفرص الوظيفية، تحقيقا

)كـــويـــت جـــديـــدة 2035( فـــي دعــم 
الكوادر الوطنية.

وأضاف المنيس أن المعارض 
الوظيفية تشكل منصة مهمة في 
الوقت الراهن، والتي تتيح للشركة 
ــيــــار واســـتـــقـــطـــاب  ــتــ ــة اخــ ــيـ ــانـ ــكـ امـ
المواهب، كما تمثل في الوقت ذاته 
نافذة للطلبة وحديثي التخرج، 
لــالطــالع على الــفــرص الوظيفية 
والتدريبية المتاحة لــدى »ساي 
نـــت«، بالتزامن مــع سعيها نحو 
نـــشـــر ثـــقـــافـــة الـــعـــمـــل فــــي الــقــطــاع 
الــخــاص بــيــن الــشــبــاب الكويتي، 
ــاب الـــــكـــــفـــــاءات مــنــهــم  ــطــ ــقــ ــتــ واســ

وتعزيز القدرات الفنية واإلدارية 
لهم في جميع المجاالت المتعلقة 
بمهام عملهم على النحو الــذي 
يؤهلهم، لمواكبة التوسع المرتقب 
لساي نت في المستقبل القريب .

واخـــتـــتـــم الــمــنــيــس تــصــريــحــه 
 أن المعلومات االئتمانية 

ً
مؤكدا

والتصنيف االئــتــمــانــي )التقييم 
ــمــــي( أصـــبـــحـــتـــا فــــي الـــوقـــت  ــرقــ الــ
ــــرات  ــــؤشـ ــمـ ــ ــن أهـــــــم الـ ــ ــــي مــ ــالـ ــ ــــحـ الـ
ــيـــة  ــالـ ــم الـــمـ ــظــ ــنــ ــر الــ ــويــ ــطــ ــلــــى تــ عــ
واالقــتــصــاديــة، وكــذلــك فــي إنشاء 
أنظمة فعالة ومبتكرة ذات قيمة 
مــضــافــة لــجــمــع وطـــلـــب وتــحــلــيــل 
المعلومات االئتمانية التي تعمل 
على زيادة كفاءة عمليات التمويل 
ومنح التسهيالت االئتمانية بكل 
أشكالها وأنواعها المختلفة، بما 
يضمن معه كفاءة وسالمة النظام 
الــمــالــي واالقـــتـــصـــادي فــي الــبــالد 
بصورة عامة، وهي أحد األهداف 
التي تتطلع »ساي نت« لتحقيقها.

هيئة األسواق تطلق صفحة مخصصة 
للتقارير والبيانات اإلحصائية

Avaya توقع مذكرة تفاهم مع Ooredoo business
وقعت Ooredoo business، الشريك 
التكنولوجي الموثوق لحلول األعمال 
مذكرة تفاهم مع شركة Avaya، شركة 
عــالــمــيــة رائــــــدة فـــي مـــجـــال تــطــبــيــقــات 
وخدمات االتصاالت، ومذكرة التفاهم 
هذه ستمكن الشركتان من تطوير رحلة 
التحول الرقمي للشركات من مختلف 
الــقــطــاعــات مـــن خـــالل تــوفــيــر خــدمــات 
 لعمالء الشركات 

ً
مصممة خصوصا

 .Ooredoo لدى
وسيتمكن أصحاب هذه المؤسسات 
من تطوير تجارب العمالء والموظفين 
في مركز االتصال القائم على الحلول 
السحابية وحلول االتصاالت الموحدة 
- مثل مساحات عمل الوكيل وأدوات 
المسؤولين وتقييم قنوات التواصل 
االجــتــمــاعــي فــي Ooredoo - المبنية 

.Avaya على تقنية
وتستخدم هــذه الــخــدمــات تقنيات 
حــديــثــة تــعــمــل عــلــى زيــــادة اإلنــتــاجــيــة 
 
ً
ا لـــعـــمـــالء Ooredoo، وتـــشـــكـــل جـــــزء
 مــن رؤيـــة Ooredoo لتقديم 

ً
رئــيــســيــا

حلول شاملة للشبكات والمعلومات 
واالتصاالت لعمالئها.

وتم توقيع مذكرة التفاهم بحضور 
الـــمـــديـــر الــتــنــفــيــذي لـــقـــطـــاع مــبــيــعــات 
 Ooredoo الــمــســتــهــلــك واألعـــمـــال فـــي
ــمــــوســــى، ونــــائــــب الـــرئـــيـــس  عـــيـــســـى الــ

 Avaya لــقــطــاع قــنــوات الــمــبــيــعــات فــي
فادي مبارك.

ــة، قـــــــال الـــمـــديـــر  ــبــ ــنــــاســ ــمــ وبـــــهـــــذه الــ
التنفيذي لــقــطــاع مبيعات المستهلك 
واألعمال في Ooredoo، عيسى الموسى: 
»فــــي Ooredoo ســنــســتــمــر فـــي تــقــديــم 

أفضل الخدمات والتقنيات لعمالئنا، 
والتي تعمل على زيادة مستوى الكفاءة 
واإلنــتــاجــيــة. خــدمــات االتــصــاالت التي 
  Avaya نــقــدمــهــا لــعــمــالئــنــا عــبــر شــركــة
ستسهم فــي تــقــديــم  تــجــربــة مستخدم 
 ،Ooredoo أفـــضـــل لــعــمــالء ومـــوظـــفـــي
ــا مــن  ــنـ ــمـــالئـ ــع إلـــــــى تـــمـــكـــيـــن عـ ــلـ ــطـ ــتـ ونـ
استخدامها مــن أجــل تعزيز تجربتهم 

معنا«.
ــيـــس لــقــطــاع  ــرئـ كـــمـــا صـــــرح نـــائـــب الـ
ــنـــوات الــمــبــيــعــات فـــي Avaya، فـــادي  قـ
 »تــعــتــبــر هـــــذه الـــشـــراكـــة 

ً
ــائــــال ــارك قــ ــبــ مــ

االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــــع Ooredoo أولــــى 
خطوات التعاون بين الطرفين، والتي 
ستمكننا مــن تطوير وتصميم حلول 
تساهم في تغيير قواعد اللعبة لبعض 
المنظمات في المنطقة. ولكون تجربة 
الــعــمــالء والــمــوظــفــيــن تحظى بــأولــويــة 
قصوى في Ooredoo، فإننا نتطلع إلى 
مساعدتهم على االبتكار حتى يتمكنوا 
من تقديم أفضل التجارب للمستخدمين 

عبر مختلف القنوات الخاصة بهم«.

عيسى الموسى وفادي مبارك خالل التوقيع

... و»االستثمارات الوطنية« تختتم
مشاركتها في المعرض

عبدالمحسن الخترش

مشاركة »ساي نت« بمعرض »وظيفتي«
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ع مذكرة تفاهم مع برنامج 
ّ
»بيتك« يوق

»UNDP« األمم المتحدة اإلنمائي
وقـــع بــيــت الــتــمــويــل الــكــويــتــي مــذكــرة تفاهم 
 »UNDP« مــع برنامج األمــم المتحدة اإلنمائي
تــهــدف إلــى تعزيز انــســجــام أعــمــال »بــيــتــك« مع 
أهداف التنمية المستدامة، إذ سيقدم البرنامج 
الدعم الفني لتسهيل االستثمارات التي تتوافق 
مع أهداف التنمية المستدامة، من خالل أدوات 
 ،)SDGs( رئيسية كأهداف التنمية المستدامة
ومـــعـــايـــيـــر تـــأثـــيـــرهـــا، وإطــــــــار عـــمـــل الـــصـــكـــوك 

الخضراء.
وخالل حفل توقيع مذكرة التفاهم، الذي أقيم 
في معرض )KFH Auto(، الصديق للبيئة، قال 
رئيس االستراتيجية للمجموعة في »بيتك« فهد 
 فــي جهود 

ً
المخيزيم، إن »بيتك« »يمضي قــدمــا

التمويل األخضر من خالل توفير المزايا المالية 
والفنية لــلــمــبــادرات الــتــي تــأخــذ بعين االعتبار 

الجوانب البيئية وتخفيف انبعاثات الكربون.
ــد الــمــخــيــزيــم حـــرص »بــيــتــك« عــلــى زيـــادة  وأكــ
االستثمار فــي الصكوك الــخــضــراء مــن إجمالي 
محفظة التمويل والتوسع في ربط االستثمارات 

بأهداف التنمية المستدامة.
وأضـــاف أنــه منذ تأسيس »بيتك« عــام 1977 
كأول بنك إسالمي في الكويت وكمؤسسة مالية 
، الـــتـــزم الــبــنــك بــأحــكــام 

ً
ــدة عــالــمــيــا إســالمــيــة رائـــ

الشريعة اإلسالمية وقيمها األخالقية، وعالوة 
 )Keep it Green( على ذلك، أطلق »بيتك« برنامج
ــبـــادرات  ـــذ تــحــت مــظــلــتــه الــعــديــد مـــن مـ

َّ
ــــذي نـــف الـ

ــــواط الــطــويــلــة التي   عــن األشـ
ً
االســتــدامــة، فــضــال

قطعها في استراتيجية االستدامة، كما أن »بيتك« 
أول بنك في الكويت يحصل على شهادة تقييم 

هبي«.
ّ
االستدامة GSAS المستوى الذ

ــل تــطــبــيــق الــشــفــافــيــة  وذكـــــر أن الــبــنــك يـــواصـ

ــيــــم االجـــتـــمـــاعـــيـــة،  ــقــ والـــمـــعـــايـــيـــر الـــبـــيـــئـــيـــة، والــ
والــحــوكــمــة، والــشــمــول الــمــالــي، وتمكين الــمــرأة 
وتــعــزيــز تمثيلها فــي الــقــوى الــعــامــلــة لـــ »بيتك« 
كجزء من استراتيجية االستدامة المتكاملة، التي 

يعتمدها البنك«.
وأكد أنه من خالل الشراكات الفنية مع برنامج 
األمـــم المتحدة اإلنــمــائــي، سيعمل »بيتك« على 
ــداف  تــكــثــيــف جـــهـــوده لــتــرســيــخ االســـتـــدامـــة وأهــ
التنمية المستدامة في محفظته االستثمارية من 
خالل االستثمار في أهــداف التنمية المستدامة 

وتوسيع نطاق إصدارات الصكوك الخضراء.
مــن جانبها، قالت األمينة العامة المساعدة 
لــأمــم الــمــتــحــدة والــمــديــرة الــمــســاعــدة لبرنامج 

األمم المتحدة اإلنمائي ومديرة المكتب اإلقليمي 
لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي للدول العربية 
خالدة بوزار: »تعتبر االستدامة الجوهر األساسي 
فــي هــذه الــشــراكــة الــجــديــدة الــرائــدة مــع »بيتك«، 
ــــدول في   عــلــى دعـــم ومــســانــدة الـ

ً
وســنــعــمــل مــعــا

المنطقة والعالم لتعزيز الجهود المبذولة في 
سبيل التصدي للتغير المناخي ومساعدتها 
في الوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدة باريس. 
 
ً
وأضافت بوزار أن القطاع الخاص يؤدي دورا
 فــي مــســاعــدة الــــدول فــي تحقيق خطة 

ً
رئــيــســيــا

التنمية المستدامة والطموحة لعام 2030، وعليه 
فإننا نتطلع الى العمل بشكل وثيق مع »بيتك« 

وجعل شراكتنا مثمرة«.

فهد المخيزيم ومحمد العربيد وفهد الفالح مع خالدة بوزار على الشاشة من الواليات 
المتحدة ومسؤولي األمم المتحدة بالكويت

»الخليج« يكشف الرابح بمليون ونصف 
المليون دينار اليوم

على مسرح في نادي اليرموك 
بــمــنــطــقــة مــــشــــرف، يـــعـــلـــن بــنــك 
الخليج اليوم عن صاحب الحظ 
السعيد الرابح بالجائزة الكبرى 
فــــي حـــســـاب مــلــيــونــيــر الـــدانـــة 
السنوي وقيمتها 1.500.000 
دينار، وذلك في ختام العرض 
األول للمسرحية الكوميدية 
الهادفة »تم اإليداع«، وبحضور 
لـــــتـــــجـــــارة  مــــمــــثــــلــــي وزارة ا

والــصــنــاعــة، وشــركــة إرنــســت آنـــد يونغ 
Ernst & Young، علما أن حفل إعــالن 
الرابح سينقل على الهواء مباشرة عبر 
أثير إذاعة 360 إف إم وقنوات التواصل 

االجتماعي للبنك.
ويــواصــل »مليونير الـــدانـــة«، حساب 
الــســحــوبــات والــتــوفــيــر األكـــثـــر شعبية 
فـــي الــكــويــت، صــنــع الــمــلــيــونــيــرات منذ 
انـــطـــالقـــتـــه عـــــام 1998، إذ يــفــخــر بــنــك 
الخليج بــإضــافــة مليونيرين جديدين 
 ،

ً
إلى قائمة المليونيرات في البالد سنويا

إذ تــم اإلعـــالن عــن الــرابــح األول بجائزة 
1.000.000 ديـــنـــار فـــي الــســحــب نصف 

السنوي في يوليو الماضي.
وفي إطار دعمه المتواصل للشباب، 
وضمن الفعاليات النوعية، التي خطط 
إلقامتها في عام التوفير 2023، قرر بنك 
ــــالن عــن الـــرابـــح بــالــجــائــزة  الــخــلــيــج اإلعـ
الـــكـــبـــرى لــحــســاب مــلــيــونــيــر الــــدانــــة في 
ختام مسرحية »تم اإليداع« التي يشارك 
فيها مجموعة من أبرز المواهب الفنية 
الــشــبــابــيــة، وبــحــضــور جــمــع غــفــيــر من 

الشخصيات الــعــامــة واالقــتــصــاديــة في 
اليوم األول للعرض، الذي يتواصل على 

مدى 10 أيام متواصلة.
ويـــقـــدم حــســاب مــلــيــونــيــر الـــدانـــة من 
بنك الخليج العديد من الفرص لمكافأة 
ــم ومــواظــبــتــهــم  ــ ــارهـ ــ الـــعـــمـــالء عـــلـــى ادخـ
ــر، حـــيـــث يـــقـــدم الــحــســاب  ــيـ ــتـــوفـ عـــلـــى الـ
ســحــوبــات شــهــريــة لــلــربــح بــألــف ديــنــار 
لــعــشــرة رابــحــيــن، إضـــافـــة إلـــى سحبين 
 جائزة كل منهما 100.000 دينار، 

ً
سنويا

وسحب نصف سنوي جائزته 1.000.000 
 عن جائزة المليون ونصف 

ً
دينار، فضال

المليون دينار.
وكل ما يتعين على العميل للمشاركة 
فـــي هــــذه الــســحــوبــات أن يــفــتــح حــســاب 
ــة ويـــــودع فــيــه قــبــل آخــر  ــدانـ مــلــيــونــيــر الـ
موعد لإليداع والتأهل، وأن يحافظ على 
المبلغ المودع في الحساب بأال يقل عن 
200 دينار، أو أن يزيده للحصول على 
فرص ربح أكثر باستمرار. ومن الجدير 
بالذكر أنه يمكن لعمالء بنك الخليج فتح 

حساب مليونير الدانة واإليداع فيه 
إلكترونيا عــن طريق التطبيق أو 

الموقع اإللكتروني.
ويعد حساب مليونير الدانة أحد 
أقــدم وأعـــرق حسابات التوفير في 
الكويت، وقد تم تصميمه لتشجيع 
ثقافة االدخار في المجتمع، ولمكافأة 
المدخرين على التزامهم بــاالدخــار 
بشكل منتظم. ولهذا نشجع الجميع 
على فتح حساب الدانة واالدخار فيه 
والتمتع بجميع المزايا التي يقدمها 

لعمالئه.
ومــن المميزات الــعــديــدة التي يتمتع 
بــهــا عــمــالء حــســاب مليونير الـــدانـــة أنــه 
ــيـــد فــــي الـــكـــويـــت، الــــذي  الـــحـــســـاب الـــوحـ
ل فرصك بالفوز من السنة الماضية  يحوِّ
إلــى السنة التالية، وذلــك ضمن برنامج 
مكافأة العمالء على وفائهم ووالئهم لبنك 
الخليج، علما أنه تمت إضافة كل فرص 
الــربــح لعمالء الــدانــة الحاليين مــن عام 
2021 )من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2021( 
 للشروط 

ً
إلى سحوبات عام 2022، وفقا

ــام. كــمــا يــوفــر حــســاب مليونير  ــكــ واألحــ
الـــدانـــة الــعــديــد مـــن الــخــدمــات المتميزة 
لــعــمــالئــه، ومــنــهــا خــدمــة »بــطــاقــة الــدانــة 
لإليداع الحصري« التي تمنح عمالء الدانة 
حرية إيداع النقود في أي وقت يناسبهم، 
إضــافــة إلــى خــدمــة »الــحــاســبــة« المتاحة 
عــبــر مــوقــع الــبــنــك اإللــكــتــرونــي وتطبيق 
ن عمالء الدانة  الهواتف الذكية، والتي تمكِّ
من احتساب فرصهم للفوز في سحوبات 
الدانة الشهرية وربع السنوية والسنوية.

»وربة« يواصل دعم الموظفين الموهوبين بـ »رعاية«
يواصل بنك وربة مبادرته األولى 
مــن نوعها »رعــايــة« لدعم الموظفين 
الــمــوهــوبــيــن ومــســانــدتــهــم لتحقيق 
 عــن 

ً
ــة بــــعــــيــــدا ــيـ ــم الـــشـــخـــصـ ــ ــهـ ــ ــدافـ ــ أهـ

ــم اخــتــيــار  ــفـــي، إذ تــ ــيـ ــانـــب الـــوظـ الـــجـ
مــجــمــوعــة مـــن الــمــوظــفــيــن ودعــمــهــم 
على المستويين الــمــادي والمعنوي 
 من إدارة 

ً
لتحقيق طموحاتهم، حرصا

»وربة« على االرتقاء بمستوى جميع 
 
ً
العاملين لديه وبما ينعكس إيجابا

عــلــى مــســتــوى الــمــنــتــجــات وخــدمــات 
العمالء.

وقـــــال الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي للبنك 
شــاهــيــن حــمــد الـــغـــانـــم: »نـــحـــرص كل 
ــبــــاع أحــــــدث خــطــط  الــــحــــرص عـــلـــى اتــ
التطوير العالمية في تنمية مواهب 
 مـــن إدارة 

ً
مـــواردنـــا الــبــشــريــة إيــمــانــا

البنك ومجلس اإلدارة أنها العنصر 
الرئيسي ألي تطور ونمو.

وأوضــــح أن هـــذا الــبــرنــامــج »يــأتــي 
ضمن سعينا الدائم لتوفير بيئة عمل 
إيجابية في بنك وربــة، وجعل البنك 
عالمة فارقة في القطاع المصرفي من 
حــيــث االهــتــمــام بــتــجــارب الموظفين 
ورفــــع مــســتــوى الــرضــا الــوظــيــفــي، إذ 
تم التركيز العام الماضي على بعض 
ــمــــجــــاالت الـــخـــاصـــة  ــمــــواهــــب فــــي الــ الــ

ــة والـــــــريـــــــاضـــــــة، والــــعــــلــــوم  ــالــــصــــحــ بــ
التقنية، إضافة إلى مهارات التصوير 
 إدراج مزيد 

ً
والــفــنــون، وسيتم الحــقــا

مــن الــمــجــاالت الــتــي تحظى باهتمام 
موظفي البنك«. 

وأضـــــاف أن »االهـــتـــمـــام بــالــجــانــب 
اآلخر من حياة الموظف وتطويره في 
الجوانب التي تشكل أهمية بالنسبة 
له ال يقل أهمية عن تطويره في مجال 
العمل، كما يعتبر االهتمام بالجانب 
ــن األمـــــــور  ــ الـــشـــخـــصـــي لـــلـــمـــوظـــف مــ
الحيوية التي تعزز الــوالء الوظيفي 
واالنتماء وتشكل قيمة مضافة للمزايا 

التي يوفرها البنك لموظفيه«.

وذكــر أن البنك نجح في السنوات 
ــد مــن  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــذ الـ ــيـ ــفـ ــنـ األخـــــــيـــــــرة فــــــي تـ
الــمــبــادرات المهمة فــي سبيل تنمية 
وتطوير موظفيه وهــو ما ساهم في 
خلق المزيد من الوالء بين الموظفين 

للمؤسسة التي ينتمون إليها.
وتـــــــأتـــــــي هــــــــــذه الــــــجــــــهــــــود ضـــمـــن 
مسؤولية »وربـــة« االجتماعية تجاه 
موظفيه، كما يعتبر كل من الموظف 
علي الـــوزان والموظفة نــوره البسام 
آخـــر الــمــشــاركــيــن فــي الــبــرنــامــج لعام 

.2022
ــال الــــــــوزان:  ــ فــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، قــ
»مــــــا يـــقـــدمـــه الـــبـــنـــك يـــعـــتـــبـــر إضـــافـــة 

لتعزيز هــوايــاتــنــا الــريــاضــيــة، ومثل 
تلك الــرعــايــات تــزيــد إيــمــان الموظف 
ــمـــام جــهــة  ــتـ ــداع وذلــــــك بـــعـــد اهـ ــ ــاإلبـ ــ بـ
 عن 

ً
العمل وتقديمها الرعاية له بعيدا

اعتبارات العمل األساسية«.
من ناحيتها، قالت البسام، إن »دعم 
المجال الخيري للموظفين يعزز قيمة 
الهوية اإلسالمية اإلنسانية، وهو ما 
يــتــوافــق مــع بــنــك وربـــــة«، مضيفة أن 
»الرعاية األخيرة لرحلتي في برنامج 
الـــعـــمـــل الـــخـــيـــري إضــــافــــة كـــبـــيـــرة فــي 

المجال الخيري التطوعي«.
وعمل »وربـــة« على خطة متكاملة 
خــالل عــام 2022 لتحفيز الموظفين 
وإطـــالق إبــداعــاتــهــم الشخصية، كما 
 إلى االستماع آلراء 

ً
يسعى البنك دائما

الموظفين واقتراحاتهم فيما يخص 
بيئة الــعــمــل وتــطــويــر اإلنــتــاجــيــة من 
خالل القنوات الرسمية كاالستفتاءات 
 أو 

ً
اإللــكــتــرونــيــة الـــتـــي تـــقـــام ســـنـــويـــا

ات والنقاشات التي  مــن خــالل الــلــقــاء
تــســتــهــدف شـــرائـــح مـــحـــددة وتــالقــي 

القبول والرضا من الموظفين.

شاهين الغانم مع علي الوزان ونوره البسام

 إلى اقتناصها
ً
الفليج: أفكار الشباب الكويتي ملهمة ونتطلع دائما

الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني– الكويت خالل حلقة نقاشية ضمن برنامج »تمكن«
شارك الرئيس التنفيذي لبنك 
الكويت الوطني– الكويت، صالح 
الــفــلــيــج، مــجــمــوعــة مــــن الــشــبــاب 
الكويتي أفكاره وخبراته الممتدة 
طــــوال حــيــاتــه الــمــهــنــيــة الـــزاخـــرة، 
بــدايــة مــن الــتــخــرج بعد الجامعة 
ــداد لـــاللـــتـــحـــاق بــســوق  ــعــ ــتــ واالســ
الــعــمــل، وصــــواًل إلـــى قــيــادة فريق 
العمل في أكبر مؤسسة مصرفية 
بالكويت وأحـــد أكــبــر الــبــنــوك في 

المنطقة. 
جاءت تلك النقاشات المفتوحة 
ــبـــاب حـــديـــثـــي الــتــخــرج  بـــيـــن الـــشـ
والفليج خــالل الحلقة النقاشية 
الـــتـــي اســتــضــافــهــا بــنــك الــكــويــت 
الوطني ضمن فعاليات برنامج 
»تــمــكــن« لــتــدريــب الكويتيين من 
حملة الشهادات الجامعية للعام 
الرابع على التوالي، برعاية ودعم 
استراتيجي من البنك، وبتنظيم 
.»Creative Confidence« من شركة

فرصة ذهبية
ودعـــــــا الـــفـــلـــيـــج الـــشـــبـــاب إلـــى 
االســتــفــادة مــن بــرنــامــج »تــمــّكــن«، 
الــــذي يــوفــر لــلــمــتــدربــيــن تجربة 
استثنائية ومبتكرة تساعدهم 
على مواجهة تحديات التوظيف 
أو التأسيس ألعمال خاصة بهم، 
والتركيز على تطوير المهارات 
الــمــطــلــوبــة، واكــتــســاب الــخــبــرات 
ــة الـــتـــي تــؤهــلــهــم لــدخــول  الــــالزمــ

سوق العمل، حيث قال إنه فرصة 
ثـــمـــيـــنـــة لـــلـــجـــامـــعـــيـــيـــن حـــديـــثـــي 
الــتــخــرج، بــاعــتــبــاره جــســر عبور 
للتحول مــن الـــدراســـة إلـــى سوق 

العمل.
وأكــد للمشاركين أن التدريب 
فرصة ذهبية عليهم اقتناصها، 
 فــي مقتبل مسيرتهم 

ً
خصوصا

الــمــهــنــيــة. وشـــــدد عــلــى ضــــرورة 
استمرارية التدريب، ألن التعلم 
ــاب الـــــمـــــهـــــارات عــمــلــيــة  ــ ــسـ ــ ــتـ ــ واكـ
مــســتــمــرة ال تــتــوقــف عــنــد درجـــة 
وظــيــفــيــة أو مــســتــوى مــحــدد من 

الخبرة. 

حلم كبير
 عــلــى أحــد 

ً
وقـــــال الــفــلــيــج ردا

أســئــلــة الــحــاضــريــن مــن الشباب 
حول ما إذا كان يحلم منذ الصغر 
 ألكبر 

ً
 تنفيذيا

ً
بأن يكون رئيسا

بنك في الكويت: »األحــالم مهمة 
 
ً
، ألنــهــا الــحــافــز الـــذي دائــمــا

ً
ــدا جــ

مــا يبعث األمـــل، ويساعدك على 
مواصلة العمل لتحقيق حلمك«. 
ر مــــن االســتــعــجــال 

َّ
لــكــنــه حــــــذ

 
ً
فـــي تــنــفــيــذ األحـــــــالم، خــصــوصــا
فــي الــســنــوات األولـــى مــن العمل، 
: »رأيــت الكثيرين يغادرون 

ً
قائال

مؤسسات كبيرة، حيث يمكنهم 
التعلم والتدريب وتراكم الخبرات، 
 أكــبــر 

ً
ــا  مـــالـــيـ

ً
ــا ــيــــطــــاردوا عــــرضــ لــ

 أعـــلـــى فـــي مــؤســســة 
ً
أو مــنــصــبــا

صغيرة، وكما رأيتهم يغادرون لم 
يمر وقت طويل حتى شاهدتهم 

يعودون لنقطة الصفر«.

خارج الصندوق
وأكــد الفليج للشباب ضــرورة 
ــار الــتــي  ــ ــكـ ــ ــادرة بـــطـــرح األفـ ــبــ ــمــ الــ
يــعــتــقــدون أنــهــا قــد تــطــور العمل 
وانــتــقــاد مــا يــرونــه نقطة ضعف، 
لــكــن بــطــريــقــة مــنــاســبــة وعــمــلــيــة، 
ــال لـــهـــم: »نـــحـــن الـــرؤســـاء  حــيــث قــ
التنفيذيون وكبار المدراء غارقون 
 إلى 

ً
في التفاصيل، ونتطلع دائما

 
ً
أن تلهمونا وتــقــدمــوا لنا أفــكــارا
جــديــدة، ألنكم تــرون األمـــور ألول 

 
ً
مرة، وهو ما قد يحفز لديكم أفكارا
بعيدة عنا، لكنها رائــعــة وقابلة 

للتطبيق«.
وأشــــار الــرئــيــس التنفيذي لـ 
»الوطني- الكويت« إلى ما قدمه 
مــتــدربــو بــرنــامــج »تــمــكــن« العام 
الـــمـــاضـــي مـــن الـــفـــكـــرة الــمــلــهــمــة 
الــتــي طرحها الشباب الكويتي 
الــمــتــمــثــلــة فـــي مــــبــــادرة »بــنــكــي« 
للتثقيف المالي لطلبة المدارس، 
الــتــي تبنتها إدارة »الــوطــنــي«، 
وتم تطبيقها منذ أسابيع قليلة، 
 
ً
، مـــؤكـــدا

ً
 كـــبـــيـــرا

ً
وتــلــقــى نــجــاحــا

تطلع »الوطني« الدائم للبحث عن 
أفكار الشباب الُملهمة التي تدعم 

اســتــراتــيــجــيــة الــبــنــك فـــي تقديم 
أحدث الحلول وأكثرها قدرة على 

تلبية احتياجات عمالئه.

نقطة تحول
وشـــــدد الــفــلــيــج عــلــى ضــــرورة 
الــتــخــطــيــط لـــلـــمـــســـار الـــوظـــيـــفـــي، 
ووضع أهداف قصيرة ومتوسطة 
ــدى لــتــحــقــيــقــهــا خــــــالل ذلـــك  ــ ــمـ ــ الـ
 ضــرورة 

ً
المسار، لكنه أكــد أيضا

المرونة في التعامل مع المتغيرات 
التي تطرأ على العمل، وما تحمله 
من فرص لتعلم مهارات وخبرات 
 الشباب بضرورة 

ً
جديدة، ناصحا

االنتباه لها واقتناصها. 

واســتــعــرض مـــع الــمــشــاركــيــن 
ــتـــحـــوالت الــتــي  مــجــمــوعــة مـــن الـ
ــا خـــــــالل مـــســـيـــرتـــه  ــهــ ض لــ ــرَّ ــ ــعــ ــ تــ
المهنية، والــتــي اعتبرها نقاط 
تــحــول مــهــمــة، بــدايــة مــن دراســـة 
الــهــنــدســة واالنــتــقــال إلـــى العمل 
ــة االئــتــمــان  الــمــصــرفــي، ثــم دراســ
واالنـــــــتـــــــقـــــــال إلــــــــــى الـــــعـــــمـــــل فـــي 
ــيــــويــــورك، وغـــيـــرهـــا مــــن نــقــاط  نــ
التحول المهمة والرئيسية في 

حياته المهنية.
م مثااًل على كيفية تراكم  وقــدَّ
الخبرات والمهارات بفضل تلك 
التحوالت، عندما انتقل من العمل 
في مجال االئتمان، وما يحتاجه 
من دقة وترٍو في اتخاذ القرارات، 
إلــى العمل بـــإدارة الخزينة، وما 
يــحــتــاجــه مـــن ســرعــة فـــي اتــخــاذ 
الــــــــقــــــــرار، األمـــــــــر الـــــــــذي يــضــيــف 
مهارات وخبرات تمكن الشخص 
من اتخاذ القرار المناسب على 

اختالف المواقف واألهداف. 

وصفة سحرية
وأوصـــــــــــى الـــفـــلـــيـــج الـــشـــبـــاب 
عــنــد االلــتــحــاق بــعــمــل جــديــد أن 
يــبــادروا إلــى طــرح آرائــهــم بشأن 
ســيــر الــعــمــل، حــيــث أكـــد لــهــم أنــه 
ال توجد وصفة سحرية لطريقة 
 مـــا تكون 

ً
إدارة الــعــمــل، ودائـــمـــا

هــنــاك أفـــكـــار لــلــتــطــويــر يمكنها 
إثراء جودة العمل والمساهمة في 
سرعة اإلنجاز وخفض التكاليف.
ــى أن فـــريـــق الــعــمــل  ـــار إلــ وأشـــ
الذي يستمر لسنوات في العمل 
 لطريقة محددة قد يصعب 

ً
وفقا

عــلــيــه اكـــتـــشـــاف أوجـــــه الــقــصــور 
ــا عـــكـــس  ــهــ ــتــ ــالــــجــ ــعــ وكــــيــــفــــيــــة مــ
 القادرين على 

ً
المنضمين حديثا

اكــتــشــاف نــقــاط الــضــعــف بشكل 
أفضل. 

مهارات استثنائية
ــــدث الـــفـــلـــيـــج لـــلـــشـــبـــاب  ــحــ ــ وتــ
عــن بــدايــة عمله فــي »الــوطــنــي«، 
 مــا 

ً
ــا ــبــ ــالــ والــــتــــحــــديــــات الــــتــــي غــ

تواجه الشباب عند بدء حياتهم 

 بالمؤسسات 
ً
العملية، خصوصا

 إياهم: »ال يوجد 
ً
الكبيرة، ناصحا

ســؤال غبي، والبــد أن تسأل عما 
ال تعرفه، وال تتوقف عن محاولة 
تعلم أشياء ومهام جديدة، حتى 
تــتــراكــم لــديــك الــمــعــرفــة الــكــافــيــة 
إلنجاز المهام التي يتم تكليفك 

بها«. 
وأكــد ضـــرورة االســتــغــراق في 
محاولة تنفيذ المهام الصعبة، 
 البــــــد مــن 

ً
ــا ــديــ بـــاعـــتـــبـــارهـــا تــــحــ

تــــجــــاوزه، وعــــدم االســتــســالم إال 
بــتــعــلــم أدائــــــــه، لــمــا تــضــيــفــه من 
 :

ً
مهارات جديدة للشخص، قائال

»مــاذا ُيجدي تكرار نفس المهام 
التي تعلمت القيام بها من قبل؟ 
 دون 

ً
 جــــديــــدا

ً
لــــن تــتــعــلــم شـــيـــئـــا

محاولة أداء مهام جديدة صعبة 
ال تمتلك المهارة لتنفيذها«.

 عـــلـــى اســـتـــفـــســـار أحـــد 
ً
وردا

الحاضرين حول التردد والخوف 
ــال الــــفــــلــــيــــج: »ال  ــ ــ ــأ، قـ ــطــ ــخــ مـــــن الــ
تــخــف مــن الــخــطــأ، فــهــو السبيل 
األبــرز للتعلم والبداية لتحقيق 
اإلنجازات، فال يمكنك أن تنسى 
 ما أخطأت في تنفيذه ويبقى 

ً
أبدا

 في ذهنك«.
ً
عالقا

الوقت المناسب
وأوضـــح الفليج للحضور أن 
الــمــســار الــوظــيــفــي يــمــر بــفــتــرات 
، ونصح 

ً
يكون فيها التحرك أفقيا

الشباب بضرورة التحلي بالصبر 
طالما كانت هناك أهداف تتحقق 
وخبرات تتراكم، حيث قال: »الوقت 
المناسب التخاذ قــرار بالتغيير 
هـــو الـــوقـــت الــــذي تــجــد نــفــســك ال 
، وليس وقت 

ً
 جديدا

ً
تتعلم شيئا

ــادة الـــراتـــب«.  ــ عـــدم الــتــرقــي أو زيـ
وأضــــــــاف: »فــــي بـــدايـــة مــســيــرتــك 
المهنية يــجــب أن تــحــرص على 
تـــحـــقـــيـــق أقــــصــــى اســــتــــفــــادة مــن 
عالقات العمل باإلنصات لزمالئك 
من أصحاب الخبرات، والتركيز 
على العمل، واالبتعاد عن األمور 
الشخصية، والبحث عــن دوافــع 

للتطور المستمر«.

 خالل الحلقة النقاشية
ً
الفليج متحدثا

جانب من الحضور

كلمة السر لمسار وظيفي ناجح
أسدى الفليج خالل لقائه بالشباب باقة 
من النصائح التي تحمل عصارة الخبرات 
الممتدة، والــتــي تمثل كلمة السر لتحقيق 
الــــنــــجــــاح لــــمــــســــار وظــــيــــفــــي طــــويــــل يــشــبــه 
الماراثون الذي يقف الشباب فيه عند نقطة 

االنطالق:
 

َ
- ال يـــــوجـــــد ســـــــــؤال غـــــبـــــي، فــــــال تـــخـــش

االستفسار عن أي شيء ال تعرفه. 

- ال تتوقف عن أداء المهام الصعبة، فهي 
التي تضيف إليك مهارات جديدة.

- ال تخف من الخطأ، فهو السبيل األبرز 
للتعلم، والبداية لتحقيق اإلنجازات.

- ال تتأخر عن اتخاذ قرار بالتغيير عندما 
 .

ً
 جديدا

ً
تجد نفسك ال تتعلم شيئا

- احـــــرص عــلــى االســـتـــفـــادة مـــن عــالقــات 
 ألصحاب الخبرات.

ً
العمل، وأنصت جيدا

التدريب 
فرصة للتطور 

وعملية 
متجددة ال 

تتوقف طوال 
مسيرة العمل

اصنعوا 
ألنفسكم 

 كبيرة 
ً
أحالما

وتمسكوا بها 
وال تتعجلوا 

تحقيقها

»التجاري«: رعاية بالتينية لألنشطة 
االجتماعية لـ »الصناعة«

ــاري الـــكـــويـــتـــي  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــنــــك الـ ــبــ قـــــــــّدم الــ
مساهمة مالية لدعم األنشطة الشبابية 
والرياضية واالجتماعية التي تنظمها 
الهيئة العامة للصناعة. وتأتي الرعاية 
البالتينية من »التجاري« لهذه األنشطة 
االجتماعية من منطلق حرصه الدائم 
عــلــى دعـــم وتــشــجــيــع الــفــعــالــيــات الــتــي 
تقوم على تنظيمها هيئات ومؤسسات 
 
ً
المجتمع الــمــدنــي الــكــويــتــي، وإيــمــانــا
مــنــه بـــأن دوره ال يقتصر عــلــى تقديم 
الخدمات المصرفية والمالية لعمالئه، 
بل يشمل التزامه تجاه المجتمع بدعم 
ورعاية األنشطة المتنوعة التي تقوم 

على تنظيمها مؤسسات الدولة.
 بــفــاطــمــة 

ً
ــاري« مـــمـــثـــال ــجــ ــتــ وقــــــام »الــ

حسين، رئيسة إدارة الــفــروع، وفريق 
من قطاع الخدمات المصرفية لأفراد، 
ــى نــائــب  بــتــســلــيــم شــيــك الــمــســاهــمــة إلــ
الــمــديــر الــعــام لقطاع الــشــؤون المالية 
واالداريـــة بالتكليف في »الصناعة« د. 

سند العجمي.
ــه، أعــــــرب الــعــجــمــي عــن  ــبـ ــانـ ومـــــن جـ
شكره وتقديره إلدارة البنك على دعمها 
الـــمـــتـــواصـــل ألنــشــطــة الــهــيــئــة، مــشــيــدا 

 أن 
ً
بالدور المميز لـ »التجاري«، ومبينا

هذا األمر ليس بغريب على البنك الذي 
يحرص على تأكيد مفهوم المسؤولية 
االجتماعية باعتباره أحد المؤسسات 
المصرفية الرائدة، إذ يتجلى هذا الدور 
 من خالل اهتمامه بالمشاركة 

ً
واضحا

الفاعلة في الفعاليات المجتمعية التي 
تــخــدم قــطــاعــات واســعــة مــن المجتمع 

الكويتي.
مــن جانبها، أشـــارت فاطمة حسين 
إلـــى أن »الـــتـــجـــاري« يــحــتــفــظ بــعــالقــات 

قــويــة وطــيــبــة مــع الــكــثــيــر مــن الهيئات 
 
ً
والمؤسسات الكويتية، ويسعى دائما

إلــــى تــقــديــم الـــدعـــم لــتــعــزيــز كـــل الــســبــل 
الكفيلة بتقوية أواصر التعاون البناء، 
مع تلك الهيئات والمؤسسات الصناعية 
الــتــي تعمل مــن أجـــل تنمية الصناعة 
الــمــحــلــيــة، فـــي إطـــــار مــســيــرة الــتــنــمــيــة 

الشاملة والمستدامة للكويت.

أثناء تسليم شيك المساهمة

https://www.aljarida.com/article/11563
https://www.aljarida.com/article/11558
https://www.aljarida.com/article/11556
https://www.aljarida.com/article/11555
https://www.aljarida.com/article/11553


أعلن البنك األهلي المتحد نتيجة السحب 
األسبوعي على جوائز الحصاد، والذي أقيم 
أمس بالمقر الرئيسي للبنك، بحضور ممثل 

عن وزارة التجارة والصناعة.
وأســــفــــر الـــســـحـــب عــــن حــــصــــول 10 مــن 
الـــعـــمـــاء عــلــى 1.000 ديـــنـــار كــويــتــي لكل 
منهم، وهم: حمود جربوع األسود، وهاشم 
ســيــد مــحــمــد شـــريـــف زارعـــــــي، ومــصــطــفــى 
ــلـــه عـــبـــاس يــعــقــوب  ــالــــوكــــال، وعـــبـــدالـ ــيــ أونــ
كلمد، ومي ناصر حمد الجاهمة، وفاطمة 
محمد جاسم األستاذ، ودانة عبدالله أحمد 
عبدالله، وسليمان خالد عبدالله السبت، 
وإيمان شهاب أحمد القادري، وجابر تركي 

عبد الله العازمي.
ويـــــقـــــدم حــــســــاب الــــحــــصــــاد اإلســــامــــي 
فـــي بــاقــتــه الــحــالــيــة مــجــمــوعــة أوســـــع من 

المزايا، حيث يحظى الرابحون من عماء 
»المتحد« بجائزة شهرية بقيمة 100,000 
د.ك. بــاإلضــافــة إلـــى 10 جــوائــز أسبوعية 
بــقــيــمــة 1,000 ديـــنـــار كــويــتــي لــكــل جــائــزة. 
وتبقى الجوائز ربع السنوية الكبرى بقيمة 

250,000 د.ك. نقدا للرابح هي أهم ما يطمح 
إليه العماء، حيث تمثل لهم فرصة حقيقية 
لتحقيق حلم العمر، وفضا عن هذه الباقة 
 أربـــاح 

ً
مــن الــجــوائــز الــجــذابــة، هــنــاك أيــضــا

سنوية متوقعة على أســاس عقد الوكالة، 
وهو ما يزيد من جاذبية حساب الحصاد 

اإلسامي. 
وينفرد »الحصاد« بالعديد من المميزات، 
ومنها أنــه أبــســط وأســهــل بــرنــامــج ادخـــار، 
فضا عن ميزة فتح الحساب عبر اإلنترنت 
بكل سهولة ويسر مع ميزة اإليداع الفوري 

في الحساب.

أعلن البنك األهلي الكويتي 
فــوز عبدالغفار أحمد الحمود 
في السحب األسبوعي لحساب 
»الفوز« للجوائز، بجائزة نقدية 
قدرها 10000 دينار، والذي أقيم 
ــراف وزارة الــتــجــارة  ــ تــحــت إشــ
ــــان عــن  ــ ــــم اإلعـ ــنـــاعـــة، وتـ والـــصـ
ــيـــن 16  ــنـ ـــوم االثـ ــز يــ ــائـ ــفـ ــم الـ ــ اسـ

يناير 2023.
ــفـــوز« لــلــجــوائــز،  وحـــســـاب »الـ
هــو حــســاب الــجــوائــز األول من 
نوعه والذي يتيح لعماء البنك 
األهــلــي الــكــويــتــي فــرصــة الــفــوز 
بــجــوائــز ومــكــافــآت كــبــرى. ومن 
خال حساب »الفوز«، سيحظى 
عــمــاء الــبــنــك األهــلــي الكويتي 

ــفـــوز بــمــبــلــغ 10000  بــفــرصــة الـ
دينار ضمن السحب األسبوعي 
األعلى لفائز واحد في الكويت، 

وكذلك فرصة للفوز بالجائزة 
ــرى وهــــــي راتــــــــب شـــهـــري  ــبــ ــكــ الــ
بــقــيــمــة 5000 ديـــنـــار لـــمـــدة 10 

سنوات. تجدر اإلشــارة إلى أنه 
سيكون بمقدور كــل مــن عماء 
الــبــنــك األهــلــي الــكــويــتــي الــجــدد 
والحاليين االستفادة من هذه 
الفرصة الفريدة في حالة توفر 
رصيد في حسابهم بمبلغ 100 

دينار فقط.
ــي الـــكـــويـــتـــي  ــ ــلـ ــ ــنــــك األهـ ــبــ والــ
ــيــــع عــــلــــى فــتــح  ــمــ يــــشــــجــــع الــــجــ
حساب الفوز أو زيادة أرصدتهم 
للحصول على فرص أكبر للفوز 
في السحب القادم يوم االثنين 
23 يــنــايــر 2023، وكــلــمــا زادت 
الــمــبــالــغ الــمــودعــة زادت فــرص 

الفوز.
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ارتفاع أسعار النفط 1% وسط تفاؤل بتعافي الطلب بالصين
 العام الحالي

ً
»أوبك«: الطلب الصيني سينمو 510 آالف برميل يوميا

ارتفع سعر برميل النفط 
 ليبلغ 84.72 

ً
الكويتي 79 سنتا

 في تداوالت أمس 
ً
دوالرا

 
ً
األول، مقابل 83.93 دوالرا

في تداوالت االثنين الماضي، 
 للسعر المعلن من 

ً
وفقا

مؤسسة البترول الكويتية.

واصلت أسعار النفط مكاسبها 
الــــتــــي حــقــقــتــهــا فــــي وقـــــت مــبــكــر 
لترتفع بنحو 1 في المئة أمس، 
مــدفــوعــة بــالــتــفــاؤل بـــأن تخفيف 
القيود الصارمة المرتبطة بكوفيد 
19 فـــــي الــــصــــيــــن ســـــيـــــؤدي إلــــى 
تعافي الطلب على الــوقــود لدى 
أكبر مستورد للنفط في العالم. 
وارتـــفـــعـــت الــعــقــود اآلجـــلـــة لــخــام 
 
ً
،  إلى 86.68 دوالرا

ً
برنت 76 سنتا

للبرميل بعد صعود 1.7 بالمئة 
في الجلسة السابقة.

وزادت الــعــقــود اآلجـــلـــة لــخــام 
غرب تكساس الوسيط األميركي 
85 سنتا أو 1.06 فــي المئة إلى 
 لــلــبــرمــيــل، بــعــد أن 

ً
81.03 دوالرا

ارتفعت 0.4 بالمئة الثاثاء.
وارتفع كا العقدين بأكثر من 
دوالر واحد للبرميل ليصا إلى 
أعلى مستوياتهما في 2023 قرب 
ــيـــا، مع  مــنــتــصــف الــنــهــار فـــي آسـ
 
ً
وصول خام برنت إلى 87 دوالرا
للبرميل والــعــقــود اآلجــلــة لخام 
 
ً
غــرب تكساس إلــى 81.42 دوالرا

للبرميل.
ونما الناتج المحلي اإلجمالي 

للصين ثاثة بالمئة فــي 2022، 
 عن الهدف الرسمي البالغ 

ً
متخلفا

 
ً
»حــوالــي 5.5 بــالــمــئــة«، ومسجا

ثاني أسوأ أداء منذ 1976.
لــكــن الـــبـــيـــانـــات التــــــزال تــفــوق 
توقعات المحللين بعد أن تخلت 
الصين عن سياسة »صفر كوفيد« 

في ديسمبر.
وتـــوقـــع مــحــلــلــون اســتــطــلــعــت 
هـــم ارتــفــاع الناتج  »رويــتــرز« آراء
المحلي اإلجمالي للصين إلى 4.9 

بالمئة في 2023.
من جانبه، ارتفع سعر برميل 
 ليبلغ 

ً
النفط الكويتي 79 سنتا

 فــي تــــداوالت أمس 
ً
84.72 دوالرا

 في 
ً
األول مــقــابــل 83.93 دوالرا

تــــداوالت يـــوم االثــنــيــن الــمــاضــي، 
 للسعر المعلن من مؤسسة 

ً
وفقا

البترول الكويتية.
وقــــــــالــــــــت مــــنــــظــــمــــة الـــــبـــــلـــــدان 
ــك( في  ــ ــ الـــمـــصـــدرة لــلــبــتــرول )أوبـ
تقرير شهري، إن الطلب الصيني 
عــلــى الــنــفــط ســيــنــمــو 510 آالف 
 هــذا العام، بعد أن 

ً
برميل يوميا

أعــلــنــت فـــي 2022 أول انــكــمــاش 
ات  لــه منذ ســنــوات بسبب إجـــراء

احتواء فيروس كورونا.
لــكــن »أوبـــــك« أبــقــت توقعاتها 
لــلــنــمــو فـــي الــطــلــب الــعــالــمــي في 
2023 دون تغيير عند 2.22 مليون 

.
ً
برميل يوميا

، توقعت وكالة الطاقة 
ً
وأيضا

ــيـــة أن يـــــؤدي إلـــغـــاء قــيــود  الـــدولـ
مكافحة كوفيد 19 في الصين إلى 
نمو الطلب العالمي على النفط 
هـــذا الــعــام إلـــى مــســتــوى قياسي 
جديد، بينما قد تتأثر اإلمدادات 
 نــتــيــجــة الــســقــف الــســعــري 

ً
ســلــبــا

المفروض على النفط الروسي.
وأضــــافــــت الــــوكــــالــــة، ومــقــرهــا 
بـــاريـــس، فـــي تــقــريــرهــا الــشــهــري 
عــن النفط »الــعــامــان الحاسمان 
لتوقعات ســوق النفط في 2023 

هما روسيا والصين«.
ــدادات الروسية  وتابعت »اإلمــ
تــتــبــاطــأ فــي ظــل الــتــأثــيــر الــكــامــل 
للعقوبات بينما ستقود الصين 
مــا يــقــرب مــن نصف نمو الطلب 
العالمي على الرغم من استمرار 
ــادة  ــ ضــبــابــيــة شـــكـــل ووتــــيــــرة إعـ

الفتح هناك«.
ــنــــشــــاط  وتـــــضـــــافـــــر ضــــعــــف الــ
الصناعي مع الطقس المعتدل في 
خفض الطلب على النفط بنحو 
 فــي الـــدول 

ً
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا

النامية األعضاء بمنظمة التعاون 
االقــتــصــادي والتنمية فــي الربع 

األخير من 2022.
ولــكــن عــلــى الــرغــم مــن الكساد 
الــمــحــتــمــل، لـــكـــن الـــمـــعـــتـــدل عــلــى 
األرجـــــح، فـــي أوروبـــــا والـــواليـــات 
المتحدة، فإن إعادة فتح الصين 
الــمــتــوقــعــة مـــن الـــمـــقـــرر أن تــزيــد 
التعافي في االقتصادات اآلسيوية 
ــاورة، وســـتـــشـــهـــد انــــتــــزاع  ــ ــــجـ ــمـ ــ الـ
الــصــيــن الـــصـــدارة مـــن الــهــنــد في 
تــرتــيــب الـــــدول األعـــلـــى نـــمـــوا في 

حجم الطلب على النفط.
وقالت وكالة الطاقة »سيكون 
ــاتـــج الــمــحــلــي  ــنـ ــلـ أبــــــــرز مـــحـــفـــز لـ
اإلجمالي ونمو الطلب على النفط 
في 2023 توقيت ووتيرة تعافي 

الصين بعد اإلغاق«.
وفي الوقت نفسه من المقرر أن 
يأتي النمو الرئيسي في إمدادات 
النفط من الــواليــات المتحدة، إذ 
سينخفض إنتاج مجموعة أوبك+ 
المنتجة للنفط بــواقــع 870 ألف 
برميل يوميا، وتتصدر روسيا 
قـــائـــمـــة الــــــــدول الــــتــــي ســتــخــفــض 

اإلنتاج.
وقالت وكالة الطاقة إن إنتاج 
الـــنـــفـــط الــــروســــي تــقــلــص بـــواقـــع 
200 ألــف برميل يوميا فقط في 
ديــســمــبــر، بــعــدمــا حــظــر االتــحــاد 
األوروبي استيراد خامها المنقول 
بحرا وفــرض ائتاف دول سقف 

أسعار على الخام الروسي.
ــو مـــثـــلـــي مــا  وكـــــــــان ذلـــــــك نــــحــ
تــوقــعــتــه الـــوكـــالـــة فــــي تــقــريــرهــا 
األخــــيــــر. وتـــوقـــعـــت الـــوكـــالـــة فــي 
ــتـــاج بــواقــع  ــاس تـــراجـــع اإلنـ ــ األسـ

ثاثة مايين برميل يوميا بعد 
غزو موسكو أوكرانيا.

ــادرات  ــ ــالـــت الـــوكـــالـــة إن صـ وقـ
الــنــفــط الــروســيــة زادت بــأقــل من 
ــة بـــالـــمـــئـــة بـــقـــلـــيـــل الــــعــــام  ــمـــسـ خـ
الــمــاضــي رغــم أن األســعــار كانت 

أقل بكثير. 

وقال توشيتاكا تازاوا المحلل 
لــــدى فــوجــيــتــومــي ســكــيــوريــتــيــز 
»تـــدعـــمـــت أســـعـــر الــنــفــط بـــاآلمـــال 
ــدة فــــي أن الـــطـــلـــب عــلــى  ــزايـ ــتـ ــمـ الـ
ــوقــــود فـــي الــصــيــن سينتعش  الــ
بعد التحول األخير في سياستها 

بشأن كوفيد-19«.

وأضاف »التوقعات المتفائلة 
ألوبــــــك بـــشـــأن الـــطـــلـــب الــصــيــنــي 
دعمت أيضا معنويات السوق«، 
مــتــوقــعــا مــــســــارا صـــعـــوديـــا هـــذا 

األسبوع. 

إعادة فتح 
الصين 

سيرفع الطلب 
العالمي على 

النفط في 
2023

وكالة الطاقة

»المتحد« يعلن فائزي السحب األسبوعي لـ »الحصاد«»األهلي« يجري سحب »الفوز« األسبوعي

»أرامكو«: نثق بارتفاع الطلب مع تعافي سوق الطيران
قال رئيس »أرامكو السعودية« وكبير إدارييها 
الــتــنــفــيــذيــيــن، أمــيــن الــنــاصــر، إن الــشــركــة واثــقــة 
بارتفاع الطلب على النفط خال العام الحالي، 
بـــالـــتـــزامـــن مـــع إعــــــادة فــتــح الــصــيــن اقــتــصــادهــا 

وتعافي سوق الطيران. 
وأوضـــــــح الـــنـــاصـــر، فــــي تـــصـــريـــحـــات لــوكــالــة 
بلومبرغ، أن الشركة بــدأت بالفعل برؤية بوادر 
جيدة قادمة من الصين، وتأمل أن تــرى المزيد 
من االنتعاش في االقتصاد هناك خال الشهرين 

المقبلين. 
وذكـــر أن الــطــلــب عــلــى وقـــود الــطــائــرات ارتــفــع 
بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي، حيث أصبح 
عــنــد مــلــيــون بــرمــيــل فــقــط دون مــســتــوى مــا قبل 
ي برميل قبل عام، 

َ
جائحة كورونا، مقابل مليون

 إلى أن هذه األرقام تتحّسن باستمرار. 
ً
الفتا

وأكـــد أن هــنــاك حــاجــة لــزيــادة االســتــثــمــار في 
إنتاج النفط، مشيرا إلى أن الطاقة الخاملة تبلغ 
، أعلى بقليل من إجمالي 

ً
ي برميل يوميا

َ
مليون

الطلب البالغ 100 مليون برميل، ومــن األرجــح 
أن تهبط مع إنهاء الصين اإلغــاقــات المرتبطة 

بفيروس كورونا. 
وأضاف أن العالم يحتاج من 4 إلى 6 مايين 
 من اإلنتاج الجديد فقط للتعويض 

ً
برميل يوميا

عــن الــتــراجــع الطبيعي فــي الــحــقــول الــمــوجــودة، 
 أن العالم ينتقل إلــى وضــع تتقلص فيه 

ً
مبينا

الطاقة الفائضة، وأن أي انقطاع فــي اإلمـــدادات 
سيكون لــه تأثير كبير، إذ سيكون الــوضــع في 

 للغاز الطبيعي.
ً
النفط مشابها

الغيص: تفاؤل حِذر
قــال األمــيــن الــعــام لـــ »أوبـــك«، هيثم الغيص، 
إن المنظمة متفائلة بحذر بشأن الطلب على 

النفط في 2023.
ع الغيص، في مقابلة مع قناة العربية، 

ّ
وتوق

على هامش المنتدى االقتصادي العالمي في 
دافــوس، زيادة الطلب من الصين بمقدار 500 

ألف برميل العام الحالي.

وأكــد أن غالبية الــزيــادة بالطلب في 2023 
ستأتي من آسيا والــدول النامية، مشيرا إلى 
وجود زيادة في حصص االستيراد الممنوحة 

للمصافي الصينية.
ــــح األمـــيـــن الـــعـــام لــــ »أوبـــــك« أن هــنــاك  وأوضـ
 فـــي تــقــديــر تــداعــيــات الــعــقــوبــات على 

ً
تــبــايــنــا

النفط الروسي.
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البرنامج 
يتميز بأنه 

سيتناول 
قضايا لم 
تتناولها 

برامج 
مشابهة

خالد الزنكي

سلة أخبار

تدخل الفنان أشرف زكي، 
نقيب املمثلني، في أزمة 

التصريحات املتبادلة 
بني الفنانة لوسي وفريق 
عمل مسرحيتها األخيرة 

)الحفيد(، التي ُعرضت 
العام املاضي على خشبة 

املسرح القومي، بعد عودة 
التراشق اإلعالمي بني أسرة 

املسرحية وبطلتها.
وشهدت األيام املاضية 

سجااًل كبيرًا بني لوسي 
وفريق عمل املسرحية، 
بتغريدات عبر مواقع 
التواصل االجتماعي، 
وشكاوى، وتحقيقات 

وصلت إلى النيابة اإلدارية، 
في وقت رفضت إدارة 

املسرح إعادة إدراج العرض، 
ليقدم على خشبتها مجددًا 
في 2023 ضمن خطة العام 

الجديد.
زكي يسعى إلى احتواء 

األزمة والسجال اإلعالمي 
بني الطرفني، وهو ما أبدت 

لوسي موافقة مبدئية عليه، 
في وقت يتواصل نقيب 

املمثلني مع مدير املسرح 
القومي الفنان إيهاب فهمي 

إلنهاء هذا الخالف، علمًا 
بأن األزمة التي شهدتها 

املسرحية أدت إلغالق 
املسرح القومي طوال الفترة 
املاضية وإلغاء ليالي عرض 

للمسرحية.

أشرف زكي يتدخل
في أزمة »الحفيد«

بدأ الفنان خالد النبوي 
تصوير أحدث أعماله 

الدرامية )اإلمام الشافعي(، 
املقرر عرضه في السباق 
الرمضاني املقبل، ليكون 

بمنزلة عودة ألعمال السير 
الذاتية.

املسلسل الجديد، الذي 
يخرجه الليث حجو وكتب 
السيناريو والحوار ورشة 

عمل بقيادة مريم نعوم، 
يضم عددًا من الفنانني 

العرب، إلى جوار املمثلني 
املصريني، منهم: أروى 

جودة، ونضال الشافعي، 
مع خالد أنور ومحمد 

الشرنوبي.
الشركة املنتجة للمسلسل 
تسابق الزمن لالنتهاء من 

جميع التعاقدات خالل 
الفترة الحالية، مع فرض 

حالة من السرية على 
تفاصيل التصوير.

النبوي يبدأ تصوير
»اإلمام الشافعي« لرمضان

تشارك الفنانة الشابة 
آية سماحة في البطولة 

النسائية للمسلسل 
التلفزيوني الجديد 

)الصفارة(، الذي يقوم 
ببطولته أحمد أمني، ومن 

املقرر عرضه في السباق 
الرمضاني املقبل، ويضم 
فريق العمل طه دسوقي 

وحاتم صالح.
آية وقعت على تعاقد 

املسلسل مع شركة أروما 
ستوديو املنتجة للعمل، 

بعدما رشحت لبطولة 
العمل عبر مخرجه عالء 

إسماعيل، فيما ستبدأ 
تصوير دورها خالل األيام 

القليلة املقبلة، بسبب ضيق 
الوقت املتبقي على رمضان، 

حيث يفترض عرض 
املسلسل خالل النصف 

األول من رمضان، وتصل 
حلقاته إلى 15 حلقة.

املسلسل الجديد يتعاون 
بطله أحمد أمني مع عدد من 

الفنانني الذين شاركوه في 
برنامج »البالتوه« وعروض 

مسرحيته »أمني وشركاه« 
التي قدمت قبل 4 سنوات، 

فيما يعتبر العمل التجربة 
األولى لسماحة بالبطولة 

النسائية دراميًا.

آية سماحة تشارك
في بطولة »الصفارة«

فاطمة البنوي

داود حسين: أعتز بـ »دلق سهيل« و»عش الزوجية«
استرجع الفنان داود حسين، 
ــدد مـــن أعــمــالــه  ذكـــريـــاتـــه مـــع عــ
ــة الـــتـــي قـــدمـــهـــا خـــالل  ــيــ ــدرامــ الــ
مــــشــــواره الــفــنــي فـــي الــســنــوات 

الماضية وال يزال يعتز بها.
وأوضح حسين، عبر حسابه 
بـــ »إنــســتــغــرام«، أن مــن بين تلك 
األعمال مسلسل »دلق سهيل«، 
الذي ُعرض عام 1996، وشارك 
بـــه عــــدد مـــن الــنــجــوم بــجــانــبــه، 
مـــنـــهـــم: عـــبـــدالـــرحـــمـــن الـــعـــقـــل، 
وعلي البريكي، وأحمد جوهر، 
ومسلسل »عش الزوجية«، وهو 
ها، وتركت  من األعمال التي أحبَّ
لديه ذكــرى ومكانة خاصة في 
قلبه، وُعــرض عام 1993، وضم 
 من النجوم، منهم: انتصار 

ً
عددا

الشراح، وإبراهيم الحربي.
وشـــــــــارك حـــســـيـــن مــتــابــعــيــه 
بــمــنــشــوريــن عــبــر »إنــســتــغــرام«؛ 
األول نشر من خالله صورة من 
كواليس مسلسل »دلق سهيل«، 
: »مــــن األرشـــــيـــــف... دلــق 

ً
مــعــلــقــا

سهيل، مسلسل من األعمال اللي 
ــا.  ــهــ أعــــــتــــــز بــ
الـــــلـــــه يـــرحـــم 
ــلــــي انــتــقــل  الــ
إلـــى رحــمــتــه، 
ويــــــــــحــــــــــفــــــــــظ 
الــمــوجــوديــن.. 
ــم«.  ــكـ ــفـــظـ ويـــحـ
والــثــانــي نشر 
مــــــــــــــن خـــــــاللـــــــه 
ــن  ــ صــــــــــــــــــــــورة مـ
كـــــــــــــوالـــــــــــــيـــــــــــــس 
مـــســـلـــســـل »عـــش 
الزوجية«، وكتب: 
»عش الزوجية... 
 ،1 ٩ ٩ 3 م  عـــــــــــــــــــا
مــســلــســل حبيته 
. الـــتـــصـــويـــر 

ً
جـــــــــدا

ــريـــع مثل  ــر عــلــيــنــا ســهــل وسـ مـ
نسمة الهوا«.

أزمة صحية

ُيذكر أن الفنان داود حسين 
ــه  ــتـ ــكـ  مــــــن وعـ

ً
تــــعــــافــــى تـــــمـــــامـــــا

ــة الــــتــــي تــــعــــرض لــهــا  ــيـ ــحـ الـــصـ
خالل األيــام الماضية، وحرص 
عــلــى تــوجــيــه رســالــة شــكــر لكل 
ــأن عــلــيــه خــــالل أزمــتــه  ــمـ مـــن اطـ
الـــصـــحـــيـــة، حـــيـــث نـــشـــر صــــورة 
لــه عبر حسابه بـــ »إنستغرام«، 
وكتب: »للذوق عناوين عديدة. 
سؤالكم خالل أزمتي الصحية، 
ســواء بالحضور أو الهاتف أو 
المراسلة عبر وسائل التواصل، 
يــســتــوجــب الـــشـــكـــر والـــتـــقـــديـــر. 
 لكل من سأل. ومعذور من 

ً
شكرا

حالت ظروفه«.

ُيـــشـــار إلــــى أن الـــفـــنـــان داود 
حـــســـيـــن شـــــــــارك فـــــي الـــمـــوســـم 
الـــدرامـــي الــرمــضــانــي الــمــاضــي 
في مسلسل »عين الذيب«، الذي 
ــه بـــيـــن قــبــيــلــتــيــن  ــ ــداثـ ــ دارت أحـ
نــشــأت بينهما عــــداوة وصـــراع 
طويل حتى تم الصلح بينهما. 
ــن إخـــــــــــراج مــحــمــد  ــ ــــل مــ ــمـ ــ ــعـ ــ والـ
القفاص، وتأليف جمال الصقر، 
ويشارك في بطولته نخبة من 
نجوم الخليج، منهم: سناء بكر 
يــونــس، وأحــمــد عــيــســى، وعلي 
جــمــعــة، ويــحــيــى عــبــدالــرســول، 
وماجدة سلطان، وريم أرحمة، 
وشــيــمــاء ســبــت، وأمــــل مــحــمــد، 

وفاطمة عبدالرحيم.

داود مع محمد القفاص

ملصق مسلسل »عين الذيب«

عيسى دشتي يستذكر آخر أفراد 
عائلة ديكسون

اســتــذكــر الــبــاحــث عيسى دشــتــي باتريشيا 
ــلــــة فــي  ــــون، الــــتــــي عــــاشــــت فــــتــــرة طــــويــ ــــسـ ــكـ ــ ديـ
الكويت، وترتبط بعالقات طيبة مع العديد من 
الشخصيات الكويتية، ســاردا بعض تفاصيل 

حياتها في الكويت.
ــتـــي: »فــــي يــــوم 2٧  ــال دشـ ــار، قــ ــ ــ ــذا اإلطـ فـــي هــ
ديسمبر 2022 توفيت باتريشيا ديكسون، زوجة 
سعود ديكسون ابن المعتمد البريطاني السابق 
لدى الكويت الكولونيل هارولد ديكسون )أبو 
سعود( وزوجته فيولت ديكسون )أم سعود(، 
وتـــوفـــيـــت عـــن عــمــر يــنــاهــز 95 عـــامـــا، وكــانــت 
صحتها غير مستقرة في أيامها األخيرة، حيث 
كــانــت غــيــر قــــادرة عــلــى الــنــظــر بــصــورة جــيــدة، 

وكانت في دار رعاية ببريطانيا لعدة أشهر«.
وعن مراسيم الدفن، أضاف: »ستقام مراسيم 
جــنــازتــهــا فــي بــريــطــانــيــا 26 يــنــايــر 2023، في 
منطقة كورنوال في أقصى غرب إنجلترا، وكانت 
باتريشيا تزور الكويت بين فترة وأخرى، وخالل 
هذه الزيارات تزور أم زوجها فيولت ديكسون 
لالطمئنان عليها والتي كانت تقيم بالكويت 
وكانت تربطها صداقات مع بعض الكويتيين 

والجالية البريطانية في الكويت«.
ــر: »تــمــتــلــك  ــ ــويـــت، ذكــ ــكـ ــــن حــيــاتــهــا فــــي الـ وعـ
بــاتــريــشــيــا ذكـــريـــات وصـــــورا جــمــيــلــة أليــامــهــا 
بالكويت في تلك السنوات، وكانت خالل زيارة 
للكويت تقيم مع أم زوجها ڤيولت ديكسون )أم 
سعود( في بيت ديكسون )مركز بيت ديكسون 
الثقافي اآلن( بمنطقة الشرق بمدينة الكويت، 
لكنها عــاشــت هــي وزوجـــهـــا ســعــود ديــكــســون 
معظم حياتهما فــي إفريقيا وفــي جــزر الهند 
ــر أفـــــراد عــائــلــة  الــغــربــيــة، وبــوفــاتــهــا يـــكـــون آخــ
ديــكــســون الــبــريــطــانــيــة الــذيــن عــاشــوا ذكــريــات 
وأيام الكويت القديمة بحياة الكولونيل هارولد 

ديكسون وڤيولت ديكسون قد رحلت«.
وختم دشتي: »ستظل باتريشيا حية بذاكرة 
أصدقائها من الكويتيين والبريطانيين، ألنها 
فـــرد مــن عــائــلــة كــانــت ومـــازالـــت تــحــب الــكــويــت 
وأهــلــهــا ومتمسكين بعالقة صــداقــة قــويــة مع 
بعض العائالت الكويتية، مثل عائلة الهندال، 
والتي تمتد عالقة صداقتهم ألكثر من مئة عام 

بين العائلتين ومازالت مستمرة«.

باتريشيا وزوجها سعود ديكسون
عيسى دشتي

شمة حمدان 

44 حفالت موسيقية في دبي حفالت موسيقية في دبي
يحييها عدد من نجوم الغناء في الوطن العربييحييها عدد من نجوم الغناء في الوطن العربي

يوسف: »إطالق« يركز على نماذج ناجحة للمشاريع الصغيرة

 
ً
نظمت »مارينا ميديا« مؤتمرا
، أمس، للحديث عن 

ً
صحافيا

تفاصيل برنامجها الجديد 
»إطالق«، الذي من المقرر بثه 

25 الجاري.

ــا مـــيـــديـــا«  ــنــ ــلـــنـــت »مــــاريــ أعـ
ــج »إطــــــــــالق«  ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ إطــــــــــالق بـ
ليكون ضمن بــاقــة برامجها 
اإلذاعية والتلفزيونية للعام 
الجديد، ضمن استراتيجية 
الــمــؤســســة لــتــوســيــع قــاعــدة 
الشرائح التي تستهدفها في 
مختلف المنصات الموجودة 

عليها.
وقــــال الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
ــا« مــهــنــد  ــ ــــديـ ــيـ ــ ــا مـ ــ ــنـ ــ ــاريـ ــ »مـ ـــ ــ لـ
يوسف، في مؤتمر صحافي 
مــشــتــرك مـــع مــقــدم وصــاحــب 
فكرة البرنامج، خالد الزنكي، 
إن تبني مارينا ميديا لفكرة 
هذا النوع من البرامج تأتي 
تــمــاشــيــا مــــع رؤيـــــة الــكــويــت 
فــي تمكين الشباب لتحقيق 
الــنــمــو االقــتــصــادي، وليكون 
أول برنامج يعنى بأصحاب 
ــرة  ــ ــيــ ــ ــغــ ــ ــــصــ الــــــــمــــــــشــــــــاريــــــــع الــ
ــيـــح لــهــم  ــتـ والـــمـــتـــوســـطـــة، ويـ
ــنــــاقــــشــــة خــــطــــط الـــتـــطـــويـــر  مــ
المهني، ويلهم اآلخرين ممن 
يتطلعون لدخول هذا المجال 
من خالل االطالع على نماذج 
ــنــــجــــاح الـــقـــائـــمـــة  لـــقـــصـــص الــ

ألصحاب هذه المشاريع.

 الشرائح المستهدفة 

وأضــاف مهند أن »مارينا 

ــا،  ــهــ مــيــديــا بـــاخـــتـــالف إداراتــ
سواء في إدارة اذاعة مارينا 
ن  يــــو تــــلــــفــــز ة  ر ا د إ و  أ  F M
المارينا TV أو إدارة وسائل 
الــتــواصــل االجتماعي ارتــأت 
تـــــوســـــعـــــة رقــــــعــــــة الـــــشـــــرائـــــح 
الـــــمـــــســـــتـــــهـــــدفـــــة مـــــــــن خــــــالل 
اســتــقــطــاب شــريــحــة جــديــدة، 
لــذلــك قــامــت بــدراســة الــعــديــد 
ــــع  ــاريـ ــ ــــشـ ــمـ ــ مــــــن األفـــــــكـــــــار والـ
ــقــــدم بــهــا  ــة الــــتــــي تــ ــيــ اإلعــــالمــ
ــقـــر عــلــى  ــتـ ــتـــسـ ــدون لـ ــ ــديــ ــ ــعــ ــ ــ ال
الــفــكــرة الــتــي قــدمــهــا الــزمــيــل 
خـــالـــد الــــزنــــكــــي، وهـــــي فــكــرة 
بــرنــامــج إطــــالق الــــذي يعنى 
بشريحة األعمال، لما لها من 
أهــمــيــة، الســيــمــا بــعــد دخـــول 
الكويت مرحلة التعافي من 
 إلى 

ً
تبعات كوفيد 1٩، مشيرا

أن البرنامج سينطلق رسميا 
األربعاء 25 الجاري، وسيتم 
بثه أسبوعيا كل أربــعــاء من 

٦ إلى ٧ مساًء.

الموسم األول 

ــّيــــن مــهــنــد أن الــمــوســم  وبــ
األول لبرنامج إطالق سيكون 
 لــثــالثــة أشـــهـــر، حــيــث 

ً
مــمــتــدا

يـــنـــتـــهـــي فــــــي شــــهــــر أبـــــريـــــل، 
ــا تــتــطــلــع  ــنــ  أن مــــاريــ

ً
مـــــؤكـــــدا

لــتــكــرار مـــواســـم مــتــعــددة من 

 من 
ً
بــرنــامــج إطـــالق، انــطــالقــا

إحساسها بأهمية مثل هذه 
البرامج.

ــــن شـــكـــره  وأعـــــــــــرب مـــهـــنـــد عــ
ــراعـــي  لـــشـــركـــة U Payment الـ
الرسمي للبرنامج خالل موسمه 
 إلـــــى أن الـــبـــاب 

ً
ــرا ــيـ األول، مـــشـ

مـــفـــتـــوح أمــــــام بــقــيــة الـــشـــركـــات 
ــايـــة  لـــلـــدخـــول فــــي مــــجــــال الـــرعـ

للبرنامج.

 المشاريع الصغيرة

ــــن جـــهـــتـــه، قــــــال الـــزنـــكـــي  مـ
انـــه يــتــطــلــع إلطــــالق بــرنــامــج 

مــمــيــز بــالــشــراكــة مــع مــاريــنــا 
ــا »الــــتــــي يـــشـــرفـــنـــي أن  ــديـ ــيـ مـ
 مــنــهــا«، متطلعا 

ً
ا أكـــون جـــزء

لــتــقــديــم بــرنــامــج مــمــيــز يفيد 
شريحة المشاريع الصغيرة، 
وأي شــخــص مــهــتــم أو لــديــه 
فــكــرة يسعى لتحويلها إلــى 

مشروع.
وأشـــــار إلــــى أن الــبــرنــامــج 
ســيــســتــضــيــف مــجــمــوعــة مــن 
أصحاب المشاريع الصغيرة 
والــــمــــتــــوســــطــــة، نـــســـتـــعـــرض 
معهم كيفية تحويل أفكارهم 
لمشاريع عملية، سواء كانت 
محلية أو إقليمية أو عالمية، 

وقـــال إن الــبــرنــامــج سيطرح 
أســــئــــلــــة لـــتـــبـــســـيـــط الــــصــــورة 
ــــي  ــاعـ ــ ــــسـ أمــــــــــــام الـــــمـــــتـــــابـــــع الـ
لــــاللــــتــــحــــاق بــــقــــطــــار ريــــــــادة 
األعمال والمشاريع الصغيرة 

والمتوسطة.

الجانب التسويقي

لـــــــزنـــــــكـــــــي أن مـــا  وأكــــــــــــــد ا
ســيــمــيــز بـــرنـــامـــج اطــــالق انــه 
سيتناول قضايا لم تتناولها 
بــــرامــــج مـــشـــابـــهـــة مــــن خـــالل 
الـــتـــطـــرق لــمــعــلــومــات مــفــيــدة 
ــذا  ــ لـــلـــمـــهـــتـــمـــيـــن بـــــــدخـــــــول هـ

الــمــجــال مــن نـــواح تسويقية 
ولــيــس مــن نـــواح فــنــيــة فــقــط، 
 عــلــى خـــبـــراتـــي فــي 

ً
اســـتـــنـــادا

ــال الـــصـــغـــيـــرة  ــ ــمــ ــ مــــجــــال األعــ
 عــلــى 

ً
والــتــســويــقــيــة، مــــشــــددا

أهمية الجانب التسويقي في 
مــجــال الــمــشــاريــع الــصــغــيــرة 
والـــمـــتـــوســـطـــة، وأثـــــرهـــــا فــي 

نجاح المشاريع.

مهند يوسف وخالد الزنكي أثناء المؤتمر الصحافي المشترك

»مارينا ميديا« تتبنى البرامج المواكبة لرؤية الكويت»مارينا ميديا« تتبنى البرامج المواكبة لرؤية الكويت

شمة حمدان وبدر شمة حمدان وبدر 
الشعيبي ومسلم الشعيبي ومسلم 

يغنون في يغنون في 2626  
الجاريالجاري

فاطمة البنوي تروج فاطمة البنوي تروج 
فيلمها »الهامور« فيلمها »الهامور« 

عبر »إنستغرام«عبر »إنستغرام«
يــقــدم مــهــرجــان دبـــي لــلــتــســوق فــعــالــيــة »دبـــي 
، الــتــي تــتــضــمــن أربــــع لــيــال من 

ً
بــيــتــس« مـــجـــددا

 ويومي 
ً
الحفالت الموسيقية تبدأ من اليوم وغدا
26 و27 الجاري في حي دبي للتصميم.

وتمكن الفعالية محبي الموسيقى من التعرف 
على عــدد مــن الموسيقيين الــشــبــاب الــواعــديــن 
في المنطقة والذين يتوقع أن يحققوا نجومية 
كبيرة، وسيستمتع عشاق موسيقى الهيب هوب 
بحفل مغنية الراب جارا اليوم، كما سيؤدي دي 
جي أصيل أروع المقطوعات الموسيقية التي 

تدمج األلحان العربية التقليدية.

أغان حزينة 
وتستكمل الليلة الحافلة بمشاركة 
نــجــم الــهــيــب هـــوب الــســعــودي بــالكــبــي، 

ــراب  ــه مــغــنــي الــ ــــذي يـــقـــول الــكــثــيــرون إنــ والــ
 في الجيل الحالي، بفضل 

ً
السعودي األكثر تأثيرا

صوته العميق وأغانيه الحزينة.
وسيقدم دي جي كابو حفلة في الليلة الثانية 
من دبي بيتس، ويحظى هذا الفنان بشهرة كبيرة 
بفضل األغاني التي قدمها في برنامج »مارفل« 

.)Moon Knight( »التلفزيوني »مون نايت
وفـــي 20 الـــجـــاري يمكن لمحبي الموسيقى 
العربية االستمتاع بأغاني الفنان المصري علي 
لوكا، المعروف بأغنيته الشهيرة »متخافيش 
ــا«، كــمــا ســيــشــهــد الــحــفــل مـــشـــاركـــة الــفــنــان  ــامــ يــ

المصري الصاعد مسلم.

شمة حمدان
وسيتمكن الجمهور الخليجي من االستمتاع 

بحفل شمة حمدان في 26 يناير الجاري، وهي 
أول إمــاراتــيــة تصل إلــى النهائيات فــي برنامج 
»آراب غوت تالنت«، كما سيشارك كل من النجم 

بدر الشعيبي والمطرب مسلم في الغناء.
فيما تقدم فنانتا البوب اللبنانيتان فرح 

شريم ولمى شريف عروضا فردية في 27 
الجاري، وتختتم هذه الليلة من فعالية 
»دبي بيتس« للعام الحالي بحفل للفنان 

األردني حسام السيالوي.

تــشــارك الممثلة الــســعــوديــة فــاطــمــة الــبــنــوي في 
أكبر عملية احتيال شهدتها السعودية، من خالل 
أحداث فيلم »الهامور«، الذي ينطلق بدور العرض 
السعودية ابتداًء من اليوم. والفيلم إخراج عبداإلله 
القرشي، وكتابة هاني كــعــدور وعمر باهبري، 
: فهد القحطاني، 

ً
ويشارك في بطولته أيضا

وخالد يسلم، وإسماعيل الحسن، وخيرية 
أبولبن وحسام الحارثي.

تــدور أحـــداث »الــهــامــور« فــي إطــار من 
الدراما والكوميديا السوداء حول قصة 
ــوا، أشــهــر عــمــلــيــة احــتــيــال  هـــامـــور ســ
فـــي تـــاريـــخ الــســعــوديــة، عــنــدمــا قــام 
أحــد رجــال األعــمــال بتشكيل شبكة 
مـــن الــمــحــتــالــيــن لــجــمــع األمــــــوال من 
المساهمين، وتوزيع أرباح خيالية وهمية، 
ليصل عــدد ضحاياهم إلــى أكثر مــن 40 
ألف شخص بمبالغ قيمتها مليار و400 

مليون ريال سعودي. 
وعلى حسابها بـ »إنستغرام« نشرت 

البنوي اإلعالن الرسمي للفيلم.
أحدث أعمال البنوي فيلم اإلثارة 
»ســكــة طــويــلــة«، الــــذي شـــاركـــت في 
بطولته مع براء عالم، ومن إنتاج 
MBC Studios وإيــــمــــج نــيــشــن، 
 عـــلـــى مــنــصــة 

ً
وُيــــعــــرض حـــالـــيـــا

نتفليكس، بعد عرضه العالمي 
األول في مهرجان البحر األحمر 
2021، وعرضه التجاري في دور 
العرض السينمائية بالسعودية.

https://www.aljarida.com/article/11551
https://www.aljarida.com/article/11550
https://www.aljarida.com/article/11549
https://www.aljarida.com/article/11548
https://www.aljarida.com/article/11546
https://www.aljarida.com/article/11545
https://www.aljarida.com/article/11543
https://www.aljarida.com/article/11542
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أملح الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغان، أمس، إلى أن 

االنتخابات الرئاسية والنيابية 
جرى في 14 مايو املقبل، عقب 

ُ
ست

انتهاء شهر رمضان، بعد 73 عامًا 
على فوز الحزب الديموقراطي في 

انتخابات عام 1950.
وقال إردوغان خالل اجتماع 

لنواب من حزب العدالة والتنمية: 
»ستوّجه أّمتنا رّدها على تحالف 

طاولة الـ 6، في اليوم نفسه 
بعد 73 عامًا«، في إشارة إلى 

تحالف األحزاب املعارضة الذي 
يسعى لقطع طريق الرئاسة أمام 

إردوغان، عبر العودة إلى نظام 
الحكم البرملاني في حال الفوز.

قرر البرملان األردني، أمس، 
فصل النائب محمد عناد الفايز 

على خلفية إرساله رسالة إلى 
السعودية أثارت جداًل واسعًا في 

عّمان. وصوت املجلس بأغلبية 
92 نائبًا من أصل 110 حضروا 

الجلسة على فصل النائب 
بناء على توصية من لجنته 
القانونية التي اتهمت الفايز 

بمخالفة األعراف وتشويه سمعة 
اململكة الهاشمية. وكان النائب 
الفايز نشر رسالة عبر صفحته 

الرسمية على »فيسبوك« دعا 
فيها ولي العهد السعودي 

محمد بن سلمان إلى عدم تقديم 
مساعدات إلى األردن؛ ألنها 

تذهب إلى من سّماها »الطبقة 
الفاسدة«.

سلة أخبار

إردوغان يلّمح إلجراء 
االنتخابات عقب »رمضان«

األردن: فصل نائب بسبب 
مناشدة لمحمد بن سلمان

اعتبر وزير الخارجية الروسي 
سيرغي الفروف أن الواليات 

املتحدة اقتنعت بضرورة التعامل 
مع السلطات الشرعية في بلدان 
مثل سورية، مؤكدا أن واشنطن 

تجري اتصاالت وراء األبواب 
املغلقة مع حكومة الرئيس بشار 

األسد بشأن »أسرى الحرب«. 
وقال الفروف، خالل مؤتمر، 

أمس، إن األميركيني اقتنعوا بأنه 
»من غير املجدي رعاية أنواع 

غواردو لفنزويال«، في إشارة إلى 
»الرئيس املؤقت« الذي عينته 

املعارضة في يناير 2019، قبل أن 
تقرر حل حكومته في ديسمبر 
»حاجة  املاضي، وأدركوا أنهم بـ

إلى العمل مع أولئك الذين لديهم 
تفويض شعبي«.

الفروف: واشنطن
تتصل باألسد سرًا

أمر حزب حركة اإلنصاف، 
بزعامة رئيس الوزراء 

الباكستاني السابق عمران خان، 
أمس، بحل مجلس إقليم خيبر 

بختونخوا، بعد أيام قليلة 
من خطوة مماثلة في إقليم 
البنجاب، في مسعى لفرض 

إجراء انتخابات مبكرة. وبموجب 
الدستور، يتعني اآلن تنظيم 
انتخابات مبكرة في غضون 

ثالثة أشهر بهذين اإلقليمني، 
وانتخابات تشريعية بحلول 
منتصف أكتوبر كحد أقصى. 
غير أن حكومة شريف تحاول 

تجنب تنظيم هذه االنتخابات، 
آملة إطالق خطة إنقاذ بدعم من 

صندوق النقد الدولي والحصول 
على قروض إضافية، بهدف 

تحقيق انتعاش اقتصادي 
وتعزيز شعبيتها.

عمران خان يحّل 
مجلسًا إقليميًا ثانيًا

● بيروت - منير الربيع 
نجح رئيس حكومة تصريف األعمال نجيب 
ميقاتي فــي عقد جلسة ثانية لمجلس الـــوزراء 
فــي ظــل الــفــراغ الــرئــاســي، وبــذلــك يــكــون ميقاتي 
ســجــل جملة أهــــداف فــي مــرمــى الــتــيــار الوطني 
الـــحـــّر بـــزعـــامـــة جـــبـــران بـــاســـيـــل: أواًل مـــن خــالل 
استمالة حزب الله لحضور الجلسة التي عقدت 
 باستقطاب ثالثة وزراء محسوبين 

ً
أمس، وثانيا

على »التيار« للمشاركة في االجتماع، هم وزير 
االقــتــصــاد أمــيــن ســـالم، ووزيـــر الصناعة جــورج 

بوشيكيان، ووزير السياحة وليد نصار. 
وتسببت الجلسة الثانية بمزيد مــن التوتر 
بين حزب الله والتيار الوطني الحّر، فيما يستعد 

ميقاتي لعقد جلسة ثالثة قد تدفع منسوب التوتر 
 أن 

ً
بين الحليفين الــى الحد االقصى، خصوصا

األمين العام لحزب الله حسن نصرالله لجأ في 
خــطــابــه األخــيــر لــلــرد مــبــاشــرة عــلــى بــاســيــل في 

خطوة غير معهودة مع حلفائه. 
 
ً
اال ان هجوم نصرالله الكالمي لم يكن محصورا
بباسيل، فقد شمل كــذلــك الــبــطــريــرك الــمــارونــي 
بــشــارة الــراعــي، ورئــيــس حــزب الــقــوات اللبنانية 
ــذا يــعــنــي أن الـــحـــزب وضــع  ــ ســمــيــر جــعــجــع. وهـ
 
ً
نفسه في مواجهة مع المسيحيين وخصوصا
الموارنة وحملهم مسؤولية تعطيل انتخابات 
 أن العائق امام انتخاب 

ً
رئاسة الجمهورية، معتبرا

رئيس هو عــدم اتفاق الكتل النيابية المارونية 
على مرشح والــخــالفــات بينهم هــي التي تعيق 

انجاز االستحقاق الرئاسي. وتطرق نصرالله الى 
كالم البطريرك الراعي حول وجود مخطط الفراغ 
 أن كل المواقع مهددة 

ً
المناصب المسيحية، معتبرا

وليس فقط المسيحية.
ــــدادات  وال بــد أن يــكــون لــمــوقــف نــصــرالــلــه ارتـ
ــيـــس تــيــار  ســلــبــيــة عـــلـــى مـــرشـــحـــه الـــرئـــاســـي رئـ
المردة سليمان فرنجية، قد تصل الى حد الفيتو 
الماروني عليه من قبل بكركي ومعراب والرابية. 
فـــي الــمــقــابــل، فـــإن كـــالم نــصــر الــلــه انـــطـــوى على 
استعداد للذهاب إلى تسوية سياسية مع القوى 
األخرى، إن توفرت لها ظروف النجاح والمقومات 

المحلية والخارجية الالزمة.
ويشير سلوك حزب الله في هذا السياق إلى 
نقطتين أساسيتين: األولـــى أن الــحــزب مستعد 

لــلــذهــاب إلــى تسوية رئــاســيــة، والــثــانــيــة أنــه في 
حال استمر الفراغ فإن الحزب ال يريد أن يتحمل 
مسؤولية الفراغ أو التعطيل، وبالتالي هو يجد 
 لتسيير األمور من خالل جلسات 

ً
نفسه مضطرا

حكومة تصريف االعمال بانتظار أن تحين لحظة 

التسويات. من ناحية أخرى، المحصلة األساسية 
لهذا المسار تعني أن الحزب لم يعد يريد أن يعمل 
في السياسة لحساب حليفه »التيار الوطني الحّر«، 
ولو أدى ذلك إلى افتراق أو حتى دفن تفاهم مار 

مخايل والبحث عن صيغة أخرى للعالقة.

إدارة بايدن: تعاُمل الجمهوريين مع قضية الوثائق مسرحية سياسيةإدارة بايدن: تعاُمل الجمهوريين مع قضية الوثائق مسرحية سياسية
ــيــــت األبـــــيـــــض أمـــــــس األول  ــبــ ــد الــ ــقــ ــتــ انــ
الجمهوريين معتبرا أنهم يبدون »غضبا 
مصطنعا« في قضية الوثائق السرية التي 
عــثــر عــلــيــهــا لــــدى الــرئــيــس األمـــيـــركـــي جو 
بــايــدن، واصــفــا فتحهم تحقيقا برلمانيا 
ومــطــالــبــتــهــم بــالــحــصــول عــلــى مـــزيـــد من 
التفاصيل »مسرحية سياسية«، وأكــد أن 
الرئيس يتعاون مع الكونغرس فقط فيما 
يخص االستفسارات المبنية على »حسن 

النية«.
بعد تسريب وسائل إعالم معلومات عن 
هذه القضية، أقر البيت األبيض األسبوع 
الماضي بأنه تم العثور على ملفات تعود 
إلــى الــفــتــرة الــتــي كــان يتولى فيها بايدن 
منصب نائب الرئيس في عهد باراك أوباما 
)2009-2017(، فــي أحـــد مــكــاتــبــه السابقة 
بواشنطن وفي منزله بويلمينغتون بوالية 

ديالوير.
والقضية محرجة ألن الديموقراطيين 
وجهوا الكثير من االنتقادات إلى الرئيس 
السابق الجمهوري دونــالــد تــرامــب، الــذي 
يـــخـــضـــع لـــتـــحـــقـــيـــق قــــضــــائــــي الحـــتـــفـــاظـــه 

بأكثر من 100 وثيقة سرية في دارتــه في 
بالم بيتش بوالية فلوريدا رغــم مغادرته 

واشنطن عام 2021.

والخميس الماضي، أعلن وزيــر العدل 
 
ً
األميركي ميريك غــارالنــد أنــه عين مدعيا
 للتحقيق في قضية الوثائق 

ً
 مستقال

ً
عاما

التي عثر عليها لدى بايدن، تماما كما فعل 
في القضية نفسها التي يواجهها ترامب، 
وذلـــك لتبديد الشكوك بــوجــود ازدواجــيــة 

مــعــايــيــر، غــيــر أن الــمــعــارضــة الجمهورية 
استغلت أكثريتها الضئيلة فــي مجلس 
النواب وأطلقت تحقيقا برلمانيا، وطالبت 

بالحصول على المزيد من المعلومات.
ــادر أمـــيـــركـــيـــة مــطــلــعــة،  ــ ــــصـ وكـــشـــفـــت مـ
لصحيفة وول ستريت جورنال، أن وزارة 
العدل بحثت قيام عمالء مكتب التحقيقات 
الفدرالي )FBI( بالمشاركة في عملية البحث 
التي يقوم بها محامو بــايــدن عــن وثائق 
سرية في منازله، لكنها قررت عدم القيام 
بذلك لتجنب تعقيد المراحل الالحقة من 
التحقيق، نظرا ألن محامي الرئيس بايدن 
ــانـــوا  ســـلـــمـــوا الـــدفـــعـــة األولـــــــى بـــســـرعـــة وكـ

يتعاونون بشكل كامل.
ــك، أعــلــنــت الــحــمــلــة االنــتــخــابــيــة  ــ إلــــى ذلـ
لــدونــالــد تـــرامـــب أن الــرئــيــس الــجــمــهــوري 
الــســابــق ســيــظــهــر أمــــام الــجــمــهــور فـــي 28 
يناير، في إطار مسعاه لخوض االنتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة فــــي 2024، وذلــــــك فــــي ســــاوث 
كارولينا، إحدى واليات التصويت المبكر، 
ألول مــــرة مــنــذ إعـــــالن نــيــتــه الـــتـــرشـــح في 

نوفمبر.

م مروحية
ّ
أوكرانيا: مقتل وزير الداخلية وقيادات بتحط

•• واشنطن تسحب من مخزون السالح االستراتيجي في إسرائيل إلمداد القوات األوكرانية  واشنطن تسحب من مخزون السالح االستراتيجي في إسرائيل إلمداد القوات األوكرانية 
•• كيسنجر يؤيد ضم كييف إلى »الناتو« ويدعو لمنح روسيا فرصة للعودة إلى النظام الدولي كيسنجر يؤيد ضم كييف إلى »الناتو« ويدعو لمنح روسيا فرصة للعودة إلى النظام الدولي

ك روسيا بالنصر  مع تمسُّ
الكامل، تلقت القيادة 

األوكرانية خسارة مروعة مع 
سقوط مروحية على متنها 

وزير الداخلية، ونائبه األول، 
و7 من القيادات األمنية على 

منطقة سكنية خارج العاصمة.

ــة  ــريـ فــــــي أكـــــبـــــر خــــــســــــارة بـــشـ
ألوكرانيا من بدء العزو الروسي، 
ــلــــيــــة ديــنــيــس  لـــقـــي وزيـــــــر الــــداخــ
مــنــاســتــيــرســكــي، ونـــائـــبـــه األول 
يفغيني ينين حتفهما في حادث 
سقوط مروحية من طراز إيرباص 
ــي بـــــروفـــــاري فــي  »إتــــــش 225« فــ

العاصمة كييف.
وأعـــــــــلـــــــــن رئــــــــيــــــــس الـــــشـــــرطـــــة 
األوكرانية، إيغور كليمينكو، أن 
المروحية كان على متنها 9 من 
قيادات الداخلية، من بينهم إلى 
جــانــب وزيــــر الــداخــلــيــة ونــائــبــه، 
الــنــائــب األول، وســكــرتــيــر الــدولــة 
للشؤون الداخلية لوبكوفيتش، 
 أنها تحطمت فــي منطقة 

ً
مبينا

سكنية بالقرب من روضة أطفال، 
ما أسفر عن مقتل 18 من بينهم 3 
أطفال، وإصابة ما ال يقل عن 26 

 نصفهم أطفال.
ً
شخصا

وإذ اعتبر الرئيس األوكراني، 
فالديمير زيلينسكي، أن تحطم 
المروحية »مأساة مروعة«، أوضح 
مكتبه أنــهــا حــدثــت خـــالل توجه 
وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة ومـــعـــاونـــيـــه من 
قيادات الـــوزارة إلــى إحــدى نقاط 

الصراع الساخنة.
ــــوم  ــيـ ــ وقـــــــــال زيـــلـــيـــنـــســـكـــي: »الـ
)أمــــــــس( وقــــعــــت مــــأســــاة مـــروعـــة 
فــي بــروفــاري فــي منطقة كييف. 
تحطمت مروحية تابعة لجهاز 
الــدولــة لــحــاالت الــطــوارئ واندلع 
ــم. األلــم 

ّ
حــريــق فــي مــوقــع الــتــحــط

ال يوصف«.
وكتب رئيس الـــوزراء دينيس 
شميهال، على التلغرام »خسارة 
كبيرة للفريق الحكومي وللدولة 
بكاملها. تعازّي الصادقة لعائالت 
ــا. أصــــــــدرت تــعــلــيــمــات  ــايـ الـــضـــحـ
)لـــلـــمـــســـؤولـــيـــن( بــتــشــكــيــل فــريــق 
خاص على الفور إلجراء تحقيق 
مفصل في كل مالبسات المأساة«.

ذخائر إسرائيل

فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، لــــجــــأت 
الواليات المتحدة إلى استخدام 
مخزوناتها الكبيرة من الذخائر 
في إسرائيل إلمداد أوكرانيا تلبية 
 
ً
لــحــاجــتــهــا الـــمـــاســـة، خــصــوصــا
لــقــذائــف الــمــدفــعــيــة الـــتـــي تشكل 
العمود الفقري لقوتها القتالية 

البرية في الحرب مع روسيا.
ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة »نـــيـــويـــورك 
تايمز«، عن مسؤولين أميركيين 

وإســرائــيــلــيــيــن أن »وزيــــر الــدفــاع 
ــتــــن اتــخــذ  األمـــيـــركـــي لـــويـــد أوســ
خالل محادثة مشفرة مع نظيره 
اإلسرائيلي السابق بيني غانتس 
 بنقل 300 ألف 

ً
العام الماضي قرارا

قذيفة عيار 155 ملم إلى أوكرانيا، 
نصفها تــم شحنه مــن إســرائــيــل 
ألوروبــــــا، وســيــتــم تسليمها في 
النهاية من خالل بولندا والباقي 

من كوريا الجنوبية.
وأكـــــــــــــــد مــــــتــــــحــــــدث عــــســــكــــري 
إسرائيلي لوكالة األنباء األلمانية 
نـــقـــل الــــمــــعــــدات الــــمــــخــــزونــــة فــي 
إسرائيل للقوات األميركية منذ 
بــضــعــة أســابــيــع بــنــاء عــلــى طلب 

مسؤولين أميركيين.
وقــالــت »نــيــويــورك تــايــمــز« إن 
ــل، الـــتـــي رفـــضـــت تــزويــد  ــيـ ــرائـ إسـ
أوكرانيا باألسلحة ألسباب أمنية، 
»أعربت في البداية عن مخاوفها« 
من إمكانية أن تسوء العالقات مع 
موسكو، إذا بدا أنها مشاركة في 

تسليح أوكرانيا.
ــعـــود  ــة، يـ ــفـ ــيـ ــحـ ــلـــصـ  لـ

ً
ووفـــــــقـــــــا

مــخــزون الــذخــيــرة األميركية إلى 
حرب 1973، عندما نقلت معدات 
ــى إســــرائــــيــــل.  ــ  إلــ

ً
عـــســـكـــريـــة جـــــــوا

وبعد الحرب، تمت إقامة مخازن 
الستخدامها في حال اندالع أزمة 

بالمستقبل.
وأضافت الصحيفة أن إسرائيل 
استخدمت المخزون في عمليات 
ضد حزب الله اللبناني عام 2006، 
وضد حركة حماس في قطاع غزة 
عام 2014، على أن تقوم واشنطن 
ــادة مــــلء الـــمـــخـــزون بــصــورة  ــإعـ بـ

مستدامة.

بوتين وكسينجر

فـــي الــمــقــابــل، اعــتــبــر الــرئــيــس 
فالديمير بوتين، في اجتماع مع 
قــدامــى الــمــحــاربــيــن عــلــى هامش 
مشاركته في االحتفال بمناسبة 
 على رفع الحصار 

ً
مرور 80 عاما

عــن مدينة لينينغراد أمـــس، أنه 
»ال بديل عن النصر في أوكرانيا«.
وذَكـــر بوتين بــأن حــرب 1812 
ــيــــات  ــنــــســ شــــــهــــــدت تــــجــــمــــع الــــجــ
الــمــخــتــلــفــة مـــن أوروبـــــــا لــتــواجــه 
ــادة نــابــلــيــون  ــيــ ــا تـــحـــت قــ ــيــ روســ
 أن ذلــــك تــكــرر 

ً
ــدا ــؤكـ بـــونـــابـــرت، مـ

فــــي الــــحــــرب الـــعـــالـــمـــيـــة الــثــانــيــة       
1941-1945، بعد أن أخضع هتلر 

كل أوروبا لسيطرته، وفي حصار 
لينينغراد ارتكب الجرائم ممثلون 

عن جميع دول أوروبا.
وخــالل مشاركة عبر الفيديو 
فــي منتدى دافـــوس، طالب وزيــر 
ــبـــق،  الـــخـــارجـــيـــة األمـــيـــركـــي األسـ
هـــنـــري كــيــســنــجــر، أمـــــس األول، 
بــمــنــع تــصــعــيــد الـــحـــرب لتصبح 
ــراع   لــــصــ

ً
ــا تـــجـــنـــبـــا ــ ــيــ ــ ــد روســ ــ ضــ

 على ضرورة 
ً
 أيضا

ً
نووي، مشددا

ــا فــــرصــــة لـــالنـــضـــمـــام  ــهــ ــائــ ــطــ »إعــ
 إلى النظام الدولي بعد أي 

ً
مجددا

اتفاق سالم في أوكرانيا«.
وقال كيسنجر: »خراب روسيا 
 
ً
 وتدخال

ً
 داخليا

ً
قد يعني صراعا

ــــت يـــوجـــد فــيــه  ، فــــي وقـ
ً
خــــارجــــيــــا

15000 ســالح نــووي وأكثر على 
أراضـــيـــهـــا، ولـــهـــذا الــســبــب أؤمـــن 
بــــضــــرورة الــــحــــوار مــعــهــا بينما 
تــســتــمــر الــــحــــرب والـــمـــنـــاقـــشـــات 
والــعــقــوبــات والــضــغــوط األخـــرى 
حــتــى يــتــم الــتــوصــل إلـــى تسوية 

نهائية«. 
ــع: »أعـــتـــقـــد أن هـــــذا هــو  ــ ــابـ ــ وتـ

السبيل لمنع تصعيد الحرب«.
واعـــتـــبـــر كــيــســنــجــر أن الــغــزو 
الــروســي أظهر أنــه لــم يعد هناك 

مــن مــبــرر لــبــقــاء أوكــرانــيــا خــارج 
حلف شــمــال األطــلــســي )الــنــاتــو(، 
ــان فــــي الــــســــابــــق مــن  ــ ــه كــ ــ ــم أنــ ــ رغــ

المعارضين لهذه الخطوة.
وفي المنتدى ذاته، قال األمين 
الــعــام لــأمــم المتحدة، أنطونيو 
غوتيريش، إن النزاع في أوكرانيا 
اليزال مستمرا، والوضع بعيد كل 

البعد عن تحقيق السالم.
مــن جهته، حــذر وزيـــر الــدفــاع 
ــد بـــــوريـــــس  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ األلــــــمــــــانــــــي الــ
بيستوريوس، في حديث لمجلة 
»شــبــيــغــل«، مــن أن بــــالده تــشــارك 
بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر فـــي الــقــتــال 
 إلى أنه 

ً
الدائر في أوكرانيا، الفتا

يتوجب على وزارته، التكيف مع 
الــوضــع الــجــدي المترتب بسبب 

النزاع.
بـــدوره، اتــهــم وزيـــر الخارجية 
الــــــــروســــــــي، ســــيــــرغــــي الفــــــــــروف، 
ــات الــــمــــتــــحــــدة بــتــشــكــيــل  ــ ــ ــواليـ ــ ــ الـ
ائتالف من الدول األوروبية لحل 
»الــمــســألــة الـــروســـيـــة« بــالــطــريــقــة 
نــفــســهــا الــتــي ســعــى بــهــا الــزعــيــم 
ــنــــازي أدولــــــف هــتــلــر إلــــى »حــل  الــ

أخير« إلبادة يهود أوروبا.
 وأكـــد الفــــروف أنـــه لــم يــر بعد 

أي مقترحات جادة إلقرار السالم، 
وأن أفــكــار الــرئــيــس فولوديمير 
زيــلــيــنــســكــي غــيــر مــقــبــولــة، ودعـــا 
حلف شمال األطلسي مجددا إلى 
إزالة بنيته التحتية العسكرية من 
أوكرانيا والدول األخرى القريبة 
مــن روســيــا. وأعــلــن نــائــب رئيس 
مجلس األمن دميتري ميدفيديف 
أن المفاوضات الجديدة تتطلب 
الموافقة على االعــتــراف بنتائج 
ــنــــاطــــق الـــســـابـــقـــة  ــتــــاء الــــمــ ــفــ ــتــ اســ
ألوكــرانــيــا، ووضــع قــواعــد دولية 
ــطـــور آخــــــر، قـــرر  ــي تـ ــ جــــديــــدة. وفـ
بـــوتـــيـــن إنــــهــــاء الـــمـــعـــاهـــدات مــع 
مجلس أوروبا وفق القانون. وقدم 
 
ً
إلى البرلمان أمس األول مشروعا

ــــة  ــيـ ــ يــتــعــلــق بـــاالتـــفـــاقـــيـــة األوروبـ
لحقوق اإلنسان، وقمع اإلرهــاب، 
والميثاق االجتماعي األوروبــي، 

واتفاقيات أخرى.
 من جهتها، أكدت وزارة الدفاع 
الروسية تحرير بلدة سول الوقعة 
قرب سوليدار المحررة األسبوع 
الماضي، مؤكدة أنها قتلت أكثر 
من 300 جندي على أربعة محاور 
قتال أساسية في دونباس خالل 

يوم.

موقع تحطم الطائرة في بروفاري أمس )رويترز(

جانب من اجتماع حكومة تصريف األعمال في بيروت أمس )رويترز(

لبنان: هل قطع نصرالله الطريق على رئاسة فرنجية؟

بايدن خالل التقاط صورة مع رياضيين في البيت 
األبيض أمس األول )رويترز(
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العلي: نسعى لتطوير منظومة الرياضات اإللكترونية في الكويت
• محمد عبدالعزيز

عـــــقـــــد الـــــــــنـــــــــادي الــــكــــويــــتــــي 
للرياضات اإللكترونية مؤتمرا 
صــحــافــيــا وورشـــــة عــمــل مــســاء 
أمس األول في مقر كلية الكويت 
الــتــقــنــيــة بـــأبـــوحـــلـــيـــفـــة، بــهــدف 
تــطــويــر بيئة الــعــمــل للنهوض 
ــم الــريــاضــات اإللكترونية  ودعـ

في الكويت.
وفـــي بـــدايـــة الــمــؤتــمــر، رحــب 
رئـــــــيـــــــس نـــــــــــــادي الــــــريــــــاضــــــات 
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة عـــبـــدالـــلـــه الــعــلــي 
بـــالـــحـــضـــور، وأثـــنـــى عــلــى دور 
كلية الكويت التقنية والــراعــي 
ــي بـــنـــك وربــــــة فــــي دعـــم  ــمـ ــرسـ الـ
ومــســانــدة الـــنـــادي إلقـــامـــة هــذا 
المؤتمر وورشة العمل، والذي 
ــه فــي  ــ ــــوعـ يـــعـــتـــبـــر األول مـــــن نـ
الـــكـــويـــت، ويـــهـــدف إلــــى تــطــويــر 
منظومة الرياضات اإللكترونية 

والنهوض بها في الكويت ومن 
جميع الجوانب.

ووجــه العلي شكره الجزيل 
إلــى بنك وربــة الــراعــي الرسمي 
لــنــادي الــريــاضــات اإللكترونية 
ــن »هـــــــــــواة  ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــــاعــ وكــــــــذلــــــــك الــ
ومحترفين« وصانعي المحتوى 
ــيـــن ولــــجــــنــــة الــــمــــرأة  ــلـ ــلـ ــمـــحـ والـ

وجميع الحاضرين.
ــــب  ــائـ ــ مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، أكــــــــــــد نـ
رئـــيـــس كــلــيــة الــكــويــت الــتــقــنــيــة 
عبدالرحمن العجيل أن الكلية 
تـــســـعـــى دائــــمــــا لــــدعــــم ورعــــايــــة 
الــشــبــاب الــجــامــعــي مـــن جميع 
النواحي »الدراسية - الرياضية«.
وأوضــــــح الــعــجــيــل أن هــدف 
الكلية من تبني هذا النوع من 
الرياضات هو مواكبة التطور 
الطبيعي الهــتــمــامــات الشباب 
مــن الجنسين داخــل المجتمع، 
واستكمال الرسالة األكاديمية 

التي تقدمها الكلية للمجتمع 
والشباب بشكل عام.

راع استراتيجي

ــر قـــطـــاع  ــ ــديـ ــ بــــــــــــدوره، أكـــــــد مـ
الــتــســويــق فــي بــنــك وربــــة أيمن 

الــمــطــيــري حــــرص الــبــنــك على 
أن يـــكـــون مـــن شـــركـــاء الــنــجــاح 
وراعيا استراتيجيا لدعم جميع 
بطوالت وأنشطة النادي، كاشفا 
أن البنك سيقدم مفاجأة لاعبي 
الـــنـــادي قــريــبــا، للمساهمة في 

تطوير وصقل مهاراتهم.

مـــن جــانــبــهــا، قـــالـــت عــضــوة 
لجنة المرأة في نادي الرياضات 
اإللــــكــــتــــرونــــيــــة أمــــــل بـــقـــشـــي إن 
الـــنـــادي يــبــدي اهــتــمــامــا كبيرا 
بالعنصر النسائي، ومشاركتها 
الفعالة والرسمية في مختلف 
نــشــاطــاتــه، وهــــذا يــؤكــد حــرص 

الــــــــنــــــــادي عـــــلـــــى دمـــــــــج جـــمـــيـــع 
منتسبي الرياضات اإللكترونية 

في نسيج واحد تحت مظلته.

ورشة العمل

وتناولت ورشة العمل جميع 
الــمــواضــيــع المتعلقة بتطوير 
بــيــئــة الــعــمــل لــلــنــهــوض ودعـــم 
ــة فــي  ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ الــــريــــاضــــات اإللـ
الـــكـــويـــت، مـــن خــــال مــنــاقــشــات 
مثمرة، وطرح تجارب الاعبين 
والمحليين والمعلقين وصناع 

المحتوى وكذلك الرعاة.

جانب من المؤتمر وورشة العمل

العراق لتتويج رحلة »السندباد« وُعمان لكأس »ثالثة«
يلتقي اليوم منتخبا العراق 

وعمان لكرة القدم في السابعة 
مساء بنهائي بطولة »خليجي 

25«، التي تستضيفها 
البصرة.

تــــتــــجــــه األنــــــــظــــــــار الــــســــاعــــة 
الــــســــابــــعــــة مــــــن مـــــســـــاء الــــيــــوم 
الــخــمــيــس إلـــى اســتــاد الــبــصــرة 
 
ً
ــــذي يـــكـــون مــســرحــا ــدولــــي، الـ الــ
لــلــمــبــاراة النهائية المرتقبة لـ 
»خليجي 25« لــكــرة الــقــدم بين 
ــهـــور  ــمـ صــــاحــــب األرض والـــجـ
الــمــنــتــخــب الــــعــــراقــــي ونــظــيــره 

الُعماني.
ــلــــع مـــنـــتـــخـــب أســــــود  ــتــــطــ ويــ
الرافدين للظفر بلقب رابــع في 
تاريخه وأول منذ ما يقارب 35 
 منذ 1988 في 

ً
، وتــحــديــدا

ً
عــامــا

السعودية.
فــي الــمــقــابــل، يطمح األحــمــر 
الــعــمــانــي إلـــى لــقــب ثــالــث وأول 

منذ 2018.
وســتــتــجــدد الــمــواجــهــة بين 
المنتخبين بعد أن التقيا في 
ــهـــت  ــتـ دور الــــمــــجــــمــــوعــــات وانـ

بالتعادل السلبي.
ــاراة  ــبـ ــمـ ــلـ وتـــــأهـــــل الــــــعــــــراق لـ
الــنــهــائــيــة بــعــد فــــوزه العصيب 
عــلــى مــنــتــخــب قــطــر 2 - 1 أمـــام 
ــــف مـــتـــفـــرج فــي  ــر مــــن 65 ألـ ــثـ أكـ
نصف النهائي، فيما جاء تأهل 
عمان على حساب حاملة اللقب 

البحرين 1 - 0.
وبلغ الــعــراق المربع االخير 
بعد أن تصدر المجموعة االولى 
بفارق االهداف عن عمان بفوزه 
على السعودية 2 - 0 واكتساحه 

لليمن بخماسية نظيفة.
ويـــدخـــل الــمــنــتــخــب الــعــراقــي 
 بالزخم 

ً
مواجهة عمان متسلحا

الــجــمــاهــيــري الــكــبــيــر الــمــســانــد 
 قياسية حسب 

ً
الذي حقق أرقاما

اتـــحـــاد كـــأس الــخــلــيــج الــعــربــي، 
 في نصف 

ً
وبلغ أكثر من 65 ألفا

النهائي ضد قطر.

كسر قاعدة الخسارة ضد المضيف 

ــان  ــبــ ــخــ ــتــ ــنــ ــمــ ويـــــــتـــــــواجـــــــه الــ
الخميس للمرة الحادية عشرة 
فـــي الــبــطــولــة، إذ حــقــق الــعــراق 
ــل  ــابـ ــقـ ــة انــــــتــــــصــــــارات مـ ــمــــســ خــ

انــتــصــاريــن لــعــثــمــان وُحــســمــت 
ثاث مباريات بالتعادل.

بــــــــدأ الـــمـــنـــتـــخـــب الـــعـــمـــانـــي 
رحلته في »خليجي 25«، التي 
اســتــضــافــتــهــا الــبــصــرة جــنــوب 
الباد للفترة من 6 - 19 يناير 
2023، فـــي الــمــجــمــوعــة األولــــى 
بتعادل سلبي أمــام الــعــراق، ثم 
 على اليمن )3 

ً
 صعبا

ً
حقق فوزا

- 2( في مباراته الثانية في دور 
المجموعات الذي اختتمه بفوز 

ثمين على السعودية )2 - 1(.
 عن الصراع المتوقع 

ً
وفضا

بـــيـــن الــمــنــتــخــبــيــن لــحــســم هـــذا 
النهائي المثير، سيكون هناك 
ايضا صراع اخر داخل ارضية 
ــتــــاد الـــبـــصـــرة الــــدولــــي بــيــن  اســ
الـــنـــجـــوم الــــواعــــدة فـــي صــفــوف 

المنتخب العماني امثال صاح 
الــيــحــيــائــي وجــمــيــل الــيــحــمــدي 
ــاروخـــي  ــهــــدف الـــصـ صـــاحـــب الــ
فــي شــبــاك البحرين فــي نصف 
ــائـــي، ونــــجــــوم الــمــنــتــخــب  ــنـــهـ الـ
العراقي ابراهيم بايش والهداف 

ايمن حسين )3 اهداف(.
وحـــقـــق الــمــنــتــخــب الــعــمــانــي 
اول ألقابه عام 2009 بفوزه على 
الــســعــوديــة بـــركـــات الــتــرجــيــح 
6 - 5 فــي مسقط فــي »خليجي 
19«، وأضاف الثاني عام 2017 
في الكويت في النسخة الثالثة 
والعشرين بفوزه على االمارات 
في المباراة النهائية وبركات 

الترجيح ايضا 5 - 4.

المنتخبان العراقي والعماني في دور المجموعات

كاساس: نهائي »مغلق«
أكد مدرب المنتخب العراقي، 
اإلسباني خيسوس كاساس، أن 
»المباراة األولــى كانت مغلقة، 
وسنحاول صنع الخطورة في 
الــلــقــاء الــنــهــائــي، وال أستطيع 

اإلفصاح عن كيفية صنعها«.
وقال كاساس، »التركيز كان 
يقتصر على مباراة بعد أخرى، 
اآلن في النهائي نملك الخيارات 
ــلـــفـــوز، بـــكـــل تــأكــيــد  الـــعـــديـــدة لـ
أتوقع أن تكون المباراة مغلقة، 
ــد تــغــيــر تــفــاصــيــل صــغــيــرة  وقــ

مسارها«.
كاساس

ً
برانكو: مباراة صعبة جدا

قــــال مــــدرب مــنــتــخــب عــمــان، 
الكرواتي برانكو ايفانكوفيتش، 
أنه متشوق للعب أمام 65 ألف 
مـــتـــفـــرج، مــضــيــفــا: »الــمــنــتــخــب 
ــــي قـــــــوي عــــلــــى أرضـــــــه،  ــراقـ ــ ــعـ ــ الـ
ــم جـــمـــاهـــيـــري  ــ ــدعـ ــ ويــــحــــظــــى بـ
كبير مع مدرب جديد، وننتظر 
مــبــاراة صعبة جـــدا ولـــدي ثقة 
بــالــاعــبــيــن«. وأردف: »نــحــاول 
ــارة أمــــام  ــســ ــخــ كـــســـر قــــاعــــدة الــ
ــنـــهـــائـــي،  ــي الـ ــ الـــمـــســـتـــضـــيـــف فـ
والــلــعــب أمـــام الجمهور متعة، 

ووجودهم سيحفز العبينا«.
برانكو

سيلفا وفليبي يحرمان السالمية من التعاقدات
حصل محترفا السالمية لكرة 
القدم اإلسباني أنطونيو مارتينز 
فليبي، والبرازيلي دوغاس دي 
سيلفا، على حكمين من االتحاد 
الـــدولـــي لــكــرة الـــقـــدم »فــيــفــا«، تم 
بــمــوجــبــهــمــا حـــرمـــان الــســمــاوي 
من إبرام التعاقدات خال الفترة 
الشتوية الحالية، وهــو مــا عزز 
موقف المحترفين الحاليين في 
االستمرار حتى نهاية الموسم 

الحالي.
وكــان السالمية قد تعاقد مع 
فيليبي، وأنطونيو في الموسم 
ــيـــة مــن  ــتـــوصـ قـــبـــل الــــمــــاضــــي، بـ
الــجــهــاز الــفــنــي، إال أن االصــابــة 
حـــــرمـــــت الــــثــــنــــائــــي مــــــن تـــقـــديـــم 
 
ً
ــردود الــمــنــتــظــر، خــصــوصــا ــمــ الــ

ســيــلــفــا، الـــــذي تـــعـــرض إلصــابــة 
بالرباط الصليبي، ليغيب على 
مـــدار مــوســم كــامــل، فيما انتقل 

ــــن الـــســـالـــمـــيـــة إلـــى  ــو مـ ــيـ ــونـ ــطـ أنـ
صفوف النصر يناير مــن العام 
الـــمـــاضـــي، فـــي صــفــقــة تــبــادلــيــة، 
مقابل انتقال الغامبي سانغ بير 

للسالمية.
وبناء على الحكم الذي حصل 
عليه سيلفا وفليبي من الـ »فيفا« 
سيتم مــنــع نـــادي السالمية من 
ــواء  ــ تـــســـجـــيـــل العـــبـــيـــن جــــــدد سـ
كانوا محليين أو أجانب، لحين 
الــتــفــاهــم مـــع الــاعــبــيــن، وســـداد 
المستحقات المطلوبة، أو اللجوء 
لمحكمة كاس، في محاولة اخيرة 

لوقف الحكم.

سداد مستحقات الخطيب

ــيـــاق مـــشـــابـــه، حــصــل  ــــي سـ وفـ
الــمــحــتــرف الــســابــق فــي صفوف 
الــــســــالــــمــــيــــة الــــــــســــــــوري فـــــــراس 

6 فبراير نهائي 
كأس ولي العهد

ــاد الــكــويــتــي  ــحــ أرســـــل االتــ
لكرة الــقــدم كتابا إلــى ناديي 
العربي والسالمية، أخطرهما 
خاله أن موعد نهائي كأس 
ســمــو ولـــي الــعــهــد تــقــرر لــه 6 
فــبــرايــر الــمــقــبــل عــلــى اســتــاد 

جابر الدولي.
ــا لــلــمــوعــد الــجــديــد  ــقــ ووفــ
ــمــــو ولــــي  لـــنـــهـــائـــي كـــــــأس ســ
العهد، فقد تقرر تقديم الجولة 
الثانية عشرة من دوري زين 
الـــمـــمـــتـــاز لــــمــــدة 24 ســـاعـــة، 

لتنطلق 2 فبراير.
ــا الـــعـــربـــي  ــقــ ــريــ وتــــــأهــــــل فــ
والسالمية للمباراة النهائية، 
عقب فوزهما على القادسية 

والساحل.

»البحري« يجدد الثقة
في مناصبه اإلدارية

ــدد مــجــلــس إدارة الـــنـــادي  جــ
البحري الرياضي، الثقة باللواء 
فـــهـــد الـــفـــهـــد رئـــيـــســـا لـــلـــنـــادي، 
والمهندس أحمد الغانم نائبا 
للرئيس، وخالد الفودري أمينا 
لــلــســر، وفــيــصــل الــقــصــيــر أمينا 
لــلــصــنــدوق، واخـــتـــيـــار مــحــمــود 
أبـــــوالـــــقـــــاســـــم بـــمـــنـــصـــب أمـــيـــن 
الــســر الـــعـــام الــمــســاعــد، وأحــمــد 
ــنـــدوق  ــيــــن الـــصـ ــكـــاوي أمــ ــلـ ــيـ ــفـ الـ

المساعد.
جـــــاء ذلـــــك فــــي أول اجــتــمــاع 
عــقــده مجلس اإلدارة الـــذي فاز 
بالتزكية، وأعــــرب الــلــواء الفهد 
عــن شــكــر مجلس اإلدارة للثقة 
ــن أعـــضـــاء  ــ ــتــــي حـــظـــي بـــهـــا مـ الــ
الــجــمــعــيــة، ليستكمل المجلس 

دوره في خدمة النادي، واالرتقاء 
بمسيرته، وتحقيق المزيد من 

اإلنجازات.

فهد الفهد
ــلــــى مـــســـتـــحـــقـــاتـــه  ــيــــب، عــ ــطــ ــخــ الــ
الــمــتــأخــرة لــدى الــســمــاوي، التي 
 لاتحاد 

ً
ذهب على أثرها أيضا

الدولى للعبة، في حين تم االتفاق 
ــع الـــمـــحـــتـــرف األردنــــــــــي عـــدي  ــ مـ

الصيفي، على تقسيط المبالغ 
 
ً
المتأخرة، منذ ان كــان محترفا

في صفوف السالمية.
يــذكــر أن صــفــوف الــســالــمــيــة، 
ــــي 5  ــالـ ــ ــــحـ ــم فــــــي الــــــوقــــــت الـ تــــضــ

مــــحــــتــــرفــــيــــن، هـــــــم االيــــــــفــــــــواري 
جمعة سعيد، والبرازيلي ليما، 
والكولومبي ريفاس، إلى جانب 
الــعــراقــي اســو رســتــم، والغامبي 

سانغ بير.

شباب اليد في مجموعة صعبة بكأس العالم
أوقعت قرعة بطولة كأس العالم للشباب 
لكرة اليد، التي تستضيفها دولتا ألمانيا 
واليونان خال الفترة من 20 يونيو حتى 
3 يـــولـــيـــو الــمــقــبــلــيــن، مــنــتــخــبــنــا الــوطــنــي 
للشباب ضمن المجموعة الثالثة، وبجانبه 
منتخبات البرتغال والبرازيل وكوستاريكا.

فيما ضمت المجموعة األولى منتخبات 

ــا، وأمـــيـــركـــا،  ــيــ ــرواتــ فـــرنـــســـا، وبــــولــــنــــدا، وكــ
ــزائــــر، وتـــونـــس،  والـــثـــانـــيـــة ألـــمـــانـــيـــا، والــــجــ
وليبيا، بينما ضمت المجموعة الرابعة 
منتخبات إسبانيا جــزر فـــارو، والــيــابــان، 
وأنـــجـــوال، والــخــامــســة الــمــجــر، والــدنــمــارك، 
واألرجــنــتــيــن، ومنتخب مــن »أوقيانوسيا 
سيتم تحديده الحقا«، والسادسة السويد 

وسلوفينيا والبحرين، ومنتخب سيحدده 
، وفــي 

ً
ــا ــقــ االتــــحــــاد الــــدولــــي لـــكـــرة الـــيـــد الحــ

المجموعة السابعة تلعب منتخبات صربيا 
 
ً
وايـــســـلـــنـــدا وتــشــيــلــي والــــمــــغــــرب، وأخــــيــــرا
ضمت المجموعة الثامنة منتخبات مصر 

واليونان وكوبا والسعودية.

»الرماية« يفوز بفضية »سكيت« في كأس العالم
فــاز المنتخب الكويتي للرماية، أمــس األول 
)الـــثـــاثـــاء(، بــالــمــيــدالــيــة الفضية فــي منافسات 
الرماية )سكيت( للرجال في بطولة كأس العالم 
للرماية التي تستضيفها مدينة ســا الواقعة 

بضواحي العاصمة المغربية )الرباط(.
وخاض المنتخب الكويتي، المكون من الرماة 
مــنــصــور الــرشــيــدي ومــحــمــد نــايــف الــديــحــانــي 

وعبدالعزيز السعد، منافسة قوية ضد منتخبات 
الواليات المتحدة واليونان وأذربيجان، من أجل 
الظفر بالمركزين األول والثاني في منافسات 

»سكيت«.
وتمكن المنتخب الكويتي من تحقيق الغلبة 
له للمراكز المتقدمة،  في الجولة األولـــى، ما أهَّ
ــع الــمــنــتــخــب  ودخـــــــول الـــمـــنـــافـــســـة الـــنـــهـــائـــيـــة مــ

، لينال في 
ً
 مشرفا

ً
األمــيــركــي، حيث قــدم عــرضــا

النهاية المركز الثاني.
ــــرب إداري الــــوفــــد الــكــويــتــي  مــــن جـــانـــبـــه، أعــ
مشفي المطيري عن األمــل في تحقيق ميدالية 
أخرى خال منافسات »تراب« للرجال وللنساء، 

والمقررة اليوم )الخميس(.
)كونا(
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حــض مــدرب توتنهام أنتونيو كونتي مالكي 
أندية الــدوري اإلنكليزي والمديرين التنفيذيين 
على التحدث بدال من ترك المدربين في مواجهة 
وسائل اإلعالم بمفردهم عندما تعصف بأنديتهم 

األزمات.
وتــعــرض مــدرب سبيرز النــتــقــادات شــديــدة من 
المشجعين خــالل الفترة األخيرة العصيبة التي 
يمر بها الفريق بعد ابتعاده عن المراكز األربعة 

األوائل.
وخــســر توتنهام صــفــر-2 أمـــام أرســنــال غريمه 
التقليدي فــي دربــي شمال لندن األحــد الماضي، 
ليبتعد بــفــارق 5 نــقــاط عــن مانشستر يونايتد 
صاحب المركز الرابع، والــذي يملك أيضا مباراة 
مؤجلة، في السباق للتأهل لدوري أبطال أوروبا.

ويـــواجـــه تــوتــنــهــام مــهــمــة شــاقــة أخــــرى عندما 
يحل ضيفا على مانشستر سيتي حــامــل اللقب 
الخميس، في حين ستؤدي هزيمة أخرى إلى زيادة 

الضغوطات على كونتي.
وعما إذا كان من المفيد أن تتحدث شخصيات 
بارزة أخرى من النادي، بمن فيهم رئيس النادي 
دانيال ليفي، الى الصحافة، قال: »في إنكلترا، هناك 
عــادة سيئة تتمثل في عدم وجــود سوى المدرب 

للتحدث والشرح«.

وتابع: »لم أر قط القسم الطبي يأتون إلى هنا 
لشرح سبب صعوبة تعافي هذا الالعب. األمر نفسه 
أيضا - لم أر النادي أو المدير الرياضي يأتون إلى 

هنا لشرح استراتيجية ورؤية النادي«.
ــي، مــــــــدرب يـــوفـــنـــتـــوس وإنـــتـــر  ــتــ ــونــ وســــلــــط كــ
ميالن اإليطاليين وتشلسي سابقا، الضوء على 

االختالفات في هذا المجال بالدوري اإليطالي.
وقـــارن بين اإليــطــالــي فابيو بــاراتــيــســي، الــذي 
يشغل حاليا منصب المدير اإلداري فــي النادي 
اإلنكليزي، حيث كان الرجل يتحدث الى الصحافة 
عندما كان في يوفي إلى جانب كونتي، بينما ال 
يتحدث بانتظام في إنكلترا، وقــال: »فــي إيطاليا 
على سبيل المثال، قبل كل مباراة هناك شخص 
مــن الــنــادي يتوجه إلــى وســائــل اإلعـــالم، ويجيب 

عن كل سؤال«.

● محمد عبدالعزيز
ــة مـــن  ــ ــنـ ــ ــامـ ــ ــثـ ــ ــي الـ ــ ــ يــــفــــتــــتــــح فـ
ــوم مـــنـــتـــخـــب مــصــر  ــ ــيـ ــ ــاء الـ ــســ مــ
لـــكـــرة الـــيـــد مـــشـــواره فـــي الــــدور 
الثاني بمونديال كــأس العالم 
 في 

ً
ــد، الـــمـــقـــام حـــالـــيـــا ــيـ لـــكـــرة الـ

بولندا والسويد، بلقاء نظيره 
الــبــلــجــيــكــي ضـــمـــن مــنــافــســات 
الــجــولــة االولـــى مــن المجموعة 
ــيـــســـي  ــرئـ الـــــرابـــــعـــــة بـــــــالـــــــدور الـ

للمونديال.
ــا تــــــقــــــام الـــــــيـــــــوم خـــمـــس  ــ ــمـ ــ كـ
مباريات ضمن منافسات الدور 
الــرئــيــســي، إذ يــلــتــقــي منتخب 
قطر مع هولندا، والبحرين مع 
اميركا، والدنمارك مع كرواتيا، 
والــنــرويــج وصــربــيــا، وألمانيا 

واألرجنتين.

طموح الفراعنة 

ويتطلع منتخب مصر الذي 
ــدر مـــجـــمـــوعـــتـــه الـــســـابـــعـــة  تــــصــ
فــــي الـــــــدور الــتــمــهــيــدي وحــقــق 

الـــعـــالمـــة الـــكـــالمـــة بــــفــــوزه عــلــى 
»كــرواتــيــا والــمــغــرب وامــيــركــا«، 
إلى تحقيق بداية قوية في الدور 
الرئيسي الذي صعد إليه وفي 
جــعــبــتــه 4 نـــقـــاط الـــتـــي حققها 
أمام المنتخبات المتأهلة معه 
مــن مجموعته فــي الـــدور االول 
فقط، وذلك على حساب نظيره 
الــبــلــجــيــكــي الـــــذي صــعــد ثــالــثــا 
مــن مجموعته الثامنة وبــدون 
رصــــــيــــــد، ويــــطــــمــــح كـــــذلـــــك فــي 
التصدي لقوة وطموح الفراعنة 
على أمل االستمرار في البطولة 

إلى أقصى مدى.

مجموعات الدور الرئيسي 

 لنظام البطولة يتأهل 
ً
وطبقا

للمرحلة الرئيسية المنتخبات 
الثالثة االولــى في المجموعات 
الـــ 8 في الــدور التمهيدي، ويتم 
تقسيمها )الــــ 24 منتخبا( إلى 
4 مــجــمــوعــات، تــضــم كـــل منها 
6 مــنــتــخــبــات، بحيث يلعب في 
المجموعة األولـــى المنتخبات 

الـ 6 المتأهلة من المجموعتين 
األولــــــــــى والــــثــــانــــيــــة فـــــي الـــــــدور 
الـــتـــمـــهـــيـــدي، وفـــــي الــمــجــمــوعــة 
الثانية المنتخبات المتأهلة من 
المجموعتين الثالثة والرابعة، 
وفي الثالثة المنتخبات المتأهلة 
مــــن الـــمـــجـــمـــوعـــتـــيـــن الــخــامــســة 

والسادسة، وبالمجموعة الرابعة 
ــرة بــالــمــرحــلــة االســاســيــة  ــيـ األخـ
ــة مــن  ــلــ ــأهــ ــتــ ــمــ ــبــــات الــ ــتــــخــ ــنــ ــمــ الــ
المجموعتين السابعة والثامنة.

ــتــــخــــب فـــي  ــنــ ــب كـــــــل مــ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ ويـ
المرحلة االساسية 3 مباريات 
فقط، بحيث ال تتقابل منتخبات 

فـــيـــهـــا مـــنـــتـــخـــبـــات الــمــجــمــوعــة 
ــدور الــتــمــهــيــدي  ــ الـــواحـــدة فـــي الـ
»األول« مــرة أخـــرى، ويــدخــل كل 
منتخب وفي جعبته النقاط التي 
حققها أمام المنتخبات المتأهلة 

معه من الدور االول فقط.
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ميسي - رونالدو في لقاء سان ميسي - رونالدو في لقاء سان 
جرمان ونجوم النصر والهاللجرمان ونجوم النصر والهالل

 مــــن الــتــنــافــس 
ً
ــثـــر مــــن 15 عــــامــــا بـــعـــد أكـ

االستثنائي، يتواجه االرجنتيني ليونيل 
ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو مرة 
أخيرة ربما، خالل مباراة وديــة بين باريس 
ي النصر 

َ
سان جرمان الفرنسي ونجوم فريق

والهالل السعوديين على ملعب الملك فهد في 
الرياض اليوم.

ــا كــــل مــــن كـــيـــلـــيـــان مــبــابــي  ــع وجـــــــود أيــــضــ ــ ومــ
والــبــرازيــلــي نيمار فــي الجانب الباريسي، يلتقي 
أربــعــة مــن أفــضــل الــالعــبــيــن فــي الــعــالــم فــي مــبــاراة 

مرموقة.
ويتشارك »سي آر 7« والـــ »برغوث« 12 كرة ذهبية 
وتسعة ألقاب في دوري أبطال أوروبــا بينهما، ضمن 

إنجازات عديدة على مدى عقدين من الزمن.
وستحضر وسائل إعالم من جميع أنحاء العالم لهذه 
المواجهة المتوقع أن تكون األخيرة بين أسطورتين في 
نهاية مسيرتهما الهائلة، ميسي البالغ 35 عاًما والذي 
من المفترض أن يمدد عقده مع باريس، ورونالدو 37 
عاًما الــذي انضم الشهر الماضي الــى النصر بصفقة 

خيالية قدرت بـ 200 مليون يورو.
وسيخوض رونالدو أول مباراة له على االطالق منذ 
ي العاصمة السعودية 

َ
انضمامه إلى النصر، أحد عمالق

الى جانب الهالل، ضمن مجموعة مختارة من الناديين.
وسيلعب مباراته األولـــى الرسمية مــع الفريق ضد 
االتفاق ضمن منافسات الدوري السعودي الذي يتصدره 

فريقه، االحد المقبل بعد ثالثة أيام من مباراة النجوم.
 سالم الدوسري 

ً
وإلى جانب البرتغالي، سيلعب أيضا

نحم الــهــالل، هـــداف الــفــوز الــتــاريــخــي للسعودية على 
األرجنتين )2-1( في الدور االول من مونديال قطر 2022 
الذي حقق لقبه ميسي ورفاقه، اضافة الى المالي موسى 
ماريغا والبرازيليان تاليسكا ولويز غوستافو وغيرهم.
وسيتولى االرجنتيني مارسيلو غاياردو االشراف 
 انه لعب مع سان جرمان في موسم 

ً
على الفريق، علما

2007 - 2008. وقد أنهى لتوه ثماني سنوات ناجحة على 
رأس الجهاز الفني لريفر باليت الذي توج معه بكوبا 

ليبرتادرويس مرتين.

 تذكرة بـ2.6 مليون دوالر 

مـــن جــهــة بــطــل فـــرنـــســـا، كــــان يــفــضــل ربـــمـــا الـــمـــدرب 
كريستوف غالتييه تجنب هذه المباراة والسفر الطويل 
ــم يــســتــعــيــدوا  ــن يـــبـــدو أنـــهـــم لـ ــذيـ لــلــعــمــل مـــع العــبــيــه الـ
مستوياتهم منذ عودتهم من كأس العالم، إذ خسر سان 

جرمان مباراتين في الدوري بعد االستئناف.
وقال المدرب بعد الخسارة أمام رين )صفر - 1( االحد 
»في الوقت الحالي، ألكون صريًحا، نحن أقل جودة وأقل 

جماال في االداء«.
ويــســعــى الـــمـــدرب إلـــى إعــــادة تنشيط الـــروابـــط بين 
العبيه، ال سيما ثالثي الهجوم ميسي- نيمار- مبابي 
المعروف بـ »إم إن إم«. والحــظ غالتييه »خسارة الكرة 

كــثــيــًرا، وأخــــذ الــكــثــيــر مـــن الـــوقـــت قــبــل الــقــيــام 
بتمريرة لكسر الخطوط«.

وتأتي هذه المباراة في وقت غير مناسب 
لغالتييه، إذ بعد عــودتــه الــى بــاريــس مساء 
الخميس عقب المباراة، تنتظر الفريق رحلة 
الــى لنس االثنين لمواجهة بايي دو كاسيل 
من الدرجة السادسة في الدور الـ16 من كأس 
فرنسا، قبل أن يستقبل رينس االحــد المقبل 

في الدوري.
وقد يعرقل باريس سان جرمان استعداداته 

 بهذه الرحلة الى الرياض، لكنه سيحصل 
ً
قليال

على »أكثر من 10 ماليين يورو«، بحسب مصدر 
بالنادي، مقابل هذه المباراة االحتفالية ضد ما 

أطلق عليه فريق »موسم الرياض«.
كما يشارك القطريون مالكو سان جرمان الذين 

هـــم اآلن فـــي خــضــم نــــزاع مـــع رئــيــس بــلــديــة بــاريــس 
لشراء ملعب بارك دي برانس، في الترويج لكرة القدم 
السعودية »بلد كــرة قــدم حقيقي«، بحسب الفرنسي 

هيرفيه رينارد مدرب المنتخب المحلي.
ــاز رجـــل ســـعـــودي يــعــمــل فـــي مــجــال الــعــقــارات  وفــ
بتذكرة لحضور المباراة بعد تقديم عرض بقيمة 

2.6 مليون دوالر في مزاد علني.

 باإلصابة
ً
نادال يتنازل عن لقب أستراليا متأثرا

تنازل اإلسباني رافايل نــادال، المصنف األول، عن لقب 
»أستراليا المفتوحة«، أولى البطوالت األربــع الكبرى بكرة 
المضرب، بخروجه من الدور الثاني بخسارته أمام األميركي 
ماكنزي ماكدونالد 4-6 و4-6 و5-7، فيما بلغت البولندية إيغا 
شفيونتيك األولى عند السيدات الدور الثالث بفوزها على 
الكولومبية كاميال أوسوريو 6-2 و6-3 في يوم تأثر برنامجه 

 بملبورن.
ً
بهطول األمطار التي كانت على الموعد مجددا

 بــاألوجــاع التي عاناها فــي وركــه 
ً
وتــأثــر ابــن الـــ 36 عــامــا

على األرجــح، ما تسبب بتحقيقه أســوأ نتيجة بالبطوالت 
الكبرى منذ خــروجــه مــن الـــدور األول للبطولة األسترالية 

بالذات عام 2016.
وفتح هذا الخروج المبكر الباب أمام نوفاك ديوكوفيتش 
لمعادلة رقمه القياسي بعدد األلقاب الكبرى )22(، بعدما 
عاد الصربي إلى البطولة األسترالية هذا العام بعد غياب 
عــن نسخة 2022 عــلــى خلفية عـــدم تلقيه الــلــقــاح المضاد 

لفيروس كورونا.
 
ً
وعاد الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم المصنف سادسا
من بعيد للفوز على السلوفاكي أليكس مولتشان وبلوغ 
الــدور الثالث، إذ خسر المجموعتين األوليين 3-6 و6-3 
قبل أن ينتفض ويحسم المجموعات الثالث التالية 3-6 

و6-3 و2-6.

 لـــلـــكـــنـــدي، لــــم يـــجـــد اإليـــطـــالـــي يـــانـــيـــك ســيــنــر 
ً
وخــــالفــــا

الــخــامــس عشر صعوبة فــي بــلــوغ الـــدور الــثــالــث بالفوز 
على األرجنتيني تــومــاس إيتشيفيري 6-3 و6-2 و2-6، 
فيما تغلب األميركي فرانسيس تيافو السادس عشر على 

الصيني شانغ جونشينغ 6-4 و6-4 و1-6.

شفيونتيك من دون عناء 

ولم تجد شفيونتيك صعوبة بالغة في التأهل إلى الدور 
الثالث بفوزها على أوسوريو 6-2 و3-6.

كما لم تجد البولندية المرشحة بقوة للفوز بلقبها 
األول في أستراليا والرابع في البطوالت الكبرى، نفسها 
 لكنها احتاجت الى 

ً
في خطر أمــام المصنفة 84 عالميا

ساعة و24 دقيقة لحجز بطاقتها.
 األميركية جيسيكا بيغوال 

ً
وتأهلت للدور الثالث أيضا

الثالثة واليونانية ماريا ساكاري السادسة، بفوزهما على 
البيالروسية ألياكسندرا ساسنوفيتش 6-2 و6-7 )5-7( 

.
ً
والروسية ديانا شنايدر 3-6 و7-5 و6-3 تواليا

كونتي

جانب من لقاء مصر وأميركا

تأهل ليفربول حامل اللقب للدور الرابع من كــأس انكلترا لكرة 
القدم، عقب فــوزه على مضيفه وولفرهامبتون 1-صفر، في اعادة 
للمواجهة بينهما بعد انتهاء المباراة األولى بالتعادل 2 - 2.

وحسب نظام البطولة، تتم إعادة المباراة بين 
الطرفين لتحديد هوية المتأهل، 
على أن تقام في المرة الثانية 

على ملعب الفريق اآلخر.
وسّجل هدف الفوز للريدز 
الـــجـــنـــاح األيـــمـــن الـــشـــاب هــارفــي 

اليوت )13(.
ودخل ليفربول اللقاء عقب انتقادات واسعة طالته بعد خسارتين 

متتاليتين في الدوري الممتاز أمام برايتون وبرنتفورد.
 ريدز سيواجه برايتون نفسه في الدور الرابع على 

ّ
وللمفارقة ان

أرض األخير.
وغــاب عــن تشكيلة الــمــدرب األلــمــانــي يــورغــن كلوب غير العب 
بسبب اإلصابة كالهولندي فرجيل فان دايك والكولومبي لويس 
ديـــاس، ولــم يحافظ على مكانه فــي التشكيلة األســاســيــة سوى 
الهولندي كــودي خاكبو، اإلسباني تياغو الكانتارا والفرنسي 

ابراهيما كوناتيه.

كما غاب المهاجم المصري محمد صــالح، والحارس البرازيلي 
 الفريق تمكن من التعويض.

ّ
اليسون بيكر عن التشكيلة، إال أن

وانتزع ليفربول التقدم بهدف افتتاحي رائع للشاب اليوت، بعد 
انطالقة ممتازة اثر تسلمه الكرة في منقطة فريقه قبل ان يسدد كرة 
»لوب« فوق الحارس البرتغالي جوزيه سا مباشرة داخل المرمى )13(.
 
ً
ا وقــّدم الضيوف أداء متفوقا في الشوط األول ليستعيدوا جــزء
من توازنهم بعد السقوط الكارثي أمام برايتون في عطلة األسبوع 

3 - صفر.
وفي الشوط الثاني، بقيت األمور على حالها، دون أن ينجح أي من 
الفريقين في التسجيل، حيث دفع مدرب وولفرهامبتون اإلسباني 
جولن لوبيتيغي بمواطنه المهاجم دييغو كوستا في الدقيقة 84 

دون نتيجة.
كذلك، شارك صالح من الدقيقة 66 بعد سلسلة تبديالت أجراها 
كلوب لتنشيط فريقه الباحث عن استعادة عافيته في اآلونة األخيرة.

ــفـــوزه على  ــت بــرومــيــتــش ألـــبـــيـــون الــــــدور الــــرابــــع بـ كــمــا بــلــغ وســ
تشيسترفيلد 3 - صفر.

ق برمنغهام فوزا صعبا على حساب فورست غرين من الدرجة 
ّ
وحق

الثالثة ليحجز مكانا له في الدور المقبل.
إليوت نجم ليفربول يحتفل بهدفه

ريال سوسييداد وإشبيلية 
إلى ربع نهائي كأس إسبانيا

تأهل ريال سوسييداد وإشبيلية 
لــــــلــــــدور ربــــــــع الــــنــــهــــائــــي مــــــن كــــأس 
ــكــــرة الـــــقـــــدم، عــقــب  ــا لــ ــيـ ــانـ ــبـ ــلـــك إسـ مـ
فوزيهما على ريال مايوركا 1-صفر 
وديبورتيفو أالفيس بالنتيجة ذاتها 
تــبــاعــا، فــي الــــدور الــــ 16 أمـــس األول 

الثالثاء.
فــي الــمــبــاراة األولـــى، سجل العب 
الــوســط الــشــاب روبـــر نـــافـــارو هــدف 
ــفــــوز لـــســـوســـيـــيـــداد الــمــحــلــق هـــذا  الــ
الموسم )5(، ويقدم عروضا نارية، 
إذ يحتل المركز الثالث فــي ترتيب 
الدوري اإلسباني بفارق 7 نقاط عن 
أتلتيكو مدريد الرابع، كما ال يبتعد 
سوى 3 نقاط عن ريال مدريد الثالث، 

و6 نقاط عن برشلونة المتصدر.
وفي المباراة الثانية، فاز إشبيلية 
المتعثر هذا الموسم على ديبورتيفو 

ــكــــرواتــــي  ــــس بـــفـــضـــل هــــــدف الــ ــيـ ــ أالفـ
الــمــخــضــرم إيــفــان راكــيــتــيــتــش )48(، 
ويــواجــه الــفــريــق األنــدلــســي موسما 
ســيــئــا بــكــل مـــا لــلــكــلــمــة مـــن مــعــنــى، 
حــيــث يــحــتــل الــمــركــز الــتــاســع عشر 
ما قبل األخير، ويواجه خطرا جديا 

بالهبوط من »الليغا«.
ــوج بلقب  ــ ـ

ُ
ــال بــيــتــيــس ت ــ ــان ريـ ــ وكـ

المسابقة العام الماضي بعد فوزه 
على فالنسيا فــي النهائي بركالت 

الترجيح.
وتــســتــكــمــل مـــبـــاريـــات هــــذا الــــدور 
اليوم، حيث يخوض برشلونة وريال 
مدريد مباراتيهما أمام نادي أتلتيكو 

سبتة وفياريال تباعا.

مباريات اليوم
القناة الناقلة المباراة التوقيت

كأس إيطاليا

AD SPORT PR1 أتالنتا - سبيتسيا 5:00

AD SPORT PR1 التسيو - بولونيا 8:00

AD SPORT PR1 يوفنتوس - مونزا 11:00

كأس ملك إسبانيا

ARENA SPORT سبتة - برشلونة 10:00

ARENA SPORT فياريال – ريال مدريد 11:00

الدوري اإلنكليزي

beINSPORTS PR1 مانشستر سيتي - توتنهام 11:00

مصر تواجه بلجيكا في الدور الرئيسي بمونديال اليد

ليفربول إلى الدور الرابع بكأس إنكلترا

كونتي كونتي يطيب من رؤساء  من رؤساء 
األندية التحدث في األزماتاألندية التحدث في األزمات

يطلبيطلب

https://www.aljarida.com/article/11592
https://www.aljarida.com/article/11590
https://www.aljarida.com/article/11589
https://www.aljarida.com/article/11588
https://www.aljarida.com/article/11587
https://www.aljarida.com/article/11583
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تعرض نابولي لهزيمة صادمة 
من كريمونيزي، ليودع كأس 
إيطاليا لكرة القدم من دور 

الـ 16 بركالت الترجيح 5-4 
عقب التعادل 2-2 بعد وقت 

إضافي.

انتهى حلم نابولي بإحراز 
ــلـــمـــرة  ــة الـــمـــحـــلـــيـــة لـ ــيــ ــائــ ــنــ ــثــ الــ
الــــثــــانــــيــــة فــــقــــط فـــــي تــــاريــــخــــه، 
ـــمـــن 

ُ
ــنــــد الــــــــــدور ث بـــســـقـــوطـــه عــ

الـــــنـــــهـــــائـــــي لــــمــــســــابــــقــــة كـــــأس 
إيــطــالــيــا فـــي كــــرة الـــقـــدم، بــعــد 
خسارته الــثــاثــاء أمــام ضيفه 
كريمونيزي بركات الترجيح 
4-5، رغم اضطرار األخير إلى 
إكــمــال الــشــوطــيــن اإلضــافــيــيــن 
بعشرة العبين، عقب تعادلهما 

في الوقت األصلي 2-2.
وبدا فريق المدرب لوتشانو 
سباليتي، الذي يتصدر ترتيب 
الــدوري بفارق تسع نقاط عن 
أقرب ماحقيه بعد 18 مرحلة، 
ــز بـــطـــاقـــتـــه  ــقــــه لـــحـــجـ فـــــي طــــريــ
ــع الــنــهــائــي والـــخـــروج  إلــــى ربــ
ــن اخـــتـــبـــاره األول   مـ

ً
مــنــتــصــرا

في الكأس لهذا الموسم )تبدأ 
الــفــرق الــتــي حــلــت فــي الــمــراكــز 
الــــثــــمــــانــــيــــة األولــــــــــــى بــــــــدوري 
الـــمـــوســـم الـــمـــاضـــي مــشــوارهــا 
ـــمـــن الـــنـــهـــائـــي(، 

ُ
 مـــن ث

ً
اعـــتـــبـــارا

ــلــــى أرضـــــه  وذلـــــــــك بــــتــــقــــدمــــه عــ
ــن جـــمـــاهـــيـــره 2-1 حــتــى  ــيــ وبــ

الدقيقة 87.
لكن البديل الغاني فيليكس 
أفـــيـــنـــا-جـــيـــان خــطــف الــتــعــادل 
لــــلــــضــــيــــوف، الــــــذيــــــن فـــــاجـــــأوا 
ــقــــاء  ــلــ ــي فــــــي بــــــدايــــــة الــ ــ ــولـ ــ ــابـ ــ نـ
بـــافـــتـــتـــاحـــهـــم الـــتـــســـجـــيـــل عــبــر 
الـــســـويـــســـري تـــشـــارلـــز بــيــكــيــل 
ــريــــق  فــ يـــــــــرد  أن  ــل  ــ ــبـ ــ قـ  ، )18 (
ســـبـــالـــيـــتـــي بــــاعــــبــــي الـــصـــف 
الثاني إلــى حد كبير بهدفين 

عبر البرازيلي جوان جيزوس 
33( واألرجنتيني جيوفاني  (

سيميوني )36(.

طرد سيرنيكوال 
وبــــعــــد هـــــدف أفـــيـــنـــا-جـــيـــان، 
بدا أن نابولي قــادر على حسم 
الــنــتــيــجــة لــمــصــلــحــتــه واإلبـــقـــاء 
ــم إحـــــــــــراز الـــثـــنـــائـــيـــة  ــلــ ــلــــى حــ عــ
ــيـــة فــــي تـــاريـــخـــه،  ــانـ ــثـ ــلـــمـــرة الـ لـ
بــعــد أولـــــى عــــام 1987 بــقــيــادة 
األسطورة الراحل األرجنتيني 
دييغو مارادونا، بعد اضطرار 
ــلـــعـــب بـــعـــشـــرة  كــــريــــمــــونــــيــــزي لـ
ــيـــونـــاردو  ــيـــن، إثـــــر طـــــرد لـ ــبـ العـ
سيرنيكوال في الدقيقة 100، أي 
قبل دقيقتين على زج سباليتي 
بــــهــــدافــــه الـــنـــيـــجـــيـــري فــيــكــتــور 

أوسيمين.
ــال  ــ ــ ــــن الـــــفـــــريـــــق الـــــــــــذي أقـ ــكـ ــ لـ
ــد مــــدربــــه مــاســيــمــيــلــيــانــو  ــ األحــ
ن بداًل عنه دافيدي  ألفيني، وعيَّ
باالرديني بعد فشله في تحقيق 
ــــي الــــمــــراحــــل الـــــــ 18  أي فــــــوز فـ
األولــى من الـــدوري، عــرف كيف 
يصمد، وجّر مضيفه إلى ركات 

الترجيح.
وفــي ركــات الترجيح، أهــدر 
ــــي ســـتـــانـــيـــســـاف  ــاكـ ــ ــــوفـ ــلـ ــ ــــسـ الـ
لوبوتكا ركلة الترجيح الثانية 
لــفــريــق الـــجـــنـــوب، بــيــنــمــا نجح 
العبو كريمونيزي فــي ترجمة 
ــنــــجــــاح،  الـــــــركـــــــات الــــخــــمــــس بــ
 لــــهــــم بــيــن 

ً
ــيــــحــــجــــزوا مــــقــــعــــدا لــ

الثمانية الكبار في البطولة.
وبهذا االنتصار، سيخوض 

 
ً
 صــعــبــا

ً
ــارا ــبـ ــتـ كــريــمــونــيــزي اخـ

آخر في البطولة عندما يلتقي 
روما، من أجل مقعد في نصف 

النهائي.
وســــــــيــــــــحــــــــتــــــــضــــــــن مـــــلـــــعـــــب 
ــــو بــــالــــعــــاصــــمــــة  ــكـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ األولـ
ــاراة فـــي األول  ــبـ ــمـ اإليــطــالــيــة الـ
مــن فــبــرايــر المقبل، وهــو نفس 
اليوم الذي ستقام فيه مواجهة 
فــيــورنــتــيــنــا وتــوريــنــو فـــي هــذا 

ــلـــى مـــلـــعـــب أرتـــيـــمـــيـــو  الـــــــــدور عـ
فرانكي.

مباريات اليوم
وفــي باقي المباريات يلعب 
الــيــوم يوفنتوس مــع مونتسا، 
ــريـــق »الـــســـيـــدة  حـــيـــث يــســعــى فـ
الـــــعـــــجـــــوز« إلــــــــى نــــفــــض غـــبـــار 
الــهــزيــمــة أمـــام نــابــولــي 1-5 في 
الدوري اإليطالي، والتي وضعت 

الــمــدرب اليغري تحت الضغط 
ــان قـــد حقق  ، بــعــدمــا كــ

ً
ــددا ــجــ مــ

ثمانية انتصارات على التوالي 
وبــشــبــاك نــظــيــفــة، لــكــن الــيــوفــي 
ــار أمـــــام نـــابـــولـــي، وأصــبــح  ــهـ انـ
بحاجة إلــى الظهور بمستوى 
مغاير، من أجل العودة إلى سكة 

االنتصارات.
ــه  ــرتــ ــاء أجــ ــتــ ــفــ ــتــ ــــف اســ ــشـ ــ وكـ
صحيفة إيطالية، رغبة جماهير 

ــنــــاد مــهــمــة  يـــوفـــنـــتـــوس فــــي إســ
الـــمـــديـــر الــفــنــي لــلــفــرنــســي زيــن 
الدين زيدان، مدرب ريال مدريد 

السابق.
وكــــــــان زيــــــــــدان يــــأمــــل تـــولـــي 
القيادة الفنية لمنتخب فرنسا، 
عقب مونديال قطر، لكن االتحاد 
ــرر تــــجــــديــــد عــقــد  ــ ــ الــــفــــرنــــســــي قـ

ديدييه ديشامب.
ــتــــاء أجــــرتــــه  ــفــ ــتــ  الســ

ً
ووفــــــقــــــا

ــا ديـــلـــو  ــ ــتـ ــ ــازيـ ــ صـــحـــيـــفـــة »ال غـ
سبورت« اإليطالية، فإن 41.5 في 
المئة مــن مشجعي يوفنتوس 
يريدون تولي زين الدين زيدان 
مهمة تدريب الفريق في الموسم 

المقبل. 
وفـــي بــاقــي مــبــاريــات الــيــوم، 
ــع بــولــونــيــا،  يــلــتــقــي التــســيــو مـ

وأتاالنتا مع سبيتسيا.

أفينا جيان يحتفل بهدفه في مرمى نابولي

كريمونيزي يقصي نابولي من الكأس وينهي حلمه بالثنائيةكريمونيزي يقصي نابولي من الكأس وينهي حلمه بالثنائية

دينو باجيو قلق بشأن مواد طبية
أعطيت لالعبين في التسعينيات

ــدى العـــب الـــوســـط الــدولــي  أبــ
اإليطالي السابق دينو باجيو 
خشيته مما أدخـــل إلــى أجسام 
الاعبين مــن مـــواد طبية خال 
التسعينيات، بعد أيام قليلة على 
رحيل زميليه السابقين مواطنه 
ــالــــي والــــصــــربــــي  ــيــ ــا فــ ــلــــوكــ ــانــ جــ
سينيشا ميهايلوفيتش، بسبب 

مرض السرطان.
، في 

ً
ـــ51 عـــامـــا ــ واعــتــبــر ابـــن الـ

مــقــابــلــة نـــشـــرت أمــــس األربـــعـــاء 
مـــع صــحــيــفــة »ال غـــازيـــتـــا ديــلــو 
ســـبـــورت« الــريــاضــيــة، أن هــنــاك 
»ضرورة للتحقيق« في »المواد« 
الطبية التي كانت تعطى لاعبي 

كرة القدم في التسعينيات.
والـــــحـــــديـــــث هــــنــــا لــــيــــس عــن 
الـــمـــواد الــمــنــشــطــة الــمــحــظــورة، 

ألن »الــــفــــحــــوص )لـــلـــكـــشـــف عــن 
ــت تــــجــــرى  ــ ــانــ ــ ــات( كــ ــ ــطـ ــ ــشـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ
كـــل ثـــاثـــة أو أربـــعـــة أيـــــــام... كا 
)الــحــديــث ليس عــن المنشطات 
بـــل(، ببساطة أود أن أعـــرف من 
العلماء مــا إذا كانت المكمات 
)القانونية( التي أخذناها يمكن 
أن تخلق مشاكل فــي أجسادنا 

على المدى الطويل«.
ــــب  ــــاعـ ــح الـ ــ ــريـ ــ ــــصـ ويـــــــأتـــــــي تـ
السابق، المتوج بكأس االتحاد 
األوروبــــــــــــــــــــي مــــــــع يــــوفــــنــــتــــوس 
ــا عــامــي  ــارمــ عـــــام 1993 ومـــــع بــ
1995 و1999، بــعــد أيـــــام على 
فــاجــعــة رحـــيـــل زمــيــلــه الــســابــق 
ــتــــوس  ــنــ فــــــي الـــمـــنـــتـــخـــب ويــــوفــ
 
ً
، مستسلما

ً
فيالي عــن 58 عــامــا

لصراعه مع سرطان البنكرياس، 

ــلـــه الـــســـابـــق فــــي التــســيــو  وزمـــيـ
ميهايلوفيتش الــذي توفي عن 
 بعد خسارته معركته 

ً
53 عاما

مع سرطان الدم.
وأوضح باجيو، الذي خاض 
ــبـــاراة بــقــمــيــص المنتخب  60 مـ
اإليـــــطـــــالـــــي، ووصــــــــل مــــعــــه الــــى 
نهائي كــأس العالم عــام 1994، 
ــم  ــ ــن األلـ ــ أن »تـــفـــكـــيـــري يـــنـــبـــع مـ
الــــــــذي أشــــعــــر بـــــه جــــــــراء رحـــيـــل 
 
ً
فيالي الــذي كنت أعتبره دائما
 ،

ً
، والذي ساعدني كثيرا

ً
صديقا

وميهايلوفيتش وغيرهما من 
الشبان الــذيــن لعبوا كــرة القدم 
مثلي في التسعينيات... أعتقد 
أنــه من الــضــروري التحقيق في 
المواد الطبية التي تم تناولها 

في ذلك الوقت«.

وتــابــع: »أود أن يتمكن العلم 
من إعطائنا إجابات عن األدوية 
التي أعطيت لنا من أجل التعافي 
من اإلصابة أو استعادة الطاقة«، 
 عن مخاوفه بشأن 

ً
 أيضا

ً
معربا

الـــمـــنـــتـــجـــات الـــمـــســـتـــخـــدمـــة فــي 
صيانة عشب الماعب وتأثيرها 

على صحة الاعبين.

دينو باجيو

نيكوال

أودينيزي ينفي أنباء بيع النادي
ــيــــزي أمـــــس األول  ــنــ نـــفـــى أوديــ
بشكل قــاطــع األنــبــاء المنشورة 
في الصحافة اإليطالية عن بيع 
النادي إلى صندوق استثمارات 
أميركي بداية من يوليو المقبل.

وجـــاء فــي مــقــال نشر صباح 
امس في صحيفة »توتوسبورت« 

أن عــائــلــة بــوتــســو اإليــطــالــيــة مالكة 
ــادي بــاعــتــه لــمــجــمــوعــة »890 فيفث  ــنــ الــ

أفينيو«، وأن عملية تسليمه الرسمية ستكون فــي األول من 
يوليو.

ورد الـــنـــادي فـــي بــيــان عــلــى الــمــقــال: فـــي مـــا يــتــعــلــق بمقال 
«، ينفي 

ً
»تـــوتـــوســـبـــورت« بــعــنــوان »أوديـــنـــيـــزي صـــار أمــيــركــيــا

أودينيزي بشكل قاطع هذه المعلومات، ويبدي اندهاشه من 
نشر خبر كهذا من دون أي سند.

 لــلــخــبــر فــــإن الـــصـــنـــدوق األمـــيـــركـــي اشـــتـــرى الــنــادي 
ً
ــقـــا ووفـ

اإليطالي بمبلغ تقترب قيمته من مئتي مليون يورو.
وردت الجريدة على بيان النادي بمقال جاء فيه: نتفهم نفي 
 
ً
أودينيزي، وهو شيء من حقه بالطبع، لكن ليس صحيحا
أن الخبر يفتقر إلى أي سند، خاصة بعد أن خضع للتحقق 
المطلوب. قلنا في الخبر إن هناك نواحي ال تزال عالقة ألنها 

قيد التفاوض. 
)إفي(

وولفرهامبتون يعزز صفوفه بسارابيا
أعــــــــلــــــــن وولــــــفــــــرهــــــامــــــبــــــتــــــون 
اإلنكليزي، الثاثاء، أن المهاجم 
الـــدولـــي اإلســبــانــي بابلو 
 
ً
سارابيا وقــع عقدا

لـــمـــدة عــامــيــن 
ونـــــــصـــــــف 
الـــــــــــــعـــــــــــــام 
مــــــــــــــعــــــــــــــه، 
 مـــن 

ً
قـــــــــادمـــــــــا

باريس سان جرمان 
الفرنسي.

بدأ سارابيا مسيرته اليافعة 
فــي ريـــال مــدريــد، وحمل شــارة 
قــــيــــادة مــنــتــخــب إســـبـــانـــيـــا لما 
 فــي 2011، الــذي 

ً
دون 19 عــامــا

ــا  ـــوج آنــــذاك بلقب كـــأس أوروبـ
ُ
ت

لــهــذه الــفــئــة تــحــت قــيــادة جولن 
لـــوبـــيـــتـــيـــغـــي الـــــمـــــدرب الـــحـــالـــي 

للنادي اإلنكليزي.
 )

ً
ــا ــامــ لـــعـــب الـــمـــهـــاجـــم )30 عــ

 فــي صفوف خيتافي، ثم 
ً
أيــضــا

إشبيلية، حيث تخطى معدله 
الــــــ 10 أهـــــــداف و10 تـــمـــريـــرات 
حاسمة في الموسم الواحد، ما 

مهد له الطريق للعب مع المنتخب 
اإلسباني )26 مباراة دولية(.

 مــن 
ً
ا وكــــــــــان ســـــارابـــــيـــــا جــــــــــــزء

المنتخب اإلسباني بكأس العالم 
األخـــيـــرة فــي قــطــر، قــبــل أن يـــوّدع 
المسابقة من دور الـــ 16 على يد 

المغرب بركات الترجيح.
انتقل في عام 2019 إلى صفوف 
ســان جرمان، وفــاز معه بثمانية 
ــه الـــمـــوســـم  ــ ــارتــ ــ ــم إعــ ــ ــ ــاب، رغـ ــ ــقــ ــ ــ أل
الماضي إلى سبورتنغ البرتغالي، 
 وقــــدم 11 

ً
حــيــث ســجــل 22 هـــدفـــا

تمريرة حاسمة.
يخوض وولفرهامبتون معركة 
الــبــقــاء فــي »بــريــمــيــيــرلــيــغ«، حيث 
يحتل المركز الــســادس عشر في 
ــــرج من  ــد خـ ــ الـــتـــرتـــيـــب الــــعــــام، وقـ
منطقة الهبوط األسبوع الماضي، 

بفوزه على وست هام 1-صفر.

هيرتا برلين يعلن ضم نايديرليشنير
أعلن نادي هيرتا برلين األلماني 
ــقــــدم أمــــــس، أن الــمــهــاجــم  لـــكـــرة الــ
فلوريان نايديرليشنير الذي كان 
من المفترض أن ينتقل إلى الفريق 
 من أوغسبورغ في الصيف، 

ً
قادما

انضم اآلن إلى الفريق بشكل فوري. 
 مع 

ً
ووقــع نايديرليشنير عقدا

هــيــرتــا بــرلــيــن يستمر حــتــى عــام 
 .2025

وقـــــال فـــريـــدي بــوبــيــتــش مــديــر 
الكرة بنادي هيرتا برلين: يسعدنا 
أننا تمكنا من إبرام الصفقة، التي 
كــانــت مـــقـــررة فـــي الــصــيــف، خــال 
سوق االنتقاالت الحالية وسعداء 
باإلمكانات التي يمكن أن يضيفها 
لنا فلوريان في المباريات المتبقية 
لــلــفــريــق فــي الــمــوســم الــحــالــي من 

البوندسليغا )الدوري األلماني(. 
ويــحــتــل هــيــرتــا بــرلــيــن الــمــركــز 
الخامس عشر في البوندسليغا، 
ويستأنف مــشــواره في المسابقة 

بمواجهة بوخوم السبت المقبل. 
)د ب أ(

أنهى الــمــدرب أديــنــور لــيــونــاردو »تيتي«، الــذي 
قاد منتخب البرازيل ست سنوات ونصف السنة، 
ي 

َ
وخـــاض معه نهائيات كــأس الــعــالــم فــي نسخت

روسيا 2018 وقطر 2022، عقده مع »السيليساو«، 
فــي حــيــن ال يــــزال االتـــحـــاد الــبــرازيــلــي لــكــرة الــقــدم 

يبحث عن بديل.
ــراره  ــان أعــلــن بــالــفــعــل قـ وتـــوجـــه تــيــتــي، الــــذي كـ
بمغادرة الجهاز الفني لـ »راقصي السامبا« بعد 
نهائيات كأس العالم في قطر بغض النظر عن 
النتيجة، إلى مقر االتحاد، أمس األول، بعد 
انتهاء فترة اإلجازة إلضفاء الطابع الرسمي 

على نهاية عهده كمدرب للبرازيل.
وقال المدرب، في بيان مقتضب أدلى به 
من مقر المنتخب: »أريد أن أشكر الاعبين 
والــمــوظــفــيــن )فــــي االتــــحــــاد الـــبـــرازيـــلـــي( 
والــقــيــادات والصحافيين، الــذيــن ربما 
اخـــتـــلـــفـــت مـــعـــهـــم فـــــي الــــــــــرأي لــكــنــنــي 

.»
ً
أحترمهم دائما

ــنـــع عــــن اإلدالء بــتــصــريــحــات  ــتـ وامـ
 أنه وقع فسخ العقد ورفض 

ً
أخرى، مؤكدا

الــحــديــث عــن مستقبله والـــعـــروض التي 
تلقاها لتولي قيادة بعض األندية، قبل أن يلمح 

إلــى أنــه ينوي قضاء إجــازة قبل تولي قيادة ناد، 
يفضل أن يكون أوروبيا.

وبهذه الخطوة، انتهى عصر تيتي في صفوف 
المنتخب البرازيلي، حيث خسر »السيليساو« ستة 
فقط من أصل 81 مباراة خاضها منذ عام 2016 )60 
 من نهائيات 

ً
 جدا

ً
 و15 تعاداًل(، لكنه خرج مبكرا

ً
فوزا

كأس العالم في روسيا وقطر، وخسر نهائي »كوبا 
أميركا« العام الماضي أمام األرجنتين، منافستهم 

التقليدية.
وكان لقب البرازيل الوحيد في حقبة تيتي هو 
»كوبا أميركا 2019«، البطولة التي استضافتها 
على أراضيها، وكانت أفضل نتيجة لها هي تأهلها 
كمتصدرة في تصفيات كأس العالم 2018 و2022.
وال يخفي االتحاد البرازيلي رغبته في تعيين 
مـــدرب أجنبي لــقــيــادة المنتخب األول، ومــن بين 
األســمــاء المحتملة الــتــي تــم طــرحــهــا يــبــرز كــارلــو 
أنشيلوتي وجــوزيــه مــوريــنــيــو وبــيــب غــوارديــوال 

ولويس إنريكي. 
)إفي(

 عن منتخب البرازيل
ً
تيتي يرحل رسميا إبيرل: نأمل أن يتعرض بايرن لكبوة

أبدى ماكس إبيرل مدير الكرة بنادي اليبزيغ األلماني لكرة القدم أمله في أن 
 بلقب الدوري األلماني، لكبوة في األعوام 

ً
يتعرض بايرن ميونخ، األكثر تتويجا

المقبلة. وقال إبيرل في مقابلة لصحيفة »ميتلدويتشه تسايتونغ« نشرتها أمس: 
»سيأتي يوم يتخلى فيه بايرن ميونخ عن عرشه، وسنكون حينها سعداء. أنا 

 بالطبع إذا نجحنا في أن نخلفه«. 
ً
كمسؤول بنادي اليبزيغ، سأكون سعيدا

 
ً
وتوج بايرن ميونخ بلقب الدوري في األعوام العشرة الماضية ويتصدر حاليا

جـــدول الــــدوري. ويستأنف اليــبــزيــغ مــشــواره فــي الــــدوري األلــمــانــي هــذا الموسم 
 
ً
 الجمعة، ويرى أن المواجهات مع الفريق البافاري دائما

ً
بمواجهة بايرن ميونخ غدا

ما تكون مثيرة. وقال إبيرل في إشارة إلى ناديه السابق: »المباريات أمام بايرن 
 .

ً
 ما تحمل مكانة خاصة بالنسبة لي. واآلن مع اليبزيغ، يبدو األمر مثيرا

ً
دائما

فاآلن أعمل مع فريق يحظى بفرص في الفوز على بايرن أكثر من الفرص التي 
كان يحظى بها بوروسيا مونشنغادباخ«.
وتجدر اإلشارة إلى أن اليبزيغ حقق 

 فــقــط عــلــى بــايــرن 
ً
 واحـــــدا

ً
انـــتـــصـــارا

في الـــدوري األلماني في سجل 
مــواجــهــاتــهــمــا مــنــذ ديــســمــبــر 
2016. وفــــــــــي آخــــــــــر خـــمـــس 
مــبــاريــات جمعت بــيــن الفريقين، 
حقق بايرن ميونخ ثاثة انتصارات 

مقابل تعادلين.
 )د ب أ(

البرازيلي تيتي

ساليرنيتانا يعيد نيكوال بعد يومين من إقالتهساليرنيتانا يعيد نيكوال بعد يومين من إقالته
بعد يومين فقط من إقالته، عــاد دافيدي 
 لنادي ساليرنيتانا، 

ً
نيكوال، األربعاء، مدربا

صــاحــب الــمــركــز الــســادس عشر فــي الـــدوري 
اإليطالي لكرة القدم.

ــان ســالــيــرنــيــتــانــا أعــلــن االثــنــيــن إقــالــة  وكــ
نيكوال بعد يوم من الخسارة المذلة 2-8 ضد 
مضيفه أتاالنتا في المرحلة الثامنة عشرة 

من »سيري أ«.
وفشل الفريق في تحقيق الفوز بمبارياته 
الست األخيرة، حيث ُمني بأربع هزائم مقابل 
تعادلين، ما أدى إلى تراجعه للمركز السادس 
عشر، على ُبعد تسع نقاط من منطقة الهبوط.

وقــــــال نـــيـــكـــوال فــــي مـــنـــشـــور عـــلـــى مـــواقـــع 
التواصل االجتماعي، األربــعــاء، إنه سيبقى 
 للفريق بعد مشاورات أجراها مع مالك 

ً
مدربا

 :
ً
النادي دانيلو إيروفولينو، الثاثاء، مؤكدا

»طلبت من الرئيس بكل قواه أن يعيد النظر 
في قراره«.

وفــي اتصال مع وكالة فرانس بــرس، أكد 
النادي القرار، وأن نيكوال سيستمر في العمل 

بــمــوجــب الــعــقــد ذاتـــه الـــذي يــربــطــه بــالــنــادي 
حتى عام 2024، والذي وقع عليه في يونيو 
الــمــاضــي، بعد أن نجح بأعجوبة فــي إبقاء 

الفريق بدوري األضواء مع نهاية الموسم 
الفائت.

( إلـــى 
ً
وصــــــل نـــيـــكـــوال )49 عـــــامـــــا

ســالــيــرنــيــتــانــا فــــي فـــبـــرايـــر 2022 
عندما كــان الفريق يحتل المركز 
ــــدوري، وفــــي طــريــقــه  ــالـ ــ األخـــيـــر بـ

إلــــى الــهــبــوط إلــــى »ســـيـــري ب«، 
لـــكـــنـــه نـــجـــح فــــي الــــبــــقــــاء بــيــن 
الـــكـــبـــار بــالــمــرحــلــة األخـــيـــرة 

مـــــن الــــمــــوســــم الــــمــــاضــــي، 
بفارق نقطة عن منطقة 

ــد أن  ــ ــعـ ــ الــــــهــــــبــــــوط، بـ
خسر فقط مباراة 

واحدة من آخر 
ــاز  ــ ثــــــمــــــاٍن، وفــ

بأربع.

بابلو سارابيا

https://www.aljarida.com/article/11554
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https://www.aljarida.com/article/11559
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https://www.aljarida.com/article/11561
https://www.aljarida.com/article/11562
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https://www.aljarida.com/article/11565


ــــن شـــرح  ــن الـــعـــلـــمـــاء مـ ــ ــق مـ ــريــ تـــمـــّكـــن فــ
السلوك الشاذ للنجم Gaia17bpp، الذي 
 عــلــى مـــدى عامين 

ً
زاد ســطــوعــه تــدريــجــيــا

ونصف العام.
وبدأ Gaia17bpp في السطوع مرة أخرى 
بعد كسوف دام 7 سنوات. ولم يكن سبب 
تعتيم النجم البعيد هو تغيرات داخلية، بل 
بواسطة سحابة من الغبار تحيط بالنجم 

المرافق.
 ،Gaia17bpp ويشير االكتشاف إلــى أن
هو جزء من نوع نادر من النظام الثنائي، 
ــفــــاجــــئ الـــــــــذي تــمــت  ــمــ وكـــــــــان ســــطــــوعــــه الــ
 نتيجة لنهاية الكسوف 

ً
مالحظته أخــيــرا

الذي أحدثه رفيقه القزم األبيض.
ــة إن  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــرئـ ــ وتــــــــقــــــــول الـــــفـــــرضـــــيـــــة الـ
Gaia17bpp، وهو عمالق أحمر أكبر بـ 55 
مرة من الشمس، قد يكون مثااًل على نظام 
 يحجب ضوءه نجٌم 

ً
نجمي ثنائي نادر جدا

مصاحب صغير محاط بقرص هائل من 
مادة مغبرة يمر أمام النجم األكبر كل 100 

أو 1000 سنة.
وأوضح عالم الفيزياء الفلكية بجامعة 
واشــنــطــن، أنــاســتــاســيــوس تــزانــيــداكــيــس، 
خالل مؤتمر صحافي في االجتماع الـ 241 
للجمعية الفلكية األمــيــركــيــة، نقله موقع 
روســيــا الــيــوم، أمـــس، أنــه »أثــنــاء التحقيق 
 
ً
في مجموعة بيانات غايا صادفنا نجما
غير عــادي، وأظهرت البيانات األرشيفية 
 ،Gaia17bpp أنه في حوالي عام 2017، بدأ
والذي بالكاد يمكن اكتشافه، في التوهج 
. كان 

ً
على مدار عامين ونصف العام تقريبا

، فالنجوم عادة ال تفعل هذا«.
ً
 حقا

ً
هذا رائعا

ولجأ تزانيداكيس وزمالؤه إلى بيانات 
أرشيف أخرى ليروا كيف تصرف النجم في 
 Gaia17bpp الماضي، ووجدوا أن سجالت

تعود إلى الخمسينيات من القرن الماضي، 
وخــــالل مــعــظــم ذلــــك الـــوقـــت، ظـــل الــعــمــالق 
األحــمــر فــي نفس السطوع الــثــابــت، وبعد 

ــدأ الــنــجــم  ــام 2012، بــ ــك، فـــي حـــوالـــي عــ ــ ذلـ
فجأة باالختفاء حتى عاد للظهور الكامل 

في 2019«.
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محمد علي عبدالرحيم الكندري
، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: بيان، ق5، 

ً
71 عاما

طريق 10، م32، ت: 66530389، 99632175، 99885482
محمد علي محمد رضا ملك

، شيع، العزاء في المقبرة، ت: 66703151
ً
70 عاما

محمد صالح عبدالله الشعيب
، شيع، العزاء في المقبرة، ت: 66683834

ً
54 عاما

أحمد محمد إبراهيم الجعفر
، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: األندلس، 

ً
57 عاما

ق13، ش16، م24، ت: 66689749، 99393575
زهره عبد الرسول خلف

، شيعت، الــرجــال: الــزهــراء، ق5، ش42، م56، النساء: 
ً
69 عــامــا

الصليبية، ق8، ش15، م13، ت: 65050889، 99373791
عبدالرحمن علي أحمد سكين الكندري

، شيع، العزاء في المقبرة، ت: 52225555
ً
88 عاما

عائشة عيسى النقي أرملة: حيدر عبد الرسول النقي
، شيعت، الرجال: مسجد الوزان، مبارك العبدالله، النساء: 

ً
94 عاما

عبدالله السالم، ق2، ش22، م12، ت: 66636867، 22571667
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ً
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02:53 مــــــســــــــــــــــاًء 

وفاة أكبر معمرة في العالمخالف عائلي يجبر طائرة على الهبوط
اضـــطـــر قـــائـــد طـــائـــرة »فـــالي 
أديل« التي كانت متجهة صباح 
ــار الـــقـــاهـــرة إلـــى  أمـــــس مــــن مـــطـ
مطار الملك عبدالعزيز الدولي 
بجدة، إلى إنزال راكبة مصرية.

ونــقــل مــوقــع روســـيـــا الــيــوم، 
أمــــــــــس، عــــــن مــــــصــــــادر بـــمـــطـــار 
القاهرة، أنه أثناء تحرك الطائرة 
على ممر اإلقالع، فوجئ قائدها 
ــة وانـــهـــيـــارهـــا،  ــبـ ــراكـ بـــصـــراخ الـ

وبــــعــــد تـــهـــدئـــتـــهـــا، كـــشـــفـــت عــن 
حــــدوث مــشــاجــرة عــبــر الــهــاتــف 
مع زوجها الموجود بالسعودية 

بسبب خالفات عائلية.
ووفــق المصادر، عندما علم 
الــــزوج بــتــحــرك الــطــائــرة تــوّعــد 
زوجــتــه، فطلبت إلــغــاء سفرها، 
فاضطر قــائــد الــطــائــرة للعودة 

وإنزالها.

تـــوفـــيـــت الـــراهـــبـــة الــفــرنــســيــة 
آنــــدريــــه لــوســيــل رانــــــــدون، أكــبــر 
معمرة في العالم، ليلة الثالثاء، 
 أثناء 

ً
عن ُعمر يناهز 118 عاما

نومها في دار للمسنين بمدينة 
تولون جنوبي البالد. 

وقــــــالــــــت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية، فــي خبر نقله موقع 
ــيـــوم، أمــــس األول، إن  روســـيـــا الـ
آندريه عملت مربية في شبابها، 

وتـــــم تــعــمــيــدهــا فــــي الــــــ 26 مــن 
ُعمرها، وفي سن الـ 41 أصبحت 
 
ً
ــبــــة، وعــمــلــت مــــدة 28 عــامــا راهــ

بــمــســتــشــفــى فــــي فـــيـــشـــي، حــيــث 
ساعدت األيتام وكبار السن. وفي 
عام 1979 دخلت خدمة دير في 
سافوي، ومنذ عام 2009 كانت 
تعيش بدار لرعاية المسنين في 
تولون، بعد أن أصبحت كفيفة، 

بسبب تقدمها في السن.

كسوف Gaia17bpp استمر 7 سنوات
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يومية سياسية مستقلة

عن االستجواب 
حسن العيسىوُحكم العدالة

ة سياسية أحدثتها النائبة جنان بوشهري في موضوع 
ّ
هز

المعاشات االستثنائية للقياديين، وفي األغلب ال يستحق 
معظم هؤالء نعت »قياديين«، فُهم ارتقوا إلى مناصبهم عبر 
ــم »اذنـــك خــشــمــك«، أي حسب قــواعــد وأصـــول الــواســطــات 

ّ
ُســل

دار الدولة بها منذ أيام 
ُ
والمحسوبيات التي كانت وال تزال ت

والدة ثروة النفط وإلى غد غير معلوم.
 لــوزيــر الــدولــة لشؤون 

ً
وقــّدمــت النائبة جــنــان اســتــجــوابــا

مــجــلــس الــــــــوزراء بـــــراك الــشــيــتــان بــوضــعــه فـــي وجــــه مــدفــع 
المسؤولية باستغالل المادة ٨0 من قانون التأمينات، حين 
قــرر مجلس الــــوزراء دفــع مثل تلك المبالغ الكبيرة لهؤالء 

القياديين.
ة  فوفق صحيفة االستجواب بالمحور األول، وهو »إساء
استغالل السلطة«، أي سوء استعمال سلطة مجلس الوزراء 
في المادة السابقة، فإذا كانت هي مسؤولية المجلس، فلماذا 
؟ ولماذا ال تكون 

ً
يتم توجيه االستجواب للشيتان تحديدا

المسؤولية على سمو رئيس الحكومة، بــداًل مــن تحميلها 
 في تلك الوزارة؟... توجيه االتهام في هذه 

ً
لشخص كان وزيرا

الحالة فيه ظلم وانحراف عن قواعد العدالة حين يتم تحميل 
وزر االنحراف لفرد، بينما هي مسؤولية جماعية.

 في صحيفة االستجواب تقرر النائبة جنان »أن هذا القرار 
 لتقديم عدد من 

ً
)زيادة المعاشات االستثنائية( صدر الحقا

 بقانون بإلغاء نص المادة 80 
ً
أعضاء مجلس األمة اقتراحا

 بين الفعلين... »أي أن 
ً
من قانون التأمينات، مما يصنع رابطا

توّجه النواب نحو إلغاء المادة ثم رد )تالحق( مجلس الوزراء 
 لربما تلّمح النائبة 

ً
بتقرير الزيادة قبل مناقشتها«، هنا أيضا

إلى أن الوزير الشيتان كان المحّرك لهذا الرد االستغاللي من 
مجلس الوزراء، لكن لماذا يتم تلبيس الشيتان هذه التهمة، 
ولماذا ال يكون محلها أي نائب أو وزيــر آخــر... هل في ذلك 

أي صورة للعدالة؟!
 في المحور الثاني تحّمل النائبة المجتهدة جنان 

ً
أيضا

الوزير الشيتان عــبء مسؤولية تعيين عــدد من القياديين، 
دون مــراعــاة ضــوابــط التعيين الــتــي وضــعــهــا وزيـــر الــدولــة 
ذاته، ودون االلتفات إلى قرارات مجلس الخدمة المدنية في 
هذا الشأن، لكن في هذا الموضع كذلك السؤال يثور: لماذا 
يحمل الشيتان مسؤولية التعيين هنا، بينما هي مسؤولية 
مجلس الوزراء بكامله؟ وال يختلف األمر في المحور الثالث 
لــالســتــجــواب عـــن ُحــكــم الــمــحــوريــن الــســابــقــيــن، فــلــمــاذا كــان 
الشيتان »وحده« المسؤول في غياب التنسيق حول استعجال 

عدد من مشروعات القوانين؟
هل هذا جديد في اإلدارة السياسية لشؤون الدولة الغارقة 
ب  فــي غياب األولــويــات والتسابق للظهور اإلعــالمــي وتكسُّ

نجومية فارغة للشهرة على حساب هموم كبيرة للوطن؟!
المقال ال يهدف إلــى الــدفــاع عــن الــوزيــر الشيتان، بــل هو 
تساؤل عّما إذا تمت مراعاة قواعد العدالة وتحديد أشخاص 
 

ّ
المسؤولية؛ ليس في المسائل السابقة فقط، وإنما في جل

الــفــوضــى الــضــاربــة فـــي اإلدارة الــســيــاســيــة لــلــدولــة وغــيــاب 
األولويات.

ــــذي لـــم يفهم  أفــتــكــر أنـــنـــي الــوحــيــد الـ
تعبير »الرواتب االستثنائية«...

فهمي الــبــســيــط لــلــمــوضــوع أن هناك 
« و»ذكــــــاًء« 

ً
 »عـــلـــمـــا

ً
 اســتــثــنــائــيــا

ً
شــخــصــا

 باإلمكان 
ً
 به مهنة أيضا

ً
«، ومناطا

ً
و»فطنة

تصنيفها كمهنة استثنائية.
 وشـــمـــااًل، وســرحــت في 

ً
الــتــفــت يمينا

تــفــكــيــري لـــأعـــلـــى ولــــأســــفــــل، فـــوجـــدت 
أن هــذه الــصــفــات تجتمع فــي أشخاص 

ومهن، مثل:
1ـ أستاذ الجامعة المتميز. 

2ـ الطبيب البارع ذو التخصص النادر. 
3ـ المهندس المتميز. 

4ـ الــمــتــخــصــص بـــعـــلـــوم الــكــمــبــيــوتــر 
والـــمـــتـــبـــحـــر بــلــغــة الـــســـايـــبـــر cyper أو 

 information« تكنولوجيا المعلومات
.»technology

5ـ األديب المتميز.
6ـ الموسيقار الموهوب.

7ـ الدبلوماسي الفريد في هذه المهنة 
الشاقة.

ثـــم الــتــفــت إلــــى مـــا نــشــره اإلعـــــالم عن 
المحظوظين الذين حصلوا على رواتب 
استثنائية ومكافآت ورواتـــب تقاعدية 
مجزية، ولــم أجــد مــن بينهم مــن ينتمي 
ــا ســطــرتــه مـــن الــمــهــن والــصــفــات  ــى مـ إلــ

السبع المذكورة أعاله.
 لمن استثنته الحكومة ووهبته 

ً
هنيئا

 ومـــكـــافـــأة مــحــتــرمــة 
ً
 اســتــثــنــائــيــا

ً
ــا ــبــ راتــ

 براتب أعلى بكثير من المعدالت 
ً
وتقاعدا

العادية...
 بأن هناك من يعتقد أن كل هذه 

ً
علما

المميزات التي حصلوا عليها فقط ألن 
 
ً
الحكومة تحبهم كأشخاص، وهم أيضا
 في 

ً
 وعشقا

ً
مــن الــنــوع الــذي يموت ُحــبــا

الحكومة!
 لـــهـــم بــــذلــــك الــــحــــب والـــعـــشـــق 

ً
هـــنـــيـــئـــا

 لمن ال يحب 
ً
المتبادل، وليكن هذا درسا

الــحــكــومــة ويــنــتــقــدهــا »بــقــلــب مــنــصــح«، 
وعزاؤنا الحار لحرمانه من االستثناء!

د. ناجي سعود الزيدالحب بال والعشق سم قاتل

الله بالنور

إشكاليات الممارسات البرلمانية الكويتية، المتراجعة والمتتالية، 
ض له النظام االنتخابي منذ عام  منبعها العبث والترقيع الذي تعرَّ
ل مسؤوليته طرفان أساسيان ال ثالث لهما،  19٨1، وهو عبث يتحمَّ
لطة السياسية، وأعضاء مجلس األمة، منذ ذلك الوقت إلى  هما: السُّ

يومنا هذا.
لطة إثر حلها لمجلس األمة في عام 19٨1 وجدت ضالتها في  فالسُّ
نها من التفرد  ، ظنت أنه سيمكِّ

ً
 خاطئا

ً
لطة، فرسمت تصورا التفرد بالسُّ

بها على الدوام، فقامت بتعديل الدوائر االنتخابية ونظام التصويت، 
مي غير مدروس، لخمٍس وعشرين دائرة بصوتين،  وهو تعديل تحكُّ
كانت نتيجته إفــراز زيــادة مخيفة في الظواهر المخربة والمشوهة 
لالنتخابات، وبالتبعية مشوهة للبرلمان وتكوينه وممارساته، 
ولعل مــواضــع التشويه تمثلت بـــ )شــيــوع نقل األصـــوات، وشرائها، 
وتــبــادلــهــا، وتوظيفها بقلص بعض المرشحين آلخــريــن، وظهرت 
بصورة بشعة االنتخابات الفرعية فئوية وقبلية وطائفية، وراجت 
المناطقية، فصار اختيار السكن حسبة انتخابية أوجدت كانتونات 
فئوية، وتكّرس الخطاب الفئوي الذي يهدد الوحدة الوطنية، وأصبح 
د نائب الخدمات، والنواب المناديب  النجاح بأصوات ضئيلة، وتسيَّ
من بائعي مقاعدهم(، وهكذا بدأت عجلة تشويه النظام االنتخابي 

وتراجع الممارسة البرلمانية وتشوهها.
وفــــي ظـــل هــــذا الــنــظــام االنــتــخــابــي الــمــشــوه والــعــبــثــي تـــم الــعــبــث 
بالجنسية، فدخلت طبقة ناخبين جديدة فاقت بعددها أبناء الكويت 
األصليين، ثم منح أبناء المتجنسين حق الترشيح من خالل القانون 

.1994 /44
وقــد تسابق األعــضــاء على حماية نــظــام الـــ 25 دائـــرة بصوتين، 
ــِدع الشعب بوهم اإلصــالح 

ُ
 على مقاعدهم، وكذلك حينما خ

ً
حفاظا

 للنظام االنتخابي، وهو لم 
ً
»بحملة نبيها خمس«، باعتباره إصالحا

س كل الظواهر  يكن كذلك، وقد كشفت األيام عن حقيقته، فهو نظام كرَّ
المشوهة والمسيئة لالنتخابات، والتي سبق اإلشارة إليها، بل وزاد 

من تردي الممارسة البرلمانية.
ومنه انتقلنا إلى نظام الدوائر الخمس بصوت واحد، بتفرد من 
ين من ضخامة تشوه النظام االنتخابي  لطة، وها نحن نعاني األمرَّ السُّ
بكل الظواهر المسيئة السابقة، في ظل هذا النظام، وتسابق النواب 
، بل وتعاظمت حالة التردي 

ً
لحصد المقاعد من بوابته الفاسدة أيضا

في الممارسة البرلمانية.
ــلــطــة،  ومـــا أشــبــه الــيــوم بــالــبــارحــة، فــهــاهــم األعـــضـــاء، ومــعــهــم الــسُّ
يتسابقون لتقديم المقترحات للنظام االنتخابي، دون توجه حقيقي 
لإلصالح السياسي الذي ُيرتجى أن يكون النظام االنتخابي مدخله، 
لكن - وبكل أسف - غاية المقترحات مصالح ضيقة هدفها الحفاظ على 
المقاعد واألنانية الشخصية، وال عزاء للبلد، وال وجه للقول غايتها 
تطوير الديموقراطية واالرتقاء بالممارسة البرلمانية، ويصدق هذا 
- على مقترح قانون القوائم النسبية، ومقترح 

ً
الوصف - في رأينا أيضا

الــدوائــر الخمس بصوتين، وكذلك مقترح رئيس المجلس الصوت 
للدائرة، والثالثة أصوات الحرة خارج الدائرة، وغيرها من المقترحات.
لــذا فإنه ال مفر من أن نؤكد أن النظام االنتخابي ال يــزال ُعرضة 
للتشويه والتجريب والعبث والترقيع في كل تلك المقترحات، والذي 
دمر البلد من خالل ممارسة برلمانية رديئة ومتراجعة تتحكم فيها 
كل االعتبارات والمؤثرات التي تنحرف بالعملية االنتخابية وبالعمل 
 عن 

ً
البرلماني، على حد سواء، عن الممارسة الرشيدة والسوية، بعيدا

تحقيق مصلحة البالد.
ص 

ّ
فإصالح النظام االنتخابي طريقه معلوم، وإطاره أي نظام يخل

 يتنكب هذا 
ْ
االنتخابات من الظواهر المشوهة والمسيئة السابقة، وَمن

الطريق فليدرك أنه بعيد عن اإلصالح السياسي، وال أجد أفضل من 
 لإلصالح، لذلك أتمنى صدوره 

ً
النظام االنتخابي الالجغرافي طريقا

لطة، ولتكن مبادرتهما لإلصالح هذه  من البرلمان أو فرضه من السُّ
المرة، إصالحهما للتشويه السابق بإصالح جدي ومجٍد لنظامنا 

االنتخابي، وإنا لمنتظرون.
***

حكومة تقود البلد… برافو
الــحــكــومــة بــــدأت تــســيــر عــلــى خــريــطــة طــريــقــهــا، وهـــو بــرنــامــجــهــا 

السياسي، فها هو وفاؤها بعهودها:
- لقاء تنسيقي مع لجنة األولويات البرلمانية.

- مصالحة وطنية بعفو أميري كريم.
- إعادة النظر بالمرتبات واألجور لزيادتها.

النظام االنتخابي 
أ. د. محمد المقاطع واإلصالح الحقيقي
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