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الحكومة ترفض شروط »المالية« البرلمانية
أكدت تمسكها ببيان العجمي وعدم تقديم تعهدات على مقترحات مالية غير معلومة القيم 

»معاهدة صداقة« بين 
ماكرون وإسبانيا 

... رسالة 
لبرلين وواشنطن

األبيض أنهى معسكر 
أبوظبي وباشر التدريبات
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وكيل »الدفاع« يشارك 
في مؤتمر اإلمارات 

للصحة العسكرية

»التربية«: آلية جديدة 
لـ »اإلشرافية« تجعل 

50% لالختبار ومثلها 
للمقابلة

الكويت: ندعم النضال 
الفلسطيني المشروع ضد 
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 محليات

 الثانية
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ارتفاع مؤشرات البورصة 
والسيولة تتجاوز 

52.6 مليون دينار

 اقتصاد
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»أحدب نوتردام« 
مسرحية 

استعراضية غنائية 
بلهجة كويتية

في وقت صرح رئيس لجنة الشؤون المالية واالقتصادية 
البرلمانية النائب شعيب الــمــويــزري، بــأن أعضاء اللجنة 
اتــفــقــوا عــلــى ســحــب تــقــريــرهــا عــن االقـــتـــراح بــقــانــون بــشــراء 
قــروض المواطنين في الجلسة المقبلة لمجلس األمــة إذا 
تعّهدت الحكومة بتحقيق عدة متطلبات، علمت »الجريدة« 
مــن مــصــادرهــا أن الــحــكــومــة رفــضــت تــقــديــم تــعــهــدات على 
مــقــتــرحــات قــوانــيــن ذات كــلــفــة مــالــيــة غــيــر مــعــلــومــة الــقــيــم، 
متمسكة بالبيان الــذي تــاه وزيــر الــدولــة لــشــؤون مجلس 
األمة وزير الدولة لشؤون اإلسكان عمار العجمي في جلسة 

١٠ يناير الجاري.
وأضــافــت المصادر أن الحكومة تــرى في إرجــاع تقارير 
الــلــجــنــة وســحــب االســتــجــوابــيــن الــمــقــدمــيــن لــوزيــر المالية 
عــبــدالــوهــاب الــرشــيــد ونــائــب رئــيــس مجلس الــــوزراء وزيــر 

الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان المخرج 

محيي عامر وفهد تركي 
وعلي الصنيدح

الخالد يعتمد أكبر حركة 
ترقيات بـ »الداخلية«

»نفط الكويت« تدرس استغالل الطاقة المتجددة

 من مختلف الرتب العسكرية
ً
شملت 3193 ضابطا

تعاقدت مع »وورلي« لمعرفة جدوى استخدامها في حقولها

● محمد الشرهان
في أكبر حركة ترقيات بتاريخ 
وزارة الداخلية، يعتمد النائب 
ــوزراء  ــ األول لــرئــيــس مــجــلــس الــ
ــة الـــشـــيـــخ طـــال  ــيـ ــلـ وزيــــــر الـــداخـ
 من 

ً
الخالد ترقية 3193 ضابطا

مختلف الرتب العسكرية خال 
يناير الجاري وفبراير ومــارس 

المقبلين.
وقــالــت »الــداخــلــيــة«، فــي بيان 
أمـــس، إن يناير سيشهد ترقية 
، منهم 100 عقيد 

ً
312 ضــابــطــا

إلى رتبة عميد، وترقية مقدم إلى 
عقيد، ورائد إلى مقدم، و5 ضباط 
مـــن نــقــيــب إلــــى رائـــــد، و205 من 

مازم أول إلى نقيب.

 مع 
ً
 استشاريا

ً
ــعــت شركة نفط الكويت، أمــس، عــقــدا

ّ
وق

شركة وورلي لاستشارات إلجراء دراسة جدوى تفصيلية 
الستغال الطاقة المتجددة في حقولها بمختلف مناطق 

العمليات.
وقالت »نفط الكويت«، في بيان أمــس، إن هذه الخطوة 
 لــخــريــطــة الــطــريــق بــشــأن الــتــحــول فــي الطاقة 

ً
تــأتــي وفــقــا

للوصول إلى صافي انبعاثات »صفري« لغاز ثاني أكسيد 
الــكــربــون بحلول عــام 2050، مضيفة أنــه سيتم استغال 
الكهرباء المنتجة من محطات الطاقة المتجددة المزمع 
إنشاؤها في تغذية حقول الشركة ومنشآتها عبر ربطها 

بالشبكة الوطنية للكهرباء.
وذكرت أن لديها خبرة سابقة في هذا الشأن من خال 
مشروع »سدرة 500« للطاقة المتجددة بسعة 10 ميغاوات 
مــن الــطــاقــة الشمسية الــكــهــروضــوئــيــة، الـــذي أقــامــتــه منذ 

سنوات في حقل أم قدير، غرب الكويت. 02

»البلدي« يتسلم مشروع ثاني أطول جسر بالكويت
ً
»تطوير طريق الفحيحيل« بطول 36 كم ويمتد عبر 22 تقاطعا

● محمد جاسم
، أحالت بلدية الكويت، 

ً
بعد اعتماده رسميا

مــشــروع ثــانــي أطــــول جــســر فــي الــكــويــت بعد 
ــو »تـــطـــويـــر طــريــق  ــ ــابــــر، وهـ جـــســـر الـــشـــيـــخ جــ

الفحيحيل السريع« إلى المجلس البلدي.
ــا الـــفـــنـــي، طلب  ــهـ وأّيـــــــدت الــبــلــديــة، فـــي رأيـ
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــطــرق والــنــقــل الــبــري إنــشــاء 
الجسر العلوي الــذي يبدأ من مدينة الكويت 
إلــى منطقة الصباحية الجنوبية بــطــول 36 
 مــتــعــددة 

ً
كـــم، ويــتــضــمــن تــطــويــر 22 تــقــاطــعــا

المستويات. 
وأوضــحــت أن الجسر يتألف مــن 3 حــارات 

بكل اتجاه، إضافة إلى توسعة الطريق 

ً»نزاهة«: حمينا 12 
 وإداريا

ً
 قانونيا

ً
مبلغا

٠٥

مصرع شخصين وإصابة مصرع شخصين وإصابة 6060 في تدافع  في تدافع 
قبيل نهائي »خليجي قبيل نهائي »خليجي 2525««

جانب من فوضى التدافع لحضور مباراة نهائي »خليجي ٢٥« في البصرة أمس

واشنطن تتجه لدعم هجمات كييف على القرم
روسيا: هزيمتنا في أوكرانيا ستؤدي إلى حرب نووية

تتجه إدارة الرئيس األميركي جو بايدن للموافقة على دعم 
أوكــرانــيــا فــي ضـــرب شــبــه جــزيــرة الــقــرم الــتــي ضمتها روســيــا 
فــي خــطــوة أحــاديــة عـــام 2014، حسبما ذكـــر تــقــريــر لصحيفة 
»نيويورك تايمز«، في واحدة من أكثر خطوات البيت األبيض 

جرأة حتى اآلن.
ــارم مــنــذ الـــغـــزو الـــروســـي  ــ والـــتـــزمـــت إدارة بـــايـــدن بــخــط صـ
ألوكــرانــيــا، ورفــضــت تــزويــد كييف باألسلحة الــتــي تحتاجها 
 لشن 

ً
الستهداف شبه الجزيرة، التي تستخدمها روسيا قاعدة

ضربات مدمرة على أوكرانيا.
، وفق »نيويورك تايمز«، فبعد 

ً
لكن هذا األمر بدأ يتغير أخيرا

أشهر من المناقشات مع المسؤولين األوكرانيين، بدأت 
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ً
أوروبا تقترب من تصنيف »حرس إيران« إرهابيا
طهران تلّوح بعواقب »نووية« وأمنية... وتكافح »ستارلينك« بجهاز صيني

● طهران - فرزاد قاسمي
صّوت البرلمان األوروبي، أمس، لمصلحة 
قرار يمهد لتصنيف االتحاد األوروبي للحرس 
الــثــوري اإليــرانــي منظمة إرهــابــيــة بسبب ما 
وصــفــه الــبــرلــمــان بـــدور »الـــحـــرس« فــي حملة 
الــقــمــع الـــدامـــي ضـــد االحــتــجــاجــات الشعبية 
في إيران وتزويده لروسيا بطائرات مسيرة 
الستخدامها ضد أهداف مدنية في أوكرانيا.

وتــخــطــط طــهــران لــلــرد عــلــى هـــذا الــقــرار، 
 بإلغاء االتفاق النووي 

ً
الذي يوصي أيضا

ومــعــاقــبــة الــمــرشــد األعـــلـــى عــلــي خامنئي 
ــي، بــتــعــلــيــق  ــســ ــيــ ــــم رئــ ــيـ ــ ــــراهـ ــيـــــس إبـ ــ ــرئـ ــ والـ
عـــضـــويـــتـــهـــا فــــي مـــعـــاهـــدة حـــظـــر انـــتـــشـــار 
األســلــحــة الــنــوويــة )NPT(، حسبما كشف 
مصدر في المجلس األعلى لألمن القومي 

اإليراني لـ »الجريدة«.
وحسب المصدر، فإن التيار المتشدد هو 

من صاغ هذا االقتراح الذي قام األمين العام 
للمجلس علي شمخاني بوضعه على جدول 

أعمال اجتماع المجلس األسبوع المقبل.
وأوضـــح الــمــصــدر أن االقــتــراح يتضمن 
ــــل أوجـــــــه الــــتــــعــــاون بـــيـــن إيــــــران  تـــعـــلـــيـــق كـ
والمنظمة الدولية للطاقة الذرية وإخــراج 
كل مفتشيها من الباد وتسريع البرنامج 
ــادة تخصيب الــيــورانــيــوم إلــى  ــ الــــذري وزيـ

أقصى حد ممكن.

العوضي: القيادة السياسية مهتمة بـ »عافية«
»ليس لدى الحكومة مانع إلعادة إقرار إضافة رّبات البيوت بعد تعديل القانون«

ــم أعــضــاء مــجــلــس األمــة 
ّ
بينما تــســل

جـــدول أعــمــال جلسة الــثــاثــاء المقبل، 
الـــــذي تـــصـــدره اســـتـــجـــوابـــا الـــوزيـــريـــن 
ــراك الشيتان،  عــبــدالــوهــاب الــرشــيــد وبـ
أكــد وزيـــر الصحة د. أحــمــد العوضي، 
كــمــا ورد فــي تــقــريــر الــلــجــنــة الصحية 

المدرج على جدول أعمال الجلسة، أن 
القيادة السياسية مهتمة ومؤيدة لفكرة 
القانون الخاص بإضافة شرائح جديدة 

لـ »عافية«.
وأضاف العوضي أن الحكومة ليس 
لــديــهــا أي اعـــتـــراض عــلــى تــمــريــر هــذا 

الــقــانــون، )الـــذي أقـــره المجلس فــي 13 
ديسمبر الماضي بإضافة رّبات البيوت 
وردتـــه الحكومة لــوجــود خطأ مــادي(، 
بعد تعديله بإضافة قانون المساعدات 
العامة لنص البند الرابع من االقتراح، 

ــره  إذ جـــــاء الـــقـــانـــون الــــــذي أقــ
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• زيادة الرواتب  • رفع المعاشات التقاعدية  • زيادة المساعدات للمطلقات واألرامل 
• إلغاء فوائد االستبدال  • ضبط األسعار  • تحسين المعيشة

شروط اللجنة لسحب 
»شراء القروض«:  

 بهذه األمور... وأيدينا ال تزال ممدودة للتعاون معها
ً
• المويزري: سنسحب التقرير إذا قدمت تعهدا

• عالية الخالد: ال يجوز للحكومة إقرار قوانين وزيادات دون دراسات مالية
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»البلدي« يتسلم مشروع...

الحكومة ترفض شروط »المالية«...

أوروبا تقترب من تصنيف »حرس...

العوضي: القيادة السياسية مهتمة...

واشنطن تتجه لدعم...
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 عن وجود 20 
ً
القائم على مستوى سطح األرض بطول 39 كم، فضال

 لربط الجسر بطريق الفحيحيل السريع، الفتة إلى إضافة 7 
ً
منحدرا

جسور مشاة أخرى ومواقف للباصات عند كل جسر.

 االعــتــراف بــأن كييف قــد تحتاج إلــى القوة 
ً
إدارة بــايــدن أخــيــرا

لضرب هذا المالذ الروسي، حتى لو كانت هذه الخطوة ستزيد 
من خطر التصعيد.

وقــال مسؤولون أميركيون للصحيفة إن اإلدارة األميركية 
تــوصــلــت إلـــى االعــتــقــاد بــأنــه إذا تمكن الــجــيــش األوكـــرانـــي من 
اإلظــهــار لروسيا أن سيطرتها على شبه جــزيــرة الــقــرم يمكن 
تــهــديــدهــا، فـــإن ذلـــك ســيــعــزز مــوقــف كييف فــي أي مــفــاوضــات 

مستقبلية. 
وأشار تقرير »نيويورك تايمز« إلى أن المسؤولين األميركيين 
 استهداف سيطرة 

ً
يناقشون مع نظرائهم األوكرانيين خصوصا

بوتين العنيفة على جسر بري يعمل كطريق إمداد حرج يربط 
الــقــرم بــروســيــا عــبــر مــديــنــتــي مــيــلــيــتــوبــول، ومـــاريـــوبـــول التي 

تحتلها روسيا.
 بعُد لمنح 

ً
ومــع ذلــك، فــإن الرئيس األمــيــركــي ليس مستعدا

أوكرانيا أنظمة الصواريخ البعيدة المدى التي قد تحتاجها 
لمهاجمة المنشآت الروسية في شبه الجزيرة.

وقال مسؤول أميركي للصحيفة إن روسيا اعتمدت إلى حد 
كبير على قواعدها العسكرية بالقرم في شن هجمات مكنتها من 
 إلى أن إضعاف 

ً
االستيالء على أراٍض في جنوب أوكرانيا، الفتا

 لألوكرانيين لكسب الحرب.
ً
 رئيسيا

ً
تلك القواعد يعتبر هدفا

ويخشى المسؤولون األوكرانيون من أن بالدهم لن تستطيع 
البقاء على قيد الحياة لسنوات إذا استمر هذا الصراع وواصلت 

روسيا قصف المدن والبلدات.
 ســوى 

ً
ــيـــارا  وذكــــر مـــســـؤول أمــيــركــي آخــــر، أنــهــم ال يــــرون خـ

 إلى أن 
ً
استهداف شبه جزيرة القرم وتعريضها للخطر، مشيرا

 في 
ً
هذه القضية نوقشت في اجتماعات رفيعة المستوى أخيرا

البيت األبيض.
ويقول المسؤولون األميركيون إنه من ضمن أسباب تغير 
تــفــكــيــر الــــواليــــات الــمــتــحــدة وســيــاســتــهــا هـــو تـــضـــاؤل قلقها 
ومخاوفها من فكرة أن استهداف شبه جزيرة القرم قد يدفع 

بوتين إلى استخدام سالح نووي تكتيكي.
إال أن بــعــض الــمــســؤولــيــن األمــيــركــيــيــن اآلخــريــن حــــذروا من 
االســتــهــانــة بـــرد فــعــل روســيــا، قائلين إن رد فــعــل بــوتــيــن على 

استهداف شبه الجزيرة ال يمكن التنبؤ به.
في المقابل، لّوح نائب رئيس مجلس األمن الروسي دميتري 
مدفيديف أمس باستخدام القوة النووية، وكتب على »تيلغرام«: 
 يناقش الــقــادة العسكريون الكبار فــي قــاعــدة رامشتاين 

ً
»غـــدا

التابعة للناتو إمداد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة وأنظمة هجومية 
جديدة. يأتي ذلك مباشرة بعد منتدى دافوس، حيث كرر جميع 
السياسيين الحمقى شعارات على غرار: لتحقيق السالم، يجب 

أن تخسر روسيا«.
وقال الرئيس الروسي السابق مدفيديف: »ال يخطر ببال أي 
من هؤالء التعساء استخالص االستنتاج البدائي التالي وهو 
أن هزيمة أي قوة نووية في حرب تقليدية يمكن أن يؤدي إلى 
اندالع حرب نووية، وأنه لم تخسر القوى النووية صراعات كبرى 

يتوقف عليها مصيرها؟«.
وفيما بدا أنه تخفيف من تصريحات مدفيديف، أكد المتحدث 
باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا لن تغير عقيدتها 
النووية، لكنه حذر من أن تزويد أوكرانيا باألسلحة البعيدة 
الــمــدى قــــادرة عــلــى اســتــهــداف عــمــق األراضــــي الــروســيــة يعني 
انتقال الصراع إلى مستوى نوعي جديد ال يشي بالخير ألوروبا 

واألمن العالمي.

الوحيد من األزمة السياسية والعودة إلى طاولة المباحثات 
لــوضــع خريطة طــريــق تشريعية تــقــوم على بــرنــامــج عمل 

الحكومة.
تصريح المويزري جاء عقب اجتماع اللجنة أمس، الذي 
ــرد الــحــكــومــي بــشــأن تــقــريــرهــا عن  خــصــصــتــه لــمــنــاقــشــة الــ
»شــراء الــقــروض«، حيث قال إن اللجنة وصلت إليها ردود 
 أن أعضاءها اتفقوا على سحب 

ً
غير إيجابية حوله، كاشفا

التقرير فــي الجلسة المقبلة إذا قــدمــت الحكومة فــي تلك 
 بزيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية 

ً
 ملزما

ً
الجلسة التزاما

والمساعدات االجتماعية للكويتيات المطلقات واألرامــل 
وإلــغــاء الفوائد الفاحشة على قــروض االســتــبــدال، وعملت 

على تحسين مستوى المعيشة وضبط األسعار.
 وأكد أن »أيدينا ال تزال ممدودة للحكومة للتعاون، وإذا 
.»

ً
 حول هذه األمور فسنقوم بسحب التقرير فورا

ً
قدمت تعهدا

إلى ذلك، قالت النائبة عالية الخالد إنه ال يجوز للحكومة 
ــات مــالــيــة باعتبارها  ــــادات دون دراســ أن تــقــر قــوانــيــن وزيـ
مؤتمنة على المال العام، موضحة أن امتناعها عن التصويت 
في لجنة شؤون التعليم بشأن زيادة مكافأة الدارسين داخل 

الكويت كان بسبب غياب الدراسات والبيانات الحكومية.
وبــيــنــت الــخــالــد أن »تــلــك الـــزيـــادة مــســتــحــقــة ومـــدروســـة 
وموزعة بشكل جيد باختالف الــدول التي يــدرس أبناؤنا 
فــيــهــا«، مــضــيــفــة: »بــالــنــســبــة ألبــنــائــنــا الــدارســيــن بــالــداخــل 
فنحتاج إلى وجود بيانات ودراسات عن التضخم الحاصل 
داخل الكويت أو آليات السيطرة عليه« ومدى كفاية الـ ٥٠ 

في المئة.
وتابعت: »من الممكن أن تكون نسبة الزيادة غير كافية، 
باعتبار عــدم وجــود دراســـات وبــيــانــات، ولــذلــك قــررت عدم 

التصويت، وطالبتهم بتقديم معلومات عن هذه الزيادة«.

 وغير محدد، مما قد يترتب عليه امتداد التغطية 
ً
المجلس عاّما

التأمينية لتشمل المطلقة سواء كانت كويتية أو غير كويتية، 
وعليه ترى الحكومة ضرورة تعديله.

في مــوازاة ذلــك، حــذرت هيئة األركــان العامة للقوات المسلحة 
اإليــرانــيــة، الــتــي تنسق األنــشــطــة بــيــن الــجــيــش الــتــقــلــيــدي وقـــوات 
»الــحــرس«، االتــحــاد األوروبـــي من المضي في تصنيف »الحرس« 

منظمة إرهابية.
وأكــدت الهيئة، في بيان، أن »هــذا القرار غير الحكيم يتعارض 
 
ً
بشكل واضح مع أبسط القرارات والقواعد الدولية، وسيؤثر سلبا

على األمن والهدوء والسالم اإلقليمي والعالمي«.
كما اعتبر وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، خالل مكالمة 
هاتفية مــع مــســؤول السياسة الــخــارجــيــة فــي االتــحــاد األوروبـــي 
جــوزيــب بــوريــل، أن التكتل »سيطلق الــنــار على قدميه«، فــي حال 

وصلت هذه الخطوة إلى خواتيمها.
على صعيد آخر، أكد مصدر دبلوماسي أوروبي في طهران أن 
األوروبيين تسلموا تقارير موثقة تشير إلى أن طهران حصلت على 
. وحسب المصدر 

ً
أنظمة مراقبة وتجسس متطورة من الصين أخيرا

فإن األنظمة تشمل كاميرات مراقبة تتبع األفــراد وترصدهم عبر 
مالمح وجوههم وبصمات األعين باستخدام أشعة الليزر ويمكن 

دمجها بالطائرات المسيرة.
 آخر يسمح لها بزيادة الرقابة 

ً
وبين أن طهران تسلمت نظاما

على االتصاالت وتتبع األشخاص واعتراض موجات االتصاالت 
بشكل أوسع لمواجهة الخرق الذي أحدثته شبكة »ستارلينك«، التي 

.
ً
زودت الواليات المتحدة المعارضة اإليرانية بها أخيرا
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الخالد اعتمد أكبر ترقيات في تاريخ »الداخلية«
مه دعوة لحضور اجتماع وزراء الداخلية العرب في مارس المقبل بتونس

َّ
كومان سل

استقبل النائب األول لرئيس 
مــجــلــس الـــــوزراء وزيــــر الــداخــلــيــة 
وزير الدفاع باإلنابة الشيخ طالل 
الخالد، صباح أمس، األمين العام 
لمجلس وزراء الــداخــلــيــة العرب 
د. محمد بــن علي كــومــان، حيث 
ســلــمــه دعـــــوة لــحــضــور اجــتــمــاع 
مــجــلــس وزراء الــداخــلــيــة الــعــرب 
الــمــقــرر عــقــده فــي تــونــس مــارس 

المقبل.
 
ً
ورحب الخالد بكومان، مشيدا
بــالــدور الفاعل الــذي تضطلع به 
األمــــانــــة الـــعـــامـــة لــمــجــلــس وزراء 
الــــداخــــلــــيــــة الـــــعـــــرب فـــــي تـــدعـــيـــم 

التعاون األمني العربي.
ــكـــر د. كـــومـــان  ــبـــه شـ ــانـ مــــن جـ
الــشــيــخ طــــالل الـــخـــالـــد عــلــى كــرم 
الضيافة وما أبداه من رؤى حول 
تــطــويــر الــعــمــل األمـــنـــي الــعــربــي 

المشترك.
من جانب آخر، اعتمد الشيخ 
طالل الخالد أكبر ترقيات في 
تاريخ وزارة الداخلية وشملت 
 مــــن مــخــتــلــف 

ً
3193 ضـــابـــطـــا

 لــتــوجــيــهــات 
ً
ــــب، تـــنـــفـــيـــذا ــرتـ ــ الـ

الـــــقـــــيـــــادة الــــســــيــــاســــيــــة بـــدعـــم 
رجـــــال الـــداخـــلـــيـــة وتــحــفــيــزهــم 

لـــمـــزيـــد مــــن الـــعـــمـــل والـــعـــطـــاء.
وبــمــقــتــضــى قـــــرار الــتــرقــيــات، 
ســتــتــم فـــي شــهــر يــنــايــر الــجــاري 
 هم 100 عقيد 

ً
ترقية 312 ضابطا

إلــــى رتــبــة عــمــيــد، وتــرقــيــة مــقــدم 
واحد إلى عقيد، ورائد واحد إلى 
مقدم، و5 من رتبة نقيب إلى رائد، 
و ترقية 203 من رتبة مالزم أول 
إلى رتبة نقيب، وفي قرار منفصل 

اثنين من مالزم أول إلى نقيب.

ــة لــــشــــهــــر فــــبــــرايــــر  ــبــ ــنــــســ ــالــ وبــ
 
ً
المقبل ستتم ترقية 332 ضابطا
ــد إلـــى نقيب،  هــم مـــالزم أول واحـ
 إلـــى مــالزم 

ً
وتــرقــيــة 331 مـــالزمـــا

ــارس الــمــقــبــل  ــ أول، وفــــي شــهــر مـ
 
ً
ــا ــطـ ــابـ ــيــــة 2549 ضـ ــم تــــرقــ ــتـ ــتـ سـ
 أول إلـــى نقيب، 

ً
هــم 318 مــالزمــا

 إلـــى مــالزم 
ً
وتــرقــيــة 938 مـــالزمـــا

 إلـــى 
ً
ــا ــقـــدمـ ــيـــة 345 مـ أول، وتـــرقـ

عقيد، وترقية 509 من رتبة رائد 

إلى مقدم، وترقية 439 من نقيب 
إلى رائد.

ــلـــيـــة« أن تلك  وأعـــلـــنـــت »الـــداخـ
 من القيادة 

ً
الترقيات تأتي حرصا

العليا للوزارة على دعم الكفاءات 
من منتسبيها والسعي الى رفع 
روحهم المعنوية ومنحهم كافة 
 
ً
حــقــوقــهــم بــشــفــافــيــة تـــامـــة وفــقــا
ات الــقــانــونــيــة المعمول  لـــإجـــراء

بها.

محمد الشرهان

 كومان
ً
الخالد مستقبال

وكيل »الدفاع« يشارك في مؤتمر
اإلمارات للصحة العسكرية

● محمد الشرهان
شارك وكيل وزارة الدفاع الشيخ د. عبدالله الصباح في مؤتمر 
اإلمارات للصحة العسكرية 2023، الذي جرت فعالياته بمدينة 
أبوظبي في 18 و19 يناير، حيث ناقش المؤتمر بنسخته األولى 
التحديات والفرص التي تواجه القطاع الصحي، ويهدف إلى 
أن يكون بمنزلة منصة للحوار وتبادل المعرفة والخبرات بين 
نخبة من المتخصصين والخبراء المعنيين حول االتجاهات 

والتطورات الحالية في مجال الصحة العسكرية.

 في المؤتمر
ً
وكيل »الدفاع« مشاركا

ملك بوتان يختتم زيارته للبالد
ــبــــاح أمـــس  غـــــــادر الــــبــــالد صــ
الملك جيغمي كيسار نامجيل 
وانجشوك، ملك بوتان والوفد 
ــرافــــق، بـــعـــد زيـــــــارة خــاصــة  ــمــ الــ

للبالد.
وكان في وداعه وزير شؤون 
الديوان األميري الشيخ محمد 
العبدالله، ورئيس بعثة الشرف 
الــمــرافــقــة المستشار بــالــديــوان 

األميري محمد أبوالحسن.

وانجشوك مع العبدالله

الهاجري يبحث التعاون اإلعالمي مع رومانيا
بحث سفير دولة الكويت لدى رومانيا طالل الهاجري، أمس، مع 
مديرة وكالة األنباء الرومانية )اجر برس( كالوديا نيكوالي، سبل 

تعزيز التعاون اإلعالمي الثنائي.
وقال الهاجري في تصريح لـ »كونا« انه بحث مع نيكوالي، بمقر 
الوكالة فــي العاصمة بــوخــارســت، سبل تعزيز التعاون الثنائي 
وتبادل الخبرات والزيارات اإلعالمية، فضال عن التنسيق المشترك 
في مجال تبادل األخبار، وتهيئة مشروع اتفاقية تعاون بين »كونا« 

و»اجر برس«.
وأضاف أن وكالة األنباء الرومانية حريصة على تعزيز التعاون 
اإلعالمي مع »كونا«، لما لها من دور كبير في دعم العالقات الثنائية 

بين البلدين، وتعزيز التواصل بين الشعوب.
وأشار إلى توجيه »اجر برس« دعوة رسمية الى المديرة العامة 
لـ »كونا« الدكتورة فاطمة السالم، لزيارة رومانيا، واالطــالع على 

آليات العمل في األقسام المختلفة في وكالة األنباء الرومانية.
يذكر أن »اجر برس« تأسست عام 1889، وهي أقدم وكالة انباء 
في الدولة، ولها مراسلون في أهم العواصم األوروبية، كما تمتلك 

أكبر أرشيف للصور الفوتوغرافية في رومانيا.
الهاجري خالل لقائه مديرة وكالة األنباء الرومانية

الكويت: ندعم النضال الفلسطيني المشروع ضد االحتالل
البناي لمجلس األمن: ضرورة مساءلة ومحاسبة إسرائيل عن االنتهاكات اليومية الممنهجة

طالبت الكويت مجلس األمن 
باالضطالع بمسؤولياته، 
وتحميل قوات االحتالل 

اإلسرائيلي المسؤولية 
الكاملة عن تداعيات الجرائم 

والممارسات غير القانونية 
واالستفزازية في القدس 

والحرم الشريف، واالنتهاكات 
بحق الشعب الفلسطيني.

جددت دولة الكويت دعمها 
للشعب الفلسطيني الشقيق، 
ــا الـــــتـــــاريـــــخـــــي،  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــامـ ــ ــــضـ وتـ
ووقوفها مع قضيته العادلة، 
وحـــيـــت صـــمـــوده وهــــي تــدعــم 
نــــــضــــــالــــــه الــــــــمــــــــشــــــــروع ضـــد 
ــهـــدف الــحــصــول  ــــالل، بـ ــتـ ــ االحـ
عــلــى كـــل حــقــوقــه الــســيــاســيــة 

المشروعة.
جـــــاء ذلـــــك فــــي بــــيــــان دولــــة 
ــقـــاه مــنــدوب  ــــذي ألـ الــكــويــت الـ
ــم  ــ ــكــــويــــت الـــــدائـــــم لــــــدى األمـ الــ
الــــمــــتــــحــــدة، الــــســــفــــيــــر طــــــارق 
البناي، أمس األول، في جلسة 
ــة  ــتـــوحـ ــفـ ــمـ مــــجــــلــــس األمــــــــــن الـ
النقاش حول الحالة في الشرق 
األوسط، بما في ذلك القضية 

الفلسطينية.
وقـــال الــبــنــاي إن »اســرائــيــل 
ــرارات  ــ ــقـ ــ تــســتــمــر فــــي خـــــرق الـ
الدولية وعلى رأسها قــرارات 
ــلــــس األمـــــــــــــن، وتــــــواصــــــل  ــجــ مــ
انتهاكاتها الصارخة لميثاق 
ــون  ــانــ ــقــ األمــــــــم الــــمــــتــــحــــدة والــ
الدولي، واتفاقيات جنيف لعام 

1949، وغيرها من المعاهدات 
والمواثيق الدولية«.

وأضــــــــــــــــــاف ان »الـــــشـــــعـــــب 
الفلسطيني مازال يعاني أشد 
أنواع االعتداءات التي تمارس 
بحقه من قبل إسرائيل القوة 
القائمة بــاالحــتــالل، ويستمر 
مسلسل انتهاكاتها لكل حقوق 
الشعب الفلسطيني دون ردة 
فعل من المجلس، أو محاولة 

لرفع هذا الظلم والجور«.
ولفت البناي إلــى أن القتل 
والممارسات اإلجــرامــيــة ضد 
الــفــلــســطــيــنــيــيــن، وانــتــهــاكــات 
ــان مـــســـتـــمـــرة،  ــ ــســ ــ حــــقــــوق اإلنــ
وســــــــيــــــــاســــــــة االســــــتــــــيــــــطــــــان 

الممنهجة لم تتوقف.
وأشـــــــــــــار إلـــــــــى »اســـــتـــــمـــــرار 
التصعيد واالستفزاز من قبل 
االحـــــتـــــالل، حـــيـــث قـــتـــل خـــالل 
األســابــيــع الــمــاضــيــة عـــدد من 
الــفــلــســطــيــنــيــيــن الــــعــــزل، وهــو 
ــــدة«، مـــشـــددا  ــــشـ أمـــــر نـــديـــنـــه بـ
لة  على ضـــرورة مــبــدأ المساء
والــمــحــاســبــة عــن االنــتــهــاكــات 

الــيــومــيــة الــمــمــنــهــجــة لسلطة 
االحـــــــتـــــــالل داخـــــــــل األراضـــــــــي 

الفلسطينية المحتلة.
وجــــــــــــــدد الـــــــبـــــــنـــــــاي إدانـــــــــــة 
واســــتــــنــــكــــار دولـــــــــة الـــكـــويـــت 
ــر فــــي حــكــومــة  ــ ــ القـــتـــحـــام وزيـ
االحتالل اإلسرائيلي لباحات 
الـــمـــســـجـــد األقــــصــــى بــحــمــايــة 

ــــوات االحـــتـــالل اإلســرائــيــلــي  قـ
وغــــــــيــــــــره مــــــــن االنـــــتـــــهـــــاكـــــات 

المتكررة.
وبّين أن مثل تلك التصرفات 
ــكـــل اســـــتـــــفـــــزازا لــمــشــاعــر  تـــشـ
المسلمين، وانتهاكا لقرارات 
الشرعية الدولية، حيث يأتي 
هذا االقتحام األخير في اطار 

مـــحـــاوالت ســلــطــات االحــتــالل 
الــمــســتــمــرة لــتــغــيــيــر الـــوضـــع 
الــتــاريــخــي والــقــانــونــي القائم 

في القدس ومقدساتها.
وتــــابــــع الـــبـــنـــاي »كـــخـــطـــوة 
ــن الـــتـــضـــيـــيـــق عــلــى  ــ أخــــــــرى مـ
الفلسطينيين فرضت حكومة 
االحــتــالل اإلسرائيلي مؤخرا 

ــقــــوبــــات عــلــى  ــن الــــعــ ــ ــة مـ ــزمــ حــ
الشعب الفلسطيني وقيادته 
ومــؤســســاتــه الــمــدنــيــة، كـــردة 
فعل لتبني الجمعية العامة 
لــألمــم المتحدة قـــرارا يطالب 
ــة الـــــــعـــــــدل الـــــدولـــــيـــــة  ــمــ ــكــ ــحــ مــ
بتقديم رأي اســتــشــاري حول 
االحتالل اإلسرائيلي لألراضي 

الفلسطينية«.
وقـــال إن الــتــوســع والــتــمــدد 
في بناء وإقامة المستوطنات 
غير القانونية يمثل انتهاكا 
صـــارخـــا لـــلـــقـــرارات الـــدولـــيـــة، 
ــا قــــــرار مــجــلــس  ــهــ وعـــلـــى رأســ
األمن 2334، األمر الذي يقوض 
من حل إقامة الدولتين، الفتا 
ــة الــكــويــت تــجــدد  ــ إلــــى أن دولـ
ــدولـــي  ــا لــلــمــجــتــمــع الـ دعـــوتـــهـ
إلى التحرك الفوري والعاجل 
ــايــــة لــلــشــعــب  لـــتـــوفـــيـــر الــــحــــمــ

الفلسطيني.
وطالب البناي مجلس األمن 
بــــاالضــــطــــالع بـــمـــســـؤولـــيـــاتـــه 
المنصوص عليها في ميثاق 
األمــــــــــم الــــمــــتــــحــــدة وتـــحـــمـــيـــل 

ــــوات االحـــتـــالل اإلســرائــيــلــي  قـ
الــــمــــســــؤولــــيــــة الــــكــــامــــلــــة عــن 
تداعيات الجرائم والممارسات 
غير القانونية واالستفزازية 
فــي الــقــدس والــحــرم الشريف، 
واالنـــتـــهـــاكـــات بـــحـــق الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي األعــــــــزل وعــلــى 

أرضه ومقدساته.
وأعـــــــرب عــــن دعـــــم الــكــويــت 
لــتــوجــه فــلــســطــيــن لــلــحــصــول 
ــة  ــلــ ــامــ ــكــ ــة الــ ــ ــويـ ــ ــــضـ ــعـ ــ ــى الـ ــ ــلـ ــ عـ
ــا  ــيـ فــــي األمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة، داعـ
جميع الــدول التي لم تعترف 
بــفــلــســطــيــن كـــدولـــة أن تــراجــع 
نفسها لكي تتسق مواقفها مع 

القانون الدولي.
وجــدد البناي تمسك دولــة 
الـــكـــويـــت بـــالـــمـــوقـــف الــعــربــي 
ــذي  واالســـــالمـــــي والـــــدولـــــي الــ
يــؤكــد أن الـــســـالم هـــو الــخــيــار 
االستراتيجي، وأن الحل الدائم 
والــشــامــل والــعــادل يقوم على 

حل الدولتين.

طارق البناي

الترقيات شملت 
 وتتم 

ً
3193 ضابطا

خالل يناير الجاري 
وفبراير ومارس 

المقبلين
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»بصمة المدارس« 
لدى الجهات 

الرقابية

اإلدارات المدرسية 
بدأت عطلة الربيع 

وأصدرت خروجيات 
للمعلمين

فهد الرمضان

»التربية«: آلية جديدة لـ »اإلشرافية« تجعل 
50% لالختبار ومثلها للمقابلة

كشفت مــصــادر تربوية رفيعة 
ــدة« عــــن تــعــديــل وزارة  ــريــ ــجــ ـــ »الــ لــ
التربية اآللية المتبعة في اختبارات 
ــتــــرقــــي لـــلـــوظـــائـــف  ــــات الــ ــابـ ــ ــقـ ــ ومـ
اإلشرافية التعليمية، موضحة أن 
الــوزارة تعتزم إصدار قرار باآللية 
الــجــديــدة، لتكون 50% مــن درجــة 
النجاح لاختبار، و50% للمقابلة 

الشخصية.
وقــالــت الــمــصــادر، إن التعديل 
الجديد يهدف إلــى تسريع وتيرة 
ــة  ــيــ ــــف اإلشــــرافــ ــائـ ــ ــــوظـ تـــســـكـــيـــن الـ
التعليمية، مبينة أنه جاء بتعليمات 
مـــن وزيــــر الــتــربــيــة وزيــــر التعليم 
العالي والبحث العلمي، د. حمد 
العدواني، بالتنسيق مع جمعية 

المعلمين الكويتية.
وأضافت أنه من المتوقع إصدار 
الـــقـــرار الــخــاص بــاآللــيــة الــجــديــدة 
خــــال الــيــومــيــن الــمــقــبــلــيــن، الفتة 

إلى أن الوزارة ستطبق هذه اآللية 
على المرشحين للترقي لوظائف 
رئيس قسم، ومدير مساعد، ومدير 
مدرسة، والتي ستجرى في فبراير 

ومارس المقبلين.
يذكر أن اآللية التي يتم تطبيقها 
ــــت تــقــضــي  ــانــ ــ قــــبــــل الــــتــــعــــديــــل كــ
باحتساب 70% من درجة النجاح 
على االختبار، و30% على المقابلة 

الشخصية للمرشح.
ــال آخـــــــــــر، اخـــتـــتـــمـــت  ــ ــجــ ــ فـــــــي مــ
المدارس أمس أعمالها لتعلن بدء 
عطلة منتصف العام التي تستمر 
حتى 4 فبراير المقبل، كما بدأت 
االدارات الـــمـــدرســـيـــة اســـتـــخـــراج 
»خروجيات« المعلمين والمعلمات 
الوافدين الراغبين في السفر إلى 

بلدانهم لاستفادة من العطلة.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر 
 
ً
 كبيرا

ً
تربوية لـ »الجريدة« أن عددا

من المعلمين والمعلمات حصلوا 
عــلــى أذونـــــــات بــالــســفــر مـــن خــال 
االدارات الــمــدرســيــة، موضحة أن 
أكثر من 80 في المئة من المعلمين 

حصلوا على األذونات أمس.
ــــادر إلـــــــى أن  ــمـــــصـ ــ وأشــــــــــــارت الـ
اإلدارات المدرسية حرصت على 
عـــــدم مـــنـــح الــمــعــلــمــيــن الـــوافـــديـــن 
أذونـــات السفر إال مع نهاية دوام 
آخــــر يــــوم عــمــل قــبــل بــــدء العطلة، 
ــفـــر قبل  لـــعـــدم اســتــغــالــهــا والـــسـ
الموعد المسموح به، مبينة أن عدم 
وجود نظام بصمة في المدارس قد 
يساهم في تساهل بعض اإلدارات 
الــمــدرســيــة فـــي الـــتـــزام المعلمين 

بالحضور.
ــرت الـــمـــصـــادر أن  ــ ــك، ذكـ ــ إلــــى ذلـ
الجهات المختصة فــي »التربية« 
تعمل عــلــى االنــتــهــاء مــن مــشــروع 
لـــتـــركـــيـــب أجـــــهـــــزة الـــبـــصـــمـــة فــي 

الــمــدارس، موضحة أن المناقصة 
ال تزال في الجهات الرقابية حيث 
طلبت هذه الجهات إدخــال بعض 
ــتــــعــــديــــات عـــلـــى الـــمـــواصـــفـــات  الــ

والشروط.
وأوضــحــت أنــه مــن المتوقع أن 
يتم البت في المناقصة وترسيتها 
خــال فترة من 6 إلــى 9 أشهر من 
اآلن، مؤكدة أن الجهات المختصة 
تسعى لتنفيذ الــمــشــروع مــع بدء 
الفصل الدراسي الثاني من العام 

المقبل.
وذكــــرت أن الــمــشــروع يتضمن 
تركيب من 3 إلى 4 أجهزة بصمة 
من النوع الحديث في كل مدرسة، 
موضحة أن األجــهــزة التي سيتم 
تركيبها تعمل على أخـــذ بصمة 
االصبع أو الوجه أو الكف بحيث 
يتم اثبات الحضور بإحدى هذه 

الطرق الثاث.

فتح النقل والندب بـ »الكهرباء« 
من 22 الجاري حتى 23 فبراير

• سيد القصاص
أعلن رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة الكهرباء والماء 
والطاقة المتجددة دعيج العازمي، اعتماد وزيرة األشغال العامة وزيرة 
الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. أماني بوقماز، قرار فتح باب النقل 
 من 22 الجاري حتى 23 فبراير المقبل.

ً
والندب أمام موظفي الوزارة اعتبارا

 
ً
 رسميا

ً
وأوضح العازمي: »سبق أن قدم مجلس إدارة النقابة كتابا

لــلــوزيــرة بــوقــمــاز، لــفــتــح بـــاب الــنــقــل والـــنـــدب بــيــن قــطــاعــات وإدارات 
الـــوزارة، إلتاحة الفرصة أمــام موظفي الـــوزارة لانتقال إلــى اإلدارات 
 أن باب النقل والندب مغلق 

ً
التي يرغبون في العمل بها، خصوصا

منذ أغسطس 2021«.
ودعا الوزيرة بوقماز إلى التفاعل واالستجابة لبقية مطالب النقابة 
التي سبق تقديمها خال لقاء النقابة بها، وهي: إقرار البصمة المرنة، 
وربط ساعات األذونات والتأخير، وإقرار بدل األعمال الشاقة والخطرة، 
واإلبقاء على مكافأة بدل العيار عند االنتقال من مكان عمل إلى آخر 
بنفس طبيعة العمل، وإرجاع مكافأة العيار وصرفها للقطاعات التي 
تستحقها، وصرف بدل التلوث العاملين في المحطات دون استثناء، 
وإلغاء شرط مدة السنة للسماح بالنقل، وتحديد فترة زمنية من كل 

سنة للسماح ببيع إجازات الموظفين.
وزف العازمي بشرى لقاطني منطقتي صباح األحمد السكنية 
والوفرة السكنية، بأنه تمت الموافقة على إبقاء باب النقل أمامهم 

 طوال العام.
ً
مفتوحا

أماني بوقماز

»الشؤون«: نقل وتدوير شمال »الشؤون«: نقل وتدوير شمال 
مديري إدارات بمعظم القطاعاتمديري إدارات بمعظم القطاعات

• جورج عاطف
ــيـــل وزارة الــــشــــؤون االجــتــمــاعــيــة  أصـــــدر وكـ
باإلنابة عبدالعزيز ساري جملة قرارات إدارية، 
قـــضـــت بــنــقــل وتــــدويــــر بـــعـــض مــــديــــري إدارات 
الوزارة في معظم قطاعاتها، ومنها نقل مديرة 
ــذاري الــمــتــروك  ــ إدارة الــتــحــقــيــقــات والـــعـــقـــود عـ
إلـــى إدارة الــمــجــالــس والــلــجــان، ومـــديـــرة إدارة 
الــتــنــمــيــة الــتــعــاونــيــة هــيــام الــخــضــيــر إلـــى إدارة 

المكتب الفني.
كما قضت القرارات بنقل مديرة إدارة تنمية 

الــمــجــتــمــع دالل شــجــاع إلـــى إدارة الــتــحــقــيــقــات 
ــقـــود، ومـــديـــر إدارة الــمــكــتــب الــفــنــي فــايــز  ــعـ والـ
الــديــحــانــي إلــى إدارة تنمية المجتمع، ومــديــر 
إدارة المجالس واللجان مشعل الرشيدي إلى 

إدارة مكتب الوزير.
 بــنــقــل مـــديـــرة إدارة 

ً
وقــضــت الـــقـــرارات أيـــضـــا

األنــشــطــة واإلعـــــام نـــاديـــة الـــنـــجـــادة إلـــى إدارة 
المرأة والطفولة، ومديرة إدارة المرأة والطفولة 
أماني الطبطبائي إلى إدارة األنشطة واإلعام، 
ومــديــر إدارة مكتب الــوزيــر سعد العازمي إلى 

إدارة الرقابة والتدقيق.

»نجمة السالمة« لـ »حوادث أطفال الفروانية«
• عادل سامي

ــال بــمــســتــشــفــى  ــ ــفـ ــ فـــــاز مــــشــــروع حــــــــوادث األطـ
 CTAS الــفــروانــيــة لتطبيقه نــظــام الــفــرز الــكــنــدي
بــنــجــمــة الــســامــة مـــن إدارة الـــجـــودة واالعــتــمــاد 
الــتــابــعــة لــــــوزارة الــصــحــة، عــلــى هـــامـــش مــؤتــمــر 
ـــ11 »كــويــت ميديكا«  ومــعــرض صــحــة الــكــويــت الــ

والذي اختتم فعالياته أمس.
وقـــــــــال رئـــــيـــــس قــــســــم طـــــــــــوارئ األطـــــــفـــــــال فــي 
المستشفى مدير المشروع د. مشعل العنزي، إن 
هــذا النظام أدى إلــى عــدم تدهور الــحــاالت أثناء 
االنتظار وإعطاء األولوية للحاالت األشد وليس 

ألسبقية الحضور.
وأضــــاف الــعــنــزي فــي تــصــريــح صــحــافــي على 
هامش تسلمه جائزة نجمة السامة عن المشروع 
إنه يتم توزيع الطاقم الطبي حسب شدة الحاالت 
ال عـــددهـــا مــمــا أدى إلــــى رفــــع مــســتــوى ســامــة 
المرضى وتقليل مدة االنتظار للحاالت الحرجة 
التي ال يوجد عاجها إال فــي الرعاية الثانوية 

التخصصية.
وذكــر أن مشروع حــوادث األطفال بمستشفى 

 CTAS الفروانية عن تطبيق نظام الفرز الكندي
يــشــمــل 5 مــســتــويــات؛ الــمــعــايــنــة وأخــــذ الــتــاريــخ 
المرضي والعامات الحيوية والــذي عن طريقه 
يتم تحديد شدة وخطورة الحالة وفترة االنتظار 
المناسبة وفقا لتصنيف الحالة، حيث إنــه في 
السابق كــان هناك مــســاران فقط، مسار لحاالت 
االنــعــاش وتــتــم المعاينة بشكل مباشر ومسار 

للعيادات للحاالت البسيطة المستقرة.
وأوضــــح أن نــظــام الــمــســاريــن كـــان يـــؤدي إلــى 
تأخر معاينة الحاالت المتوسطة الخطورة من 
المستويات الثانية والثالثة مما يؤدي إلى تأخر 
تقديم الرعاية الطبية خصوصا في أوقات الذروة، 
وبــالــتــالــي تــم اســتــحــداث مــســار جــديــد للحاالت 
المتوسطة الخطورة حيث تم تخصيص غرفة 
ألسرة المسار السريع تحوي 4 أسرة والتي تتم 
فيها معاينة هذه الحاالت بفترة زمنية ال تزيد 
على 15 دقيقة إلى 30 دقيقة، وهي فترة االنتظار 
، بالتالي تــكــون هناك 

ً
المتعارف عليها عالميا

ثاثة مــســارات، األول لحاالت االنــعــاش والثاني 
لحاالت متوسطة الخطورة، أمــا المسار الثالث 

فهو للحاالت البسيطة الخطورة.

»حفاظ«: استمرار »حفاظ«: استمرار 
التسجيل في التسجيل في 

الحلقات القرآنيةالحلقات القرآنية

ــلــــنــــت الـــجـــمـــعـــيـــة الـــخـــيـــريـــة  أعــ
الــكــويــتــيــة لــخــدمــة الـــقـــرآن الــكــريــم 
وعلومه »حفاظ« استمرار التسجيل 
فـــي الــحــلــقــات والـــمـــراكـــز الــقــرآنــيــة 
للفصل الدراسي الثاني في جميع 

محافظات الكويت.
ــال أمــيــن صــنــدوق الجمعية  وقـ
ــلــــس اإلدارة عــــــادل  عــــضــــو مــــجــ
الــدريــبــان، فــي تصريح صحافي، 
أمـــــس، إن الــتــســجــيــل فـــي حــلــقــات 
»حفاظ« للفصل الدراسي الثاني، 
والذي يبدأ في أول فبراير المقبل، 
مــتــاح لجميع األعـــمـــار مــن ســن 4 
ــــوق، بــنــيــن وبــنــات  ســـنـــوات فــمــا فـ
ــاء، فـــي أكــثــر مـــن 44  ورجـــــال ونـــسـ
 تــضــم 789 حلقة، 

ً
 قـــرآنـــيـــا

ً
مـــركـــزا

يــدرس بها أكثر من 7 آالف طالب 
وطالبة.

ــاء أمـــور  ــيــ ودعـــــا الـــدريـــبـــان أولــ
الــطــاب إلـــى التسجيل فــي مراكز 
حفاظ القرآنية، التي ستقيم حلقات 
منتظمة في المساجد بواقع يومين 
بــاألســبــوع فــي الــفــتــرة المسائية، 
ــــى جــانــب  وتــتــضــمــن الــحــلــقــات إلـ
تحفيظ القرآن الكريم، تعليم القيم 
واآلداب اإلسامية، وأنشطة ثقافية 

وترفيهية متنوعة.

»زكاة العثمان« »زكاة العثمان« 
 
ً
  جهازا
ً
وزعت وزعت 287287 جهازا

ً
كهربائيا
ً
كهربائيا

قال مدير زكاة العثمان، التابعة 
لقطاع البرامج والمشاريع بجمعية 
النجاة الخيرية، أحمد الكندري، إن 
 ،

ً
 كهربائيا

ً
اللجنة وزعت 287 جهازا

مثل: أجهزة التكييف، وثاجات، 
وبرادات، لمستفيدي مشروع »الله 
ــر  يـــبـــرد عــلــيــك« مـــن شــريــحــة األسـ
المتعففة الــتــي تعيش بالكويت، 

خال العام الماضي )2022(.
وأوضـــــــــــــــح الــــــــكــــــــنــــــــدري، فـــي 
ــافـــي، أمــــــس، أن  تـــصـــريـــح صـــحـ
عــــــدد األســــــــر الـــمـــســـتـــفـــيـــدة مــن 
مـــــشـــــروع »الـــــلـــــه يــــبــــرد عـــلـــيـــك« 
بــلــغ قــرابــة 270 أســــرة مــن أســر 
الفقراء، والمساكين، واألرامـــل، 
ــقـــات، والــمــحــتــاجــيــن،  ــلـ ــطـ ــمـ والـ
وضــعــاف الــدخــل، وغــيــرهــم من 

الشرائح المستفيدة.
وتقدم بالشكر لألمانة العامة 
لألوقاف وأهل الخير داعمي زكاة 
 تعاونهم الكبير، 

ً
العثمان، مثمنا

والـــذي كــان لــه األثــر الــواضــح في 
زيــــــادة أعــــــداد الــمــســتــفــيــديــن من 

مشاريعها المتنوعة.

»صباح األحمد للموهبة«: استثمار إبداعات 
المتميزين للوصول إلى العالمية

الحميضي كرم ميرزا الحاصلة على جائزة حمدان بن راشد
• فهد الرمضان

أكــد رئيس مجلس إدارة مركز 
صباح األحمد للموهبة واإلبــداع 
ــدر الــحــمــيــضــي، حــــرص الــمــركــز  بــ
واهتمامه برعاية الطلبة المتميزين 
والموهوبين والمبدعين من أبناء 
الـــكـــويـــت، واســتــثــمــار إبــداعــاتــهــم 
 
ً
للوصول بهم إلى العالمية، الفتا
إلـــى وجــــود بــرامــج دعـــم مستمرة 

ومتواصلة للطلبة.
ــي، فـــي  ــ ــــضــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــحــ ــ وقـــــــــــــــال الــ
تصريح صحافي، على هامش 
حــفــل تــكــريــم الـــطـــالـــبـــة، حــــوراء 
مـــيـــرزا، الــحــاصــلــة عــلــى جــائــزة 
الشيخ حمدان بن راشــد لــألداء 
الــتــعــلــيــمــي الــمــتــمــيــز بــدورتــهــا 
الـــــــــ 25 عــــــن الــــــعــــــام الــــــدراســــــي 
2023/2022، مساء أمس األول، 
إن »المركز حريص على توفير 
ــاخ الــمــائــمــيــن  ــنــ ــمــ الـــبـــيـــئـــة والــ
للمبدعين على النحو الذي يبرز 
تميزهم ومواهبهم وإبداعاتهم 
ــا، ويــــتــــيــــح الــــفــــرص  ــهــ ــيــ ــمــ ــنــ ويــ
المائمة لتحويل أفكارهم إلى 

إبداعات ملموسة«.
وتــعــد الطالبة مــيــرزا أصغر 
المكرمين من جيل الشباب التي 
تكرم في يوم الشباب الخليجي 
ــن األمــــانــــة الـــعـــامـــة بــمــيــدالــيــة  مـ

دول مجلس التعاون الخليجي 
للتميز 2022، كما أنها أصغر 
مخترع وكابتن فريق منتخب 
الــكــويــت الــحــاصــل على المركز 
الـــثـــانـــي بــبــطــولــة كــــأس الــعــالــم 
ــى،  لــاخــتــراع فــي نسخته األولـ
ضـــمـــن فـــعـــالـــيـــات قـــمـــة طــوكــيــو 

الدولية لاستثمار 2022.
وحـــصـــلـــت مــــيــــرزا عـــلـــى لــقــب 
سفيرة منظمة VCC بمؤتمرات 
الشباب حــول ملتقى تحديات 
ــع نـــاســـا  ــ ــاء مـ ــفــــضــ ــا الــ ــايــ وقــــضــ
 OUR FUTURE IN SPACE 2022
ــفـــضـــاء،  ــــج الـ ــرامـ ــ ــر بـ ــمـ ــؤتـ ــــي مـ فـ
ضمن منهجية STEM ودمجه 
 ،2022 بالمنظومة التعليمية 
وعــاوة على ذلك هي قائد أول 

فريق كويتي وصاحب المركز 
 Seaperch األول فــــي بـــطـــولـــة
لـــلـــغـــواصـــات اآللـــيـــة اإلقــلــيــمــيــة 

.2022
ــة عـــلـــى  ــ ــلـ ــ ــــاصـ ــا حـ ــ ــهــ ــ ــا أنــ ــ ــمـ ــ كـ
الميدالية الذهبية في الملتقى 
العلمي اآلســيــوي الــســادس في 
 smart دبــي 2022 عــن مــشــروع
system IOT بــمــجــال إنــتــرنــت 
ــيـــاء ESA 2022، والــمــركــز  األشـ
األول والــمــيــدالــيــة الــذهــبــيــة في 
أولمبياد الوطن العربي للذكاء 
االصطناعي AIO 2022 باألردن.

الحميضي خالل تكريمه الطالبة ميرزا )تصوير جورج رجي(

الكويت: العدالة التصالحية تخفف عبء العمل بالمحاكم
المستشار بوجروه شارك في مؤتمر دولي للنيابة العامة األردنية

قــال المحامي العام األول في النيابة 
الـــعـــامـــة الــمــســتــشــار ســلــطــان بـــوجـــروه، 
أمـــس، إن الكويت تضع الخطط لتقليل 
ضغط العمل على المحاكم والمؤسسات 
اإلصاحية عبر اتباع وسائل متطورة من 

بينها العدالة التصالحية.
وقال المستشار بوجروه لـ »كونا« على 
هامش مشاركته في مؤتمر دولي للنيابة 
العامة األردنــيــة ان الــعــدالــة التصالحية 
ــلـــة مـــتـــطـــورة وحـــديـــثـــة تــســتــهــدف  وســـيـ
ــر  ــ ــــدوائـ تـــخـــفـــيـــف عــــــبء الـــعـــمـــل داخـــــــل الـ

القضائية والمؤسسات االصاحية.

ــة  ــ ــدالــ ــ ــعــ ــ وأضــــــــــــــــاف بـــــــــوجـــــــــروه ان الــ
الــتــصــالــحــيــة تــتــوخــى دمـــج مـــن ارتــكــبــوا 
ــيــــة حــديــثــة  ــــي خـــطـــط إصــــاحــ ــم فـ ــ ــرائـ ــ جـ
وإعادتهم إلــى وضعهم الطبيعي داخل 
المجتمع، موضحا ان » لها أهمية في 
وقتنا الحاضر قصوى ألنها تعتبر بديا 
للعقوبات السالبة للحرية والعالم أجمع 

يتجه نحوها«.
وبشأن المؤتمر الذي يعقد تحت رعاية 
العاهل االردني، توقع المستشار بوجروه 
ان يخرج بتوصيات تستفيد منها الدول 

المشاركة بما فيها الدول العربية.

وحـــــــــول الــــمــــشــــاركــــة الـــكـــويـــتـــيـــة فــي 
الــمــؤتــمــر، ذكـــر الــمــســتــشــار بـــوجـــروه أن 
ــة عــمــل  ــارك بــــورقــ ــد الـــكـــويـــتـــي يــــشــ ــوفــ الــ
ــا بــعــنــوان »تــجــربــة الــعــدالــة  تـــم إعــــدادهــ
التصالحية وتطبيقاتها فــي القوانين 
الكويتية على رأسها قانون االحــداث«، 

مؤكدا اهتمام الكويت بهذه المسائل.
ــات ثــبــت  ــيـ ــائـ ــــق االحـــصـ ــه وفـ ــ وأكــــــد انـ
نجاح منظومة العدالة التصالحية في 
الــكــويــت، الفــتــا الـــى مساعيها لترسيخ 

سلطان بوجروههذه التجربة.
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ــقــــت بـــلـــديـــة الـــكـــويـــت عــلــى  وافــ
طلب الهيئة العامة للطرق والنقل 
الـــبـــري اعــتــمــاد مـــشـــروع تــطــويــر 
طــريــق الفحيحيل الــســريــع الــذي 
ــي أطـــــــول جـــســـر فــي  ــانــ يـــشـــّكـــل ثــ
الكويت بعد جسر الشيخ جابر، 
وأحــالــت المشروع إلــى المجلس 

البلدي. 
ــا  ــهـ وأيــــــــدت الـــبـــلـــديـــة، فــــي رأيـ
الفني، طلب إنــشــاء جسر علوي 
متصل يــبــدأ مــن مــديــنــة الكويت 
إلى منطقة الصباحية الجنوبية 
بطول 36 كم، ويتضمن تطوير 22 
تقاطعا حاليا لتصبح تقاطعات 
مــتــعــددة الــمــســتــويــات، علما بأن 
الجسر يتألف من 3 حــارات بكل 
اتجاه، إضافة الى توسعة الطريق 
القائم على طــول مستوى سطح 
األرضــي بطول 39 كم، فضال عن 
وجــود 20 منحدرا لربط الجسر 

بطريق الفحيحيل السريع.
وأوضحت البلدية أن الدراسة 
اســــتــــحــــدثــــت مـــــداخـــــل ومــــخــــارج 
ــلــــمــــنــــاطــــق عــــلــــى طــــــــول طـــريـــق  لــ
الفحيحيل وتشمل مناطق، أبو 
الــحــصــانــيــة، والـــفـــنـــطـــاس، وأبـــو 
حــلــيــفــة، والــمــنــقــف، والــمــهــبــولــة، 

وبيان، وصباح السالم، ومخرجا 
مــــن مــنــطــقــة حــــولــــي إلـــــى طــريــق 
الــفــحــيــحــيــل الـــســـريـــع، الفـــتـــة إلــى 
إضـــافـــة 7 جـــســـور مـــشـــاة أخـــرى 
ــنــــد كــل  ــبــــاصــــات عــ ــلــ ومــــــواقــــــف لــ
جسر مشاة، على جسور المشاة 

القائمة. 
وبــّيــنــت الــبــلــديــة أن الـــدراســـة 
الفنية حددت تطوير التقاطعات 

على أن تكون كالتالي: 
- تـــقـــاطـــع طـــريـــق الــفــحــيــحــيــل 
السريع مع طريق الدائري األول 
وشــــارع الـــســـور، ليصبح بثالث 
مــســتــويــات، دوار عــلــى مستوى 
ســــطــــح األرض، جــــســــر عـــلـــوي 

وجسور منحدرة.
- تـــقـــاطـــع طـــريـــق الــفــحــيــحــيــل 
ــري  ــ ــدائــ ــ ــق الــ ــ ــريـ ــ ــع طـ ــ ــــع مــ ــريـ ــ ــــسـ الـ
الرابع، ليصـبح ثالثة مستويات؛ 
»مــســـــتــوى ســـــطــح األرض، جـسر 

قائم، جـسر علوي«. 
- تـــقـــاطـــع طـــريـــق الــفــحــيــحــيــل 
السريع مع طريق الدائري الثاني، 
ليصبح أربــعــة مستويات؛ نفق، 
دوار على مستوى سطح األرض، 

جسر قائم، جسرعلوي. 
- تـــقـــاطـــع طـــريـــق الــفــحــيــحــيــل 

السـريع مع طريق الدائري الثالث 
ليصبح أربــعــة مستويات؛ نفق، 
دوار على مستوى سـطح األرض، 

جسـر قائم وجسر علوي.
- تطوير تقاطع طريق القاهرة 
مــــع الــفــحــيــحــيــل الــــســــريــــع »قــيــد 

التنفيذ«، مع إنشـاء نفق التفاف 
مـــن طـــريـــق الــــدائــــري الــــرابــــع الــى 
طريق الفحيحيل السـريع، إضافة 
ــــن طـــريـــق  ــفــــاف مـ ــتــ إلــــــى جـــســـر الــ
الــفــحــيــحــيــل إلـــى طــريــق الـــدائـــري 

الرابع. 
- تـــــطـــــويـــــر تـــــقـــــاطـــــع طــــريــــق 
الــفــحــيــحــيــل الـــســـريـــع مـــع طــريــق 
الدائري الخامس، ليصبح ثالثة 
مستويات؛ مستوى سطح األرض، 
جسر قائم، جسر علوي، باإلضافة 
إلــى إنــشـــــاء جسـر الــتــفــاف علوي 
من طريق الفحيحيل السريع إلى 
الطريق الدائري الخامس، وجسر 
علوي من طريق الدائري الخامس 

إلى طريق الفحيحيل السريع. 
- تـــــطـــــويـــــر تـــــقـــــاطـــــع طــــريــــق 
ــارع  الــفــحــيــحــيــل الـــســـريـــع مـــع شـــ
المسجد األقصى ليصبح أربعة 
ــات، نـــفـــق + دوار عــلــى  ــويـ ــتـ ــسـ مـ
مستوى سطح األرض، جسر قائم، 

جسر علوي.
- تـــقـــاطـــع طـــريـــق الــفــحــيــحــيــل 
السـريع مع طريق سـلـوى، ليصبح 

أربــعــة مستويات، نفق، مستوى 
سطح األرض، جسر، جسر علوي، 
إضــافــة إلـــى إنــشـــــاء نــفــق التفاف 
من طريق الفحيحيل السريع الى 

الطريق. 
- تـــقـــاطـــع طـــريـــق الــفــحــيــحــيــل 
ــري  ــ ــدائــ ــ ــق الــ ــ ــريـ ــ ــع طـ ــ ــــع مــ ــريـ ــ ــــسـ الـ
ــة  ــ ــعــ ــ الـــــــــــســـــــــــادس، لــــيــــصــــبــــح أربــ
ــــتــــويــــات؛ نــــفــــق، دوار عــلــى  ـــ مــــســ
مـــســـتـــوى ســـطـــح األرض، جــســـــر 
قــائــم، جــســـــر عــلــوي، إضــافــة إلــى 
إنـــشـــاء جــســر الــتــفــاف عــلــوي من 
طــريــق الــفــحــيــحــيــل الــســريــع إلــى 

الطريق الدائري السادس. 
- تـــقـــاطـــع طـــريـــق الــفــحــيــحــيــل 
السريع مع طريق جنوب المسيلة 
ليصبح ثــالثــة مــســتــويــات؛ دوار 
على مسـتـوى سـطح األرض، جسـر 

قائم + جسـرعلوي. 
- تـــقـــاطـــع طـــريـــق الــفــحــيــحــيــل 
الســريع مــع طريق 208 ليصبح 
ــتــــويــــات؛ دوار عــلــى  ثــــالثــــة مــــســ
مستوى سطح األرض، جسر قائم، 

جسر علوي. 

- تـــقـــاطـــع طـــريـــق الــفــحــيــحــيــل 
السريع مع طريق الدائري السابع 

»قيد التنفيذ«.
- تـــقـــاطـــع طـــريـــق الــفــحــيــحــيــل 
السريع مع طريق 103، ليصبح 
ــتــــويــــات؛ دوار عــلــى  ثــــالثــــة مــــســ
مستوى سطح األرض، جسر قائم، 

جسر علوي.
- تـــقـــاطـــع طـــريـــق الــفــحــيــحــيــل 
الســريع مع طريق 210، ليصـبح 
ــتــــويــــات؛ دوار عــلــى  ثــــالثــــة مــــســ
مــســتــوى ســطــح األرض + جسر 

قائم + جسر علوي.
- تـــقـــاطـــع طـــريـــق الــفــحــيــحــيــل 
السريع مع طريق 211، ليصبح 
أربعة مستويات نفق؛ دوار على 
مستوى سطح األرض، جسر قائم، 

جسر علوي. 
- تـــقـــاطـــع طـــريـــق الــفــحــيــحــيــل 
ــارع مــحــمــد بــن  ــ ـــ ــع شــ الـــســـريـــع مــ
ــــــــارع عــبــدالــحــمــيــد  ــاب/ شـــ ــ ـــ غــــصــ
ــح أربـــــعـــــة  ــبــ ــيــــصــ ــي لــ ــ ــمـ ــ ــــ ــ ــاشـ ــ ــهـ ــ الـ
ــــق، دوار عــلــى  ــفـ ــ مــــســــتــــويــــات، نـ
مستوى سطح األرض، جسر قائم، 

جسر علوي. 
- تـــقـــاطـــع طـــريـــق الــفــحــيــحــيــل 
الــــســــريــــع مــــع شـــــــــارع راشـــــــــد بــن 
شـعبان الهاجري، وشـارع حميد 
نـــايـــف الــــدبــــوس، لــيــصــبــح ثــالثــة 
مــســتــويــات؛ دوار عــلــى مستوى 
سطح األرض، جسر قائم، جسر 
علوي، إضافة إلى إنشاء منحدر 
من طريق الفحيحيل إلــى شارع 

حميد الدبوس. 
- تـــقـــاطـــع طـــريـــق الــفــحــيــحــيــل 
الـــســـــــــــريـــع مــــع طــــريــــق األحــــمــــدي 
ليصبح أربــعــة مستويات؛ نفق، 
دوار على مسـتوى سـطح األرض، 

جسـر قائم، جسرعلوي. 
- تـــقـــاطـــع طـــريـــق الــفــحــيــحــيــل 
الســريع مع الطريق 313 ليصـــبح 
ثالثة مستويات؛ نفق، جسر قائم، 

جسرعلوي. 
- تـــقـــاطـــع طـــريـــق الــفــحــيــحــيــل 
السريع مع طريق ميناء األحمدي، 
ليصبح ثــالثــة مــســتــويــات؛ نفق، 
مستوى سطح األرض، جسر قائم.

العدد 5240 / الجمعة 20 يناير 2023م / 27 جمادى اآلخرة 1444هـ

ةديرجلا•
local@aljarida●comمحليات ٤

»تطوير الفحيحيل«... ثاني أطول جسر بالكويت بعد »جابر«»تطوير الفحيحيل«... ثاني أطول جسر بالكويت بعد »جابر«
 متعدد األدوار 

ً
 متعدد األدوار  تقاطعا
ً
طوله طوله 3636 كم ويمتد من العاصمة إلى الصباحية ويتضمن  كم ويمتد من العاصمة إلى الصباحية ويتضمن 2222 تقاطعا

»األبحاث«: 4 ماليين دينار لـ »الصمود للعواصف الرملية« القادمة من العراق
 الخسائر السنوية الناجمة عن الغبار

ً
السديراوي: 190 مليونا

● فهد الرمضان
ـــع معهد الــكــويــت لــأبــحــاث العلمية 

ّ
وق

وبــرنــامــج األمــــم الــمــتــحــدة للمستوطنات 
البشرية، صباح أمس، اتفاقية منحة لتمويل 
مـــشـــروع الــتــكــيــف والـــصـــمـــود لــلــعــواصــف 
الرملية والترابية العابرة للحدود القادمة 
مــن جــنــوب الــعــراق، وذلـــك بحضور القائم 
بـــأعـــمـــال الـــمـــديـــر الـــعـــام لــلــمــعــهــد د. مــانــع 
السديراوي، ورئيسة المكتب اإلقليمي لدول 
الخليج العربي في برنامج األمم المتحدة 

للمستوطنات البشرية د. أميرة الحسن. 

وقــــــــــــال الـــــــــســـــــــديـــــــــراوي، فـــــــي تـــصـــريـــح 
صــحــافــي، إن الـــمـــشـــروع يــتــم تــنــفــيــذه في 
مــنــطــقــتــيــن بـــجـــنـــوب األراضـــــــــي الـــعـــراقـــيـــة  
تبلغ مساحتاهما 8212 كيلومترا مربعا، 
وتعتبران مصدرين رئيسيين للعواصف 

الترابية.
ــة عــن  ــمـ ــاجـ ــنـ ــر الـ ــائـ وأضـــــــــاف أن الـــخـــسـ
 
ً
ـــّدرت سنويا

ُ
العواصف الرملية والغبار ق

بـ 190 مليون دينار، في حين أن المشروع 
ذ من خالل برنامج األمم المتحدة 

ّ
الذي سينف

ــار ســيــســتــهــدف مــنــاطــق  ــنـ ـــ 4 مــاليــيــن ديـ بـ
 شمال 

ً
محددة تقع على ُبعد 250 كليومترا

الــحــدود الكويتية، ولها تأثير مباشر في 
البالد.

وذكــر أن العواصف الترابية تسببت 
ــــالق الـــمـــوانـــئ والـــطـــرق وخــســائــر  فـــي إغـ
اقــتــصــاديــة كــبــيــرة، عـــالوة على األضـــرار 
ــا أن  ــمـ ــة، مـــــردفـــــة: كـ ــيـ ــئـ ــيـ ــبـ الـــصـــحـــيـــة والـ
الـــعـــواصـــف الـــرمـــلـــيـــة الـــعـــابـــرة لــلــحــدود 
 
ً
تؤدي إلى تراكم الغبار زادت من 60 طنا
للكيلومتر المربع الواحد عام 2006 إلى 
ما يزيد على 500 طن لكل كيلومتر مربع 
في 2022، مبينا أن المشروع سيعمل على 
تثبيت التربة في مناطق شمال العراق، 

وبالتالي تخفيف الغبار العابر للحدود.
ــالــــت الـــحـــســـن إن هـــذه  ــا، قــ ــبـــهـ ــانـ مــــن جـ
االتفاقية تأتي نتيجة لالتفاقية التي تم 
توقيعها مع الصندوق الكويتي للتنمية 
االقــتــصــاديــة الــعــربــيــة، والـــتـــي تــهــدف إلــى 

معالجة الغبار من مصادرها.
ــــدت الــحــســن أهــمــيــة االتــفــاقــيــة التي  وأكـ
تعالج المشكلة من مصادرها بطريقة علمية 
سليمة سينتج عنها تحسين الصحة العامة 
لــلــســكــان فـــي مــنــاطــق الــمــصــدر والــمــنــاطــق 
المتلقية للغبار، وأيضا تحسين اقتصادات 

الدول المتأثرة.
جانب من توقيع اتقافية تمويل المشروع

مت وكيل »األوقاف« »رابطة التواصل االجتماعي« كرَّ
المنشرح: العليم استحق التكريم لجهوده المميزة

● سيد القصاص
مت رابطة التواصل االجتماعي، وكيل وزارة  كرَّ
األوقــاف والشؤون اإلسالمية محمد العليم، وسط 
حضور كبير في ديوان العليم، أمس األول، بمنطقة 
صباح الناصر، للدور الكبير الذي يقوم به في خدمة 

الكويت، من خالل موقعه في »األوقاف«. 
ورحـــب العليم بتكريم الــرابــطــة، وبحضور أهل 
 أن تكريمه 

ً
الــكــويــت مــمــن جــــاؤوا لتكريمه، مــؤكــدا

 إلى أنه تشرف 
ً
الحقيقي بزيارة أهل الكويت له، الفتا

بثقة القيادة السياسية، وثقة بلده وأهله، وهذه الثقة 
مسؤولية، والمكان الذي يوضع فيه اإلنسان لخدمة 

 .
ً
وطنه تكليف وليس تشريفا

بـــدوره، قــال رئيس رابــطــة التواصل االجتماعي 

خــالــد الــمــنــشــرح: »نــشــكــر كــل مــن شــاركــنــا فــي هــذه 
 لشخصية 

ً
المناسبة، وهذا التكريم ُيعد استحقاقا

قيادية استطاعت من خالل عملها الدؤوب وجهودها 
أن تتميز، فقد تابعنا أعمال وكيل )األوقاف( محمد 
العليم عن كثب، ورأينا أن دعمه وتكريمه استحقاق 

وواجب وطني كشخصية تميزت بأدائها«. 
من جانبه، أكــد مدير إدارة العالقات العامة في 
»نماء« الخيرية بجمعية اإلصالح االجتماعي، الشيخ 
ولــيــد الــكــنــدري، أن »أهـــل الــكــويــت ُجــبــلــوا عــلــى هــذا 
التواصل وهذا التالحم، فتلك اللحمة التي نعيشها 
ات   مــن رب العالمين، وتلك اللقاء

ً
عد كــرمــا

ُ
الــيــوم ت

الطيبة المباركة تجمعنا على الخير، وتزيدنا محبة 
 فيما بيننا على أن نشجع بعضنا 

ً
حمة وتعاضدا

ُ
ول

البعض نحو خدمة الكويت وأهلها«.
م العليم الرابطة تكرِّ

... والبلدية كّرمت الزعبي والمحيلبي لتقاعدهما
لـــمـــخـــطـــط  ا نــــظــــمــــت إدارة 
الــهــيــكــلــي، صـــبـــاح أمـــــس، حفل 
تــكــريــم بــحــضــور الــمــديــر الــعــام 
لــلــبــلــديــة م. أحـــمـــد الــمــنــفــوحــي 
ــن نـــائـــب الـــمـــديـــر الـــعـــام  لـــكـــل مــ
ــم  ــيــ ــظــ ــنــ ــتــ لـــــــــشـــــــــؤون قـــــــطـــــــاع الــ
الــعــمــرانــي والمخطط الهيكلي 
م. فهد الزعبي، ونــائــب المدير 
الــعــام لــشــؤون قــطــاع التطوير 
والمعلومات م. سعد المحيلبي، 
ــا فــــي تــطــويــر  ــمـ ــهـــودهـ ــلـــى جـ عـ
القطاعات التابعة لهما خالل 

السنوات السابقة.
وقـــال الــزعــبــي إنــه بعد سبع 
ســنــوات مــن العمل خــرجــت من 
الـــبـــلـــديـــة بــمــحــبــة الــمــوظــفــيــن، 
 تــكــريــمــهــم الــمــشــرف له 

ً
مــثــمــنــا

بمناسبة تقاعده. 
وأشار الى استمرارية العمل 
فـــــي الــــقــــطــــاع بــــكــــفــــاءة وتــــقــــدم 
وفـــق الــخــطــة الــتــي تــم وضعها 
للتطوير واالنــجــاز، معربا عن 
تفاؤله بتقدم إدارتــي المخطط 

الهيكلي والــتــنــظــيــم الــعــمــرانــي 
وتطوير العمل فيهما.

 وأشــــــاد بــجــهــود الــعــامــلــيــن 
فــي االدارتــيــن التي أســفــرت عن 
انــجــاز الــعــديــد مــن المعامالت، 
ــــع الـــســـكـــة  ــاريـ ــ ــــشـ ــا مـ خــــصــــوصــ
ــــود،  ــوقـ ــ الــــحــــديــــد ومــــحــــطــــات الـ

باإلضافة الى المخطط الهيكلي 
الرابع للبالد. 

وأكد ضرورة تطوير الهيكل 
ــاع الــتــنــظــيــم  ــطـ ــقـ الــتــنــظــيــمــي لـ
ــادة الـــكـــادر الــمــالــي، إذ إنــه  ــ وزيـ
سبق أن قــدم مرتين لتحسين 
وضع المهندسين في القطاع، 

عــــالوة عــلــى الــعــمــل عــلــى جمع 
لوائح البلدية والمجلس البلدي 
فــــي مــــســــودة واحـــــــدة لــتــســهــيــل 
البحث خــالل الــدراســة المقدمة 

لكل مشروع.

جانب من التكريم

محمد جاسم

البلدية أحالت 
الدراسة الفنية 

للمجلس البلدي 
وحددت توسيع 

الطريق القائم

https://www.aljarida.com/article/11654
https://www.aljarida.com/article/11686
https://www.aljarida.com/article/11685
https://www.aljarida.com/article/11683
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وقبول 60 
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»العدل«

حمينا 12 
 
ً
 قانونيا

ً
غا

ّ
ُمبل

ً
وإداريا

»نزاهة«

العوضي: القيادة السياسية مهتمة بفكرة »عافية«
»الحكومة ال تمانع إضافة ربات البيوت بعد تعديل القانون الذي تم رّده«

في تقرير لجنة الشؤون الصحية المدرج على 
جــدول اعمال جلسة الثالثاء المقبل، ورد رأي 
وزير الصحة د. أحمد العوضي الذي أكد فيه أن 
القيادة السياسية مهتمة ومؤيدة لفكرة القانون.
وأضـــــــاف الـــعـــوضـــي، كـــمـــا ورد فــــي تــقــريــر 
اللجنة، ان الحكومة ليس لديها اي اعتراض 
على تمرير هــذا القانون بعد تعديله بإضافة 
قانون المساعدات العامة لنص البند الرابع من 
االقتراح، إذ جاء عاما وغير محدد، االمر الذي قد 
يترتب عليه امتداد التغطية التأمينية لتشمل 
المطلقة ســواء كانت كويتية أو غير كويتية، 
وســواء كانت تتلقى مساعدات عامة من وزارة 
الشؤون او تتلقى مساعدات اجتماعية ايا كانت 
ــام، وعليه ترى  قيمتها مــن اي جمعية نفع عـ

الحكومة ضرورة تعديله.
ــرورة تــعــديــل الــبــنــد رقـــم 4  ــ ــد الـــوزيـــر ضـ وأكــ
من المادة 2 من االقتراح بقانون سالف الذكر 
حتى تتمكن الوزارة من تحديد الفئات المقترح 
اضافتها للقانون، وتحديد اعــدادهــا وأعـــداد 
المخاطبات بشأنها وتقدير الكلفة المالية لها.

وبعد المناقشة وتبادل وجهات النظر انتهت 
اللجنة الصحية الــى الموافقة باالجماع على 
تعديل نص البند 4 من المادة الثانية من مشروع 
القانون، الذي اقره المجلس، وذلك وفقا لالسباب 
الـــواردة في المذكرة المرفقة بالمرسوم رقــم 7 

لسنة 2023 برد االقتراح بقانون بتعديل بعض 
احكام القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين 
الصحي على المواطنين المتقاعدين، وذلك في 
النص كما انتهت إليه اللجنة على النحو الوارد 

في الجدول المقارن المرفق.
على صعيد اخر، أكدت الهيئة العامة لمكافحة 
الفساد »نــزاهــة« أن عــدد حـــاالت الحماية التي 
أضفتها الهيئة لمصلحة مبلغين 12 حالة، 
بواقع 6 حاالت حماية قانونية بعد الرجوع على 
 بسبب بالغه، 

ً
 أو تأديبيا

ً
 أو مدنيا

ً
المبلغ جزائيا

و6 حــاالت حماية وظيفية وإداريــــة للمبلغين 
بمواجهة جهات عملهم، بمنع اتخاذ أي إجراء 
إداري ضدهم وضمان سريان راتبهم الوظيفي 

وحقوقهم ومزاياهم.
وقالت الهيئة، في ردها على سؤال للنائب د. 
حمد المطر، إن المشرع في قانون إنشاء الهيئة 
رقــم 2 لسنة 2016 والئحته التنفيذية حرص 
على كفالة أقصى درجــات الحماية للمبلغ، إذ 
يحظر اتــخــاذ أي إجــــراء ضــد المبلغ مــن جهة 
عمله يغير من مركزه القانوني أو اإلداري أو 
ينتقص من حقوقه أو يحرمه منها أو يشوه 
مكانته أو سمعته أو أي تدابير أو إجراءات أخرى 
 كانت طالما بسبب يتصل بدوره في 

ً
سلبية أيا

مكافحة الفساد ويعتبر القرار أو اإلجراء كأن لم 
يكن من تاريخ صدوره وتلغى كل آثاره وتباشر 

الهيئة فور تلقيها طلب الحماية إجراءاتها وفقا 
الحكام القانون المشار اليه والقيام بالتحقق من 
مبررات هذه الطلبات ودراسة رابطة السببية بين 
مبرراتها واالجراءات التعسفية االدارية المتخذة 
ضــد طالبي الحماية ومــن ثــم توفير الحماية 
لطالبها متى ما استوفت متطلباتها القانونية.
إلــــى ذلـــــك، وفــــي ردهـــــا عــلــى ســـــؤال للنائب 
سعود العصفور، كشفت الهيئة عــن عــدد من 
تقدموا بــاقــرار الــذمــة المالية مــن الخاضعين 
الحكام الكشف عن الذمة المالية منذ صدور 
الالئحة التنفيذية لقانون انشاء الهيئة وحتى 
 موزعين حسب 

ً
2022/11/30 هو 30620 إقــرارا

 أول، 
ً
نوع االقرار إلى ما يلي: عدد 16534 إقرارا

 
ً
وعــدد 9521 إقــرار تحديث، وعــدد 4835 إقــرارا

.
ً
نهائيا

وبينت ان عدد المتاخرين عن التقدم باقرار 
 
ً
الذمة المالية حتى ذات التاريخ هو 130 شخصا

موزعين حسب نوع اإلقرار: 39 إقرارا اول وعدد 
20 اقرار تحديث وعدد 71 اقرارا نهائيا.

على صعيد آخـــر، كشفت وزارة الــعــدل في 
ردها على سؤال للنائب محمد المطير أن عدد 
المتقدمين لوظيفة باحث قانوني مبتدئ )وكيل 
نيابة ج(، لخريجي عــام 2021/2020 بلغ 653 

، وعم قبول 60 منهم.
ً
متقدما

البلدية: البلدية: 715715 معاملة طلب  معاملة طلب 
بناء لـ »خيطان الجنوبي«بناء لـ »خيطان الجنوبي«

فــي ردهــا على ســؤال برلماني للنائب د. 
محمد الحويلة، كشفت بلدية الكويت أنها 
بدأت تصدر رخص البناء لمشروع خيطان 
ــانـــت أول رخـــصـــة بالمنطقة  الــجــنــوبــي، وكـ
ــم اســتــقــبــال 715  بــتــاريــخ 29/ 5/ 2022، وتــ
مــعــامــلــة تــخــص قــطــعــة )1، 2(، وتــــم إصــــدار 
اعـــتـــمـــاد 689 مــعــامــلــة و26 مــعــامــلــة تــحــت 

الدراسة.

الزيد يسأل 3 وزراء عن العمالت الرقمية وبيت الزكاة والمعدات الطبية
تقّدم النائب أسامة الزيد بـ 3 
أسئلة برلمانية لوزراء المالية 

واألوقاف والصحة، عن 
العمالت الرقمية وبيت الزكاة 

والمواعيد الطبية للمرضى 
ونقص المعدات الصحية في 

مستشفيي جابر والرازي.

ســأل النائب أسامة الزيد وزيــر المالية وزير 
الدولة للشؤون االقتصادية، عبدالوهاب الرشيد، 
ــل والــبــلــوكــتــشــيــن  ــبـ ــريـ عــــن عـــمـــالت بــتــكــويــن والـ
والعمالت الرقمية والدينار الرقمي، وسأل وزير 
األوقاف والشؤون اإلسالمية، عبدالعزيز الماجد، 
عن ميزانية بيت الزكاة والودائع والتبرعات وزكاة 
الــشــركــات والــعــقــارات الــتــي يملكها بيت الــزكــاة، 
كما ســأل وزيـــر الصحة، د. أحمد العوضي، عن 
مستشفى الرازي وقسم العظام في مستشفى جابر، 
وفترة انتظار مواعيد العمليات الجراحية ونقص 

المعدات الطبية وقرارات اللجان الطبية.
وفي سؤاله األول لوزير المالية قال: هل درس 
بنك الكويت المركزي فكرة إنشاء الدينار الرقمي؟ 
وهـــل اســتــشــار بــنــك الــكــويــت الــمــركــزي أي جهة 
حكومية أو أي شركة أجنبية أو محلية في فكرة 
العمالت الرقمية؟ إذا كانت اإلجــابــة باإليجاب، 
ــة، وإذا كانت  ــدراسـ أطــلــب تـــزويـــدي بتفاصيل الـ
اإلجابة بالنفي أطلب توضيح األسباب، وما رأي 

بنك الكويت المركزي في »بتكوين«؟ مع توضيح 
الجوانب الفنية والمالية، وهل تملك الهيئة العامة 
لالستثمار نسبة من رأسمال شركات أجنبية تملك 
أصوال في »بتكوين«؟، هل تستثمر الهيئة في أسهم 
شركة تسال بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل 
حصتها في شركات أجنبية تستثمر في أسهم 
شركة تسال؟ وهــل تتأثر استثمارات الهيئة من 
خالل حصصها في الشركات األجنبية بتقلبات 
سعر »بتكوين«؟، وهل تتأثر استثمارات الهيئة من 
خالل حصصها في شركة بالك روك بتقلبات سعر 
»بتكوين«؟ وهل درس بنك الكويت المركزي فكرة 
العمالت الرقمية؟ وهل درس بنك الكويت المركزي 
إمكانية تطبيق تكنولوجيا البلوكتشين في النظام 

المالي المحلي والعالمي؟ 
كما سأل عن توّجه بنك الكويت المركزي في 
إدخال تكنولوجيا البلوكتشين في أنظمة البنوك 
المحلية؟ وعـــن رأي بــنــك الــكــويــت الــمــركــزي في 
تكنولوجيا البلوكتشين؟ وهل تعاقد بنك الكويت 

المركزي مع موظفين أو شركات متخصصة في 
تكنولوجيا البلوكتشين؟ وهــل تتعاون البنوك 

المحلية مع شركة ريبل؟ 
ــر األوقــــــــاف والـــشـــؤون  ــ وفــــي ســـؤالـــه الــــى وزيــ

السالمية، قال: ما مصادر إيرادات بيت الزكاة؟ مع 
تزويدي بالتفاصيل، وكم يبلغ حجم ميزانية بيت 
الزكاة؟ وكم يبلغ حجم إيــرادات بيت الزكاة آلخر 
5 سنوات حتى تاريخ ورود الــســؤال؟ وكــم يبلغ 
إجمالي موجودات بيت الزكاة في البنوك المحلية 
والخارجية؟ وما آلية اختيار الودائع في البنوك؟ 
وكم تبلغ قيمة ودائع بيت الزكاة في البنوك؟ مع 
تزويدي بالتفاصيل، وهل تم شراء أسهم منحة؟ 
وكم تبلغ قيمة االستثمارات الوقفية؟ وكم قيمة 
التبرعات عن آخــر 5 سنوات حتى تاريخ ورود 
الــســؤال؟ وكــم تبلغ قيمة زكــاة الشركات عن آخر 
5 سنوات حتى تاريخ ورود الــســؤال؟ وكــم يبلغ 
حجم أمـــوال بيت الــزكــاة فــي الحسابات العادية 
بالبنوك المحلية؟ وكم عدد العقارات التي يملكها 
بيت الزكاة؟ وكم تبلغ قيمتها السوقية؟ وكم تبلغ 
إيرادات العقارات بشكل سنوي عن آخر 5 سنوات 

حتى تاريخ ورود السؤال؟ 
وطلب الزيد البيانات المالية التي يدقق عليها 

المدقق الخارجي والداخلي والشركات المتعاقدة 
مع بيت الزكاة. وكم قيمة القروض الحسنة التي 
قّدمها بيت الزكاة؟ وقيمة التي حّصلت لتسديد 
القروض الحسنة المقّدمة من الزكاة؟ وهل يوجد 
ــســدد حتى بعد 

ُ
قـــروض حسنة للموظفين لــم ت

تقاعد الموظفين المقترضين؟ وهل يوجد اختالف 
بين بيانات المساعدات االجتماعية التي يقّدمها 
بيت الــزكــاة والمتسلمين لشيكات المساعدات 
االجتماعية؟ مع تزويدي بالتفاصيل. وما خطة 
بيت الزكاة لتعظيم إيرادات العقارات التي يملكها؟

وفي سؤاله إلى وزير الصحة، تساءل: هل يعاني 
مستشفى جابر والـــرازي من نقص في المعدات 
واألدوات الطبية في قسم العظام؟ إذا كانت اإلجابة 
بــاإليــجــاب، أطــلــب تـــزويـــدي بتفاصيل الــمــعــدات 
واألدوات الناقصة، مع توضيح أسباب النقص، 
وما اإلجراءات التي اتخذت لتوفير المعدات التي 

يحتاج إليها القسم؟

أسامة الزيد

نافذة نيابيةنافذة نيابية

وفد برلماني يشارك في »البرلمان العربي« بالقاهرة
يـــشـــارك وفـــد بــرلــمــانــي من 
ــــي الــجــلــســة  مـــجـــلـــس األمـــــــة فـ
الثالثة لــدور االنعقاد الثالث 
من الفصل التشريعي الثالث 
لــلــبــرلــمــان الـــعـــربـــي، والــمــقــرر 
عقدها في القاهرة من 20-22 

الجاري.
ويــضــم الــوفــد الــــذي توجه 
أمس إلى العاصمة المصرية 
ــنـــواب خــالــد الــعــتــيــبــي، ود.  الـ
مـــحـــمـــد الـــحـــويـــلـــة، وحــــمــــدان 

العازمي، وأحمد الري.
الوفد البرلماني

عيسى الكندري: إنشاء لجان استشارية 
تخصصية في هيئة االستثمار

قدم النائب عيسى الكندري 
اقتراحا بقانون بتعديل بعض 
أحكام القانون رقم )47( لسنة 
1982 بــإنــشــاء الهيئة العامة 
لــالســتــثــمــار، إلعــــــادة تشكيل 
مجلس اإلدارة واختصاصاته 
ــئــــة  ــيــ ــهــ وإعـــــــــــــــــــادة هــــيــــكــــلــــة الــ
بــإنــشــاء مجموعة مــن اللجان 
االستشارية التخصصية ثالث 
مــنــهــا تــتــبــع مــجــلــس اإلدارة، 
وســبــع أخـــرى تتبع المجلس 

التنفيذي.
وجـــــــــــــــــــاء فــــــــــــي الــــــــمــــــــذكــــــــرة 
اإليضاحية للقانون أن المادة 
)16( من الدستور تنص على 
أن »الـــمـــلـــكـــيـــة ورأس الــــمــــال 
والــــعــــمــــل مــــقــــومــــات أســـاســـيـــة 
ــتـــمـــاعـــي  ــة االجـ ــ ــدولــ ــ لـــكـــيـــان الــ
 
ً
وللثروة الوطنية، وهي جميعا
ــة ذات وظــيــفــة  ــ ــرديـ ــ حــــقــــوق فـ

اجتماعية ينظمها القانون«.
ــمــــادة )17( على  وتـــنـــص الــ
ــوال الـــعـــامـــة حــرمــة  ــ ــــأمــ أن »لــ
ــــب عـــلـــى كــل  ــ وحـــمـــايـــتـــهـــا واجـ
مــواطــن«. وتــنــص الــمــادة )20( 

عــلــى أن »االقـــتـــصـــاد الــوطــنــي 
أســاســه الــعــدالــة االجتماعية، 
وقــوامــه الــتــعــاون الــعــادل بين 
الـــــنـــــشـــــاط الــــــعــــــام والــــنــــشــــاط 
الـــــــخـــــــاص، وهــــــدفــــــه تــحــقــيــق 
ــادة  التنمية االقــتــصــاديــة وزيـ
االنتاج ورفع مستوى المعيشة 
وتحقيق الــرخــاء للمواطنين 
وذلك كله في حدود القانون«. 
وقالت المذكرة االيضاحية: 

من منطلق االيمان الكامل بأن 
 
ً
العوامل القانونية تلعب دورا
 فــي تشجيع االستثمار 

ً
مهما

وتــنــمــيــتــه عـــلـــى نـــحـــو ال يــقــل 
 عــن أهمية الـــدور الــذي 

ً
مطلقا

ــل  ــوامــ ــعــ ــن الــ ــ ــل مــ ــ ــه كــ ــ ــوم بــ ــ ــقـ ــ تـ
الــســيــاســيــة واالقــتــصــاديــة في 
هذا الشأن، وألن الدولة الراغبة 
فـــــي تـــعـــظـــيـــم اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا 
والحصول على أقصى منفعة 
مــنــهــا يــنــبــغــي عــلــيــهــا ســرعــة 
إدخــال التعديالت التشريعية 
الــالزمــة على قوانينها،  لذلك 
ــواد  ــمــ فـــقـــد رئــــــي اســــتــــبــــدال الــ
األولـــــــــى والــــثــــانــــيــــة والـــثـــالـــثـــة 
ــادة  ــمــ ــــن الــ ــالــــث مـ ــثــ ــنــــد الــ ــبــ والــ
السابعة وكــذلــك إضــافــة أربــع 
 ،

ً
مواد جديدة بأرقام )3 مكررا

 
ً
 ب، 3 مكررا

ً
 أ، 3 مكررا

ً
3 مكررا

ج( إلى القانون رقم )47( لسنة 
1982 بــإنــشــاء الهيئة العامة 

لالستثمار.
 

عيسى الكندري

»المرافق« بحثت تكليف إنشاء الجامعة 
والمدينة الطبية في »صباح األحمد«

ناقشت لجنة المرافق العامة 
تكليف المجلس للجنة ببحث 
مــوضــوع االستعجال بإنشاء 
أفــرع لكليات ومعاهد الهيئة 
الـــعـــامـــة لــلــتــعــلــيــم الــتــطــبــيــقــي 
والــتــدريــب فــي مــديــنــة صباح 

األحمد السكنية.
وذكــر مقرر اللجنة النائب 
مــاجــد الــمــطــيــري فــي تصريح 
بــالــمــركــز اإلعــــالمــــي لمجلس 
ــاقـــشـــت  ــة نـ ــنــ ــجــ ــلــ األمــــــــــة أن الــ
ــــع مـــمـــثـــلـــي الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة  مـ
للتعليم التطبيقي والتدريب 
موضوع إنشاء افرع للكليات 
والمعاهد التابعة للهيئة في 
مدينة صباح األحمد والوفرة 
والــخــيــران، مضيفا أن ممثلي 
الهيئة أبــلــغــوا اللجنة أنــه تم 
إدراج مــيــزانــيــة خـــاصـــة لــهــذا 

األمر في شهر 4 لسنة 2023.
وأوضــــح الــمــطــيــري أن هــذا 
ــه 4  ــيــ ــلــ ــــت عــ الــــــمــــــشــــــروع مـــــضـ
ســنــوات حــتــى اآلن، مبينا أن 
قــاطــنــي الــمــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة 
يعانون نقص بعض الخدمات 
مثل الكليات والمستشفيات 
السيما أنها تضم أكثر من 25 

ألف وحدة سكنية.
ــن أنــــــه ســـبـــق أن أبـــلـــغ  ــيــ وبــ
وزيــــــــــر الــــتــــربــــيــــة بــــــوجــــــود 4 
مــبــان جــاهــزة تــابــعــة لــلــوزارة، 
ويــمــكــنــه تــســلــيــمــهــا للتعليم 
ــتــــدريــــب حــتــى  الــتــطــبــيــقــي والــ
يتم استغاللها من قبلهم في 

التدريب والتعليم، الفتا الى ان 
اللجنة نظرت كذلك في تكليف 
ــبـــحـــث مــــوضــــوع  الـــمـــجـــلـــس بـ
االســتــعــجــال بــإنــشــاء المدينة 
ــة فـــــي مــــديــــنــــة صـــبـــاح  ــيـ ــبـ ــطـ الـ
األحــمــد السكنية مــع الجهات 
المختصة، ومناقشة مجموعة 

من االقتراحات برغبة.
وأضـــــــــــــــاف أنــــــــــه تــــــــم بـــحـــث 
مــوضــوع المدينة الطبية مع 
 
ً
ممثلي وزارة الصحة، مشيرا
إلــى أن ممثلي الـــوزارة أبلغوا 
اللجنة انه تم تخصيص أكثر 
مـــن 300 ألــــف مــتــر مـــربـــع في 
ــد لــهــذا  ــمـ مــنــطــقــة صـــبـــاح األحـ
ــــروع، وتــــــم تــخــصــيــص  ــــشـ ــمـ ــ الـ
ــه  ــك، وانـ ــذلـ مــيــزانــيــة خـــاصـــة لـ
تــم التصويت بــاإلجــمــاع على 
ــات  ــ ــراحـ ــ ــتـ ــ مـــجـــمـــوعـــة مـــــن االقـ

برغبة.
ــه، قــــــال عــضــو  ــبــ ــانــ ومــــــن جــ
الـــلـــجـــنـــة الــــنــــائــــب د. مــحــمــد 
الــحــويــلــة إن الــلــجــنــة نــاقــشــت 
الرسالتين الــواردتــيــن اللتين 

ــدم بــهــمــا ووافـــــــق عــلــيــهــمــا  ــقـ تـ
مــجــلــس األمـــــة بـــشـــأن تكليف 
الــلــجــنــة بــحــث إنـــشـــاء مــديــنــة 
ــة، ومــــعــــاهــــد تــعــلــيــمــيــة  ــيــ ــبــ طــ
تابعة للهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب في مدينة 
صباح األحمد السكنية وذلك 

لإلناث والذكور.
وأضـــــــــــــــاف الـــــحـــــويـــــلـــــة فـــي 
ــفـــي بــمــجــلــس  تــــصــــريــــح صـــحـ
األمــــة أن الــلــجــنــة ستستدعي 
وزيــــــــري األشـــــغـــــال والـــتـــربـــيـــة 
ــع تــنــفــيــذ هـــذه  ــريـ لـــبـــحـــث تـــسـ
الــمــشــاريــع ومــتــابــعــة الــجــدول 
ات التي تمت  الزمني واإلجراء
إلعداد تقرير شامل ومتكامل 
حــــــــول هـــــذيـــــن الــــمــــشــــروعــــيــــن 
ــة  ــبـ حــــتــــى يــــتــــم تـــحـــقـــيـــق الـــرغـ
النيابية باالنتهاء مــن هذين 

المشروعين على أكمل وجه.

جانب من اجتماع اللجنة أمس

الخالد: منهج في »التربية« لذوي »التوحد« 
ذكـــرت النائبة عالية الخالد أن اجتماع 
لجنة »ذوي اإلعاقة« البرلمانية ناقش منهج 
تحليل الــســلــوك التطبيقي، العــتــمــاده في 
مــنــاهــج مــــدارس الــكــويــت، بــعــد أن ثــبــت أنــه 
المنهج المثبت علميا، وله معايير عالمية 
ونتائجه مشهودة، مؤكدة أهمية هذا المنهج 
»ليكون ألبنائنا من ذوي التوحد فرصة أكبر 
في التعامل مع المجتمع، ونشكر األخوة في 
اللجنة على تعجيل هذا األمر العتماد منهج 

رسمي في المناهج الدراسية«.
وكشفت الخالد، في تصريح صحافي، أنها 
امتنعت عن التصويت على زيادة المقررات 
المالية للطلبة الدارسين داخل الكويت بنسبة 
50%، خالل مناقشتها في اللجنة التعليمية 
البرلمانية، ألسباب عدة، مشيرة إلى أنه ألكثر 
من مرة يحضر الجانب الحكومي دون تقديم 

أي دراسات أو بيانات.
وبينت أن »هـــذه الــزيــادة جـــاءت لمجرد 
زيادة الطلبة المبتعثين في الخارج لوجود 
تــضــخــم فـــي دول االبـــتـــعـــاث، وكـــانـــت هناك 
دراسة من وزارة التعليم العالي امتدت إلى 
سنة ونصف، وفي المقابل طلبتنا الدارسين 
بالكويت يستاهلون كل خير وأفضل تعليم، 
لكن عندما نأتي اليوم إلقرار زيادة لهم البد 
مــن وجـــود دراســــة، ووزارة المالية ال تملك 
دراسة عن التضخم داخل الكويت، وهل نسبة 
50% كافية أم نحتاج إلى زيادتها لتحسين 
مــســتــوى الــتــحــصــيــل الــعــلــمــي؟ وهــــل هناك 
دراسة مرتبطة مع هذه الزيادة والتحصيل 

العلمي؟«.
لـــت: »كــيــف لــنــا أن نــقــرر أن قـــرار  وتـــســـاء
الزيادة صائب أم خاطئ دون أدنى معلومات 

متاحة«، مشددة على أن »للمال العام حرمة 
والحكومة مالمة بموافقتها على قوانين 
ذات كلفة مالية دون وجــود دراســـات، وكما 
نحن الــنــواب مؤتمنون على الــمــال العالم 
الحكومة كذلك، وال يمكن إقــرار أي زيــادات 

دون معلومات ودراسة«.

مركز إيواء المعنفات
إلى ذلك، وجهت الخالد سؤاال الى وزيرة 
الشؤون االجتماعية والتنمية المجتمعية 
وزيــرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي 
البغلي، قــالــت فــيــه: »مــركــز إيـــواء المعنفات 
ــزايــــد وتــصــاعــد  ضـــــــرورة مــلــحــة فــــي ظــــل تــ
ممارسات العنف ضد المرأة، وفي ظل عدم 
وجــود تدخل جــاد لحل مثل هــذه الظاهرة 
أو الحد منها، فهل قامت الــوزارة وإداراتها 
المختصة بافتتاح مركز إيــواء المعنفات؟ 
إن كانت اإلجابة باإليجاب يرجى تزويدي 
بــأي تــاريــخ تــم افتتاح الــمــركــز؟ ومــا سعته 
االستيعابية؟ ومـــا وســائــل الحماية التي 
يوفرها؟ ومــا الخدمات التي يوفرها؟ وإن 
كانت اإلجابة بالنفي فيرجى تزويدي بسبب 
عدم افتتاح المركز حتى تاريخه؟ وما موعد 
افتتاحه؟ وما الخطة المعتمدة لالفتتاح في 
أقـــرب فــتــرة زمنية ممكنة؟ ومــا البديل عن 
الــمــركــز حــالــيــا؟ وهـــل يفي بــالــغــرض المعد 

من أجله؟«.
فـــي ســيــاق آخــــر، وجــهــت الــخــالــد ســـؤاال 
ــــى نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء وزيــــر  إلـ
النفط د. بدر المال قالت فيه: »نصت المادة 
1 مــن قــانــون حــمــايــة البيئة رقـــم 42 لسنة 
2014 فـــي تــعــريــفــهــا لــحــمــايــة الــبــيــئــة على 

أنــهــا )هــي مجموعة السياسات والتدابير 
التي تهدف إلــى حماية الــمــوارد الطبيعية 
والنظم البيئية واإلجــراءات التي تكفل منع 
التلوث أو التخفيف من حدته أو مكافحته، 
والمحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية 
والتنوع الحيوي وإعـــادة تأهيل المناطق 
التي تدهورت بسبب الممارسات الضارة، 
وإقامة المحميات البرية والبحرية وتحديد 
مناطق عازلة حول مصادر التلوث الثابتة، 
ومنع التصرفات الضارة أو المدمرة للبيئة 

وتشجيع أنماط السلوك اإليجابي(«.

التفتيش البيئي
وتابعت الخالد: »نصت ذات الــمــادة في 

تعريفها للتفتيش البيئي عــلــى أنـــه )هــي 
العمليات الميدانية والحقلية التي ينفذها 
الضباط القضائيون على كــافــة المنشآت 
واألنـــشـــطـــة والـــمـــشـــاريـــع الــتــنــمــويــة بــهــدف 
التحقق من درجة االلتزام بتطبيق اللوائح 
واالشتراطات والمعايير البيئية والتي قد 
تتطلب استخدام األجهزة والمعدات واآلليات 
واألنظمة المختلفة واخذ العينات والتوثيق 
العلمي والفني لها( وفي تعريفها للضباط 
القضائيين نصت على أنــهــم )هــم موظفو 
الــهــيــئــة أو غــيــرهــم الـــذيـــن يعينهم الــوزيــر 
المختص ويتم تأهيلهم لمراقبة وتنفيذ 
هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له(«، 
مشيرة الى ما نصت عليه المواد 3 و41 و113 

و114 و115 و135 و160.
وأردفت: »ولما كانت مواد القانون صريحة 
وحازمة في المحافظة على البيئة وحمايتها 
من كل أشكال التلوث والعبث، وكانت أجهزة 
الدولة ممثلة في الهيئة العامة للبيئة ووزارة 
الداخلية تقع على عاتقها حماية البيئة من 
اإلضرار بها، أطلب اإلفادة بعدد الموظفين 
ضمن فريق الضبطية القضائية من الهيئة، 
وعــــدد أفــــراد رجــــال الــشــرطــة والــضــبــاط في 
شرطة البيئة، وعدد الضبطيات القضائية 
والمخالفات الموجهة عام 2022 لمرتكبي 
الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية 
البيئة، وعدد دعاوى التعويض التي سجلتها 
الهيئة والناتجة عن المخالفات والضبطيات، 
ومــا مجموع قيمة التعويضات الــصــادرة 
نتيجة ارتكاب المخالفات؟ وعدد الضبطيات 
القضائية والمخالفات لمرتكبي مخالفة نص 

المادة 41 من قانون حماية البيئة«.

عالية الخالد

العدواني: االنتهاء من رخصة المعلم آخر مارس 2024
كشف وزيـــر التربية وزيـــر التعليم الــعــالــي والبحث 
العلمي د. حمد العدواني، أن نسبة اإلنجاز الكلي لرخصة 
المعلم بلغت 71.3 فــي المئة، على أن يتم االنتهاء من 
الــمــشــروع بــتــاريــخ 31 مــــارس 2024، مــوضــحــا أنـــه تم 
االنتهاء من المخطط لتصنيف رخصة معلم للمعلمين، 
وتــم وضــع الــمــســودة األولـــى لمستويات األســئــلــة، وتم 
تشكيل فريق عمل من ذوي الخبرات والكوادر الوطنية 
لبدء الخطوات التنفيذية ودراسة المتطلبات التشريعية 

التى يحتاجها المشروع لتطبيقه.
وقال العدواني، في رده على سؤال برلماني للنائب 

ماجد المطيري، إن المادة الخامسة من المرسوم رقم 308 
لسنة 2006 نصت على اختصاص وحدة تنمية المعلم 
في تمهين وظيفة التدريس، وإصدار رخصة التدريس 
للمعلمين، وعليه فإن مشروع رخصة المعلم يعتبر أحد 
أعمدة رفع كفاءة المعلم، وتعتبر مسألة تمهين التعليم 
من خالل رخصة يحصل عليها المعلم عبر اختبار يقيس 

معرفته من المشاريع الرئيسية.
وأشار إلى أن رخصة المعلم قد يتعدد االنتفاع بها 
ليس فقط على مستوى قبول المعلم بل باستمراريته 

ولقياس أدائه أو قياس فاعليته.

تسلم أعضاء مجلس األمة أمس جدول أعمال 
جلسة الثالثاء 24 الجاري، والذي تضمن 

استجواب وزير المالية وزير الدولة للشؤون 
االقتصادية عبدالوهاب الرشيد، المقدم من 

النائب مبارك الحجرف، واستجواب نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء براك الشيتان المقدم من 

النائبة جنان بوشهري.
 وتضمن جدول األعمال تقرير لجنة الخطاب 

األميري حول الصيغة المقترحة عن دور 
االنعقاد األول من الفصل التشريعي السابع 
عشر، كما اشتمل جدول أعمال الجلسة على 

تقارير اللجنة المالية واالقتصادية الخاصة 
بشراء القروض، ورفع المعاشات التقاعدية، 

وشركة المحاصيل الزراعية، وشركة الخطوط 
 تقارير اللجنة 

ً
الجوية الكويتية، وتضمن أيضا

التشريعية حول تعديل الالئحة الداخلية 
لمجلس األمة، وتقارير لجنة الداخلية والدفاع 

حول تعديل قانون االنتخابات.

محيي عامر

جلسة سابقة للمجلس
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أكـــد الــقــائــم بــأعــمــال ســفــارة ربيع كالس
تايلند لدى البالد واتاناشاي 
نيراندون أن عدد التأشيرات 
الــســيــاحــيــة والــعــالجــيــة الــتــي 
تــم اصــدارهــا للكويتيين قبل 
جائحة كورونا في عام 2019 
بلغت نحو 70 الــف تأشيرة، 
 أن »هــــــذا رقـــــم كــبــيــر 

ً
مـــعـــتـــبـــرا

ــة لـــنـــا جــمــيــعــا  ــعــ ــة رائــ وفــــرصــ
لــلــتــعــاون، مما سيوفر فوائد 
لــجــمــيــع الـــقـــطـــاعـــات الــمــعــنــيــة 

أيضا«.
وفــــــــي تــــصــــريــــحــــات خــــالل 
ــعـــــالج الــطــبــي  ــ نـــــــدوة حــــــول الـ
والسياحة في تايلند أقامتها 
السفارة التايلندية بالتعاون 
مع القطاع الخاص التايلندي 
للصحة والعافية، أمــس، قال 
واتاناشاي إن الكويت ومملكة 
ــات  ــالقــ ــعــ ــا الــ ــ ــتـ ــ ــامـ ــ ــلــــنــــد اقـ تــــايــ
الــدبــلــومــاســيــة فــي 14 يونيو 
 إلــــى أن »هـــذا 

ً
1963، مـــشـــيـــرا

 
ً
العام يمثل عالمة فارقة نظرا
الحــتــفــالــنــا بــالــذكــرى الستين 
 
ً
ــــذه الــــــعــــــالقــــــات«، مـــــشـــــّددا ــهـ ــ لـ
ــد والــــكــــويــــت  ــنـ ــلـ ــايـ عــــلــــى أن تـ
ــات ثــنــائــيــة  ــعـــالقـ تــتــمــتــعــان بـ
وديـــــة فـــي جــمــيــع الـــمـــجـــاالت، 
ا من التجارة واالستثمار  بدء
والسياحة والرعاية الصحية 
والتعليم والــطــاقــة والــزراعــة، 

ــــرات  ــيـ ــ ــــأشـ ــتـ ــ وصـــــــــــــواًل إلـــــــــى الـ
والمسائل القنصلية.

وأوضــــــــــــح انــــــــه »ال تـــوجـــد 
ــــروط صحية  ات او شـ إجـــــــراء
تـــــخـــــص فـــــــيـــــــروس كــــــورونــــــا 
للكويتيين الراغبين في زيارة 
 أن التسهيالت 

ً
بلدنا«، مؤّكدا

التي يتم تقديمها للكويتيين 
الراغبين فــي الــعــالج، تتم من 
خالل معلومات يتم توفيرها 
عن المستشفيات عبر المكاتب 
والـــــــوكـــــــاالت الـــمـــخـــتـــصـــة فــي 
ــد  : يـــوجـ

ً
ــا ــفــ ــيــ الـــــكـــــويـــــت، مــــضــ

حاليا 59 مستشفى تايالنديا 
ــمــــدا مــــــن قــــبــــل الـــلـــجـــنـــة  ــتــ ــعــ مــ
 JCI ــة أو ــيــ الـــمـــشـــتـــركـــة الــــدولــ

وهو أعلى رقم بين دول آسيا 
ــادئ وجــنــوب  ــهــ والــمــحــيــط الــ
آسيا ويحتل المرتبة الرابعة 

في العالم.
ــر ان »تــايــلــنــد تشتهر  ــ وذكـ
أيــضــا بتخصصها فــي عالج 
األمراض واألعراض المختلفة، 
فال توجد أمــراض أو أعــراض 
ال يــمــكــن عــالجــهــا فــي تايلند 
نــا يمتلكون خبرة  ألن أطــبــاء
ــة واحـــــتـــــرافـــــا كـــبـــيـــرا  ــربــ ــجــ وتــ
فــي مختلف مــجــاالت الــعــالج 

الطبي«.
ــر هــيــئــة  ــديــ بــــــــــدوره، قــــــال مــ
السياحة التايلندية لمنطقة 
الشرق األوسط ودبي شايوات 

تــامــثــاي: مــن خـــالل خدماتنا 
الرائدة، زاد عدد سواح الصحة 
والــعــافــيــة إلـــى تــايــلــنــد بشكل 
مطرد منذ أوائل عام 2000، ما 
يجعل تايالند تأخذ مكانها 
عــلــى رأس وجــهــات السياحة 
العالمية للصحة والعافية من 
خالل استقبال ما يقرب من 27 

مليون زائر في عام 2019.
واشار الى انه في عام 2019، 
اســتــقــبــلــت تـــايـــلـــنـــد أكـــثـــر مــن 
39 مليون زائــر على مستوى 
ــن 78  ــم بــيــنــهــم أكـــثـــر مــ ــالـ ــعـ الـ
 أن تايلند 

ً
ألف كويتي، مؤكدا

تــــرحــــب بــــأكــــثــــر مـــــن 40 ألــــف 
كويتي منذ مايو 2022.

جانب من ندوة العالج الطبي والسياحة في تايلند

»الهالل األحمر« تستضيف »الهالل األحمر« تستضيف 
ورشة خليجية حول المناخورشة خليجية حول المناخ

الزيد: تسلط الضوء على االستجابة اإلنسانية للطوارئ
• عادل سامي

تـــنـــظـــم جـــمـــعـــيـــة الـــهـــالل 
األحـــمـــر الـــثـــالثـــاء الــمــقــبــل، 
ولمدة 3 أيام، ورشة العمل 
الخليجية حــول دور دول 
مجلس التعاون الخليجي 
ــات ومـــخـــاطـــر  ــيــ ــداعــ إزاء تــ
الــــــتــــــغــــــيــــــرات الــــمــــنــــاخــــيــــة 
عـــلـــى الــصــعــيــد الــخــلــيــجــي 
والـــــــــــــدولـــــــــــــي، فـــــــــي فـــــنـــــدق 

فوربوينتس.
وقــــــــــــــــال مــــــــديــــــــر إدارة 
الــعــالقــات الــعــامــة واإلعـــالم 
فــي الجمعية خــالــد الــزيــد، 
فـــي تــصــريــح صــحــافــي، إن 
الـــورشـــة ســتــســلــط الــضــوء 
على دور جمعيات الهالل 
األحــــــمــــــر الـــخـــلـــيـــجـــيـــة فــي 
ــيــــة  ــانــ ــة اإلنــــســ ــ ــابـ ــ ــــجـ ــتـ ــ االسـ

لحاالت الطوارئ.
وأضاف الزيد أن الورشة 
ــاون مـــع  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ســـتـــعـــقـــد بـ
االتحاد الدولي لجمعيات 
الــصــلــيــب األحـــمـــر والــهــالل 
ــيــــروت(  ــتـــب بــ ــكـ األحــــمــــر )مـ
واألمـــانـــة الــعــامــة لمجلس 
ــــي،  ــــجـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــخـ الــــــــتــــــــعــــــــاون الـ
ــة كــــوكــــبــــة مــن  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ وبـ
خبراء الجمعيات الوطنية 

فــــــــي إدارة  لــــخــــلــــيــــجــــيــــة  ا
المخاطر والكوارث، وسوف 
يتخللها اســتــعــراض ألهم 
الـــمـــبـــادرات الــوطــنــيــة الــتــي 

تم تنفيذها.
وأشـــــار إلــــى أن الـــورشـــة 
تهدف إلى تعزيز التعاون 
والخروج بتوصيات هامة، 
ومــــد جـــســـور الـــتـــعـــاون مع 
ــكـــومـــات والــمــنــظــمــات  الـــحـ
الدولية لضمان الجاهزية 
واالســــتــــجــــابــــة اإلنـــســـانـــيـــة 
لــلــمــتــضــرريــن مــن األخــطــار 
ــة  ــطــ ــبــ ــرتــ ــمــ والـــــــــــكـــــــــــوارث الــ

بالمناخ.

خالد الزيد

سفارة تايلند: 70 ألف تأشيرة سياحية 
وعالجية صدرت للكويتيين في 2019

 
ً
3 فرق إطفاء كافحت حريقا
بمحطة كهرباء في المطالع

• محمد الشرهان
تمكنت فرق اإلطفاء، فجر أمس، من السيطرة 
ــي مــحــطــة تــحــويــل  ـــع فــ ــدلـ عـــلـــى حـــريـــق كــبــيــر انــ
كهربائية رئيسية تابعة لمشروع مدينة المطالع 
اإلسكانية، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات، 

واقتصر على خسائر مادية.
وذكــرت إدارة العالقات العامة واإلعــالم بقوة 
اإلطفاء العام، أن إدارة العمليات المركزية بقوة 
 فجر أمس يفيد باندالع 

ً
اإلطفاء العام تلقت بالغا

حريق في محطة تحويل كهربائية رئيسية تابعة 
لمدينة المطالع السكنية.

وأوضحت أن إدارة العمليات المركزية حركت 
مــراكــز إطــفــاء الــمــطــالع والــجــهــراء وكــاظــمــة إلــى 
موقع الــبــالغ، مشيرة إلــى أنــه عند وصــول فرق 
اإلطفاء للموقع تبين أن الحريق اندلع في محطة 
تحويل كهربائية رئيسية تابعة لمدينة المطالع، 
الفتة إلى أنه على الفور تم التعامل مع الحادث 
من قبل فرق اإلطفاء، بعد فصل التيار الكهربائي 

من قبل مهندسي وزارة الكهرباء والماء.
ــادت بــأن رجـــال اإلطــفــاء عملوا أواًل على  وأفــ
عــزل موقع الحريق، ومــن ثم مكافحته وإخماد 
الــنــيــران، مــشــيــرة إلـــى أن الــحــادث لــم يسفر عن 

وقوع إصابات.

رجال اإلطفاء يكافحون الحريق

تشكيل لجنة اختيار مدير الجامعة
 عن طريق مجلسها

كشفــت مديــرة جــامعــــة الكــويت باإلنــــابـــــة 
د. ســعــاد الفضلي أن تشكيل لجنة اختيار 
مدير الجامعة متروك لمجلسها في اجتماع 
ــه لم يتم تشكيلها حتى 

ّ
 إلى أن

ً
قــادم، مشيرة

تاريخه.
ــلـــي، فــــي تـــصـــريـــح لــــهــــا، أن  وأكــــــــدت الـــفـــضـ
الــجــامــعــة حــريــصــة عــلــى تــرســيــخ وتــأصــيــل 
تواصلها مع الجهات الحكومية وعلى األخص 
مجلس الجامعات الحكومية برئاسة وزيــر 

التربيـة وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
ــعـــدوانـــي بـــهـــدف تــنــمــيــة وازدهــــــار  د. حــمــد الـ
العملية التعليمية األكاديمية والبحثية بدولة 
الكويت. ولفتت إلى أن هذا التنسيق والتعاون 
تم وفق األطر القانونية التي حددها القانون رقم 
76 لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية، 
الــــذي أعــطــى لــلــجــامــعــة االســتــقــاللــيــة العلمية 
والبحثية واألكاديمية واإلدارية والمالية، بما 

يضمن حرية التعليم والبحث العلمي.

ً
طقس مستقر اليوم وغدا

توقعت إدارة األرصاد الجوية استقرار 
الــطــقــس فــي عــطــلــة نــهــايــة األســـبـــوع، وأنــه 
سيكون معتدال نهارا ومائال للبرودة إلى 
بــــارد لــيــال، والـــريـــاح شــمــالــيــة غــربــيــة إلــى 

متقلبة االتجاه.
وقال مراقب التنبؤات الجوية باإلدارة، 
عبدالعزيز الــقــراوي لـ »كــونــا«، إن الطقس 
اليوم سيكون معتدال نهارا وبــاردا ليال، 
والرياح شمالية غربية إلى متقلبة االتجاه 
ــة لــتــكــون  ــــى مــعــتــدلــة مــــع فـــرصـ خــفــيــفــة إلـ
الــضــبــاب على بعض الــمــنــاطــق، ودرجـــات 

الــحــرارة العظمى المتوقعة بين 18 و20 
درجة مئوية والصغرى بين 7 و10.

 سيكون 
ً
وأوضح القراوي أن الطقس غدا

 ليال، والرياح متقلبة 
ً
 وباردا

ً
معتداًل نهارا

االتـــجـــاه خــفــيــفــة وتــظــهــر بــعــض الــســحــب 
المتفرقة، مع فرصة لتكون الضباب على 
بعض المناطق، ودرجات الحرارة العظمى 
بين 18 و20 درجة والصغرى بين 8 و11.

ع مركز الكويت لتوثيق 
َّ
وق

العمل اإلنساني )فــنــار( عقد 
إصدار كتاب وثائقي لجهود 
جمعية الرعاية اإلسالمية في 

.
ً
40 عاما

وزار رئــــيــــس مــــركــــز فــنــار 
د. خــالــد الــشــطــي، الجمعية 
لتوقيع عقد اإلصـــدار، حيث 
كان باستقباله رئيس مجلس 
إدارة الجمعية فداء الوقيان، 
ونــــــائــــــب رئـــــيـــــس الـــجـــمـــعـــيـــة 
عــالــيــة الــعــبــكــل، وأمــيــن السر 
أشواق العرادة، ورئيس لجنة 

الخير والبر والمشاريع في 
الــجــمــعــيــة فـــريـــدة الــرخــيــص، 
ــيــــة حـــصـــة  وعـــــضـــــو الــــجــــمــــعــ

الشبيكي.
وقــــــــال الــــشــــطــــي إن مـــركـــز 
»فنار« يعتبر أول مركز بحثي 
متخصص في مجال توثيق 
قـــطـــاع الــعــمــل اإلنـــســـانـــي في 
الــكــويــت، حــيــث وثــق تــجــارب 
ــــدة لــعــدد مـــن الــجــمــعــيــات  رائـ
والمبرات الخيرية في الفترة 

الماضية.
من جانبها، ذكرت الوقيان 

أن الــكــتــاب ســيــتــنــاول جهود 
الـــجـــمـــعـــيـــة الــمــخــتــلــفــة الــتــي 
قــامــت بــهــا كجمعية خيرية 
نــســائــيــة تــأســســت مــنــذ عــام 

1982 عـــلـــى أيــــــدي عـــــدد مــن 
ــاء الـــــكـــــويـــــت، لــتــحــقــيــق  ــ ــسـ ــ نـ
ــيــــة  ــافــ ــقــ ــة وثــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ أهـــــــــــــداف ديـ

واجتماعية.

جانب من توقيع العقد بين المركز والجمعية

»صناعات الشرهان« تتبنى 
مبادرة صحية لألطفال

 من مبادرة »منكم 
ً
انطالقا

وفيكم«، التي تنتهجها 
إدارة شركة صناعات 

الشرهان ضمن أهدافها 
لعام 2023، لتعزيز دورها 

 بأن 
ً
المجتمعي وإيمانا

األطفال يجب أن يكونوا 
، قامت الشركة 

ً
سعداء دائما

برعاية مبادرة »ارسم 
ابتسامة«، من خالل زيارة 

األطفال في مستشفيات 
الكويت، والعمل على 

تخفيف آالم المرضى، 
ورسم االبتسامات على 

وجوههم وإسعادهم.
ورعت »صناعات الشرهان« 

أول فعالية في مستشفى 
جابر، بالتعاون مع بيت 

عبدالله، حيث استمتع 
األطفال الموجودون في 

المستشفى بالعرض 
الترفيهي والمسابقات 

وعروض خفة اليد والدمى 
وتوزيع الهدايا.

وسيتم رعاية العديد من 
األنشطة المماثلة خالل 

العام الحالي، وزيارة 
معظم مستشفيات 

األطفال ورياض األطفال، 
لمواصلة العمل على 

رسم االبتسامات على 
وجوه األطفال، وتقديم 

النصح ألساسيات الوقاية 
والنظافة.

ً»النجاة«: مساعدات لـ 700 
 سوريا

ً
أسرة و750 يتيما

أعلنت جمعية النجاة 
الخيرية، أمس، توزيع 

مساعدات لـ 700 من األسر 
المحتاجة، وكسوة الشتاء 
 
ً
 وفقيرا

ً
 يتيما

ً
لـ 750 طفال

في المخيمات األردنية 
 
ً
ضمن حملتها »دفئا

« الموسمية لفصل 
ً
وسالما
الشتاء.

وقال رئيس وفد الجمعية 
إيهاب الدبوس، في 

تصريح لـ »كونا«، على 
هامش الحملة، إن توزيع 

المساعدات استهدف 
قاطني مخيمات الظليل 

والمفرق واألزرق من األسر 
السورية الالجئة، وبعض 

أهالي المناطق األردنية 
المحتاجة، السيما في 

ظل موجة البرد الشديدة 
وسوء األوضاع المعيشية.

وأضاف الدبوس أن الحملة 
بالتزامن مع توزيعها 
للمساعدات األساسية 

للمحتاجين تخللها كفالة 
الجمعية لقرابة 2000 
يتيم سوري وأردني، 

بالتنسيق مع جمعية 
المحسنين الخيرية 

األردنية، بهدف مد يد 
العون والمساعدة في رفع 
المعاناة عن أكبر شريحة 

ممكنة للمجتمعات الفقيرة 
والمحتاجة.

»التراث« تطرح مبادرة 
لرعاية 100 يتيم

تطرح جمعية إحياء 
التراث اإلسالمي، اليوم، 
مبادرة إنسانية كويتية 
لرعاية 100 يتيم داخل 

الكويت في المرحلة األولى 
لمدة 6 أشهر.

وأوضحت الجمعية، في 
بيان، أمس، أن »قيمة 

 
ً
 شهريا

ً
الكفالة 50 دينارا

نقدمها لليتيم لتعينه 
على تأمين احتياجاته 

الضرورية، وفي المرحلة 
 
ً
الثانية تبلغ 50 دينارا

لكفالة يتيم لمدة شهر«.
وأشارت إلى أن المبالغ 
المحددة لهذه المبادرة 
قابلة للزيادة، مضيفة: 
»كما يجوز دفع الزكاة 
لمشروع كفالة األيتام، 

ويمكن المساهمة فيه من 
أموال الصدقة والتبرعات 

العامة«.

الفضلي تبحث خطة إنشاء أفرع للجامعة في الشمال والجنوب
تكليف لجنة للقيام بزيارات ميدانية واستطالع احتياجات المناطق

عـــقـــدت الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة 
لــمــتــابــعــة خـــطـــة إنــــشــــاء أفــــرع 
لجامعة الكويت في المناطق 
الشمالية والــجــنــوبــيــة بــدولــة 
 بــرئــاســة 

ً
ــا ــاعـ ــمـ ــتـ ــويـــت اجـ ــكـ الـ

مــديــرة الــجــامــعــة بــاإلنــابــة، د. 

ســــعــــاد الـــفـــضـــلـــي، وحـــضـــور 
ــاء الـــلـــجـــنـــة، وتـــــم خـــالل  أعــــضــ
االجــتــمــاع مــنــاقــشــة ومتابعة 
تــنــفــيــذ الـــمـــرحـــلـــة األولـــــــى مــن 
الــــخــــطــــة بــــاســــتــــغــــالل مـــوقـــع 
ــوم الـــبـــحـــار الــتــابــع  ــلـ ــز عـ ــركـ مـ

لكلية العلوم الــواقــع بمنطقة 
الـــــفـــــنـــــطـــــاس لـــــخـــــدمـــــة طـــلـــبـــة 
الـــجـــامـــعـــة الـــمـــســـتـــجـــديـــن فــي 
ــــات اآلداب والــــتــــربــــيــــة  ــيـ ــ ــلـ ــ كـ
والشريعة والعلوم الحياتية 
من سكان المناطق الجنوبية 
 مـــبـــدئـــي، 

ٍّ
والـــشـــمـــالـــيـــة كــــحــــل

 مــن الفصل الــدراســي 
ً
اعــتــبــارا

ــام الــــجــــامــــعــــي  ــ ــعـ ــ ــلـ ــ الـــــثـــــانـــــي لـ
2023/2022، وذلك بعد حصر 
ــداد الطلبة مــن ســكــان هذه  أعـ
ــادة  ــمــ ــل عــ ــبــ ــن قــ ــ ــاطــــق مــ ــنــ ــمــ الــ
الـــقـــبـــول والــتــســجــيــل الــمــقــّدر 
 وطــالــبــة 

ً
عـــددهـــم 858 طــالــبــا

ــبـــاح  ــقـــة صـ ــنـــطـ ــان مـ ــ ــكـ ــ ــن سـ ــ مــ
ــمــــد الــســكــنــيــة، ومــنــطــقــة  األحــ
ــد الــــبــــحــــريــــة،  ــ ــمــ ــ ــاح األحــ ــ ــبـ ــ صـ
ومنطقة الوفرة السكنية ممن 
يـــجـــدون مــشــقــة فـــي الــوصــول 
إلــى الــحــرم الجامعي بمدينة 
ــبــــاح الـــســـالـــم الـــجـــامـــعـــيـــة؛  صــ
ــمــــادة الــقــبــول  ــامـــت عــ حـــيـــث قـ
والتسجيل بــطــرح 18 شعبة 
من كليات مختلفة شملت كلية 
اآلداب والعلوم الحياتية في 

 
ً
مــركــز عــلــوم الــبــحــار، تسهيال
للوصول إلى الحرم الجامعي.
كما قــررت اللجنة الموافقة 
ــلــــى تـــشـــكـــيـــل وفـــــــد بـــرئـــاســـة  عــ
الــقــائــمــة بـــأعـــمـــال نـــائـــب مــديــر 
الــجــامــعــة للتخطيط، د. هــدى 
الـــمـــحـــمـــود، وعـــضـــويـــة كـــل من 

الــقــائــم بــأعــمــال عــمــيــد الــقــبــول 
ــه  ــلــ ــدالــ ــبــ والـــــتـــــســـــجـــــيـــــل، د. عــ
الهاجري، والقائم بأعمال عميد 
كــلــيــة اآلداب، د. عـــبـــدالـــهـــادي 
ــام بـــــزيـــــارات  ــيـ ــقـ ــلـ الــــعــــجــــمــــي، لـ
ميدانية لتلك المناطق للوقوف 
ــاد  ــلـــى احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا وإيــــجــ عـ

الحلول لها، ودراســـة إمكانية 
تــخــصــيــص مــــدرســــة مــــن قــبــل 
ــيـــة كـــحـــل عــاجــل  ــتـــربـ وزارة الـ
ــررات  ــقـ ــطـــرح مـ ا لـ لـــتـــكـــون مــــقــــّرً
عب تابعة لكليات مختلفة 

ُ
وش

لخدمة طلبة جامعة الكويت من 
سكان المناطق البعيدة.

جانب من االجتماع برئاسة الفضلي

»الزراعة« تبحث مع جنوب إفريقيا إبرام 
اتفاق في مجال الثروة الحيوانية

اســـتـــقـــبـــلـــت الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
لــــــشــــــؤون الــــــــزراعــــــــة والــــــثــــــروة 
السمكية سفير جنوب إفريقيا 
فــــــي الـــــــبـــــــالد، د. مـــانـــيـــلـــيـــســـي 
جــيــنــجــي، حــيــث تــمــت مناقشة 
الـــــعـــــديـــــد مــــــن الــــقــــضــــايــــا ذات 
االهــتــمــام الــمــشــتــرك فـــي مــجــال 
ــثــــروة الــحــيــوانــيــة،  ــة والــ الــــزراعــ
ورفع الحظر عن تصدير الحمام 
الزاجل من الكويت، بعد توفير 
الهيئة المعلومات المطلوبة عن 
ات الصحية البيطرية  ــراء ــ اإلجـ
الخاصة بها، والتي تتوافق مع 
االشتراطات الصحية المطلوبة 

من جنوب إفريقيا.
وأكـــد الــمــديــر الــعــام للهيئة، 
مــشــعــل الــقــريــفــة، خـــالل الــلــقــاء، 
أهـــمـــيـــة االنــــفــــتــــاح عـــلـــى الـــــدول 
الـــــــــمـــــــــجـــــــــاورة ذات اإلنـــــــتـــــــاج 
 
ً
الـــزراعـــي والــحــيــوانــي، تحقيقا

الســتــراتــيــجــيــة األمـــن الــغــذائــي، 
وتــحــســيــن الـــســـالالت لــلــوصــول 
إلــى إنتاج محلي أفضل وقــادر 
على مقاومة األمراض والتكيف 
 إلى 

ً
مع البيئة والمناخ، مشيرا

تناول مقترح إبرام اتفاق ثنائي 
بين البلدين في مجال الزراعة 
والــــــثــــــروة الـــحـــيـــوانـــيـــة يــشــمــل 
أنــشــطــة ذات اهــتــمــام مــشــتــرك، 
منها استقبال حــيــوانــات حية 
ذات إنتاجية عالية من اللحوم 
ــــدف تـــحـــســـيـــن  ــهــ ــ واأللــــــــــبــــــــــان، بــ
الـــســـالالت الــمــحــلــيــة، لــلــوصــول 
إلـــى إنـــتـــاج مــحــلــي أفـــضـــل، إلــى 
جانب تبادل الزيارات والخبرات 

ــــي الـــمـــجـــال  لــلــمــتــخــصــصــيــن فـ
البيطري بين البلدين.

وقـــام الــقــريــفــة بــدعــوة سفير 
ــنــــوب إفـــريـــقـــيـــا،  جـــمـــهـــوريـــة جــ
ــام بــــجــــولــــة فــــــي مــــــــزارع  ــيــ ــقــ ــلــ لــ
األبقار واألغــنــام في الصليبية 
والعبدلي وكبد، لالطالع على 
اإلجراءات الصحية المتبعة في 
هذه المزارع، لضمان السيطرة 
ــيــــة،  ــيــــدانــ ــى األمـــــــــــــراض الــــمــ ــلــ عــ

وتطبيق شروط األمان الحيوي، 
ــة الـــبـــحـــثـــيـــة  ــ ــزرعــ ــ ــمــ ــ ومــــنــــهــــا الــ
لألبقار في الصليبية والمزرعة 
البحثية لالغنام في كبد التابعة 
ــدى الــســفــيــر  ــ لــلــهــيــئــة، حـــيـــث أبــ
 للقيام بالجولة برفقة 

ً
استعدادا

المتخصصين في الهيئة.

جانب من اللقاء

»فنار« يوثق مسيرة »الرعاية اإلسالمية«»فنار« يوثق مسيرة »الرعاية اإلسالمية«

ال شروط 
صحية 

للراغبين في 
زيارة بلدنا

واتاناشاي
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رغم التشاؤم الذي يسعى صانعو األزمات إلى تجسيده 
مــن خيالهم وبــطــوالتــهــم الــكــرتــونــيــة فـــإن الــتــفــاؤل ال يــزال 
 بوجود نخبة الوطنيين الذين همهم األول واألخير 

ً
حاضرا

هذا البلد وشعبه، دون وضع حساباتهم الشخصية على 
طاولة المساومات التي نشهدها عــادة من الساعين إلى 
التكسب من جيوب المواطنين من أجل مصالحهم، وهؤالء 
الذين يطمحون لتمزيق العمل السياسي وإثارة الفوضى 
وإشــاعــة األقــاويــل واألوهـــام وغيرها من األمــور التي يثار 

معها غبار الفوضى المصطنعة.
إن االنتقادات التي تأتي من بعض األفــواه لــدور بعض 
النواب اإلصالحيين ما هي إال ضربة موجعة لهم بعد أن 
أصبحوا مهمشين وال دور لهم كما كانوا، األمر الذي كشف 
عن أحقادهم المكبوتة التي تعبر عن حقيقتهم المعروفة 
لــدى عامة الــنــاس، رغــم ارتدائهم قناع اإلنسانية البعيدة 

كل البعد عنهم.
 وهــنــاك مــن يــبــدأ بـــإثـــارة الــنــعــرات وغــيــرهــا مــن األمـــور 
لتضليل الرؤية أمام اآلخرين، وتحقيق مآربهم في إعادتنا 
إلـــى دوامــــة الـــصـــراع والـــصـــراخ، وتــعــلــيــق الــــدور الحقيقي 
للنواب، وإشغالهم في أمور جانبية كما حصل في المجالس 

السابقة.
 هي جزء من العمل 

ً
 ولعل االستجوابات المقدمة مؤخرا

البرلماني طالما ال يخرج عن اإلطار الدستوري، وال يشكل 
أزمة سياسية كما يصورها من يدعون خوفهم على العمل 
الــســيــاســي، فــالــمــحــاســبــة غــيــر الــشــخــصــانــيــة هـــي وســيــلــة 
إصــالحــيــة بــالــدرجــة األولــــى لــواقــع األجــهــزة الــتــي تتالطم 
 أن 

ً
بها أمــواج الفوضى والفساد والــتــجــاوزات، خصوصا

عملية التصحيح التي قامت بها الحكومة منذ تشكيلها 
أمر يحسب لها بالتعاون مع مجلس األمة، وهو األمر الذي 
 عن تحقيق رغبة العاملين على 

ً
نتمنى أن يستمر بعيدا

 إلى 
ً
تــأزيــم الــعــالقــة بين السلطتين حتى يــعــودوا مــجــددا

المشهد، ويــصــوروا للناس أنهم هــم مــن كــانــوا على حق، 
والخروج بدور المظلومين بعد التالعب بالعمل السياسي 

وتشويه الديموقراطية.
 وفي ظل وجود رئيس مجلس األمة العم أحمد السعدون 
وحكمته المعهودة سيتم تفويت الفرصة على المندسين 
والــمــتــالعــبــيــن وصــبــيــان الــجــالــســيــن خــلــف الــســتــار، وعلى 
النواب اإلصالحيين عدم السماح لمن يسعون إلى اختراق 
صــفــوفــهــم، واالســـتـــمـــرار فـــي تــحــقــيــق الــمــطــالــب الشعبية 
والمشاريع التي تحقق نهضتنا وإصالح اقتصادنا المنهار.

آخر السطر:
ثرثرة المتخاذلين لن تثني اإلصالحيين عن مسيرتهم 

اإلصالحية.

د. مبارك العبدالهادي

ب  شوشرة: تكسُّ
ومساومات

وجهة نظر: أراه أفضل المجالس

صالح غزال العنزي

 تــداول قصة كويتي مريض 
ً
صار عاديا

قــلــب تـــم تطفيشه مـــن مستشفى حكومي 
ليحتل ســريــره مــريــض آخـــر غــيــر كويتي، 
 عولج بطريقة غير صحيحة 

ً
أو أن كويتيا

فـــي أحــــد الــمــســتــشــفــيــات فــأصــيــب بــعــاهــة 
دائـــمـــة، دون أن يتحمل الــطــبــيــب المعالج 
أو الــمــســتــشــفــى أو وزارة الــصــحــة نفسها 
مــســؤولــيــة هــــذا الــخــطــأ الـــطـــبـــي، الـــــذي لو 
حــدث في أوروبـــا أو أميركا، لتم تعويضه 

بالماليين.
 هــذا الــكــالم ليس مــن وحــي الــخــيــال وال 
 
ً
فبركة إعالمية، ألنه حصل معي شخصيا
ــارك فــــي أغـــســـطـــس مــن  ــبــ فــــي مــســتــشــفــى مــ
 مـــع آخــريــن، 

ً
عــــام 2018، وتـــكـــررت مـــؤخـــرا

ويبدو أنها أصبحت »ممارسة« من أطباء 
ــيـــن الـــمـــرضـــى  ــيـــر كـــويـــتـــيـــيـــن يـــمـــيـــزون بـ غـ
 الــمــتــقــاعــديــن، 

ً
حــســب الـــهـــويـــة، خـــصـــوصـــا

الذين ابتدعت لهم الحكومة بطاقة عافية 
لتحويلهم إلى مستشفيات خاصة ال تملك 
أجهزة طبية كالتي تتوافر في المستشفيات 
 لمختلف فصائل 

ً
الحكومية، وال مخزونا

الدم، فتعتمد على بنك الدم الحكومي لسد 
النقص.

 حقيقة ال ندري ما الذي يدفع بحكومتنا 
ــى إلــــى  ــرضــ ــمــ ــذف الـــمـــتـــقـــاعـــديـــن الــ ــ ــ ــى قـ ــ ــ إلـ
ــداًل مـــن أن تعتني  ــ مــســتــشــفــيــات خـــاصـــة بـ
بــهــم الــحــكــومــة نــفــســهــا، المــتــالكــهــا أحـــدث 

األجهزة الطبية والعالجية، وإذا كنا نؤمن 
ــالـــمـــســـاواة فــــي تــلــقــي الــــعــــالج، ومــــراعــــاة  بـ
 
ً
ــتـــعـــامـــل، ال أجـــــد مـــبـــررا ــيـــة فــــي الـ ــانـ اإلنـــسـ
لمسؤولي وزارة الصحة في غض نظرهم 
عــن مــمــارســات ال إنسانية ارتكبها بعض 
األطباء غير الكويتيين في حق أبناء البلد 
أمام مرأى من أطباء كويتيين »استشاريين«، 

وعلى مسمع من اإلعالم المحلي. 
 وكــــأن 

ً
ــذا الــــوضــــع يــشــعــرنــي أحـــيـــانـــا ــ هـ

 للكويتيين بعد أن 
ً
الــكــويــت لــم تعد وطــنــا

تكاثرت ممارسات غريبة في مؤسساتنا 
العالجية الحكومية يرتكبها أطــبــاء غير 
كويتيين، وكأنهم صاروا أقلية في وطنهم 
ــاء، وإن أبــســط  ــ ــــصــ بــســبــب الــتــمــيــيــز واإلقــ
ــا يــمــكــن أن يـــحـــدث ألي مـــريـــض كــويــتــي  مـ
فــي مستشفى حــكــومــي هــو أن يطلب منه 
مغادرة الغرفة الخاصة والمكوث في جناح 
عمومي لتلقي الــعــالج، أو أن يخبره أحد 
هـــؤالء األطـــبـــاء أن الــحــصــول عــلــى تحويل 
إلى المستشفى الصدري إلجراء »أي عالج 
للقلب« يجب أن يتم مــن مستوصف تابع 
لمنطقته، ال من المستشفى الحكومي الذي 

يرقد فيه هذا المريض. 
هذا السيناريو حدث بالفعل بعد دخولي 
للمستشفى بيومين وبــعــد تشكيل لجنة 
 بــتــحــويــلــي كــمــريــض 

ً
طــبــيــة اتـــخـــذت قــــــرارا

بالقلب إلـــى المستشفى الــصــدري إلجـــراء 

عملية قسطرة، وحدث مع أكثر من مريض 
كــويــتــي فـــي الــمــســتــشــفــى كـــان يــحــتــاج إلــى 

عملية قلب مفتوح. 
تــــرى كـــم حــالــة مــشــابــهــة لــتــلــك الــحــاالت 
التي سمعنا عنها حدثت بالفعل لمرضى 
كويتيين التزموا الصمت ولم يفصحوا عن 
معاناتهم مع ممارسات عنصرية من أطباء 
غير كويتيين، دون علم إدارة المستشفيات 
الــحــكــومــيــة؟ ومــــا حــــاالت هــــؤالء الــمــرضــى 
»اللي على نياتهم« الذين نفذوا تعليمات 
أطباء عنصريين، وخرجوا من المستشفى 
ــوء أحــوالــهــم  ــم ســ الــحــكــومــي مــجــبــريــن رغــ
الصحية، أو أخرجوا من غرفة خاصة إلى 

جناح عمومي؟
 يــبــدو أنــنــا الــدولــة الــوحــيــدة فــي العالم 
الــتــي فيها مستشفيات حكومية مكتملة 
ة الـــكـــادر الــطــبــي، ومجهزة  مــن حــيــث كــفــاء
بأحسن الــمــعــدات الطبية الــمــتــطــورة، وقد 
تكون الكويت الوحيدة التي تمنح تراخيص 
لمستشفيات خاصة ال تمتلك استعدادات 
المستشفيات الحكومية نفسها، ورغم ذلك 
يمارس بعض األطباء في الحكومة عنصرية 
مــقــيــتــة مـــع مــرضــى كــويــتــيــيــن، آخـــذيـــن في 
عين االعتبار أن الــدول العربية، بما فيها 
الــخــلــيــجــيــة، ال تــعــالــج الــمــريــض الــكــويــتــي 
بــالــمــجــان، فــي حــيــن يــعــالــج الخليجي في 
المستشفيات الكويتية الحكومية بالمجان.

يــتــرقــب الكثير مــن الــمــواطــنــيــن خــروج 
قانون »البديل االستراتيجي« أو ما يعرف 
بــتــعــديــل ســلــم الـــرواتـــب إلـــى الـــنـــور، حيث 
تقترب الحكومة ومجلس األمــة من إقرار 
هــذا الــقــانــون الـــذي طــال انــتــظــاره ليحقق 
الــعــدالــة فـــي الـــرواتـــب بــيــن الــعــامــلــيــن في 
الــجــهــاز اإلداري لـــلـــدولـــة، خــصــوصــا مع 
ارتفاع أسعار النفط وتحقيق فائض في 
الــمــيــزانــيــة، وفـــي الــمــقــابــل ارتـــفـــاع أســعــار 
العديد مــن السلع والــخــدمــات، وبالتالي 
أصبحت الحاجة مــاســة لــزيــادة الــرواتــب 
بطريقة عــادلــة، حيث يستهدف »البديل 
االســـتـــراتـــيـــجـــي« وضــــع مــعــالــجــة شــامــلــة 
لـــلـــرواتـــب بــمــا يــتــمــاشــى مـــع الــتــوجــهــات 
السامية إلى الموازنة بين رفاهية المواطن 
والخطط اإلصالحية االقتصادية للدولة.

وفـــي الحقيقة يــعــانــي الــنــظــام الحالي 
لــتــوزيــع الـــرواتـــب مـــن عـــدم عـــدالـــة تتمثل 
بــتــلــقــي الــمــوظــفــيــن الــــذيــــن يــعــمــلــون فــي 
وظائف مماثلة، ويحملون مؤهالت واحدة، 
رواتـــب مختلفة ومــتــفــاوتــة، ســـواء بسبب 

الجهة أو باختالف البدالت والــكــوادر، إذ 
يشعر الموظفون الذين يتقاضون رواتب 
أقــل مــن زمالئهم بالظلم، ويصبح هناك 
 
ً
تفاوت في المستوى المعيشي، خصوصا

أن الغالبية العظمى من المواطنين تعتمد 
حياتهم ومستوى معيشتهم على الرواتب 
التي يتقاضونها، لذلك يعتبر االختالف 
في الرواتب من المفاسد التي يجب إيجاد 
ــــذري لــهــا مـــن خـــالل إقـــرار  حـــل ســريــع وجـ
قانون البديل االستراتيجي الذي ينتظر 
أن يــؤدي إلــى إصــالح وتحسين الــرواتــب 

المنخفضة وتحقيق العدالة المفقودة.
والــمــطــالــبــات بتطبيق عــدالــة الــرواتــب 
فـــي الـــكـــويـــت لــيــســت جـــديـــدة بـــل قــديــمــة، 
طــالــبــت بــهــا نــقــابــات ومــوظــفــو الحكومة 
الذين يرون أن رواتبهم تحتاج إلى زيادة 
لطبيعة عملهم وأهميته، وسبق أن طرح 
قـــانـــون الــبــديــل االســتــراتــيــجــي فـــي 2014 
و2016، وتسبب فــي اضــطــرابــات نقابية 
كــبــيــرة، وتـــم وقـــف الــقــانــون لــعــدم تلبيته 
طموح الموظفين في زيادة الرواتب، كما 

أن مجلس األمة رفضه بسبب عدم إعداده 
بشكل جيد ألن الدراسات التي أجريت ال 
تستند إلى فرضيات سليمة، لذا نأمل أن 
تكون الصيغة الجديدة للقانون قد عالجت 
الــمــثــالــب واألخــــطــــاء، وأن تــحــقــق جميع 
المطالبات، وتلبي كــل الــرغــبــات، حتى ال 
يكون هناك اعتراضات عليه بعد إقــراره 

من مجلس األمة، وتطبيقه من الحكومة.
ــلـــى أن  ــد عـ ــيـ ــأكـ ــتـ ــتــــام أود الـ وفــــــي الــــخــ
ــع الـــرواتـــب  ــوزيـ ــي تـ ــســـاواة فـ ــمـ تــحــقــيــق الـ
 للمؤهالت العلمية الحاصل عليها 

ً
وفقا

الموظف هو الطريق الصحيح الستقرار 
األســــر وحــمــايــتــهــا، وعــلــى مــجــلــس األمـــة 
ــهـــود لــتــحــقــيــق  ــل الـــجـ والـــحـــكـــومـــة بـــــذل كــ
ــرار قـــانـــون الــبــديــل  ــ ذلــــك، والــعــمــل عــلــى إقـ
ــة بــيــن  ــدالــ ــعــ االســـتـــراتـــيـــجـــي لــتــحــقــيــق الــ
الــمــوظــفــيــن، وقــبــل تــمــريــره ال بـــد أن يتم 
التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لوضع 
آلية لتطبيقه بصورة تحقق العدالة بين 
الموظفين حــتــى يقبله الــجــمــيــع، ويــكــون 

مصدر استقرار للمجتمع. والله الموفق.

المادة )50( من الدستور تقول: »يقوم نظام الحكم على أساس فصل 
السلطات مع تعاونها وفقا ألحكام الدستور، وال يجوز ألي سلطة 
منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا 
الدستور«. والمادة )123( تقول: »يهيمن مجلس الوزراء على مصالح 
الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف 
على سير العمل في اإلدارات الحكومية«، أي أن الحكومة هي من ترعى 

 للقانون والدستور.
ً
مصالح العباد والبالد وتسير أمورهم وفقا

وألن الدستور طالب بتعاون السلطتين لما فيه مصلحة البالد 
والعباد أقسم أعضاؤهما على ذلك، إال أننا نرى أن التعاون لم يتحقق، 
بل تحول إلى صراع مدمر، األمر الذي انعكس على المجتمع برمته 
وعلى مؤسسات الدولة مما نتج عنه عدم استقرار سياسي، وتخلف 
في جميع نواحي الحياة، رغم وجود كل اإلمكانات التي من شأنها أن 

تحقق النجاح والتطور والرفاهية.
الغريب أن السلطة التنفيذية تملك الــقــرار والــمــال وإدارة شــؤون 
الدولة وفقا للدستور، وتعرف مكامن الخلل ولديها القدرة على حل 
كل المشاكل العالقة منذ عقود، لكنها ال تبادر لحلها تاركة للسلطة 
التشريعية المبادرة في حل تلك المشاكل، وجميعنا نعرف أن النواب 
جــل همهم إرضـــاء ناخبيهم، وهــو أمــر طبيعي، كما أن معظمهم ال 
يملك الخبرة واإلمكانات، ولدى الحكومة كل ما من شأنه إنهاء تلك 
األزمات، األمر الذي جعل المواطنين يحملون الحكومة مسؤولية ما 

حدث وما يحدث.
بمعنى أن الحكومة لو أرادت حل المشكلة اإلسكانية أو الصحية أو 
التعليمية أو الطرق أو البدون أو القروض أو الرواتب أو االزدحام أو 

مكافحة الفساد وبدء اإلصالحات، فهل سيعترض مجلس األمة على 
ذلك؟ وهل سيغضب الشعب منها؟

ات التي بــدأت بها الحكومة الحالية، والتي  لقد شاهدنا اإلجـــراء
أعطت األمل للمواطن ببداية مرضية جعلته يضغط على نوابه للتعاون 
معها ومنحها الفرصة للعمل، وهو أمر لو تدركه السلطة التنفيذية 
كان صمام األمان لها وللوطن، لتكون أول حكومة يدافع عنها الشعب 
ويحميها مــن منظومة الــفــســاد ومــن خصومها السياسيين، لتبدأ 
عملية اإلصالح المنشود، وما شاهدناه منذ بدايتها، وما قامت به من 
إجراءات لم تسبقها أي حكومة سابقة يجعلنا ندرك أنها تحمل نفس 
اإلصالح، ولديها رغبة في حل القضايا العالقة، لكنها ال تستطيع رغم 
إمكاناتها، وهذا يدل على وجود منظومة قوية تحول دون ذلك، وتكبل 
يديها حتى ال تحظى بحماية األمــة وثقتها، وتكون كسابقاتها من 

الحكومات، وتبقى الحال كما هي ويستمر عدم االستقرار.
يعني بالعربي المشرمح:

الحلول لكل مشاكلنا بيد الحكومة التي تملك من اإلمكانات ما ال 
يملكه أحد سواها، وتستطيع إنهاء القضايا العالقة بسهولة ودون 
عراقيل، وسيكون الشعب الحصن الحصين لحمايتها من منظومة 
 خفية تكبل يديها 

ً
الفساد وخصومها السياسيين، لكن يبدو أن قوة

وتمنعها من الــمــبــادرة، وتريد لها الفشل، وبقاء الحال على ما هي 
عليه، ويستمر التأزيم والفجوة بين المواطن والحكومة التي يعلم 
الجميع أن الحلول بيدها، وتملك ما ال يملكه غيرها لتغيير الحال 
وإنــهــاء كــل مشاكلنا الــمــتــراكــمــة، فــهــل تـــدرك الــحــكــومــة ذلـــك، وتــبــادر 

الستعادة ثقة األمة؟

إن عــدد قضايا الــفــســاد المنظورة أمـــام المحاكم الكويتية 
والقضايا التي قد تنظر في المستقبل لدليل على وجه من وجوه 
، ولو لم يتم 

ً
 شديدا

ً
الفترة الماضية القبيحة التي تعكس انحدارا

تداركه في اللحظات األخيرة لكنا دخلنا منظومة الدول الفاشلة.
القضية ال تتوقف عند الــعــمــوالت والــســرقــات بــقــدر مــا هي 
تراجع في كل شيء من خدمات وبنى تحتية وأنشطة رسمية 
وغير رسمية وصلت إلى درجة استخراج السماعات من آذان 
الطلبة في العيادات الحكومية والخاصة، وهي صورة من صور 

الفساد السابق التي ال تزال قائمة، ولم يتم التغلب عليها.
ولذا فإن تصاعد السخط الشعبي وانعكاسه على التوجهات 
االنتخابية في عامي 2020 و2022م، ساهم في صعود واضح 
للصوت المعارض في مجلس 2020، مما أدى إلى حله وإجراء 
انتخابات جديدة عام 2022م ربما هي األكثر نزاهة في تاريخ 
 أن عـــدد مقاعد 

ً
الــحــيــاة الــبــرلــمــانــيــة الــكــويــتــيــة، وكـــان واضـــحـــا

المعارضة قد زاد بشكل يعكس الوعي الشعبي الكبير وأثره 
في هذه النتائج.

ولعل ركون المعارضة في المجلس الحالي للهدوء كان يحمل 
عدة صور واتجاهات أهمها رد التحية بمثلها للموقف الرسمي 
الحكومي من االنتخابات األخيرة، وانتخابات المجلس ولجانه، 
وحسن الظن بـــاألداء السياسي واإلداري للحكومة الجديدة، 
وحالة االنتظار والمراقبة لتنفيذ الوعود الحكومية، وكل تلك 
العوامل أدت إلى هدوء مؤقت قد يعقبه عاصفة بدأت »زوابعها« 

تهب بشكل متقطع اآلن.
 تــشــدد الــمــعــارضــة فــي المجلس الــســابــق وهـــدوؤهـــا في 

ً
إذا

المجلس الــحــالــي وبـــدء تصاعد نــبــرة الــتــشــدد مــن جــديــد هما 
ــة تــتــعــامــل مع  ــيـ حــالــتــان طــبــيــعــيــتــان لــمــعــارضــة رشـــيـــدة وواعـ

القضايا بحسب مجرياتها، وتبتعد عن المجاملة أو المناكفة 
الخارجتين عن حالة الرشاد، ولو نظرنا إلى الجانب اآلخر من 
تركيبة المجلس لوجدنا أن النواب الحكوميين كانوا داعمين 
بشدة للحكومة في عز االنحدار ومعارضين لها في عز التفاؤل 
الشعبي، وهي حالة لها عدة تفسيرات قد تكون كلها سلبية.

من هنا يبدو لي أن نواب المعارضة في هذا المجلس هم 
 خالل السنوات العشرين األخيرة، وهذا ال 

ً
األفضل واألكثر وعيا

يبرئهم من بعض األخطاء في قائمة األولويات أو االنحياز إلى 
 
ً
بعض القضايا الشعبية ذات اآلثار السلبية على الدولة ماليا

، وبعض التباين في المواقف ناجم عن اختالف في 
ً
وسياسيا

التوجهات، لكن تبقى النوايا الصادقة وقلة األخطاء والمرونة 
 على أنهم رائعون، وأن 

ً
المنطقية في بعض المواقف برهانا

نشاطهم الواعي قد تسبب في حرج حكومي وتوجه إلى تخارج 
إجباري بين سلوكها القديم والجديد والذي يمكن أن يكون 

 مهما ارتفعت أو انخفضت وتيرته.
ً
إيجابيا

عــلــى أن أي انــتــخــابــات جــديــدة ســتــأتــي بــنــواب معارضين 
 وأقل مصداقية، ألننا تعودنا أن من يركب الموجة 

ً
أكثر عددا

الــســيــاســيــة الــســائــدة كــثــيــرون، وهـــذا مــا عــانــاه مجلس 2012 
الـــذي اختلط بــه صـــادق الــمــعــارضــة بمتسلقها فأصبح الكل 
مــعــارضــيــن، ورغـــم ذلــك فــإن األمـــل فــي اســتــمــرار هــذا المجلس 
ة إلرثــنــا البرلماني  يــشــوبــه الــكــثــيــر مــن الــشــكــوك ألن أي قــــراء
تــؤكــد أن هــذا المجلس )مــحــلــول(، ومــع ذلــك فــإنــي ال أستبعد 
تأجيل التصادم الذي سيقود إلى الحل إذا ما حاولت الحكومة 
 على 

ً
والمجلس االلتقاء في المنطقة الوسطى، والعمل سويا

إنجاز الملفات التي يمكن االتفاق عليها، وهي بالمناسبة قد 
تزيد على 70% من الملفات الكلية.

... ال أشعر أن الكويت بلدي!!
ً
بقايا خيال: أحيانا

يوسف عبدالكريم الزنكوي 

: آن أوان تعديل الرواتب
ً
 وأخيرا

ً
أوال

مشاري ملفي المطرقة 

ـــُر« مــثــل عــربــي قــالــه بــشــر بــن أبـــي خــازم 
َ
ــتــاَبــِعــي َبـــق

َ
»ت

األســدي، وهــو أحــد فحول الشعر الشجعان في العصر 
الجاهلي، ووراء هــذا المثل واقــعــة، فقد خــرج فــي سنة 
ـــَت فــيــهــا قــوُمــه وجــهــدوا فــمــر ِبـــُصـــَوار )الــقــطــيــع من 

َ
أْســـن

ِعَرْت 
ُ
البقر(، وإجٍل من األْرَوى )القطيع من بقر الوحش( فذ

 ليس له منفذ، فلما نظر إليها 
َ
 َوْعــرا

ً
منه فركبت َجــَبــال

قام على ِشْعب من الجبل، وأخــرج قوسه، وجعل يشير 
إليها كأنه يرميها، فجعلت تلقى أنفسها فتكسر، وجعل 
 
ْ
َت ِمن

ْ
ط

َ
َت َحط

ْ
ِع... أن

َ
ْم ُيْصن

َ
ُع َما ل

َ
ْصن

َ
ِذي ت

َّ
َت ال

ْ
ن

َ
يقول:»أ

ِع«
َّ
ِهٍق ُمَول

َ
ُبوب ل

َ
 ش

َّ
ِع ... كل

َّ
ن

َ
َرا ُمق

َ
ذ

رت،  ُر حتى تكسَّ
َ
ُر، تتابعي َبق

َ
وجعل يقول: تتابعي َبق

فخرج إلى قومه، فدعاهم إليها، فأصابوا من اللحم ما 
انتعشوا به.

 خرج إلى قومه، فدعاهم إليها، فأصابوا 
ً
ثم إن بشرا

الكثير من اللحم ما انتعشوا بــه، وذهــب ما قاله مثال، 
ـــُر« مــثــل يــقــال عــنــدمــا يــتــتــابــع األمـــر على 

َ
ــتــاَبــِعــي َبـــق

َ
»ت فـــ

مجاميع بسرعة، وبــال تفكر وال تــردد، وهــو أمــر تفعله 
الخيل، واإلبل، وغيرها من الدواب، وكذلك يفعله اإلمعات 
من الناس، وهو فعل يعكس عقلية القطيع التي تسير 
وراء من تثق به، وال تعلم أن مصيرها الخسران والهالك.
واإلمعة هنا تطلق على من ال رأي له، فهو يتابع كل 
أحد على رأيــه، ودائــم القول لكل أحد أنا معك، من دون 

رأي وال تفكر، فال ثوابت عنده وال قرار خاصا به.
م، 

ّ
وفي ذلك ُروي عن رسول الله، صلى الله عليه وسل

 الــنــاُس 
َ
 أحــَســن

ْ
، تــقــولــون: إن

ً
ــَعـــة ـ ـــه قـــال: »ال تــكــونــوا ِإمَّ

ّ
أن

ــنــوا أنــفــَســكــم، إن 
ِّ
ــْمــنــا، ولــكــن َوط

َ
أحــســنــا، وإن ظــلــمــوا ظــل

ظِلموا«.
َ
حِسنوا، وإن أساؤوا أال ت

ُ
أحَسن الناُس أن ت

ملحوظة: مقتبس من التراث بتصرف.

ركز عضو مجلس األمة عبدالله المضف في مقابلته 
األخيرة عبر برنامج الحوار السياسي على أن الحكومة 
ال تــحــتــاج فـــي تــنــفــيــذ مـــا ورد مـــن مـــحـــاور فـــي بــرنــامــج 
العمل الــذي قدمته للمجلس ألي تشريعات تصدر من 
مجلس األمة، بل تحتاج فقط التخاذ قرارات من الوزارات 
المختصة، فمحور النهوض بالتعليم والصحة والبنية 
الــتــحــتــيــة وغـــيـــرهـــا مـــن مـــحـــاور مــتــطــلــبــات تــنــفــيــذهــا ال 
يحتاج إلى تشريعات من المجلس، بل يحتاج قــرارات 
من الوزارات، وبالرغم من ذلك فالحكومة لم تنجز شيئا، 
والمجلس ليس له صلة بالموضوع وغير مسؤول عن 

أي تأخير.
ــة الــخــلــل إلـــى عـــدم تجانس   وعـــزا عــضــو مــجــلــس األمـ
أولويات المجلس ألن النظام االنتخابي غير قائم على 
أســاس القوائم االنتخابية، بل نظامه فــردي، والعضو 
الفرد يقدم رؤيته من اجتهاده الشخصي، هذا من جانب 
ــال إن الــحــكــومــة غــيــر مــتــجــانــســة  ــن الــحــانــب اآلخــــر قـ ومـ
مــع أنها اختيرت مــن شخص واحــد هــو رئيس مجلس 

الوزراء.
هــذا التشخيص مــن النائب ال أتــفــق معه بالرغم من 
عمقه ألن الخلل بل األزمة تكمن في عقلية ومنهج النظام 
الــســيــاســي، وفـــي فــلــســفــة الــحــكــم كــمــا ســبــق أن قــلــنــا إن 
الخلل في عدم وجود برنامج عمل يسبق اختيار رئيس 
الوزراء والوزراء بعد ذلك، إنه برنامج العمل الذي تقدمه 
الحكومة فور تشكيلها بموجب منطوق ومفهوم مادة 
 إال 

ً
الدستور )98( ألن الــمــادة ال يمكن تطبيقها واقعيا

بوجود برنامج العمل قبل تشكيل الحكومة، بل يكون 
هو الموجه الختيار رئيس الحكومة وسائر أعضائها، 

وقد اقترحت آلية وضع برنامج العمل حسب التالي: 
 المادة )98( من الدستور توجب تقديم برنامج عمل 
الحكومة فور تشكيلها، مما بعني أن الحكومة اختيرت 
واختير أعضاؤها بناء على برنامج العمل، وقد شرحنا 
وجــهــة نــظــرنــا فــي الــمــعــنــى الحقيقي لــهــذه الــمــادة، وأن 
الــبــرنــامــج تــضــعــه مــنــظــمــات الــمــجــتــمــع الــمــدنــي، والــكــتــل 
والجمعيات السياسية، وأرباب االختصاص الناشطون، 
ورسمنا آلية التفاعل بين كل هؤالء والقيادة السياسية 
عبر مــركــز الــكــويــت للسياسة الــعــامــة )KPPC( الــذي هو 
جــــزء مـــن األمـــانـــة الـــعـــامـــة، لــيــكــون الـــوعـــاء الــــذي يــطــبــخ 
فــيــه بــرنــامــج الــعــمــل، إذ يــقــوم عــلــى بــلــورة الــمــقــتــرحــات 
والرؤى وصياغتها في شكل برنامج عمل يقدم للقيادة 
السياسية لكي يكون أساس اختيار كل أعضاء الحكومة 

بعد اختيار رئيسها.
لــذلــك وعــلــى الـــرغـــم مـــن الـــخـــطـــوات اإلصـــالحـــيـــة الــتــي 
اتــخــذتــهــا الــحــكــومــة، إذ كــانــت االنــتــخــابــات الــبــرلــمــانــيــة 
نــزيــهــة وشــهــدت عــدم تــدخــل حــكــومــي وعـــدم وجـــود مــال 
ســيــاســي ورشــــــوة، نــاهــيــكــم عـــن امـــتـــنـــاع الــحــكــومــة عــن 
التدخل في انتخاب رئيس مجلس األمة وأعضاء لجانه، 
 
ً
وعلى الرغم من تقديم الحكومة برنامج عملها منضبطا

بــمــعــايــيــر كــمــيــة وزمـــنـــيـــة ألول مــــرة فـــي تـــاريـــخ الــعــمــل 
السياسي فإن كل ما سبق لم ُيجِد، فالحكومة لم تنفذ 
أهـــداف  برنامج العمل ومــحــاوره، والسبب أن برنامج 
العمل لم يوضع وفــق اآللية الطبيعية والــرشــيــدة، ولم 
ه  يتم اختيار الحكومة وفق برنامج عمل موجود يوجِّ

اختيار الحكومة برئيسها وسائر وزرائها.
والحكومة منغمسة في معاداة ومصادمة القوانين 
الطبيعية المجتمعية في السياسة واإلدارة واالقتصاد 
والــتــعــلــيــم والـــصـــحـــة، فــهــي ال تــفــكــر مـــجـــرد تــفــكــيــر فــي 
خصخصة القطاع اإلنتاجي وتحرير األراضي وإفساح 
رين بأفضل الضوابط وفرض الضرائب. المجال للمطوِّ

حنا في آفاق التفاؤل 
َّ
 أخيرا مهما حسنت النوايا وجن

فإننا لن نخرق قوانين الكون السياسي واالجتماعي، 
ومهما أطلقنا األمنيات في فضاء يتصادم مع بداهات 
لوى، فالحكومة   والسَّ

ِّ
األمــور لن تمطرنا السماء بالَمن

تــريــد اإلنــجــاز لكنها لــم تتوافق مــع الــقــانــون السياسي 
الكوني، فالنتيجة خواء.

السبب األعمق ألزمة 
عدم اإلنجاز الحكومي

ناجي المال

رسالة أوجهها إلى الحرامي، ولكن قبل ذلك سنوضح معنى 
»الحرامي« كما ورد في »المعاني«، فالَحراِميُّ اسم منسوب إلى 
ّص، لذلك الَحراِميُّ 

ِّ
ه على الل

ُ
َحرام أي فاعل الحرام، ويكثر إطالق

 الَحراَم، واللص أو الحرامي 
ُ

َعل
ْ
ُه َيف

َّ
ن

َ
صُّ سمي بذلك أل

ِّ
أي الل

وصف يطلق في مجتمعاتنا على السارق وغالبا لألموال.
 لكن في زمننا هذا تنوعت السرقات وتفنن السارقون، أسأل 
الله أن يبعدنا عن الحرام، وأن يعصمنا من أن تمتد أيدينا 
على المال العام، فنخسر ديننا بلعاعة من الدنيا وفوق ذلك 
يقل لنا االحــتــرام، لخرقنا األحــكــام، وعــدم تمسكنا بأخالق 
اإلسالم، فالبعض غرته الدنيا وغرق بالسرقة واإلجرام، فحتما 
 من األيام، رسالة إلى من ال يلتزم ال بالقوانين 

ً
سينكشف يوما

وال باألحكام، رسالة إلى من استسهل الكسب الحرام، رسالة 
إلى من يعتبر من خفافيش الظالم، رسالة إلى من لمنصبه 
يسيء االســتــخــدام، رسالة إلــى من ال يرجع للحق وقــد مرت 

عليه السنون واألعوام، أقول:
أال تستحي أيها الحرامي، وأنت تسرق دون مراعاة للقانون 
وتعاليم الــديــن اإلســالمــي؟ أال تفكر بأفعالك الــتــي ستؤدي 
إلــى جنيك اآلثــــاِم، وحتى لــو أخــرجــك مــن العقاب المحامي، 

باستغالل ثغرات القانون أو قلة األدلة على أنك حرامي؟
أال تستحي أيها الحرامي؟ كم بأفعالك سببت لكثير من 
الناس اآلالم، فإن لم تستح فاعلم أنك ستكون مع المصلحين 
في صــدام، وسيأتيك من الشرفاء الخصام، ولن يسير معك 

إال الحرام.
أال تستحي أيها الحرامي؟ بعد أن أزلت عن وجهك اللثام، 
وعـــرف الــنــاس أنـــك حــرامــي، راجـــع نفسك قــبــل فـــوات األواِن، 
فكم ارتكبت من سرقات وأخطاء جسام، وتجاوزت الحقوق 
والنظام، فمتى تتوب من أفعالك الجسام؟ أال تستحي أيها 
الــحــرامــي؟ فــأنــت لست وحـــدك مــن يعاني، فكم مــن إنــســان ال 
يملك إال القليل من الطعام! لكن ال يمد يده إلى حرام، فهو رجل 

شريف عصامي، فماذا ينقصك لتترك الحرام؟
أال تستحي أيها الحرامي؟ وأنت بسرقاتك للفاسدين إمام، 
بــل أنــت شخص انــهــزامــي، فاستمع إلــى كــالمــي، وارجـــع إلى 

رشدك قبل فوات األوان.
وفـــي الــخــتــام، أقـــول لــلــحــرامــي: امــلــك مــن الــدنــيــا مــا شئت، 
فستخرج منها كما جئت، فمن زرع الشجر حصد الظل والثمر، 

ومن سرق الثمر بنا قصرا لن يدوم طول الدهر.

ــام الــعــالــم  ــ ــــالم هـــي واجـــهـــة الـــدولـــة األســـاســـيـــة أمـ وزارة اإلعــ
الخارجي، لما تؤديه من دور مهم في عكس الصورة المدنية 
الجميلة لدولة الكويت والمجتمع الكويتي للخارج، هذه الوزارة 
التي كانت السبب الرئيس لتسمية الكويت بهوليوود الخليج، 
أصبحت تعيش أســـوأ مراحلها فــي الــفــتــرة الــحــالــيــة، والسبب 
يرجع الى رضوخ المسؤولين فيها للمتشددين دينيا من نواب 

مجلس األمة. 
خـــوف الـــوزيـــر والــمــســؤولــيــن فــي وزارة اإلعــــالم مــن خــســارة 
مناصبهم ســبــب رئــيــس للتخبطات الــحــالــيــة الــحــاصــلــة فيها، 
والمتمثلة بتراجع قيمة األعمال الفنية المعروضة والمنتجة من 
تلفزيون دولة الكويت، فالخضوع لرقابة المتشددين دينيا الذين 
ال يفقهون أبسط أساسيات العمل الفني الصحيح، والوصاية 
المفروضة على األعمال الفنية، يتعارضان تعارضا مطلقا مع 
جــودة األعمال المقدمة، ويجعالنها تــدور في دائــرة مغلقة من 

التكرار والرداءة الفكرية.
 فقط على 

ً
 رضـــوخ وزارة اإلعـــالم الــواضــح لــم يكن مقتصرا

المسلسالت المعروضة عليها، بل تعداها ليصل إلى الحفالت 
الغنائية المنقولة على شاشات تلفزيون دولة الكويت الذي ال 
طالما كــان يعرض الحفالت الغنائية بصورة جميلة معتدلة، 
فأصبح الرضوخ واضحا فيه من خالل ما حدث في حفلة الفنانة 
المصرية أنغام التي عرضت على شاشة تلفزيون دولة الكويت، 
حيث تم تعطيل الحفل وإيقافه لتعديل لباس الفنانة المذكورة، 
على الرغم من أن لباسها يعتبر الئقا، وهناك أكثر من فنانة 
سابقا خرجت بلباس شبيه به وفي حفالت رسمية عرضت على 

التلفاز دون اعتراض من أحد. 
استسالم هذه الوزارة المستمر لمطالبات المتشددين أصبح 
سببا أساسيا أيضا لهرب معظم المنتجين العرب والكويتيين 
لتصوير معظم األعمال الدرامية بالخارج تفاديا لمقص الرقابة 
المتطرف، فالشرط المستمر من وزارة اإلعالم إلجازة أي عمل فني 
هو تصوير المجتمع بصورة مالئكية فاضلة، وهذا الشرط غير 
المنطقي من الرقابة هو السبب الرئيس لتراجع األفكار المطروحة 

في األعمال الدرامية الكويتية. 
في الختام أتمنى أن تراجع هذه الوزارة عملها، وأن تعلم أن 
تطورها مرتبط ارتباطا كليا بجودة ما يعرض على تلفزيون 
دولــة الكويت من أعمال، وال يقتصر على االنصياع لمطالبات 

بعض النواب المتشددين.

أال تستحي أيها الحرامي؟

وزارة اإلعالم 
في قبضة المتشددين

د. هشام كلندر

ثنيان العبود

من صيد الخاطر: 
ُر«

َ
تاَبِعي َبق

َ
»ت

طالل عبد الكريم العرب

بالعربي المشرمح:  الحلول بيد الحكومة!!

محمد الرويحل 

https://www.aljarida.com/article/11700
https://www.aljarida.com/article/11699
https://www.aljarida.com/article/11698
https://www.aljarida.com/article/11697
https://www.aljarida.com/article/11696
https://www.aljarida.com/article/11695
https://www.aljarida.com/article/11694
https://www.aljarida.com/article/11693
https://www.aljarida.com/article/11692


اقتصاد ٨
العدد 5240 / الجمعة 20 يناير 2023م / 27 جمادى اآلخرة 1444هـ

ةديرجلا•
economy@aljarida●com

الـمـؤشـر الـكـويـتـي

7.2567.256

السوق العامالسوق العام

8.0578.057

السوق األولالسوق األول

5.6215.621

السوق الرئيسيالسوق الرئيسي

1 KD         الـديـنـار الـكـويـتـي

3.2753.0272.652

منح »كوفبك« االمتياز االستكشافي 
»PL1174S« في النرويج

أعلنت الشركة الكويتية لالستكشافات البترولية الخارجية 
)كــوفــبــك(، منحها االمــتــيــاز االستكشافي )PL 1174S( مــن وزارة 
البترول والطاقة النرويجية، بعد جهود ناجحة بذلتها شركتها 
التابعة كوفبك النرويج الــمــحــدودة، خــالل جولة الــمــزايــدة على 
 Awards in Predefined Areas 2022»( االمتيازات االستكشافية
APA 2022«(. وبلغت حصة «كوفبك« في االمتياز 20 في المئة، 
 Petoro((المشغل 60 في المئة، و ،)Equinor( بينما بلغت حصة

20 في المئة. 
ــــرح الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة الــكــويــتــيــة  مــــن جـــانـــبـــه، صـ
لالستكشافات الــبــتــرولــيــة الــخــارجــيــة محمد الــحــيــمــر، بـــأن هــذا 
االمتياز قد يساهم في دعم اإلنتاج وإمكانيات حقول سليبنر في 
تلك المنطقة. ويشمل برنامج العمل، الذي يمتد أكثر من 7 سنوات 
خــالل مــراحــل االســتــكــشــاف، معالجة البيانات الــزلــزالــيــة ثالثية 
األبعاد خالل أول عامين من مرحلة الدراسة، واتخاذ القرار ببدء 
عمليات الحفر أو االنسحاب من االمتياز في المرحلة التالية التي 

 حفر بئر االلتزام.
ً
تبلغ سنتين، والتي تشمل أيضا

27.7% نمو الفائض التجاري 
مع اليابان

النفط يتراجع مع زيادة المخزونات األميركية
البرميل الكويتي يرتفع 1.28 دوالر ليبلغ 86

أظهرت بيانات حكومية يابانية 
أمس أن الفائض التجاري للكويت 
ــــان حــــقــــق فـــــي ديــســمــبــر  ــابـ ــ ــيـ ــ مـــــع الـ
 للشهر الـــ21 على 

ً
الماضي ارتفاعا

الـــتـــوالـــي بــنــســبــة 27.7 فــــي الــمــئــة، 
مقارنة بالعام الماضي، ليصل الى 

84.8 مليار ين )663 مليون دوالر(.
وذكـــرت البيانات، التي أوردتــهــا 
وزارة المالية اليابانية فــي تقرير 
أولـــي، أن فــائــض الــكــويــت التجاري 
 لمدة 

ً
مع اليابان ظل بذلك إيجابيا

، مــضــيــفــة أن 
ً
ــرا ــهــ 14 عـــامـــا و11 شــ

إجــمــالــي الـــصـــادرات الــكــويــتــيــة إلــى 
اليابان ارتفع بنسبة 40.4 في المئة 
على أساس سنوي، ليصل الى 110.5 
مليارات ين )865 مليون دوالر( في 

ـــ21 عــلــى الــتــوالــي،  ارتــفــاع للشهر الــ
بينما ارتفعت واردات الــيــابــان من 
الـــكـــويـــت بــنــســبــة 109.4 فـــي الــمــئــة 
لــتــصــل الــــى 25.8 مــلــيــار يـــن )202 
مليون دوالر( بزيادة للشهر الثامن 

على التوالي.
وبالنسبة لعام 2022 كله سجلت 
الــكــويــت فــائــضــا تــجــاريــا قــــدره 1.1 
تــريــلــيــون يــن )8.6 مــلــيــارات دوالر( 
بزيادة 95.1 في المئة مقارنة بعام 
2021، فيما ارتفعت صادرات الكويت 
الــى الــيــابــان بنسبة 80.3 فــي المئة 
لتصل الـــى 1.3 تــريــلــيــون يــن )10.3 
مليارات دوالر(، بينما نمت الواردات 
بنسبة 28.6 فــي الــمــئــة لتصل إلــى 
208.2 مليارات ين )1.6 مليار دوالر(.

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 
 فــي 

ً
86 دوالرا 1.28 دوالر لــيــبــلــغ 

تـــــداوالت أمـــس األول، مــقــابــل 84.72 
 فـــي تــــــداوالت الـــثـــالثـــاء، وفــق 

ً
دوالرا

السعر المعلن من مؤسسة البترول 
الكويتية.

وفــي األســـواق العالمية، تراجعت 
أســعــار الــنــفــط صــبــاح أمـــس، بــعــد أن 
ــهـــرت بـــيـــانـــات زيــــــادة كــبــيــرة غير  أظـ
متوقعة في مخزونات الخام األميركية 
لألسبوع الثاني على الــتــوالــي، مما 
زاد الــمــخــاوف مــن انــخــفــاض الطلب 

على الوقود.
وهبطت العقود اآلجلة لخام غرب 
 ،

ً
تكساس الوسيط األميركي 86 سنتا

 
ً
أو 1.1 فــي الــمــئــة، إلـــى 78.62 دوالرا

لــلــبــرمــيــل، بــيــنــمــا تـــراجـــعـــت الــعــقــود 
اآلجــلــة لخام برنت 73 سنتا، أو 0.9 
في المئة، إلى 84.25 دوالرا للبرميل، 
لتواصل تكبد خسائر بعد هبوطها 

نحو 1 في المئة أمس األول.
ــعـــف الــــســــوق بــفــعــل مـــخـــاوف  وضـ
حيال تدهور في االقتصاد األميركي 
يلوح في األفق، بعد أن قال مسؤولون 
فـــي مــجــلــس االحـــتـــيـــاطـــي االتـــحـــادي 
)الــبــنــك الــمــركــزي األمــيــركــي( إن سعر 
الفائدة بحاجة إلى االرتفاع ألكثر من 
5 في المئة للسيطرة على التضخم، 
ــتــــى بــــعــــد أن أظـــــهـــــرت الـــبـــيـــانـــات  حــ
انخفاض مبيعات التجزئة أكثر من 

المتوقع في ديسمبر.

»الوطني«: تحسن أنشطة سوق المشاريع بالربع الرابع من 2022
»

ً
»القيمة المسندة ارتفعت إلى 383 مليون دينار بنمو فصلي 688% معززة أداء العام كامال

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، 
إن وتيرة إسناد المشاريع في الربع الرابع 
مــن عــام 2022 تحسنت بعد التراجع الــذي 
شــهــدتــه خـــالل الـــربـــع الــثــالــث مـــن الـــعـــام، إذ 
ارتفعت قيمة المشاريع المسندة إلى 383 
ــار بــنــمــو بــنــســبــة 688% على  ــنـ مــلــيــون ديـ
أساس ربع سنوي مقابل أدنى مستوياتها 
 بالربع الثالث 

ً
 تقريبا

ً
المسجلة منذ 20 عاما

من نفس العام. 
وحــســب الــتــقــريــر، ُيــعــزى ذلـــك الــنــمــو في 
الغالب لعقود شركة نفط الكويت، لكن قيمة 
المشاريع المسندة في الربع األخير من العام 
جاءت منخفضة بنسبة 32.5% على أساس 
ســنــوي، لتضع نــهــايــة لــعــام اتــســم بضعف 
األداء كـــان مـــن أبــــرز ســمــاتــه تــعــطــل أعــمــال 

السلطة التشريعية، واضــطــرابــات سالسل 
التوريد، وارتفاع التكاليف - خاصة المواد 
األولــيــة والــعــمــالــة. وبالنسبة لــلــعــام 2022 
ككل، بلغ إجمالي قيمة المشاريع المسندة 
832 مــلــيــون ديــنــار )- 46.6% عــلــى أســاس 
سنوي(، فيما يعد ثاني أضعف أداء سنوي 

منذ عام 2005.
فـــي الــتــفــاصــيــل، اســتــحــوذ قــطــاع الــبــنــاء 
والتشييد عــلــى 52% مــن قيمة المشاريع 
الــمــســنــدة فــي الــربــع الـــرابـــع مــن عـــام 2022، 
ويعزى االنتعاش الذي شهده القطاع لطرح 
الــحــزمــة الــثــانــيــة مـــن مـــشـــروع شـــركـــة نفط 
الكويت لمعالجة التربة في منطقة جنوب 
الكويت، الذي يتضمن أعمال التنقيب والنقل 

والمعالجة )138 مليون دينار(.

وانــخــفــض إجــمــالــي قــيــمــة الــمــشــروعــات 
المسندة ضمن قطاع البناء والتشييد في 
عام 2022 بنسبة 67% على أساس سنوي 
إلى 252 مليون دينار، لكن من المتوقع عودة 
نشاط القطاع للتحسن في عام 2023 )540 
مليون ديــنــار(، بفضل المشاريع المخطط 
تنفيذها، كمشروع المواقع االربــعــة ضمن 
ــمـــد )165  مـــحـــور جــســر الــشــيــخ جـــابـــر األحـ
مليون دينار( الذي طرحه مجلس الــوزراء، 
ــمـــدي:  ومــــشــــروع تــطــويــر بـــلـــدة مــيــنــاء األحـ
الــمــرحــلــة 2.2 )129 مــلــيــون ديـــنـــار( الــتــابــع 
لــشــركــة نــفــط الــكــويــت، والــمــقــرر اســنــادهــمــا 
خالل الربعين األول والثاني من عام 2023، 

على التوالي.
وكان قطاع النقل األفضل أداًء في عام 

2022، إذ تـــم اســـنـــاد عــقــود بــقــيــمــة 321 
مليون دينار ضمن القطاع، على الرغم 
مــن تــراجــع النشاط فــي الــربــع الــرابــع من 
عام 2022 )- 46% على أساس ربع سنوي(. 
أمـــا بالنسبة للنظرة المستقبلية، فقد 
يستمر األداء القوي حتى عام 2023 بفضل 
مشاريع البنية التحتية للطرق المخطط 
تنفيذها، ومن أبرزها مفترق طرق لخدمة 
مــبــنــى الـــركـــاب الــجــديــد 2 بــمــطــار الــكــويــت 
الــــــدولــــــي ضــــمــــن مـــــشـــــروع تــــطــــويــــر طـــريـــق 
المقوع )120 مليون دينار( ومشروع الجزء 
الــجــنــوبــي مــن مخطط الــطــريــق اإلقــلــيــمــي - 
القسم المركزي )129 مليون دينار( المتوقع 
اسنادهما في الربعين األول والثاني من عام 

2023، على التوالي.

 
ً
أما قطاعا الطاقة والمياه فقد شهدا نموا
بــنــســبــة 6%، عــلــى أســــاس ســـنـــوي، بــالــربــع 
الرابع من عام 2022 بقيمة 65 مليون دينار، 
ومع وصول قيمة المشاريع المسندة ضمن 
القطاع إلى 148 مليون دينار للعام بأكمله، 
تـــراجـــع األداء عــلــى أســــاس ســنــوي بنسبة 
32% مقارنة بعام 2021. ومــن المتوقع أن 
يشهد القطاع بعض الزخم في عام 2023 في 
حال تم إسناد مشروع محطة الزور للطاقة 
لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه 
)1.2 مليار دينار( ومشروع محطة الصبية 
لتوليد الطاقة وتحلية المياه )261 مليون 

دينار( خالل النصف األول من عام 2023.

أخبار الشركات

حكم قضائي لمصلحة »نور« في دعوى ندب خبير»الصناعة« تطلب من »أجيليتي« تسليم مواقع خالل أسبوع  »الصلبوخ«: المخزون غير مطابق... وشركة بال مقر وال بيانات 

»الكويتية لالستثمار«: تسهيالت ائتمانية 
»بيان«: أخذ مخصص بـ 4.24 ماليين دينار إضافية بـ 4.6 ماليين دينار 

كشفت شــركــة «أجــيــلــيــتــي« للمخازن 
العمومية عن تطور جديد بشأن العقود 
المبرمة مع الهيئة العامة للصناعة؛ إذ 
تسلمت الشركة أمس األول، إنذارات من 
الهيئة تفيد بــعــدم رغبتها فــي تجديد 
أو تـــمـــديـــد بـــعـــض عـــقـــود الـــتـــأجـــيـــر مــع 
«أجــيــلــيــتــي«، وإخــــالء وتــســلــيــم الــمــواقــع 
محل تلك العقود خالل أسبوع من تاريخ 

إعالن الشركة.
وقالت «أجيليتي«، إن العقود تتمثل 
في العقد رقم 211 الخاص بتخصيص 
قسيمة خـــارج المنطقة الصناعية في 
منطقة الصليبية، العقد رقم 60 الخاص 
بتأجير قسيمة فــي منطقة الصليبية، 
الــعــقــد رقـــم 2002/19 الـــخـــاص بتأجير 
قــســيــمــة فـــي مــنــطــقــة أمـــغـــرة الــصــنــاعــيــة، 
الــعــقــد رقــــم 2003/8 الـــخـــاص بــتــأجــيــر 
قسيمة فــي منطقة الــدوحــة، العقد رقم 
208 الخاص بتخصيص قسيمة خارج 

المنطقة الصناعية في ميناء عبدالله. 
وتـــابـــعـــت «أجــيــلــيــتــي« أنـــهـــا تتحفظ 
على ما ورد في اإلنــذارات سالفة الذكر، 
ات القانونية  وتعتزم استكمال اإلجـــراء
الالزمة إلثبات حقها في امتداد العقود 
الـــمـــبـــرمـــة مــــع الـــهـــيـــئـــة بــــشــــأن الـــمـــواقـــع 
 
ً
المطلوب إخالؤها؛ إذ تم تجديدها فعليا

وفق القانون وبنود العقد.
وكشفت الــشــركــة أنــه ال يمكن تقدير 
األثر المالي في الوقت الراهن، غير أن تلك 
األراضــي وبتقييم مبدئي وعلى أساس 
مــعــدل الــبــيــانــات الــحــالــيــة تــشــكــل %3.5 
)43 مليون ديــنــار( مــن إيـــرادات الشركة 
الــمــجــمــعــة وحــــوالــــي 16% )39 مــلــيــون 
دينار( من األرباح قبل احتساب الفوائد، 

والضرائب، واالستهالك، واإلطفاء.
ولفتت الــى أن القيمة الدفترية لتلك 
ــي تــشــكــل نــحــو 6% مـــن أصـــول  ــ ــ األراضـ

الشركة.

أعلنت شركة نور لالستثمار المالي، 
ــنـــاف؛  ــئـ ــتـ ــم مــحــكــمــة االسـ ــكـ صـــــــدور حـ
لمصلحتها في الدعوى المرفوعة ضد 
مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق 
ــدل بــصــفــتــيــهــمــا  ــ ــعـ ــ ــل وزارة الـ ــ ــيـ ــ ووكـ
مــســتــأنــفــيــن/ مــســتــأنــف ضـــدهـــمـــا، في 

دعوى ندب خبير.
وأوضحت الشركة أن منطوق حكم 
االستئناف قضى بقبول االستئناف 
ــــوع االســـتـــئـــنـــاف  ــــوضـ ، وفــــــي مـ

ً
ــــال ــكـ ــ شـ

األصـــلـــي بــتــعــديــل الــحــكــم الــمــســتــأنــف 
بجعل مــقــدار التعويض المقضي به 
 عن 

ً
بقيمة 100 ألـــف ديــنــار تــعــويــضــا

األضرار المادية والتأييد فيما عدا ذلك.
وألزمت المحكمة المستأنف ضدها 
بــالــمــنــاســب مـــن الــمــصــاريــف، وأعــفــت 
المستأنفين بصفتيهما مــن باقيها 
وفــــي مـــوضـــوع االســـتـــئـــنـــاف الــمــقــابــل 
برفضه، وألزمت المستأنف مصروفاته.

ــة قد  ــان مــنــطــوق حــكــم أول درجــ وكــ
قضى بإلزام المدعى عليهما بالتضامن 
ــأن يــــؤديــــا لــلــشــركــة  ــ فـــيـــمـــا بــيــنــهــمــا بــ
 ،

ً
 ماديا

ً
المدعية مليون دينار تعويضا

وإلزامهما بالتضامن فيما بينهما برد 
قيمة الـــرســـوم الــمــســددة مــن المدعية 
عــن الــدعــوى 734 لسنة 2010 تجاري 
مدني كلي حكومة؛ بما يقارب 70.96 

ألف دينار.
كما ألزم المدعى عليهما بصفتيهما 
بالمصاريف و500 دينار مقابل أتعاب 
المحاماة الفعلية، ورفضت ما عدا ذلك 

من طلبات.
ولفتت الشركة إلى عدم القدرة على 
تحديد األثر المالي في الوقت الحالي، 
مشيرة إلى قيامها بالطعن بالتمييز 
على الحكم خالل المواعيد القانونية.

أفادت شركة الصلبوخ التجارية بنتائج زيارة مواقع التشغيل بالشركة بعد تشكيل مجلس اإلدارة الجديد 
خالل الشهر الماضي، إذ تبين أن المخزون الموجود بالبيانات المالية غير مطابق للواقع الفعلي، ويوجد به 

عجز كبير وجاٍر العمل على إعادة تقييمه وفق ما هو موجود على أرض الواقع.
ولفتت إلى أن مجلس اإلدارة السابق قام بعمل صفقة استحواذ على شركة الخليجي العقارية بمبلغ 2.63 
 للصفقة بمليوني دينار، وحتى تاريخه لم يتم العثور على أي بيانات أو مقر للشركة 

ً
مليون دينار، وسدد مقدما

المستحوذ عليها. وأشارت إلى أنه جاٍر دراسة الموقف وعمل التقييمات الالزمة، وسيتم األخذ باالعتبار وإدراج 
األثر المالي لتلك األمور في البيانات المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022.

قــالــت الــشــركــة الــكــويــتــيــة لــالســتــثــمــار، إن إحـــدى 
شركاتها التابعة وقعت عقد تسهيالت ائتمانية مع 
أحــد البنوك األلمانية يتم بموجبه الحصول على 
تسهيالت إضافية بقيمة 14 مليون يورو، ما يعادل 
4.6 مــاليــيــن ديـــنـــار، لــيــصــبــح إجــمــالــي التسهيالت 
البنكية المتعاقد عليها 25 مليون يورو، ما يعادل 

.
ً
8.2 ماليين دينار تقريبا

وافق مجلس إدارة شركة بيان لالستثمار القابضة 
على تكوين مخصص بالكامل للمبالغ المستحقة 
لمصلحتها من شركة دار الظبي العقارية وشركة دار 
الظبي القابضة والبالغ إجماليها 4.24 ماليين دينار.
وأشـــارت الشركة إلــى انخفاض المدينين بقيمة 
4.24 ماليين دينار وزيادة مخصص خسائر ائتمانية 

بنفس القيمة.

ارتفاع مؤشرات البورصة... والسيولة تتجاوز 52.6 مليون دينار
تذبذب األسعار طوال فترات الجلسة حتى فترة المزاد التي رفعت السيولة بنسبة كبيرة

ــة  ارتــــفــــعــــت مـــــؤشـــــرات بـــورصـ
ــة بـــنـــهـــايـــة  ــيــ ــســ ــيــ ــرئــ الـــــكـــــويـــــت الــ
تــعــامــالت األســبــوع أمـــس، وأقفل 
مؤشر السوق العام على ارتفاع 
بنسبة 0.60 في المئة، أي 43.21 
ـــى مـــســـتـــوى  ــل عــــلـ ــفـ ــقـ ــيـ ـــطــــة، لـ نــــقـ
7256.91 نقطة بسيولة ارتفعت 
ــوة خــــــالل الـــــمـــــزاد لـــتـــتـــجـــاوز  ــقــ بــ
مـــســـتـــوى 52.6 مـــلـــيـــون ديـــنـــار 
تــداولــت 169.1 مليون سهم عبر 
9528 صــفــقــة، وتــــم تــــــداول 117 
 ربــــــح مـــنـــهـــا 45، بــيــنــمــا 

ً
ــا ــمـ ــهـ سـ

تراجعت أسعار 54، واستقر 18 
دون تــغــيــر، وكــــان الــدعــم الكبير 
مــن األســهــم القيادية فــي السوق 
األول، الـــــتـــــي حــــقــــق مـــؤشـــرهـــا 
 بنسبة 0.71 في المئة، أي 

ً
ارتفاعا

56.89 نقطة ليقفل على مستوى 
8057.77 نــقــطــة بــســيــولــة بلغت 
37.2 مليون دينار تداولت 59.3 
مليون سهم نفذت من خالل 5297 
 ،

ً
صفقة، وارتفعت أسعار 11 سهما

بينما تراجعت أســعــار 9 أسهم، 
واستقر 5 دون تغير.

ــر الــرئــيــســي  ــمـــؤشـ  وســـجـــل الـ
 أقــل بكثير مــن سابقيه، 

ً
ارتــفــاعــا

واكــتــفــى بــنــمــو بــنــســبــة 0.16 في 
المئة، أي 8.84 نقاط، ليقفل على 
مستوى 5621.41 نقطة بسيولة 
اســـــتـــــمـــــرت بــــــاالرتــــــفــــــاع بــفــضــل 
ــيــــان، وإس  تـــعـــامـــالت ســهــمــي أعــ
تــــي ســـــي، لـــتـــصـــل إلـــــى مــســتــوى 

15.3 مليون دينار تداولت 109.7 
ماليين سهم عبر 4231 صفقة، 
، ربــح منها 

ً
وتــم تــداول 92 سهما

 فــقــط، بينما تراجعت 
ً
34 سهما

أسعار 45، واستقر 13 دون تغير.

تداوالت مثيرة بالمزاد

بدأت تعامالت بورصة الكويت 
أمس، على اللون األحمر في آخر 
جـــلـــســـات األســــــبــــــوع، وارتـــفـــعـــت 
، وســـط عمليات 

ً
الــســيــولــة مــبــكــرا

بيع استهدفت األســهــم القيادية 
ــادة  ــعــ ــالــ ــوق األول، وكــ ــ ــسـ ــ ــي الـ ــ فـ
ــتـــك ثــم  ــيـ ــراجــــع بـ ــالــــتــ تـــقـــدمـــهـــا بــ
أجيليتي وزيــن، بنسب واضحة، 
ــم ارتـــــــــــدت بـــنـــســـب مــــتــــفــــاوتــــة،  ــ ثــ
ــك مــتــذبــذبــة  ــ واســـتـــمـــرت بـــعـــد ذلـ
باستثناء سهم إس تي سي من 
الـــســـوق الـــرئـــيـــســـي، الـــــذي ارتــفــع 
 بنسبة 

ً
بشكل كبير، وحقق نموا

4.3 فــي الــمــئــة بــســيــولــة تــتــجــاوز 
3.3 مــاليــيــن ديـــنـــار، وهــــي أعــلــى 
مــســتــويــاتــه مــنــذ نــحــو 8 أشــهــر، 
واستقر سهم أعيان على خسارة 
مــــحــــدودة حــتــى نــهــايــة الــجــلــســة 
ليرتد ويستقر دون تغير، وجاءت 
فــتــرة الـــمـــزاد الــتــي غــيــرت اتــجــاه 
ــــول ســيــولــة  الـــمـــؤشـــرات بــعــد دخـ
ــلــــى ســهــمــي  ــيــــرة عــ ــبــ شــــرائــــيــــة كــ
الوطني وبيتك، لتصل مكاسب 
«الـــوطـــنـــي« نــســبــة 1.8 فـــي المئة 

بـــســـيـــولـــة قـــفـــزت إلـــــى 7 مــاليــيــن 
ديـــنـــار بــانــتــظــار إعــــالن بــيــانــاتــه 
السنوية وتوزيعاته كذلك، بينما 
تحول بيتك مــن تــراجــع بحوالي 
ــى ارتــــفــــاع بــخــمــســة  ــ 4 فـــلـــوس إلـ
فـــلـــوس، وبــســيــولــة كــبــيــرة بلغت 

14.5 مليون دينار.
 وربـــحـــت أســهــم بــنــك بــوبــيــان 
ــبــــانــــي،  وزيــــــــن والـــــجـــــزيـــــرة والــــمــ
بينما تراجعت أسهم أجيليتي، 
 هي 

ً
ولــكــن بنسبة مــحــدودة جـــدا

0.17 فــي الــمــئــة، وخــســرت أسهم 
البورصة وبنك الخليج وبوبيان 
ــع،  ــ ــاريـ ــ ــــشـ بــــتــــروكــــيــــمــــاويــــات ومـ
ــتـــقـــر وربــــــة دون تـــغـــيـــر، فــي  واسـ
الـــمـــقـــابـــل ارتــــفــــاع جــــي إف إتـــش 
وصالحية، ورافقا إس تي سي في 
السوق الرئيسي، لتنتهي الجلسة 
عــلــى تــفــاؤل بــعــد دخــــول سيولة 
فاقت 11 مليون دينار خالل فترة 

المزاد فقط.
ومـــال أداء مــؤشــرات األســـواق 
ــدول مــجــلــس الــتــعــاون  الــمــالــيــة بــ
ــفــــاع وبـــقـــيـــادة  الــخــلــيــجــي لــــالرتــ
مــؤشــر ســوق قطر الــمــالــي، حيث 
ارتفع بنسبة 2.2 في المئة، كما 
ربحت مؤشرات بورصات الكويت 
والــبــحــريــن والـــســـعـــوديـــة ودبــــي، 
وتراجع مؤشرا أبوظبي وعمان 
فقط، وكانت أسعار النفط تتداول 

 للبرميل.
ً
حول 85 دوالرا

صعود مؤشرات 
معظم األسواق 

الخليجية وتراجع 
أبوظبي وعمان فقط

علي العنزي

https://www.aljarida.com/article/11716
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صناع سياسة »الفدرالي« يدعون لمزيد من رفع أسعار الفائدة
بعضهم دعم سعر فائدة أعلى عند 5% على األقل

أشــــــار صـــنـــاع الـــســـيـــاســـة فــي 
مــجــلــس االحــتــيــاطــي االتـــحـــادي 
)البنك الــمــركــزي األمــيــركــي( إلى 
أنــهــم ســيــمــضــون قــدمــا فـــي رفــع 
أســعــار الــفــائــدة، حيث دعــم عدد 
منهم ســعــر فــائــدة أعــلــى عــنــد 5 
ــــل حــتــى مع  فـــي الــمــئــة عــلــى األقـ
ظهور عالمات على أن التضخم 
بلغ بالفعل ذروته وعلى تباطؤ 

النشاط االقتصادي.

وقـــــــــالـــــــــت رئــــــيــــــســــــة مـــجـــلـــس 
االحـــــتـــــيـــــاطـــــي االتـــــــــحـــــــــادي فـــي 
كــلــيــفــالنــد، لــوريــتــا مــيــســتــر، في 
ــة أســوشــيــتــد  ــالــ ــع وكــ مــقــابــلــة مــ
ــد أنــنــا  ــقـ ــتـ ــاء: »أعـ ــ ــعــ ــ بــــــرس، األربــ
بــــــحــــــاجــــــة إلــــــــــــى االســــــــتــــــــمــــــــرار، 
وسنناقش في االجتماع مقدار 

ما يجب القيام به«.
وأضافت ميستر أنها تتوقع 
أن يحتاج سعر الــفــائــدة إلــى أن 
يرتفع »ألعــلــى قليال«، وأن يظل 
عند ذلك المستوى لبعض الوقت 

إلبطاء التضخم أكثر.
ويبدو أن تصريحات ميستر 
تعكس وجهة نظر مشتركة على 
ــاق واســــــع مــــع زمـــالئـــهـــا مــن  ــطـ نـ
صناع السياسة، وفقا لـ«رويترز«.

ــدة عــلــى  ــ ــائـ ــ ــفـ ــ ــر الـ ــعــ ــــع ســ ــقـ ــ ويـ
اإلقـــــــراض لــلــيــلــة واحــــــدة حــالــيــا 
فــــي الـــنـــطـــاق الـــمـــســـتـــهـــدف بــيــن 
4.25 و4.5 فـــي الــمــئــة، ويــتــوقــع 
الــمــســتــثــمــرون أن يــرفــع مجلس 
االحتياطي هــذا المعدل بمقدار 
ــة فــــي نــهــايــة  ــئـــويـ ــع نـــقـــطـــة مـ ــ ربــ
اجتماعه الـــذي يعقد يــومــي 31 

يناير واألول من فبراير.
لكن تباطؤ اإلنفاق والتضخم 
ــــالن  والـــتـــصـــنـــيـــع الـــــــذي تــــم اإلعــ
عــنــه يــــوم األربـــــعـــــاء، ســـاعـــد في 
دعــم تــوقــعــات إنــهــاء »الــمــركــزي« 

األميركي جولته الحالية من رفع 
أسعار الفائدة في وقت أقرب مما 
توقعته ميستر ومعظم زمالئها، 
مع معدل فائدة أقــل قليال من 5 

في المئة.
ــال رئــيــس  ــ ــثــــل مـــيـــســـتـــر، قــ ومــ
مجلس االحتياطي االتحادي في 
سانت لويس، جيمس بوالرد، في 
حديث مع صحيفة »وول ستريت 
جورنال«، إنه يتوقع أيضا ارتفاع 
سعر الفائدة إلى نطاق 5.5-5.25 
ــة، مــضــيــفــا أن صــنــاع  ــئـ ــمـ فــــي الـ
السياسة يجب أن يتخطوا الـــ5 

في المئة »بأسرع ما يمكننا«.
وعبر عدد من مسؤولي البنك 
الــمــركــزي األمــيــركــي عــن دعمهم 
إلبــطــاء رفــع أســعــار الــفــائــدة إلى 
ربــــع نــقــطــة مــئــويــة، بــعــد وتــيــرة 
أســرع بكثير في العام الماضي 
بزيادات قدرها 75 نقطة أساس 

ونصف نقطة مئوية.
ــفــــاد  ــن بــــــــــــــوالرد أبــــــــــــدى نــ ــ ــكـ ــ لـ
صـــبـــره، وعــنــدمــا ســئــل عــمــا إذا 
كــان منفتحا على زيـــادة قدرها 
نصف نقطة مئوية في االجتماع 
ــيـــاطـــي  ــتـ ــادم لـــمـــجـــلـــس االحـ ــ ــقــ ــ الــ
االتحادي، سأل: »لماذا ال نذهب 
إلى حيث يفترض أن نذهب؟... لم 

المماطلة؟«.
ويــمــكــن الـــعـــثـــور عــلــى إجــابــة 

ــاب  ــتــ ــكــ ــر »الــ ــريــ ــقــ ــة فــــــي تــ ــيــ ــزئــ جــ
الـــبـــيـــج« األحـــــــــدث، الـــــــذي نــشــره 
مــجــلــس االحــتــيــاطــي االتـــحـــادي 
يـــوم األربـــعـــاء، إذ أظــهــر تجميع 
ــــن مــنــاطــق  لـــبـــيـــانـــات مــــســــوح مـ
البنك المركزي في أنحاء البالد 
اســتــمــرار االرتـــفـــاع فــي األســعــار 
لـــكـــن بـــوتـــيـــرة أبـــطـــأ فــــي مــعــظــم 

المناطق.
واستمرت العمالة في النمو 
بــوتــيــرة »ضــئــيــلــة إلـــى مــعــتــدلــة« 
في معظم أنحاء البالد، وأبلغت 

مناطق عديدة عن نمو اقتصادي 
متواضع.

ــاع  ــنــ ومــــــــــع ذلــــــــــــك، يــــــقــــــول صــ
السياسة في الفدرالي األميركي، 
ــــدون  ــريـ ــ ــأ الـــــــــذي ال يـ ــطــ ــخــ إن الــ
ارتكابه، هو التوقف قبل هزيمة 
ــروا إلـــى  ــطـ الـــتـــضـــخـــم، وأن يـــضـ
ــدة بـــوتـــيـــرة  ــائــ ــفــ ــع أســــعــــار الــ ــ رفــ
أعــلــى لهزيمته فــي وقـــت الحــق، 
ــي الــســبــعــيــنــيــات  ــ كـــمـــا حــــــدث فـ

والثمانينيات.
ــلــــس  وحـــــــــتـــــــــى رئـــــــــيـــــــــس مــــجــ

االحـــــتـــــيـــــاطـــــي االتـــــــــحـــــــــادي فـــي 
فيالدلفيا، باتريك هاركر، الذي 
يــعــتــبــر عــمــومــا أقـــل صـــرامـــة في 
ــنـــقـــدي مــــن مــيــســتــر  الـــتـــشـــديـــد الـ
ــــوالرد، ويــريــد الــتــحــول إلــى  أو بـ
زيادات بمقدار ربع نقطة مئوية 
فــي الــمــســتــقــبــل، تــوقــع »الــمــزيــد« 
من الرفع في تكاليف االقتراض 

قبل التوقف.
وقــــــــــــــــــــال رئــــــــــيــــــــــس مــــجــــلــــس 
االحــتــيــاطــي االتــــحــــادي جــيــروم 
بـــــاول، عــقــب اجــتــمــاع الــســيــاســة 

الــشــهــر الــمــاضــي، إن الــنــصــر لم 
يتحقق في معركة التضخم، وإنه 
ستكون هناك زيادات أخرى في 

أسعار الفائدة في عام 2023.
يــشــار إلـــى أنـــه ثــبــتــت إصــابــة 
بـــــــاول بــــفــــيــــروس كـــــورونـــــا يـــوم 
األربعاء ويعاني أعراضا خفيفة.
)العربية. نت(

... 5 أشخاص 
ً
خالل 18 يوما

ربحوا 66 مليار دوالر
ــمـــة  عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن الـــــبـــــدايـــــة الـــقـــاتـ
لـــعـــام 2023، وتــــوقــــعــــات االقـــتـــصـــاديـــيـــن 
المتشائمة والخاصة بالركود، فإن بعض 
المليارديرات نجحوا في استعادة بريق 

.
ً
ثروتهم سريعا

فقد أضاف 5 مليارديرات نحو 66 مليار 
دوالر إلى ثرواتهم منذ بداية العام، حتى 
نهاية يوم أمس األول، بما يزيد على 12 

مليارا في المتوسط لثروة كل منهم.
وكـــان بــرنــارد أرنـــو، مــن »لـــوي فيتون« 
 مركزه كأغنى شخص 

ً
الفائز األكبر، معززا

 
ً
في العالم، وهو اللقب الذي انتزعه مؤخرا

مـــن الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة »تــســال«، 
إيلون ماسك.

ــو 24.5 مــلــيــار دوالر إلــى  ــــاف أرنــ وأضـ
ثــروتــه منذ بــدايــة عــام 2023، لتصل إلى 
 لــمــؤشــر »بــلــومــبــرغ« 

ً
ــا ــقـ 187 مـــلـــيـــارا، وفـ

ــعـــت عــلــيــه  ــلـ ــلــــيــــارديــــرات، والـــــــــذي اطـ ــلــــمــ لــ
»العربية.نت«.

وبـــعـــد عـــــام صـــعـــب عـــلـــى الـــمـــلـــيـــارديـــر 
الــمــؤســس لعمالق الــتــجــارة اإللكترونية 
ــروة جـــيـــف بـــيـــزوس  ــ ــادت ثــ ــ »أمـــــــــــازون«، عــ
، بعدما أضاف 12.3 مليارا 

ً
للصعود مجددا

إليها منذ بداية العام.
يذكر أن بيزوس خسر أكثر من 80 مليار 
دوالر مـــن ثـــروتـــه خـــالل الـــعـــام الــمــاضــي، 
وســـط تــحــول كبير مــن جــانــب الــفــيــدرالــي 

األمــيــركــي، إلـــى الــتــشــديــد الــكــمــي، وزيـــادة 
ــائـــدة بــشــكــل كــبــيــر لــمــكــافــحــة  ــفـ أســـعـــار الـ

التضخم األعلى منذ 4 عقود.
كما واصلت المرأة الحديدية، فرانسوا 
مـــايـــرز، الــمــالــكــة لــنــحــو 33 فـــي الــمــئــة من 
ــادة ثـــروتـــهـــا بــعــدمــا  ــ شـــركـــة »لــــوريــــال« زيــ
أضـــافـــت 11.5 مــلــيــار دوالر إلـــى ثــروتــهــا 
هــذا الــعــام، والتي وصلت إلــى 83 مليارا، 
لتصبح على مــرمــى حجر مــن االنضمام 

إلى قائمة أغنى 10 أشخاص في العالم.
وبــأكــثــر مـــن 9.2 مـــلـــيـــارات مـــن الــثــروة 
اإلضــافــيــة، بـــات الــمــلــيــارديــر المكسيكي، 
 
ً
كــارلــوس سليم فــي المرتبة الــــ11 عالميا
فــي قــائــمــة الــمــلــيــارديــرات مــع ثـــروة تقدر 

بـ83.6 مليارا.
وأضاف ملياردير التشفير والمؤسس 
لــشــركــة »بــيــنــانــس«، تــشــانــغ بــيــنــغ تــشــاو، 
8.4 مليارات دوالر إلــى ثروته منذ بداية 
ــتــــعــــاش األخـــيـــر  عـــــام 2023، بـــفـــضـــل االنــ
فــي قــطــاع التشفير، حــيــث تمثل الــزيــادة 
األخيرة أكثر من 66 في المئة من ثروته 
 لمؤشر »بلومبرغ« 

ً
بنهاية عام 2022، وفقا

للمليارديرات.
وكــانــت ثـــروة تــشــاو انخفضت مــن 96 
مليار دوالر، وهو أعلى مستوى وصل إليه 
 
ً
في العام الماضين قبل أن تصبح حاليا

بعد االرتدادات األخيرة 21 مليارا.

تــعــلــمــت الــكــثــيــر خـــالل رحــلــتــي المهنية 
عن الفرق بين الترويج لفكرة ما واإليمان 
ــلــــق بــــهــــا وتـــحـــقـــيـــقـــهـــا عــــلــــى أرض  ــطــ ــمــ الــ
الــــواقــــع. أتـــحـــدث فـــي هــــذا الـــخـــصـــوص عن 
قـــــدرة الـــمـــؤســـســـات عــلــى تــطــبــيــق الــخــطــط 
االستراتيجية في مجال خدمة العمالء التي 
عــمــلــوا عــلــى إعـــدادهـــا وســعــوا إلـــى تحقيق 
أهدافها. ومن هذا المنطلق، أرى أن معظم 
الــمــؤســســات تــــدرك أهــمــيــة جــــودة الــخــدمــة 
والحصول على رضا عمالئها، وأن األغلبية 
تكتفي بالكالم عن هذا الموضوع، وتنقسم 
إلى مجموعتين؛ األولــى ال تدرك حقا كيف 
تحظى بــرضــا عمالئها، والــثــانــيــة ال تهتم 

بما فيه الكفاية.
ــزور الطبيب  ــر بــمــن يــ يــذكــرنــي هـــذا األمــ
للفحص السنوي ويخرج مصدوما بنتيجة 
الــتــحــالــيــل الــتــي تــشــيــر إلـــى ارتـــفـــاع ضغط 
الدم، والسكر، والسمنة.... إلخ. عندها يبدأ 
الطبيب بنصح مــريــضــه بتخفيف الـــوزن، 
ومـــمـــارســـة الـــريـــاضـــة، واالبـــتـــعـــاد عـــن أكــل 
الدهون والسكريات، )جميعها أمور نعرفها، 
ولكن نادرا ما تجد من يمارسها بانتظام( 
عوضا عــن تــنــاول الـــدواء. بيد أن المريض 
يلجأ إلى تناول الدواء ألنه أسهل عليه بدال 
من الحمية والرياضة وتغيير نمط حياته.

أظــهــرت دراســــة إحــصــائــيــة فــي مــوضــوع 
الـــتـــمـــيـــز فــــي الـــخـــدمـــة أســــاســــه اآلالف مــن 
التقييمات عــبــر الــســنــيــن، ثــالثــة أنــــواع من 
الــمــؤســســات: 1( مؤسسات ال تهتم مطلقا 
بجودة الخدمة ألن لديها أولويات أهم مثل 
التركيز على المبيعات، وتقنين المصاريف، 
والديمومة، وهذه الفئة لحسن الحظ تمثل 
%15 فقط. 2( الفئة الغالبة وتمثل %80 من 
الشركات تؤمن بجودة الخدمة، ولكنها ال 
تتبع نظاما متكامال لتوفير بيئة تحتضن 
وتعزز التمّيز. 3( الفئة األخيرة وتمثل 5% 
من الشركات فقط هي التي تتبع بنية تحتية 
مــرتــكــزة أســاســا عــلــى خــدمــة زبــائــنــهــا على 

أكمل وجه بهدف نيل رضاهم باستمرار.

عــلــيــنــا أن نـــفـــرق بــيــن مــفــهــوم الــخــدمــة، 
ومفهوم التميز في الخدمة، حيث إن الخدمة 
ات لخلق  هــي اتــخــاذ مجموعة مــن اإلجــــراء
قيمة أو منفعة للعمالء، بينما التمّيز في 
الـــخـــدمـــة هـــو الــبــحــث الــمــســتــمــر لتحسين 
ــزيـــادة هـــذه الــقــيــمــة.  وتــطــويــر اإلجـــــــراءات لـ
مـــن أجـــل أن تــتــمــّيــز الــشــركــات فـــي الــخــدمــة 
 اهــتــمــامــهــا على 

ّ
يــجــب عليها أن تــركــز جـــل

الممارسات التي تخلق قيمة لعمالئها من 
خالل اتباع برامج شاملة ومتكاملة تساعد 

على بناء ثقافة التمّيز داخل المؤسسة. 
يذكرني هــذا األمــر بخطة اتبعها عمدة 
ــر التسعينيات  مــديــنــة نــيــويــورك فــي أواخــ
من القرن الماضي سميت »نظرية النوافذ 
المكسورة«، وهي مأخوذة من علم االجتماع، 
ومبدأ هــذه النظرية ببساطة أنــه لو سمح 
بــوجــود بيت مهجور فــي حــي مــا فــإن هذا 
الــبــيــت ســيــصــبــح مــرتــعــا لــلــقــمــامــة وأمــــور 
سلبية أخـــرى، مثل الكتابة على الــجــدران 
وتكسير النوافذ مع الــوقــت، ويغدو مأوى 
جــذابــا للخارجين عــن الــقــانــون، مما يزيد 
من حوادث اإلجرام في المنطقة. يؤكد علم 
االجتماع أن مخالفة القوانين تزداد بمعدل 
عــال جــدا عندما ال تتم محاسبة ومعاقبة 
الــمــخــالــفــيــن. أدخــلــت الــمــديــنــة مــبــدأ »صفر 
التسامح« بالمخالفات حتى الصغيرة منها، 
لمكافحة زيــادة اإلجــرام، وطبق هذا المبدأ 
على جميع وســائــل النقل الــعــام والمباني 
واألماكن العامة في المدينة بمساعدة أفراد 
الشرطة. وبعد مرور سنة من اعتماد وتنفيذ 
الــخــطــة انــخــفــضــت نــســبــة الــجــرائــم بــدرجــة 

ملحوظة أكثر من أي وقت مضى.
تؤكد تلك التجربة أهمية اعتماد منظومة 
شاملة لخلق ثقافة للتمّيز في الخدمة في أي 
مؤسسة، سواء كانت تجارية أو حكومية أو 
غير ربحية تعمل على تحقيق رؤية أو هدف 
واضح. تشكل هذه المنظومة مثلثا متساوي 
األضــــالع يــتــكــون مــن الــقــيــادة أوال، وكسب 
القلوب ثانيا، وإقناع العقول ثالثا. ويمكن 

شرح هذه األركان الثالثة بإيجاز: يعتبر ركن 
القيادة محوريا، حيث يحدد الهدف والغاية 
والــرؤيــة بخصوص التمّيز، وعلى الفريق 
الـــقـــيـــادي تــوفــيــر الـــدعـــم وتــقــديــم الــنــمــوذج 
الــــذي يــحــتــذى بـــه لــلــتــمــّيــز، أمــــا ركــــن كسب 
القلوب فإنه يخص تحويل أعضاء الفريق 
من االرتباط المادي بالمهمة والرسالة إلى 
االرتــبــاط العاطفي بهما، وثــالــثــا يتضمن 
ركن إقناع العقول التنفيذ المنهجي للخطط 
مــن خــالل وجـــود أنظمة ومعايير ومـــوارد 

موضوعة في مكانها الصحيح.
ــا عـــن جـــودة  ــنـ ــتـ يــتــبــيــن مـــن خــــالل دراسـ
الــخــدمــة أن مــعــظــم الـــشـــركـــات ال تــســتــخــدم 
ــان  الــمــنــظــومــة الــشــامــلــة الــمــكــونــة مـــن األركــ
الـــثـــالثـــة، فـــأكـــثـــرهـــا يـــصـــب اهـــتـــمـــامـــه عــلــى 
ركــن واحـــد فقط يتعلق بــاســتــخــدام أنظمة 
ات ومعايير دون االهتمام الكافي  وإجــــراء
بــكــســب حــمــاس الــفــريــق، أو مــكــافــأتــه على 
تــقــديــم مــســتــوى عـــال مــن الــخــدمــة أو حتى 
وجود هدف واضح لحشد الفريق. وبطبيعة 
الحال فإن التركيز على ركن واحد من األركان 
الثالثة لن يأتي بالنتيجة المطلوبة، وهي 
االرتقاء بمستوى الخدمة حتى تنال رضا 

العمالء ووالءهم.
ــقـــول إن الــتــمــّيــز في  وخـــتـــامـــا يــســعــنــا الـ
الـــخـــدمـــة ال يــتــحــقــق بـــالـــنـــظـــريـــة فـــقـــط، بــل 
يحتاج إلى تطبيق عمل مستدام لنيل رضا 
العمالء على الــمــدى الــطــويــل. إن الشركات 
التي نجحت في ضمان نيل رضا عمالئها 
اعتمدت مبدأ »صفر التسامح« مع أي خلل 
في منظومة مثلث الخدمة من شأنه أن يؤثر 

سلبا على رضا عمالئها.

* رئيسة شركة سيرفس هيرو الكويتية

فاتن أبو غزالة*

ما الروابط بين نظرية النوافذ المكسورة 
والتميز في الخدمة؟

وجهة نظر

الخزانة األميركية تستعد التخاذ »تدابير استثنائية«
ف الحكومة عن سداد الديون بعد الوصول إلى سقف االقتراض

ُّ
لمنع تخل

تستعد وزيــرة الخزانة األميركية جانيت 
يلين التخاذ »تدابير استثنائية« لمنع تخلف 
بـــالدهـــا عـــن ســــداد الـــديـــون، بــعــد أن وصــلــت 
الــحــكــومــة الـــفـــدرالـــيـــة األمـــيـــركـــيـــة إلــــى سقف 
االقتراض البالغ 31.4 تريليون دوالر، بينما 
يظل الجمهوريون والبيت األبيض في مأزق 

بشأن صفقة على رفع حد الدين.
ويشير مصطلح »التدابير االستثنائية« 
إلـــى الــحــيــل المحاسبية الــتــي يمكن لـــوزارة 
الـــخـــزانـــة اســتــخــدامــهــا لــمــنــع الــحــكــومــة من 
التخلف عن ســداد ديونها، بما في ذلك نقل 
األمــوال من وكالة إلــى أخــرى عند استحقاق 
الــمــدفــوعــات وتــعــلــيــق بــعــض االســتــثــمــارات 

الجديدة.
ــالــــت يــلــيــن عـــلـــى وجـــــه الـــتـــحـــديـــد فــي  وقــ
ــنـــواب، كيفن  خــطــاب إلـــى رئــيــس مــجــلــس الـ
مكارثي، األسبوع الماضي، إنها تستطيع 
تعليق االستثمارات الجديدة في صندوق 
التقاعد والعجز للخدمة المدنية وصندوق 
المزايا الصحية لمتقاعدي الخدمة البريدية، 
ووقف إعادة االستثمار في األوراق المالية 
الحكومية، وهي خطوات بعضها من شأنه 
 لما 

ً
أن يمنع الحكومة من زيادة ديونها، وفقا

ذكرته »فوربس«، واطلعت عليه »العربية.نت«.
ات االستثنائية لها  ومع ذلك، فإن اإلجــراء
 موعد نهائي، إذ قّدرت يلين أن الخزانة 

ً
أيضا

ستنفد من الحيل المحاسبية، وستصل إلى 
»تاريخها الــمــحــدد« بحلول منتصف مايو، 
 على مقدار اإليـــرادات التي تجمعها 

ً
اعتمادا

الحكومة من الضرائب في الربيع.

الخلفية الرئيسية

لــمــنــع الــتــخــلــف عـــن الــــســــداد، ســيــحــتــاج 
ــلــــس الـــــــنـــــــواب الــــــــــذي يـــســـيـــطـــر عــلــيــه  مــــجــ
ــيـــوخ الــــذي  الـــجـــمـــهـــوريـــون، ومـــجـــلـــس الـــشـ
يسيطر عليه الديمقراطيون إلــى الموافقة 
عــلــى مــشــروع قــانــون يــرفــع ســقــف الــديــون، 
ويمنح الحكومة اإلذن باالقتراض قبل أن 
تــصــل وزارة الــخــزانــة إلـــى »X-Date«، وهــو 
اليوم األخير والسابق مباشرة للوصول إلى 
سقف الدين والــذي تتوقعه وزارة الخزانة 

األميركية.
ــى تــنــامــي  ــ ــر »فــــــوربــــــس«، إلــ ــريـ ــقـ وأشــــــــار تـ
المخاوف مــن مواجهة الحد مــن الــديــون في 
ــذا الـــشـــهـــر، عــنــدمــا أثــبــت  وقــــت ســـابـــق مـــن هــ
الــجــمــهــوريــون الــيــمــيــنــيــون الــمــتــطــرفــون في 
مجلس الــنــواب أنــهــم على اســتــعــداد التخاذ 
تدابير متطرفة إلقناع القيادة باالستسالم 

لمطالبهم.
وتـــم انــتــخــاب مــكــارثــي بــعــد 15 جــولــة من 
 
ً
التصويت - وهي المرة األولى منذ 163 عاما

التي تــجــاوزت فيها االنتخابات 11 جولة - 
وفقط بعد التخلي عن التنازالت الرئيسية 
 
ً
الــتــي طــالــبــت بــهــا مــجــمــوعــة مــن 20 مــشــرعــا
، بعضها يؤثر على مفاوضات سقف 

ً
يمينيا
الديون.

ومـــن بينها بــنــد يتطلب مــن الــكــونــغــرس 
ــلــــى رفـــــــع ســقــف  إجــــــــــراء تــــصــــويــــت فــــــــردي عــ
االقـــتـــراض، بـــداًل مــن تــمــريــره كــجــزء مــن قــرار 

الميزانية.
 من مكارثي 

ً
 وعدا

ً
وتضمنت الصفقة أيضا

ــأن الــكــونــغــرس لــن يــوافــق عــلــى رفـــع سقف  بـ
ــديـــون دون إجـــــراء تــخــفــيــضــات كــبــيــرة في  الـ

اإلنفاق.
ومن غير الواضح ما الذي ستترتب عليه 
هـــــذه الــتــخــفــيــضــات بـــالـــضـــبـــط، لـــكـــن بــعــض 
الــجــمــهــوريــيــن طـــرحـــوا رفــــع ســـن اســتــحــقــاق 
الــرعــايــة الــطــبــيــة والــضــمــان االجــتــمــاعــي في 

محاولة لتقليل العجز الفدرالي.

ً
تاريخيا

، لم تتخلف الحكومة الفدرالية 
ً
وتاريخيا

 عن سداد ديونها، ورفع الكونغرس سقف 
ً
أبدا

االقـــتـــراض 60 مـــرة مــنــذ عـــام 1978 لتجنب 
 على 

ً
هذا السيناريو، والــذي سيكون كارثيا

ــواق الــمــالــيــة، وســيــكــون لــه تــأثــيــر ضــار  ــ األسـ

على االقتصاد من خالل تآكل الثقة في الدين 
الحكومي للواليات المتحدة.

ــداد ســيــجــعــل  ــ ــسـ ــ كـــمـــا أن الـــتـــخـــلـــف عــــن الـ
الحكومة، التي تعاني من عجز سنوي لعقود، 
وتعتمد على االقتراض لتظل مكاتبها تعمل، 
غير قادرة على دفع جزء كبير من فواتيرها، 

مما يهدد مجموعة من البرامج الفدرالية.

حقيقة مذهلة

 »إجراءات 
ً
بدورها، استخدمت يلين مؤخرا

استثنائية« في عام 2021 لــدرء التخلف عن 
السداد، قبل أن يرفع الكونغرس الحد األقصى 
بمقدار 2.5 تريليون دوالر في ديسمبر من ذلك 

العام، لكن االقتراب من »X-Date« له عواقب.
ففي عام 2011، طالب الجمهوريون، الذين 
استعادوا لتوهم السيطرة على مجلس النواب 
فـــي يــنــايــر مـــن ذلـــك الـــعـــام، بــتــخــفــيــضــات في 
العجز من إدارة الرئيس السابق باراك أوباما 
مقابل رفع سقف الديون. وتوصل الكونغرس 
إلى اتفاق قبل يومين من تقدير وزارة الخزانة 
أنها ستصل إلى سقف االقتراض الخاص بها، 
لكن مخاوف التخلف عن السداد أدت إلى أول 
تخفيض على اإلطالق للتصنيف االئتماني 
للواليات المتحدة، مما تسبب في انخفاض 

أسعار األسهم.

 الغارد: »المركزي األوروبي« 
سيواصل رفع الفائدة

ذكرت كريستين الغارد، رئيسة المركزي األوروبي، أن البنك 
سيواصل رفع الفائدة، مادام األمر يتطلب خفض التضخم إلى 

هدفه البالغ 2 في المئة. 
وحسب ما نقلت »فاينانشال تايمز«، أضافت الغارد خالل 
المنتدى االقتصادي العالمي: هناك عزم لدى البنك المركزي 
ــــي عــلــى إعــــادة التضخم إلـــى 2 فــي الــمــئــة فــي الــوقــت  األوروبـ

المناسب. 
وأوضحت أنها مسرورة باإلشارات المحسنة من اقتصاد 
منطقة الـــيـــورو، قــائــلــة: كــانــت األخـــبـــار أكــثــر إيــجــابــيــة خــالل 

األسابيع القليلة الماضية. 
وأشارت إلى أن التضخم مرتفع بكل المقاييس، وأن سوق 

العمل يمكن أن يبقي ضغوط األسعار مرتفعة.
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في إطار حرصه على تعزيز وتوعية العمالء، ونشر 
الــثــقــافــة الــمــصــرفــيــة فــي الــمــجــتــمــع، نــظــم بــنــك الــكــويــت 
الوطني حلقة نقاشية حول مخاطر االحتيال وأساليبه 
المتنوعة، وكيفية حماية العمالء مع الشباب المشاركين 
فـــي بــرنــامــج »تـــمـــكـــن«، لــتــدريــب الــكــويــتــيــيــن مـــن حملة 

الشهادات الجامعية.
حــاضــر فــي هــذه الحلقة مــســؤول الــتــواصــل الرقمي 
في البنك، عدنان التميمي، بعرض تقديمي شرح فيه 
مجموعة من نماذج حقيقية لعمليات احتيال باستخدام 
وسائل مختلفة، من خالل مناقشة 5 دراسات حالة مع 
الــمــشــاركــيــن، تــضــم واقــعــة احــتــيــال لمجموعة قرصنة 
إلــكــتــرونــيــة مــن نيجيريا وأخــــرى عــن طــريــق االتــصــال 
بــاســتــخــدام أرقــــام تــبــدو للعمالء كــأنــهــا أرقــــام محلية، 
كذلك االحتيال باستخدام رسائل إليهام العمالء بالفوز 
بــجــوائــز عــبــر مــواقــع غــيــر مــوثــوقــة مــثــل مــواقــع تـــداول 
األســهــم، إضافة إلــى حسابات تدعي تقديم مساعدات 
مالية وطلب البيانات المصرفية إليداع هذه المساعدات، 
 بعض المواقع الوهمية والمنتحلة لصفات أو 

ً
وأخيرا

جهات رسمية.
وفــي رده على ســؤال ألحــد المشاركين حــول كيفية 
تفادي عمليات االحتيال قال التميمي: إن »عدم مشاركة 
البيانات المصرفية والشخصية مع أي شخص الطريقة 
األمثل لتفادي عمليات االحتيال، إضافة إلى االستماع 
 لنصائح الــبــنــوك، وحــمــالت التوعية المصرفية 

ً
جــيــدا

والــمــواد التثقيفية الــتــي يتم نشرها مــن بنك الكويت 
المركزي والبنوك الكويتية عبر مختلف مواقع التواصل 
االجتماعي، والتي تبين للعمالء األساليب المختلفة 

التي يتبعها المحتالون وكيفية الوقاية منها«.
ــاف: »الــوطــنــي دأب بصفته أكــبــر الــمــؤســســات  ــ وأضـ
الــمــالــيــة فــي الــكــويــت والــمــنــطــقــة عــلــى تنظيم مختلف 
الفعاليات التي تساهم في توعية المجتمع بكل القضايا 
التي تهم القطاع المصرفي ونشر الثقافة المالية لدى 

كل الشرائح«.

وبّين التميمي جهود »الوطني« لمكافحة عمليات 
ــتـــيـــال مـــن خــــالل مــقــاطــع الــفــيــديــو والــمــســابــقــات  االحـ
واستطالعات الــرأي التي ينشرها عبر جميع قنواته 
الرقمية وصفحاته في وسائل التواصل، التي تحظى 
بمتابعة هــي األكــبــر على مستوى مــصــارف الكويت، 
 إلـــى أن الــبــنــك يسخر إمــكــانــاتــه الــهــائــلــة لنشر 

ً
مــشــيــرا

الــثــقــافــة الــمــصــرفــيــة لــــدى أكـــبـــر شــريــحــة مــمــكــنــة من 
الجمهور.

 داعم وشريك رئيسي لكل حمالت 
ً
وأكد أن البنك دائما

ــادرات »الــكــويــت الــمــركــزي« الــتــي تــهــدف إلـــى رفــع  ــبـ ومـ
مستوى الوعي المالي ونشر التوعية المصرفية بين 

كافة شرائح المجتمع.
ويــحــرص »الــوطــنــي« على تقديم الــدعــم المتواصل 
لحملة التوعية المصرفية »لنكن على درايـــة«، والتي 
 العديد من المواضيع المهمة كعملية 

ً
تتضمن أيضا

االقتراض واالستثمار واالدخار والبطاقات المصرفية، 
والـــتـــوعـــيـــة بــحــقــوق الـــعـــمـــالء مـــن ذوي االحــتــيــاجــات 
الخاصة، كما تتناول النصائح األمنية المتعلقة باألمن 
السيبراني، وحماية الحسابات المصرفية، وصواًل إلى 
توضيح آليات تقديم الشكوى وحماية حقوق العمالء 
مع التعريف بمهام القطاع المصرفي ودوره في تحفيز 
االقتصاد وتنميته، لتكون كل شرائح المجتمع على 

دراية بالمعامالت المصرفية والمالية.
وكان »المركزي« قد أطلق »لنكن على دراية« بالتعاون 
مــع الــبــنــوك المحلية واتــحــاد مــصــارف الــكــويــت، لنشر 
الــثــقــافــة الــمــالــيــة، وتــعــزيــز الــوعــي لـــدى عــمــالء الــبــنــوك 
بحقوقهم وواجباتهم، وأفضل السبل لالستفادة من 
الخدمات المصرفية وتعزيز ثقافة االدخار واالستثمار، 
عبر نشر مجموعة متنوعة من المواد التوعوية التي 
تقدمها الحملة والمعلومات ذات الصلة بالثقافة المالية.
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ارتفاع العمالت المشفرة رغم خطة 
»جينيسيس« لتقديم طلب إفالس

ــمـــالت الــمــشــفــرة  ــعـ ــعـــت الـ ــفـ ارتـ
خالل تداوالت أمس، لكن بتكوين 
تــتــداول دون 21 ألــف دوالر، رغم 
تــقــاريــر عـــن اســـتـــعـــداد الــمــقــرض 
ــتــــقــــديــــم طــلــب  »جـــيـــنـــيـــســـيـــس« لــ

اإلفالس. 
وذكرت »بلومبرغ« عن مصادر 
على دراية باألمر، أن »جينيسيس 
غلوبال كابيتال« تضع األساس 
لتقديم ملف للحماية من اإلفالس 

هذا األسبوع. 
وارتفعت بتكوين بنسبة 0.23 
 ،

ً
في المئة عند 20771.75 دوالرا

 لبيانات »كوين باس«.   
ً
وفقا

 كــــــــل مـــن 
ً
وصــــــــعــــــــدت أيــــــــضــــــــا

اإليـــثـــريـــوم 0.41 فـــي الــمــئــة إلــى 
، والــريــبــل بنسبة 

ً
1526.5 دوالرا

.
ً
0.26 في المئة عند 38.62 سنتا

ــه، انـــتـــقـــد الــخــبــيــر  ــبــ ــانــ ــــن جــ مـ
ــيـــل روبــيــنــي  ــادي نـــوريـ ــتــــصــ االقــ
ــمـــــالت الــــمــــشــــفــــرة،  ــ ــعـ ــ ــة الـ ــاعــ ــنــ صــ
 لعمليات 

ً
 أنها تمثل تزايدا

ً
معتبرا

االحتيال. 
وقال الخبير الذي يحمل لقب 
ــتــــور دوم« بــســبــب تــوقــعــاتــه  »دكــ
المتشائمة في تصريحات لموقع 

، 90 في 
ً
»ياهو فاينانس«: »حرفيا

المئة من العمالت المشفرة تمثل 
 ،

ً
 إجراميا

ً
عملية احتيال، ونشاطا

إنها مخطط بونزي حقيقي يتجه 
إلى االنهيار«. 

وأوضح روبيني أن المشاركين 
 من المال 

ً
األفــراد خسروا أطنانا

بــســبــب االســتــثــمــار فـــي األصــــول 
الرقمية، مع الــدخــول في السوق 
إبـــان قــمــة ســعــر عملة البتكوين 
الــمــشــفــرة. وفــقــدت بتكوين نحو 
70 في المئة من القمة المسجلة 
في نوفمبر 2021، حيث تتداول 

 مقارنة 
ً
قرب 20 ألف دوالر حاليا

بــمــســتــوى قــيــاســي بــلــغ  69 ألــف 
دوالر. 

وأضـــاف الخبير االقتصادي: 
»يـــجـــب أن تــبــتــعــد عـــن الــعــمــالت 
الــمــشــفــرة، معظم األشــخــاص في 
 إلى 

ً
هذه الصناعة ينتمون حرفيا

السجن، األمر يمتلئ باالحتيال«. 
وتقدمت عدة منصات لتداول 
ــرة بـــطـــلـــبـــات  ــفــ ــشــ ــمــ ــــالت الــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
لإلفالس في الفترة الماضية، مع 
تداعيات انهيار منصة »إف تي 

إكس« في نوفمبر الماضي.

»المركزي« الروسي يدرج الجنيه المصري 
 ضمن أسعار صرف العمالت

 عن الدوالر
ً
القرار يسمح باستخدام الروبل والجنيه في المعامالت التجارية بدال

ــــزي  ــركـ ــ ــمـ ــ ــك الـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ أعــــــلــــــن الـ
ــار  ــعــ الـــــروســـــي تـــحـــديـــد األســ
ــل مـــقـــابـــل  ــ ــــروبـ ــلـ ــ ــة لـ ــيــ ــمــ ــرســ الــ
تــســع عــمــالت أجــنــبــيــة أخـــرى 
مــن بينها الجنيه المصري، 
 من 

ً
 كــبــيــرا

ً
مــمــا القــــى تــفــاعــال

ــع  ــ ــواقـ ــ ــى مـ ــ ــلـ ــ الــــمــــصــــريــــيــــن عـ
التواصل االجتماعي.

ونـــشـــر الـــمـــركـــزي الـــروســـي 
ــه الــــرســــمــــي  ــعــ ــمــــوقــ  بــ

ً
ــا ــانـــ ــ ــيـ بـــ

قـــال فــيــه، إن قــائــمــة الــعــمــالت 
األجنبية التي يحدد سعرها 
 مقابل الروبل تضمنت 

ً
رسميا

9 عــمــالت جـــديـــدة مـــن بينها 
الجنيه المصري الذي يساوي 

أكثر من روبلين روسييين.
ويـــأتـــي ذلـــك وســـط تــراجــع 
ــي  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــر الــــــــــــــــدوالر األمـ ــ ــعـ ــ سـ
ــام الــجــنــيــه الــمــصــري بعد  ــ أمـ
ارتفاعات متتالية تزامنت مع 

تحرير سعر الصرف.

الــــقــــرار الـــجـــديـــد ســيــســمــح 
ــا بــاســتــخــدام  ــيـ لــمــصــر وروسـ
الروبل والجنيه في المعامالت 
الــتــجــاريــة بــيــن الــبــلــديــن بــداًل 
عن الــدوالر، حيث يقدر حجم 
الــتــبــادل الــتــجــاري بين مصر 
وروســيــا بنحو 4.7 مليارات 

دوالر لعام 2021.
ــذلـــك مــصــر  وســتــســتــفــيــد كـ
بالسياحة الــروســيــة الــوافــدة 
ــي الــــحــــصــــول عــلــى  ــ ــا فــ ــهــ ــيــ إلــ
الــروبــل الــروســي فــي التبادل 

التجاري.

خطوة جيدة

ورحب كثير من رواد مواقع 
التواصل االجتماعي بالخطوة 
معتبرين أنها خطوة ستكون 
فــي مصلحة مــصــر، وتساهم 
ــرار ســعــر الــــــدوالر،  ــقـ ــتـ فـــي اسـ

بينما تمنى آخـــرون أن تقوم 
 
ً
الصين بنفس الخطوة نظرا
ألن الـــســـوق الـــمـــصـــري يــزخــر 

بالبضائع الصينية.
ــد الـــدكـــتـــور  ــ مــــن جـــانـــبـــه، أكـ
عالء عز، األمين العام التحاد 
الغرف التجارية، في مداخلة 
هاتفية مع إحدى الفضائيات 

الــمــصــريــة، أن دخـــول الجنيه 
ـــن الـــعـــمـــالت  ــمـ ــــري ضــ ــــصـ ــمـ ــ الـ
المعتمدة في البنك المركزي 
الــروســي سيكون له أثــر كبير 
في تعامالت الجنيه العالمية.

وأضــــــــــــــــاف: »هـــــــــــذا الــــــقــــــرار 
إيـــجـــابـــي لــلــجــنــيــه الــمــصــري، 

وسيقلل االحتياج للدوالر«.

»الوطني« ينظم حلقة نقاشية مع شباب برنامج »تمكن«
حول طرق ومخاطر االحتيال في إطار دعمه المستمر لـ »لنكن على دراية«

عدنان التميمي متحدثًا خالل الحلقة النقاشية

»ضمان االستثمار« توقع مذكرة تفاهم 
مع وكالة ائتمان الصادرات اليونانية

ــت الـــمـــؤســـســـة الـــعـــربـــيـــة  ــعــ وقــ
ــان  ــمـ ــتـ ــان االســــتــــثــــمــــار وائـ ــمـ لـــضـ
الــــصــــادرات )ضـــمـــان( فـــي مقرها 
بالكويت مذكرة تفاهم مع وكالة 
ائـــتـــمـــان الـــــصـــــادرات الــيــونــانــيــة 
ــادل  ــ ــ ــبـ ــ ــ لـــــلـــــتـــــعـــــاون وتـ  ،)ECG (
الــمــعــلــومــات بــيــن الــطــرفــيــن، في 
مـــجـــال دعــــم وتــشــجــيــع الــتــجــارة 
واالســــــتــــــثــــــمــــــار بـــــيـــــن الــــكــــويــــت 

واليونان. 
ــة عـــن  ــ ــابـ ــ ــيـ ــ وقـــــــــع الــــــمــــــذكــــــرة نـ
المؤسسة مديرها العام عبدالله 
الــصــبــيــح، ونــيــابــة عـــن »ائــتــمــان« 
اليونانية نائب وزيــر الخارجية 
ــلــــومــــاســــيــــة االقــــتــــصــــاديــــة  ــلــــدبــ لــ
ــاح كــونــســتــانــتــيــنــوس  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ واالنـ

فراجكوجيانيس.
ورحب الصبيح بالتعاون مع 
»ائتمان« اليونانية وتوقيع مذكرة 
التفاهم، مؤكدا حرص المؤسسة 
على تعزيز دورها الذي يستهدف 
تعزيز االستثمارات األجنبية في 
الكويت والـــدول العربية، وكذلك 
صادرات الكويت والدول األعضاء 

لمختلف أنحاء العالم.
ــيــــح إلــــــــى أن  ــبــ  وأشــــــــــــار الــــصــ
الــمــذكــرة تستهدف تعزيز ودعــم 
العالقات التجارية بين البلدين 
وتبادل المعلومات عن مشاريع 
االســـتـــثـــمـــار األجـــنـــبـــي الــمــبــاشــر 
الــقــائــمــة والــجــديــدة والمحتملة، 
ــــرص  ــفـ ــ ــاف الـ ــ ــشـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ وكـــــــذلـــــــك اسـ
الـــمـــتـــبـــادلـــة فــــي كــــل مــــن خـــدمـــات 
التأمين وإعادة التأمين والتأمين 

عمالقة التكنولوجيا يخططون 
لتسريح 64 ألف موظف

بعد 10 ســنــوات مــن قــيــادة ســوق األســهــم الــصــاعــدة، تتسابق 
شركات التكنولوجيا الكبرى في تقليص عدد موظفيها، للتكيف 

مع الواقع الجديد.
وأعلنت »مايكروسوفت« أمس األول أنها ستتخلى عن 10 آالف 

موظف، مما سيقلل عدد موظفي الشركة بأقل من 5 في المئة.
ــدأت شــركــة »أمـــــازون« جــولــة جــديــدة مــن تخفيضات  وقبلها بـ
الوظائف التي من المتوقع أن تنهي عقود أكثر من 18 ألف موظف 
وتصبح أكبر تخفيض في القوى العاملة في تاريخ عمالق التجارة 

اإللكترونية.
وأفــاد تقرير لشبكة »CNBC«، اطلعت عليه »العربية.نت«، بأن 
عمليات التسريح تأتي فــي فترة تباطؤ النمو، وارتــفــاع أسعار 
الفائدة لمحاربة التضخم، ومخاوف من ركود اقتصادي محتمل 

في العام المقبل.
وفي ما يلي عدد من شركات التكنولوجيا التي تعتزم تقليص 
عمالتها، والتي يتجاوز عدد الموظفين المخطط خروجهم أكثر من 
64 ألف موظف: »أمازون: 18000 موظف، »مايكروسوفت«: 10000 
موظف، »ألفابيت« الشركة األم لـ »غوغل«: 230 موظفا، »كريبتو دوت 
كوم«: 500 موظف، »كوينباس«: 2000 موظف، »سيلزفورس«: 7000 
موظف، »ميتا بالتفورمز«: 11000 موظف، »تويتر«: 3700 موظف، 
»اليفت«: 700 موظف، »ستريب«: 1100 موظف، »شوبيفاي«: 1000 
موظف، »نتفليكس«: 450 موظفا، »سناب«: 1000 موظف، »روبين 

هوود«: 1100 موظف، »تسال«: 6000 موظف.

تراجع اإليرادات اليومية
لـ »تويتر« %40

توقف أكثر من 500 من المعلنين على »تويتر« عن اإلنفاق مؤقتا 
على منصة التدوين االجتماعي المصغر، منذ استحواذ الملياردير 
إيلون ماسك على الشركة في العام الماضي، وفقا لما ذكره موقع 

»ذا إنفورميشن« عن مصادر على دراية باألمر. 
وذكرت »ذا بالتفورمر« أن اإليرادات اليومية للشركة في السابع 
عشر من يناير كانت أقل بحوالي 40 في المئة عما سجلته »تويتر« 

في نفس اليوم من العام الماضي. 
وتخلت عــدة شــركــات عــن اإلعـــالن فــي »تــويــتــر« منذ استحواذ 
ماسك على الشركة في أكتوبر الماضي، بعدما قــرر الملياردير 
تسريح اآلالف من الموظفين، كما حثت مجموعات الحقوق المدنية 
الشركات على التوقف عن اإلعالن مع فشل »تويتر« في منع انتشار 
 
ً
 رئيسيا

ً
خطاب الكراهية على منصتها.  وتعد اإلعالنات مصدرا

لدخل »تويتر«، ألنها تمثل أكثر من 90 في المئة من إيرادات الشركة 
البالغة 5.1 مليارات دوالر في 2021.

الصبيح وفراجكوجيانيس خالل التوقيع

المشترك للتصدير واالستثمار، 
وتــــبــــادل الــمــعــلــومــات الــتــجــاريــة 
واالئتمانية بشأن الجهات ذات 
الــصــلــة بــاالســتــثــمــار والـــتـــجـــارة 
والتأمين في الكويت واليونان، 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى تـــبـــادل الــخــبــرات 
وأفضل الممارسات في االكتتاب 
التجاري وإدارة المخاطر وتقييم 
مـــخـــاطـــر الـــــــدول والـــتـــعـــويـــضـــات 

المدفوعة والمستردة.
مـــــــــــــــــــــــن جـــــــــــــــهـــــــــــــــتـــــــــــــــه، عــــــــبــــــــر 
ــن تــرحــيــبــه  فــراجــكــوجــيــانــيــس عـ
بتوقيع الــمــذكــرة مــع المؤسسة، 
مـــؤكـــدا أهــمــيــة تــعــزيــز الــتــعــاون 
ــاري واالســــتــــثــــمــــاري بــيــن  ــجــ ــتــ الــ

الكويت واليونان.
وأضـــاف فراجكوجيانيس أن 
»ECG« تــأســســت فـــي 31 مـــارس 
ــادرات  ــ ــــصـ ــم الـ ــ 2022 بــــهــــدف دعــ
الـــوطـــنـــيـــة، وخــــدمــــة احــتــيــاجــات 

الــــمــــصــــدريــــن الـــيـــونـــانـــيـــيـــن مــن 
ــمـــان  ــيــــن ائـــتـ ــأمــ ــر تــ ــيــ خـــــــالل تــــوفــ
الــــصــــادرات والـــخـــدمـــات الــمــالــيــة 
 عــن تعزيز 

ً
واالســتــشــاريــة، فضال

الشراكات الدولية، والسعى إلى 
ــه الــتــعــاون مــع وكـــاالت  بــنــاء أوجـ
ضــمــان الـــصـــادرات األخــــرى على 
أســـــــاس الـــمـــصـــلـــحـــة الــمــشــتــركــة 
ولمصلحة عمالئها. وأكد حرص 
الوكالة على تفعيل بنود مذكرة 
الـــتـــفـــاهـــم بـــمـــا يــنــعــكــس إيــجــابــا 
على حجم التعاون فــي مجاالت 
الــتــجــارة واالســتــثــمــار والتأمين 
بين البلدين، مشيرا إلــى انفتاح 
ــيـــع نــطــاق  ــلـــى تـــوسـ ــيـــن عـ الـــطـــرفـ
التعاون مستقبال ليشمل مشاريع 
مشتركة في دول أخرى من خالل 
الــتــأمــيــن االئـــتـــمـــانـــي الــمــشــتــرك، 
ــادة  ــ والـــتـــأمـــيـــن الـــــمـــــوازي، أو إعـ

التأمين، أو التعاون الفني.
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جاسم الجالهمة: »أحدب نوتردام« مسرحية 
استعراضية غنائية بلهجة كويتية

 تعرض في نادي القادسية وتمثل أول تعاون بين شركة محلية وعالمية

يستعد الكاتب جاسم 
الجالهمة لتقديم نسخة 

محلية من المسرحية 
االستعراضية العالمية »أحدب 
نوتردام« خالل الفترة المقبلة.

فضة المعيلي

قــال الــكــاتــب جــاســم الجالهمة 
ر لعدة أعمال مسرحية، 

ِّ
إنه يحض

ي »ترند« 
َ
أولها بالتعاون مع شركت

و»ديـــــزنـــــي«، إلطـــــالق الــمــســرحــيــة 
الغنائية االســتــعــراضــيــة »أحـــدب 
 إلــــى أن الــعــمــل 

ً
نـــــوتـــــردام«، الفـــتـــا

، من ديكور وأزياء 
ً
سيكون ضخما

وحملة إعالمية.

وحول هذا المشروع، أوضح 
أنـــه أخـــذ الــنــص األصــلــي، وقــام 
بــــإعــــداده، وأجـــــرى لـــه مــعــالــجــة 
درامـــيـــة بــمــا »يــنــاســب عــاداتــنــا 
وتقاليدنا الكويتية، وسُيعرض 
فــي نـــادي الــقــادســيــة، وهــو أول 
تـــــعـــــاون بـــيـــن شــــركــــة كــويــتــيــة 
 إلــى أن العمل 

ً
وعــالــمــيــة«، الفــتــا

بـــــدأ الــتــجــهــيــز لــــه مـــنـــذ أربـــعـــة 
شهور. 

وذكـــــر الــجــالهــمــة أن الــعــمــل 
ســيــكــون بــالــلــهــجــة الــكــويــتــيــة، 
بطولة: يعقوب عبدالله، وفهد 
الـــــصـــــالـــــح، وبـــــــــدر الـــشـــعـــيـــبـــي، 
ــاح  ــفــ ــــل، وكــ ــعـ ــ ــزيـ ــ ــمـ ــ وأســـــــامـــــــة الـ
الـــرجـــيـــب، ومـــيـــثـــم الــحــســيــنــي، 
ــــدون، ومــحــمــد  ــعـ ــ ــسـ ــ ــد الـ ــ ــمـ ــ وأحـ

الشطي.

سينوغرافيا مختلفة

وحـــــــــــــول الـــــعـــــمـــــل الـــــثـــــانـــــي، 

مــســرحــيــة »مــديــنــة الــبــطــاريــق«، 
قــال الجالهمة إنــه ســوف ُيعاد 
 من 

ً
بحلة جديدة، بعد 11 عاما

 إلــى 
ً
عــرضــه ألول مــــرة، مــشــيــرا

 
ً
 جــمــاهــيــريــا

ً
ــه نــجــح نــجــاحــا أنــ

، وأن أغاني العمل ستكون 
ً
كبيرا

ــكـــن بــــتــــوزيــــع جـــديـــد،  ذاتـــــهـــــا، لـ
وسينوغرافيا مختلفة، وأزياء 
ــورة فــكــرتــه،  ــلــ ــي بــ ســـتـــســـاهـــم فــ
بفريق عمل جديد. ويشارك في 
الــمــســرحــيــة الــفــنــانــون: هــنــادي 
الكندري، وعبدالمحسن العمر، 
ــدري، وأحــمــد الــنــجــار،  ــ وهــبــة الـ
وشيماء علي، ومحمد الحداد، 

ومجموعة الشباب. 
ــبــــب إعـــــــادة  وأضــــــــــاف أن ســ
عرض العمل، حتى يرى الجيل 
 إلى 

ً
الحالي الجزء األول، الفتا

 مــع 
ً
ــاء مــنــســجــمــا ــ أن الـــعـــمـــل جـ

 
ً
طريقة وأسلوب تفكيرهم، أيضا
»سنقوم بعرض الــجــزء الثاني 
القديم فــي المنصات ووسائل 

الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي، وقــنــاة 
يوتيوب، ومن ثم سنقدم الجزء 

الثالث«. 

»Feelings« مسرحية

ــى أن  ــ ــة إلــ ــمـ وأشــــــــار الـــجـــالهـ
العمل المسرحي الثالث بعنوان 
»Feelings«، إخــــــــراج شــمــالن 
 إلـــى أنــهــا ثاني 

ً
الــنــصــار، الفــتــا

ــع الــــنــــصــــار، بــعــد  ــه مــ تـــجـــربـــة لــ
مسرحية »زيتورا«.

 وبين أن »الكاست« شبابي، 
وتــولــيــفــة الــفــريــق تجتمع ألول 
ــبــــعــــض،  مــــــــرة مــــــع بـــعـــضـــهـــا الــ
بــطــولــة: إيــمــان فــيــصــل، وشــوق 
الــهــادي، ورنـــدا حــجــاج، وروان 
الــــعــــلــــي، وضــــــــــاري الــــــرشــــــدان، 
ومنصور البلوشي، وعبدالله 
الخضر، وحسن عبدال، وشمالن 
ــن بــــوراشــــد،  ــ ــزيـ ــ الـــعـــمـــيـــري، والـ

وغيرهم. مشهد من مسرحية »زيتورا« 

إيمان فيصلجاسم الجالهمة كفاح الرجيبيعقوب عبدالله

عبدالعزيز الويس يرّوج
ر«

ّ
أغنية »سك

يؤديها مع أصيل هميم ضمن ألبومه الجديد

ــــويـــــس، عـــبـــر صــفــحــتــه فــي  كـــشـــف الـــفـــنـــان عـــبـــدالـــعـــزيـــز الـ
»إنستغرام«، عن جديده الفني مع الفنانة أصيل هميم.

«، وكتب عليه: »سّكر من ألبوم سّكر«، 
ً
ونشر الويس »بوسترا

ق: »فترة كنت أفتقد فيها الشغف والمتعة في الموسيقى، 
َّ
وعل

ولما رجع لي بكل حب، رجع اإللهام وصنع ألبوما، حطيت 
فيه حاالت من قلبي كل ثانية فيه بحب.. أهديكم الميني ألبوم 
القريب الذي يحمل اسم سكر، أغنية ذكية جميلة، جمعتني 
بالرائعة اللي صوتها مليان سّكر.. أصيل هميم. ستستمعون 
إلينا بشكل جميل، ومن القلب إلى القلب.. وفرق عمل محترف 
 بكل 

ً
صنع كلماتها كلها بحب.. وللحديث بقية.. سّكر قريبا

الحب«.
كــذلــك بــث فــيــديــو لمقطٍع مــن األغــنــيــة، وكــتــب: »ســكــر.. مع 
الرائعة، أصيل هميم من كلمات علي بوغيث، وألحاني وتوزيع 
عــلــي مــتــروك ومــكــس مــاســتــر صهيب الــعــوضــي وأنيميشن 
وإخــراج فهد عبدالعزيز، واســم األلبوم أغنية من القلب إلى 

 لكم، وللحديث بقية«.
ً
القلب، قريبا

 فــي »بــوســت«: 
ً
 أعلنت هميم عــن العمل، حيث كتبا

ً
أيــضــا

»سّكر«.
 أغنية »معشر العشاق« 

ً
ُيذكر أن الفنان الويس أصدر أخيرا

تمزج بين اللهجتين الخليجية والمغربية، وتعدُّ أول تجربة 
له بالغناء بهذه اللهجة، من كلمات مشاري إبراهيم، والشاعر 
المغربي، وألحان عبدالعزيز لويس، وتوزيع علي المتروك، 
رت بطريقة الفيديو كليب  ومكس وماستر منتظر الزاير، وُصوِّ
من إخــراج سعود النجدي، بمشاركة الفنانة ليالي دهــراب، 
كما طرح أغنية »فرقاه« من كلمات مشاري إبراهيم، وألحانه.

عبدالعزيز الويس أصيل هميم

المجلس الوطني للثقافة ينظم 
 متنوعة الشهر الجاري

ً
ورشا

• فضة المعيلي
يحرص المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب على 
ــوال الــعــام، ضــمــن خــطــة التنمية  إقــامــة الــــورش المختلفة طـ
الثقافية التي يلتزم بتطبيقها. وتساعد تلك الـــورش على 
تنمية روح اإلبداع لدى األشخاص على اختالف مستوياتهم 

وأعمارهم.
ومن الــورش التي ستقام الشهر الجاري، ورشة »العمارة 
والـــفـــن لـــأطـــفـــال«، بــالــتــعــاون مـــع هـــوم جــيــنــيــوس جــونــيــور، 
تقدمها سرى الصباح، في 23 الجاري بالخامسة مساء، في 

المرسم الحر.
وفـــي 24 يــنــايــر، يــقــدم الــفــنــان خــالــد الــمــفــيــدي ورشـــة »فــن 
 ،

ً
، ومتحدثا

ً
التقديم اإلذاعي واإللقاء«، حول كيف تصبح مذيعا

، في السادسة مساًء، بمكتبة الكويت الوطنية.
ً
 متميزا

ً
وإعالميا

وفـــي 29 الـــجـــاري، ســيــقــدم د. بــســام الـــجـــزاف ورشــــة »فــن 
الحوار«، للتوعية بأهمية الحوار وفنون وأساليب اإللقاء، في 

السادسة مساء بمكتبة الكويت الوطنية.

المفيدي مع الفهد وسعاد عبدالله في اإلذاعة

خليفوه يصدر »محمد خالد... حياته وفكره المسرحي«
• فضة المعيلي

أصـــــــــــــــــدر الــــــــكــــــــاتــــــــب بـــــشـــــار 
ــا مـــــن إعـــــــــداده  ــابــ ــتــ خـــلـــيـــفـــوه كــ
وتــحــريــره ومــراجــعــتــه بــعــنــوان 
»مــحــمــد خـــالـــد... حــيــاتــه وفــكــره 
ــــي 365  ــع فـ ــقــ ــي«، ويــ ــرحــ ــســ ــمــ الــ
صــفــحــة مــن الــقــطــع الــمــتــوســط، 
واشتمل على العديد من الصور 
ــاء الــــــــدرب،  ــ ــدقــ ــ وشــــــهــــــادات أصــ
والفنانين والمخرجين وغيرهم.
بداية، قال الكاتب والمخرج 
محمد خالد: »الشكر والتقدير 
لــــكــــل مـــــن ســــاهــــم وشــــــــــارك مــن 
ــــالء الـــعـــمـــالـــقـــة  ــ ــزمـ ــ ــ االخــــــــــوة والـ
ــــي كـــتـــابـــة تــلــك  الـــمـــحـــتـــرمـــيـــن فـ
الــكــلــمــات الــصــادقــة والــخــارجــة 
مــن القلب بحقي، وتبين مدى 
صدق العالقة والمحبة األخوية، 
وذلك بما يملكون ويحملون من 
خبرة وتفان، وذاك الحسن الفني 

واألدبي األصيل«.
ــد عــبــدالــســتــار  ــاقـ ــنـ وكـــتـــب الـ
نـــاجـــي كــلــمــة بـــعـــنـــوان »مــحــمــد 
خالد... رجل المسرح«، قال فيها: 
»المعادلة األهم التي راح يشتغل 
عليها الفنان محمد خالد هي 
تــلــك الشمولية الــرصــيــنــة التي 
حولته إلى رجل مسرح حقيقي، 
حــيــث اســـتـــطـــاع ومـــنـــذ مــرحــلــة 
مــبــكــرة مـــن مـــشـــواره الــفــنــي أن 
يجمع كل الحرفيات المسرحية، 
وأن ينتقل بينها بلياقة فنية 

عــالــيــة وبــصــمــتــه راحــــت تتأكد 
وإن ظلت بوصلته تتجه دائما 
صوب اإلخراج المسرحي، وعن 
مــعــادلــة الــشــمــولــيــة والكينونة 
نـــــكـــــتـــــب... فــــنــــحــــن أمــــــــــام قـــامـــة 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة ومــــســــيــــرة ظــلــت 
تقترن باالختيارات القريبة من 
الــجــمــهــور، والــتــي تعتمد على 
أجيال من النجوم راح بوخالد 
يتعاون معها حتى ان بعضهم 
ــوره  ــ ــــضــ ــه وحــ ــتــ ــيــ راخ نــــجــــومــ
عــبــر تــلــك الــتــعــاونــيــات الــفــنــيــة 

المتميزة«. 
وفـــــي مـــقـــدمـــة الـــكـــتـــاب كــتــب 

ــاب يــجــســد  ــتـ خـــلـــيـــفـــوه: »هــــــذا كـ
سيرة ذاتية وتجربة فكرية فنية 
لــأســتــاذ والــمــخــرج المسرحي 
مــحــمــد خـــالـــد خـــلـــيـــفـــوه، الــــذي 
عمل فــي هــذا المجال قــرابــة 40 
عاما متنقال بجميع الوظائف 
ــام الـــفـــنـــيـــة واإلداريــــــــــــة  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ والـ
الـــمـــســـرحـــيـــة، مــــن خـــــالل إدارة 
ــتــــاج واإلضــــــــاءة والـــصـــوت  اإلنــ
والديكور، ومساعدة اإلخراج، ثم 
انتقل بعد ذلك إلى مرحلة أكبر 
في الكتابة واإلخــراج واإلنتاج 
ــمـــســـرحـــي، حـــيـــث كـــــون فــرقــة  الـ
مسرحية خاصة قدمت العديد 

من العروض المسرحية، إلى أن 
وصل إلى مرحلة أن قام بنشر 
خبراته إلى المعلمين واألساتذة 
فـــي وزارة الــتــربــيــة، حــيــث قــام 
ــيــــات  ــلــــى أســــاســ بـــتـــدريـــبـــهـــم عــ
ــة  ــ ــامـ ــ الــــمــــســــرح الـــــــمـــــــدرس، وإقـ
ــراج  ــ ــ ــة وإخـ ــويـ ــربـ ــتـ الـــحـــفـــالت الـ
ــــات، إيــــمــــانــــا مــنــه  ــانـ ــ ــــرجـ ــهـ ــ ــمـ ــ الـ
بــالــمــقــولــة الــخــالــدة للمسرحي 
اإلنجليزي شكسبير إذ يقول: 
»اعطني مسرحا وخبزا أعطيك 

شعبا مثقفا«.
الــجــديــر بــالــذكــر أن الــكــتــاب 
يـــنـــقـــســـم إلــــــى خـــمـــســـة أقــــســــام، 

األول: المشوار ورحلة التكوين 
ــوا  ــ ــالـ ــ الــــــفــــــكــــــري، والـــــــثـــــــانـــــــي: قـ
عــنــه، والـــثـــالـــث: نــشــاطــه الــفــنــي 
والــتــربــوي فــي وزارة الــتــربــيــة، 
ــع: الـــنـــصـــوص الـــفـــائـــزة،  ــ ــرابـ ــ والـ
ــد فــي  ــالـ والــــخــــامــــس: مــحــمــد خـ

عيون الصحافة.

غالف اإلصدار بشار خليفوه

هنيدي يواصل صدارة شباك التذاكر 
ورامز يدخل المنافسة

• القاهرة - هيثم عسران
واصـــل الــفــنــان محمد هــنــيــدي تــصــدره 
لــشــبــاك الـــتـــذاكـــر فـــي الــســيــنــمــا الــمــصــريــة 
لأسبوع الثالث على التوالي، بعدما حقق 
فيلمه )نبيل الجميل أخصائي تجميل( 
إيـــــــرادات وصـــلـــت إلــــى 22 مــلــيــون جــنــيــه، 
 حتى اآلن في شباك 

ً
ليكون األعلى إيــرادا

الــتــذاكــر، وهــو الفيلم الـــذي تـــدور أحــداثــه 
فـــي إطـــــار كـــومـــيـــدي حــــول نــبــيــل، الــشــاب 
الــذي يعيش في منطقة شعبية ويلتحق 

بكلية الطب.
الفيلم الذي تشارك في بطولته الفنانة 
اللبنانية نور مع عدد من نجوم الكوميديا 
الشباب، منهم محمد سالم ورحمة بجانب 
يـــاســـر الـــطـــوبـــجـــي، حــــرص هــنــيــدي على 
الترويج له خارج مصر، بحضور العرض 
الخاص الذي أقيم للفيلم األسبوع الجاري 
 بأنه التجربة األولى لشركته 

ً
في دبي، علما

فــي اإلنــتــاج الــســيــنــمــائــي، والــتــي تديرها 
ابنتاه.

وعــلــى عكس الــمــتــوقــع، لــم يحقق فيلم 
»شلبي« لكريم محمود عبدالعزيز إيرادات 
كبيرة بالصاالت السينمائية بمصر، حيث 
حقق الفيلم إيرادات بلغت 7 ماليين جنيه 
فــقــط فـــي أســبــوعــي عــــرض، وهـــو مـــا دفــع 
بــعــض مــســؤولــي الـــصـــاالت السينمائية 
، مع تراجع نسبة 

ً
لتقليص حفالته نسبيا

 بأن بطله يقوم 
ً
اإلشغال بالصاالت، علما

بـــالـــتـــرويـــج لــــه بــشــكــل مـــكـــثـــف، مــــن خـــالل 
منصات مختلفة على مواقع التواصل.

أحدث المنضمين للمنافسة على شباك 
التذاكر هو الفنان رامز جالل، الذي طرح 
فــيــلــمــه )أخــــي فـــوق الــشــجــرة( مـــع بيومي 
فــــؤاد وعــــدد مــن نــجــوم الــكــومــيــديــا، وهــو 
العمل المؤجل طرحه منذ نهاية الصيف 
الماضي، ألسباب تسويقية، فيما يراهن 
رامــز على الفيلم لتحقيق إيـــرادات كبيرة 

بعد غياب.
ورغم أن رامز لم يقم أي عروض خاصة 
للفيلم الجديد، لكنه يسعى للترويج له من 
خالل مساعدة باقي فريق العمل بجانب 

الدعاية التي تقوم بها الشركة المنتجة 
للفيلم عــبــر صــفــحــات تــرويــجــيــة لــمــواقــع 
التواصل االجتماعي، التي أصبحت محط 

.
ً
اهتمام شركات اإلنتاج أخيرا

ورغم محدودية عدد النسخ المعروض 
بها فيلم »أفاتار« في الصاالت المصرية، 
فإن الفيلم حقق إيرادات بلغت 33 مليون 
جنيه منذ بداية عرضه الشهر الماضي، 
 الفتة 

ً
حيث رفعت جميع حفالته تقريبا

كــامــل الــعــدد مــع زيـــادة الــحــفــالت فــي أيــام 
العطالت، حيث يحظى الفيلم بإقبال كبير.

... وملصق »نبيل الجميل أخصائي تجميل« ملصق فيلم »أخي فوق الشجرة«

 تأهلوا في »سعودي آيدول«
ً
12 مشتركا

12 مشتركا تأهلوا للمرحلة الالحقة من 
الـــعـــروض الــمــبــاشــرة فـــي بــرنــامــج ســعــودي 
آيــدول )Saudi Idol(، مع خروج كل من سارة 
اليوسف وإبراهيم الدربي من المنافسة، بعد 
أن حدد الجمهور نتيجة التصويت، إذ بات 
يلعب دورا هاما في تحديد من سيفوز بلقب 
محبوب السعودية، ولم يعد الخيار بيد لجنة 
الحكم كما كان في حلقات البرنامج السابقة.

ــاء الـــــمـــــواهـــــب عـــــــزف الـــفـــرقـــة  ــ ــنـ ــ ورافـــــــــــق غـ
الموسيقية، وغنوا أمام لجنة الحكم المؤلفة 
مــن أصــيــل أبــو بكر وأصــالــة وأحـــالم وماجد 

المهندس.
وتميزت مواهب عن غيرها لناحية األداء 
عــلــى الــمــســرح، وتــصــدر اســمــهــا الــتــرنــد على 
»تـــويـــتـــر« الــمــمــلــكــة، مــثــل ســعــد الــكــلــثــم الـــذي 
اتفقت لجنة الحكم فيما بينها على أنه أبدع 
خالل غنائه، وكذلك األمر بالنسبة للمتسابقة 
همس فكري التي مازالت تحصد الثناء خالل 
مرورها بكل حلقات البرنامج على صوتها 

وإحــســاســهــا الــعــالــي، إضــافــة الـــى حضورها 
على المسرح، فقد أثنت اللجنة على أدائها، 
ووصفها أبوبكر بالفنانة الجاهزة، وقال لها 
ماجد المهندس إنه سيقدم لها أغنية ثانية 
ــا فـــي مــرحــلــة الـــصـــوت وبــس  ــدهـ بــعــد أن وعـ
بإهدائها أغنية، ليصبح ماجد مدينا لهمس 

بأغنيتين.
وأثــنــى رواد الــســوشــيــال ميديا على قــرار 
مــاجــد إهـــــداء هــمــس أغــنــيــة ثــانــيــة، مــؤكــديــن 
أنها من األصوات التي تستحق الدعم، وأنها 

تستحق لقب محبوب السعودية.
وحصدت ســارة مــراد الثناء من قبل رواد 
»تويتر« في إطاللتها األولى، إلى جانب راجح 
الـــحـــارثـــي، حــيــث ســتــتــولــى تــقــديــم الــعــروض 
 Saudi« الــمــبــاشــرة مــع راجــــح. وكــــان حــســاب
Idol« عبر »تويتر« شارك فيديو لسارة وألول 
زيـــارة لها الستوديو ســعــودي ايـــدول، ونقل 
حماسها الذي ال يوصف لتقديم الحلقة األولى 

من العروض المباشرة.

أعضاء لجنة التحكيم

ليلى زاهر تدخل
عالم الغناء

عكف المنتج والفنان 
الشاب هشام جمال خالل 

الفترة الماضية على 
التحضير لمشروعات فنية 

جديدة مع الفنانة الشابة 
ليلى زاهر، لتقديمها بشكل 
جديد خالل الفترة القادمة.
وانتهت ليلى من تسجيل 
أغنية جديدة باسم »كلمة 

أخيرة«، حيث يسعى 
لتقديمها على طريقة 

الفنانة دنيا سمير غانم، 
إذ أنتج لها ألبومها األول، 
وقدمها للجمهور كمطربة 

حين كانت مشهورة 
كممثلة.

ومن المقرر أن يدخل 
الثنائي خالل الفترة 
 تجربة 

ً
القادمة أيضا

درامية جديدة للعرض 
خارج الموسم الدرامي 

الرمضاني القادم، وهي 
تجربة كوميدية جار 

التحضير لها واختيار 
طاقم العمل المشارك في 

المسلسل.

روجينا تصور »ستهم« 
مع ياسين التهامي

بدأت الفنانة روجينا 
تصوير أول مشاهد 

مسلسلها الجديد )ستهم(، 
المقرر عرضه على 

شبكة تلفزيون النهار 
خالل الموسم الدرامي 

الرمضاني القادم.
وانتهى المخرج رؤوف 

عبدالعزيز من جميع 
، بالتوازي 

ً
الترتيبات أخيرا

مع تصوير مسلسله اآلخر 
)تياترو(، المقرر عرضه 

، ونسق بين العملين، 
ً
قريبا

وطلب من روجينا أن تكون 
جاهزة لتصوير المسلسل 

الرمضاني، حيث يكثف 
العمل على مدار شهرين 

كاملين، لما يتطلبه 
المسلسل من مجهود 

كبير.
وتقدم روجينا المسلسل 

الجديد بشكل مختلف، 
من خالل دور سيدة 

تتنكر في زي رجل من 
أجل مقاومة الظروف، 

ويشاركها المنشد ياسين 
التهامي وإبراهيم السمان 

وحمزة العيلي وغيرهم من 
النجوم.

ياسمين رئيس تروج »أنا 
لحبيبي« عبر مواقع التواصل

بدأت الفنانة ياسمين 
رئيس الترويج لعملها 
الفني الجديد فيلم »أنا 

لحبيبي« عبر نشر اإلعالن 
الرسمي والبوسترات التي 

أطلقتها على صفحاتها 
الرسمية بمواقع التواصل 

االجتماعي مع هاشتاغ 
»مين مابيحبش ليلى«. 

ومن المقرر إطالق الفيلم 
في 2 فبراير المقبل بدور 

العرض السينمائية.
وكشف إعالن الفيلم عن 

تقديم ياسمين لشخصية 
ليلى، التي تعيش قصة 

حب يقابلها رفض 
والدتها، لتمر قصة الحب 
بمراحل الفرحة إلى البكاء 

والحسرة، لكن ليلى 
تواجه الصعوبات من أجل 

استمرار هذه العالقة.
ويشارك في بطولة 

الفيلم مع ياسمين عدد 
من النجوم، منهم: كريم 

فهمي، ومحمد الشرنوبي، 
وسوسن بدر، وبيومي 

فؤاد، وهو من تأليف 
محمود زهران، وإخراج 
هادي الباجوري. ويأتي 

الفيلم ليعوضها عن 
استبعادها من مسلسالت 

درامية خالل الفترة 
الماضية.
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أعلن رئيس كازاخستان، 
قاسم جومارت توكاييف، 
إجراء انتخابات برملانية 

مبكرة في 19 مارس املقبل 
بدال من موعدها املقرر في 

2025. وقال توكاييف إن 
االنتخابات ستكون املرحلة 
األخيرة من »إعادة الضبط« 

السياسي بعد أعمال الشغب 
الدامية قبل عام، مضيفًا 

أن الخطوة »ستساهم في 
توطيد مجتمعنا«.

وفاز توكاييف بأغلبية 
ساحقة في نوفمبر بعد 
تغيير الدستور للسماح 

بفترة رئاسية واحدة مدتها 
7 سنوات في أكبر دولة 
منتجة للطاقة في آسيا 

الوسطى.

سلة أخبار

رئيس كازاخستان يدعو 
النتخابات برلمانية مبكرة

قضى 15 عسكريا، وأصيب 
3 آخرون بجروح بالغة، 
جراء حريق اندلع خالل 

الليل في ثكنة تابعة 
للجيش األرميني.

وأفادت وزارة الدفاع 
األرمينية، أمس، بأن 

املعلومات األولية تشير 
إلى أن الحريق اندلع في 

سرية مهندسي وقناصي 
النخبة.

 جراء حريق 
ً
15 قتيال

في ثكنة بأرمينيا

أفادت مصادر فلسطينية 
وتقارير إسرائيلية بأن 

تال، أمس، في 
ُ
فلسطينيني ق

اشتباكات اندلعت خالل 
مداهمة شنتها القوات 

االسرائيلية ليل األربعاء ـ 
الخميس في منطقة جنني 

بالضفة الغربية املحتلة.
وكانت الغاية من مداهمة 
املخيم، بحسب النشر في 

»معاريف«، اعتقال القيادي 
الكبير في الجهاد اإلسالمي، 

 القوات 
ّ
خالد أبو زينة، لكن

اعتقلت اثنني من أبنائه، 
حيث لم تعثر عليه في املنزل. 

وقال الجيش اإلسرائيلي إن 
القوات رّدت بإطالق النار 

على مصدر النيران باتجاه 
أفرادها، مما أدى إلى مقتل 

شخصني.

ين إسرائيل تقتل فلسطينيَّ
في الضفة 

أعلنت رئيسة وزراء 
نيوزيلندا جاسيندا 

أرديرن، أمس، أنها 
ستستقيل من منصبها 
في فبراير املقبل. وقالت 
أرديرن أمام أعضاء من 

حزب العمال الذي تنتمي 
إليه: حان الوقت بالنسبة 

إلّي، مضيفة: ال أملك ما 
يكفي من الطاقة ألربع 

سنوات أخرى.
ولفتت إلى أن االنتخابات 

جرى في 14 
ُ
املقبلة ست

أكتوبر، وهي ستحتفظ 
بمنصبها النيابي حتى 

ذلك الحني. وجاء في وقت 
أظهرت استطالعات الرأي 

األخيرة تراجع شعبية 
أرديرن التي تولت رئاسة 

الحكومة عام 2017.

استقالة مفاجئة لرئيسة
 وزراء نيوزيلندا

»معاهدة صداقة« بين ماكرون وإسبانيا... رسالة لبرلين وواشنطن
ً
 عاما
ً
 على مشروع رفع سن التقاعد إلى 6464 عاما

ً
 على مشروع رفع سن التقاعد إلى إضرابات تشّل فرنسا احتجاجا
ً
إضرابات تشّل فرنسا احتجاجا

قبل 3 أيــام مــن زيـــارة مقررة 
ــانــــي أوالف  ــمــ لــلــمــســتــشــار األلــ
شـــولـــتـــس لـــبـــاريـــس لــالحــتــفــال 
بــالــذكــرى الــســتــيــن لــــ »مــعــاهــدة 
اإللــــــيــــــزيــــــه« والـــــمـــــشـــــاركـــــة فــي 
ـــ فـــرنـــســـي ــــ  ــ اجـــتـــمـــاع حـــكـــومـــي ـ
ألـــمـــانـــي فـــي مـــحـــاولـــة لــتــســويــة 
الخالفات بين باريس وبرلين 
ــع 

ّ
أكــبــر قــوتــيــن أوروبــيــتــيــن، وق

الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مـــاكـــرون، أمــــس، فـــي بــرشــلــونــة 
مـــع رئـــيـــس الـــــــوزراء اإلســبــانــي 
بيدرو سانشيز »معاهدة صداقة 

وتعاون«.
ــة  ــقـــ ــ ــيـ ــوثـــ وتــــــــنــــــــص هــــــــــــذه الـــ
بالتفصيل، على تعزيز العالقة 
الـــثـــنـــائـــيـــة بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن عــلــى 
صعيد الهجرة والدفاع والطاقة 

 .
ً
خصوصا

وتسعى باريس إلــى تثبيت 
وتــعــزيــز عــالقــاتــهــا مـــع جــيــران 
 
ً
آخرين غير ألمانيا، خصوصا

فــــي جـــنـــوب أوروبـــــــــا، فــــي وقـــت 
شـــــــــــاب الــــــمــــــحــــــرك الــــفــــرنــــســــي 
ــي  ــ ــ ــانـــي لـــالتـــحـــاد األوروبـ ــمـ األلـ
بعض القصور. وانتقد ماكرون 
 رفـــض بــرلــيــن وضــع 

ً
خــصــوصــا

ســقــف لــســعــر الــنــفــط الـــروســـي 
ــدات قـــدمـــتـــهـــا  ــ ــاعــ ــ ــســ ـــ وحــــــــــزم مـ
لــشــركــاتــهــا اعـــتـــبـــر أنـــهـــا تــضــر 

بالتنافس.
وأثـــــــــــارت ألــــمــــانــــيــــا حــفــيــظــة 
فرنسا عندما أعلنت اعتمادها 
ــلـــى الـــصـــنـــاعـــات الــعــســكــريــة  عـ
 المقاتلة 

ً
األميركية، خصوصا

»إف 35« الـــمـــتـــطـــورة، لضمها 
لقواتها الجوية ضمن خطتها 
ــة لـــتـــحـــديـــث قـــواتـــهـــا  ــمـــوحـ ــطـ الـ

المسلحة.
ــع الــــمــــعــــاهــــدة  ــيــ ــوقــ وجـــــــــاء تــ
ــيــــة بــعــد  ــانــ ــبــ الـــفـــرنـــســـيـــة- اإلســ
ثــــالثــــة أشــــهــــر عـــلـــى اســـتـــبـــدال 
طلق 

ُ
مشروع »ميدكات«، الــذي أ

ي الغاز 
َ
عــام 2003 لربط شبكت

الفرنسية واإلسبانية عبر جبال 
 »H2Med« بيرينيه، بــمــشــروع
)هــيــدروجــيــن الــمــتــوســط( الــذي 
اتفقت عليه فرنسا وإسبانيا 
ــال. وكــــانــــت ألــمــانــيــا  ــغــ ــرتــ ــبــ والــ
تــعــول عــلــى »مـــيـــدكـــات« لــيــكــون 
ـــ »نــــوردســــتــــريــــم 2«،  ــ ــبــــديــــل لـ الــ
بعد أن أصبحت واردات الغاز 
الروسي غير مأمونة، وذلك عبر 
تمكينها من االستفادة من الغاز 
والهيدروجين األخضر القادم 

من شمال إفريقيا.
 مــن 

ً
ــــس »عــــــــــددا ــاريـ ــ وتــــــــرى بـ

ــتـــالقـــي« بــيــن مـــاكـــرون  نـــقـــاط الـ
ــز »بـــــــشـــــــأن جـــــــدول  ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ــانـ ــ وسـ
ـــي فــي األشــهــر  األعــمــال األوروبــ
المقبلة«، فيما يسعى الرئيس 
الــفــرنــســي إلــــى تــكــريــس »نــهــج 
ــع مــــــدريــــــد« بـــشـــأن  ــ ــتــــرك مــ مــــشــ
االســتــجــابــة األوروبـــيـــة لقانون 
خفض التضخم، وهو مشروع 
اســـتـــثـــمـــاري كـــبـــيـــر فــــي مــجــال 

ــه الــرئــيــس  ــّدمـ تـــحـــول الـــطـــاقـــة قـ
األميركي جو بايدن.

وفـــي نــهــايــة نــوفــمــبــر، اعتبر 
ــن أن  ــ ــطــ ــ ــنــ ــ مــــــــاكــــــــرون فـــــــي واشــ
ــــات الــضــخــمــة الــمــقــّدمــة  ــانـ ــ اإلعـ
لــلــشــركــات األمــيــركــيــة »شــرســة 
 عـــن خــشــيــتــه من 

ً
«، مــعــربــا

ً
جـــــدا

تـــعـــريـــضـــهـــا لــلــخــطــر مـــشـــاريـــع 
ــاقــــة  أوروبــــــــــــــا فــــــي مـــــجـــــال الــــطــ
النظيفة واالنتعاش الصناعي. 
لذلك، يسعى ماكرون إلى الدفع 
نــحــو تــحــّرك كبير مــن االتــحــاد 
األوروبي وقرارات سريعة لمنع 
انتقال الشركات األوروبية التي 
تجذبها المساعدات األميركية. 
إلى ذلك، بدأ سائقو قطارات 
ــاٍف  ــون وعــــــمــــــال مــــصــ ــمــ ــلــ ــعــ ومــ
 
ً
وغيرهم من الفرنسيين إضرابا
 
ً
ــا ــتـــجـــاجـ ــن الـــعـــمـــل أمــــــس احـ ــ عـ
على خطط الحكومة لرفع سن 

التقاعد عامين إلى 64.
وتـــــــــمـــــــــثـــــــــل اإلضـــــــــــــــرابـــــــــــــــات 

عان المعاهدة أمس في برشلونة 
ّ
سانشيز وماكرون يوق

)رويترز(

جانب من إحدى التظاهرات ضد تعديل نظام التقاعد في باريس أمس )أ ف ب(

لبنان: اعتصامات داخل البرلمان 
وخارجه... ومؤشرات إلى خطر أمني

● بيروت - منير الربيع 
ــانـــت الـــعـــنـــوان الــعــريــض  ــامـــات كـ ــقـــسـ االنـ
للمشهد السياسي في العاصمة اللبنانية 
بــيــروت أمــس. وطفت على السطح الملفات 
ــن االنـــتـــخـــابـــات  ــ االنـــقـــســـامـــيـــة جـــمـــيـــعـــهـــا مـ
الــرئــاســيــة، الـــى الــتــحــقــيــق فــي تفجير مرفأ 
بــيــروت والــتــحــركــات الــقــضــائــيــة األوروبـــيـــة 
في االنتهاكات المالية والمصرفية، وسط 
مـــؤشـــرات مــتــعــددة حـــول إمــكــانــيــة تصاعد 
وتيرة التوتر السياسي، الذي يمكن أن تكون 

له أبعاد أمنية. 
فقد فشلت جلسة مجلس النواب الحادية 
عشرة النتخاب رئيس جديد للجمهورية، 
ــم يــســجــل أي تـــقـــدم ســـيـــاســـي، بـــل رفــعــت  ولــ
الجلسة على وقــع الــخــالفــات، وإصـــرار عدد 
من نواب التغيير والنواب المستقلين على 
االعتصام داخل القاعة العامة للبرلمان، إلى 
ــذارات التي  حين انتخاب الرئيس، رغــم اإلنـ
وّجهت لهم بإغالق األبــواب وقطع الكهرباء 

عن القاعة.
كذلك حضرت قضية التحقيق في تفجير 
 
ً
مرفأ بيروت في الجلسة النيابية تصويتا

 من النواب رفعوا 
ً
، خاصة أن عددا

ً
وتصريحا

صــور ضحايا التفجير وطــالــبــوا البرلمان 
بإصدار موقف واضح الستكمال التحقيقات 
ــر 

ّ
ومـــنـــع عــرقــلــتــهــا، وهــــو مـــا أدى إلــــى تــوت

واشتباك كالمي بين نواب تغييرين وآخرين 
من حزب الكتائب مع نواب من حركة أمل. 

ــان أهــــالــــي ضــحــايــا  ــ خـــــــارج الـــمـــجـــلـــس كــ
ــار يــعــتــصــمــون ويـــســـعـــون النـــتـــزاع  ــفـــجـ االنـ
تـــواقـــيـــع الــــنــــواب عــلــى عــريــضــة الســتــكــمــال 
الـــتـــحـــقـــيـــق، فــــي ظــــل إصــــــــرار عـــلـــى تــكــثــيــف 
تـــحـــركـــاتـــهـــم وتـــصـــعـــيـــد وتـــيـــرتـــهـــا إلنـــجـــاز 
التحقيق، ولو اقتضى ذلك المطالبة بتشكيل 

لجنة تحقيق دولية. 
ذ أهالي الموقوفين 

ّ
وأمام قصر العدل، نف

 طالبوا بإطالق 
ً
في تحقيقات المرفأ اعتصاما

سراحهم، وقد شارك في هذه الوقفة نواب من 
»التيار الوطني الحّر«، مما أدى إلى توتير 
األجــواء بين التحركين. وعلى وقع التهاب 
ــــدوالر يسّجل  الـــشـــارع، كـــان ســعــر صـــرف الـ
 على حساب الليرة اللبنانية 

ً
 أيضا

ً
التهابا

 بوصول سعر 
ً
 قياسيا

ً
التي سجلت انهيارا

الدوالر إلى 50 ألف ليرة في السوق السوداء.
إنــهــا الــتــهــابــات قابلة ألن تنفجر فــي أي 
لحظة وبـــأي شــكــل مــن األشـــكـــال مــا لــم يتم 
الــســعــي الــجــدي لتنفيس االحــتــقــان الــقــائــم 
ــذ بــالــتــزايــد. وعــلــيــه، فـــإن لــبــنــان يجد  واآلخــ
نفسه على طريق يــؤدي إلــى مفترقين، إما 
الوصول إلى تسوية برعاية خارجية، عبر 
لقاء باريس الرباعي المرتقب بين الواليات 
ــتـــحـــدة وفـــرنـــســـا والــــســــعــــوديــــة وقـــطـــر،  ــمـ الـ
وإمكانية الوصول إلى توافق بين العواصم 
المعنية والمهتمة بالملف اللبناني بما فيها 
طهران، وإما الذهاب إلى حالة من االنفجار 
االجتماعي واألمني، والتي لن يكون أي طرف 

ع مآالته.
ُّ
 على توق

ً
فيها قادرا

قاضيان فرنسيان ُمنعا من االطالع على وثائق تحقيق المرفأ
قــال مصدر قضائي لبناني رفيع أمــس، إن 
قاضيين فرنسيين يزوران بيروت هذا األسبوع، 
في إطار تحقيق بانفجار ميناء 2020، ُمنعا من 
االطالع على وثائق من التحقيق اللبناني، ألنه 

ما زال مجمدا.
ــم تــجــمــيــد الــتــحــقــيــق  ــام تــقــريــبــا، تـ ومـــنـــذ عــ
اللبناني في االنفجار الذي أودى بحياة 220 
شخصا، ودمــر مساحات واســعــة مــن بيروت، 

وأدت الـــتـــدخـــالت الــســيــاســيــة إلــــى شــلــل عمل 
قاضي التحقيق طارق البيطار، بسبب الطعون 
القانونية التي قدمت من قبل سياسيين نافذين 
فــي الــبــالد. وأفـــاد مــصــدر دبلوماسي فرنسي 
ــأن قــاضــيــيــن فــرنــســيــيــن حــضــرا إلـــى بــيــروت  بـ
فــي إطـــار تحقيق فتحه مكتب الــمــدعــي العام 
الفرنسي، بسبب وجود مواطنين فرنسيين بين 
الضحايا، بينهم اثنان من القتلى، مضيفا أن 

البيطار أبلغ القاضيين الزائرين بأنه لن يتمكن 
مــن إجـــراء تــبــادل للمعلومات حتى يسمح له 

باستئناف تحقيقه. 
وأشـــار المصدر اللبناني إلــى أنــه سيكون 
قــادرا على تبادل المعلومات التي ال تخضع 
لقواعد السرية فور استئناف التحقيق، مضيفا 
أن القاضيين الفرنسيين سأال عن تأجيل موعد 

استئناف التحقيق.

أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يعتصمون خارج البرلمان أمس )رويترز(

اجتماع أميركي - إسرائيلي - إماراتي ـ بحريني يبحث األمن والطاقة
أعــلــنــت الــــواليــــات الــمــتــحــدة وإســـرائـــيـــل والــبــحــريــن 
واإلمـــــــارات، فـــي بــيــان مــشــتــرك أمــــس، أن مستشاريها 
لألمن القومي اجتمعوا أمــس عبر اإلنترنت لمناقشة 
سبل تعزيز التعاون في مجاالت تشمل الطاقة النظيفة 

والتكنولوجيا واألمن اإلقليمي والعالقات التجارية. 
وجــاء هذا االجتماع غير المعلن عنه، بالتزامن مع 
زيارة مستشار األمن القومي األميركي جيك سوليفان 
الى إسرائيل، في أول زيارة أميركية رفيعة الى تل أبيب، 
بعد أن تولت السلطة حكومة بنيامين نتنياهو األكثر 

يمينية في تاريخ البالد.
وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي أن 
 عن 

ً
سوليفان ناقش مع نتنياهو الشأن اإليراني، فضال

»الخطوات التالية لتعميق اتفاقيات إبراهيم وتوسيع 

ــرة الــســالم، مــع الــتــركــيــز عــلــى تحقيق انــفــراجــة في  دائــ
العالقات مع السعودية«.

وتعّهد نتنياهو بالسعي لتدشين عالقات رسمية 
مع الرياض، بعد توقيع اتفاقيات تطبيع مع اإلمارات 
 السعودية تربط أي خطوة 

ّ
والبحرين عام 2020، لكن

من هذا القبيل بحل للصراع اإلسرائيلي - الفلسطيني.
وتتشارك إسرائيل وحلفاؤها في الخليج المخاوف 
 عودة نتنياهو إلى السلطة في ديسمبر 

ّ
بشأن إيران، لكن

على رأس حكومة يمينية قومية، أثـــارت مــخــاوف من 
تصعيد الصراع المستمر منذ عقود مع الفلسطينيين.
 وزيــر الخارجية السعودي األمــيــر فيصل بن 

ّ
وحــث

فرحان، أمس األول، الحكومة اإلسرائيلية الجديدة على 
االنخراط بجدية في حل الصراع، في حين قال المتحدث 

بــاســم مــجــلــس األمــــن الــقــومــي بــالــبــيــت األبـــيـــض، جــون 
كيربي، إن سوليفان سيؤكد خالل الزيارة التي تشمل 
لقاء مع القادة الفلسطينيين التزام الواليات المتحدة 

 الدولتين للصراع اإلسرائيلي - الفلسطيني.
ّ

بحل
وقــال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية، حسين الشيخ، إن الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس سيبلغ سوليفان بأن القيادة الفلسطينية 
تتدارس »اتخاذ جملة من اإلجراءات« رّدا على التصعيد 

اإلسرائيلي.
ــح  ــ ــ ــــل واضـ ــكـ ــ ــــشـ ــد »بـ ــ ــــؤكـ ــيـ ــ ــــاس سـ ــبــ ــ وأضـــــــــــــاف أن عــ
وجــــدي مــطــالــبــة اإلدارة األمــريــكــيــة بــبــذل كــل الــجــهــود 
ــم االحــــــتــــــالل عــن  ــ ــــجـ ــة ولـ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ لـــتـــنـــفـــيـــذ الــــــــقــــــــرارات الـ
ــا  جــرائــمــه وفــاشــيــتــه بــحــق شــعــبــنــا، وأن تــأخــذ دورهــ

ــكــــل جــــــــدي ولـــــيـــــس مــــــن خــــــــالل الــــتــــصــــريــــحــــات«. بــــشــ
فـــي ســـيـــاق مــنــفــصــل، طــالــبــت الــمــدعــيــة الـــعـــامـــة في 
إسرائيل، غالي ميارا، أمس، نتنياهو، باالمتثال لحكم 
المحكمة العليا بإقالة وزير الداخلية وزير الصحة أرييه 

درعي )زعيم حزب شاس(.
وأمـــس األول قــالــت المحكمة إن تــوزيــر درعـــي »غير 
مــالئــم«، فــي ضــوء إدانــاتــه الــمــتــكــررة، إذ انــه قضى في 
السابق فترة بالسجن لخيانة األمانة وارتكاب جرائم 
مالية عــام 2000، بما في ذلــك خــالل فترة عمله وزيــرا 

للداخلية. 
وإضافة إلى ذلك، استشهد القضاة بحقيقة أن درعي 
أكد للمحكمة في 2021 خالل محاكمة بتهمة التهرب 

الضريبي أنه سيعتزل العمل السياسي.

 
ً
 كبيرا

ً
واالحــتــجــاجــات اخــتــبــارا

لماكرون الــذي يقول إن خطته 
إلصـــــالح نـــظـــام الــتــقــاعــد، الــتــي 
تظهر استطالعات الـــرأي أنها 
ال تحظى بشعبية بشكل كبير، 
ضـــروريـــة لــضــمــان عـــدم إفــالس 

نظام التقاعد.
وتــواجــه الــنــقــابــات العمالية 
تحديا لتحويل هذه المعارضة 
إلى إصالح وتحويل الغضب من 
أزمة غالء المعيشة     إلى احتجاج 
جماهيري مــن شــأنــه أن يجبر 
الــحــكــومــة فـــي نــهــايــة الــمــطــاف 
على تغيير خططها. وجاء في 
تقديرات لـــوزارة العمل أن رفع 
ســـن الــتــقــاعــد عــامــيــن وتــمــديــد 
فــتــرة اســتــحــقــاق الــدفــع قــد يــدر 
17.7 مليار يـــورو )19.1 مليار 
دوالر( كــمــســاهــمــات تــقــاعــديــة 
ســـنـــويـــة، مـــمـــا يــســمــح لــلــنــظــام 
بتحقيق الـــتـــوازن بــحــلــول عــام 

.2027
ــل  ــ ــائـ ــ وشـــــــهـــــــدت حــــــركــــــة وسـ
النقل العام اضطرابات شديدة. 
وقالت الشركة الوطنية للسكك 
الــحــديــديــة إنـــه ال يــعــمــل إال ما 
بين واحد من ثالثة وواحد من 
خمسة فقط من خطوط قطارات 
)تي. جي. في( عالية السرعة، وال 

تعمل تقريبا أي قــطــارات داخــل 
المناطق أو بينها.

وفي باريس، تم إغالق بعض 
محطات المترو وتعطلت حركة 
الــســيــر بــشــدة، مــع تشغيل عــدد 

قليل من القطارات.
وجــــــاء عـــمـــال الـــقـــطـــاع الـــعـــام 
فــي طليعة المضربين، وتوقف 
ســبــعــة مــن بــيــن عــشــرة معلمين 
بالمدارس االبتدائية عن العمل، 

حسب نقابتهم. 
وأظهرت بيانات شركة كهرباء 
فــرنــســا وشـــركـــة نــقــل الــكــهــربــاء 
الــفــرنــســيــة أن إنـــتـــاج الــكــهــربــاء 
انـــخـــفـــض نـــحـــو 12 بــالــمــئــة مــن 
إجــمــالــي إمــــدادات الــطــاقــة. وقــال 
مسؤولون نقابيون ومن شركة 
»تـــوتـــال إنــرجــيــز« إن الشحنات 
مــحــتــجــزة فـــي مــصــافــي الــشــركــة 
في فرنسا. واقتصر التأثير على 
الــحــركــة الــجــويــة إلـــى حـــد كبير 
على تعطيل نحو 20 بالمئة من 
الرحالت الجوية في أورلي، ثاني 

أكبر مطار في باريس. 
ومازال يتعين إقرار اإلصالح 
ــبــــرلــــمــــان الــــــــذي فـــقـــد فــيــه  ــي الــ ــ فـ
مـــــــاكـــــــرون أغـــلـــبـــيـــتـــه الـــمـــطـــلـــقـــة 
ــم مــن  ــدعــ ــل إقــــــــــراره بــ ــأمــ لـــكـــنـــه يــ

المحافظين.
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جانب من تدريبات الكويت

بوسلر يترأس لجنة الحكام 
 آللن سنودي

ً
 خلفا

ً
مؤقتا

• حازم ماهر
أعلن االتحاد الكويتي لكرة القدم تكليف مدير إدارة تطوير 
الــحــكــام، الــســويــســري مــايــك بوسلر بــرئــاســة لجنة الحكام 
 لرئيس اللجنة السابق، 

ً
، خالل الفترة المقبلة، خلفا

ً
مؤقتا

 
ً
األيرلندي الشمالي آلن سنودي، الذي قدم استقالته رسميا

من منصبه، يوم 15 الجاري.
، مــن أجــل 

ً
ويــكــثــف مــســؤولــو االتــحــاد اتــصــاالتــهــم حــالــيــا

االتفاق مع خبير تحكيم أوروبي خالل األيام القليلة المقبلة، 
، والعمل على االرتقاء بمستوى 

ً
من أجل تولي المهمة رسميا

الحكام المحليين.
وكان مجلس إدارة االتحاد تعاقد مع سنودي في بداية 
الموسم الــجــاري، لمنصب رئيس لجنة الحكام، حيث قاد 
المعسكر الخارجي للحكام في البوسنة والهرسك، وتمت 
 لنوعية 

ً
اإلشـــادة به من جانب الحكام والمساعدين، نظرا

الــتــدريــبــات فــي المعسكر، إلــى جــانــب اهتمامه بالنواحي 
 إلى جنب مع النواحي البدنية. فيما استمر 

ً
النظرية جنبا

بــوســلــر لــلــمــوســم الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي، حــيــث تــم التعاقد 
معه في عهد مجلس اإلدارة السابق برئاسة الشيخ أحمد 

اليوسف.
وقـــال اتــحــاد الــقــدم على موقعه اإللــكــتــرونــي، إن مجلس 
اإلدارة برئاسة عبدالله الشاهين يدعم ويساند بوسلر في 
مهمته الجديدة، بعد أن شغل منصب مدير إدارة تطوير 

الحكام في االتحاد.
وشدد على أن ملف الحكام يحظى باهتمام خاص وُيعد 
عــلــى رأس األولـــويـــات، وأن مجلس اإلدارة ســيــبــذل كــل ما 
في وسعه لدعم كل الجهود والخطط في سبيل النهوض 
بــالــمــســتــوى الـــعـــام لــلــتــحــكــيــم، وتــوفــيــر الــبــيــئــة الــمــنــاســبــة 

والمالئمة إلنجاح عمل لجنة الحكام.
وتوجه االتحاد بالشكر 

إلـــــــــى ســــــــنــــــــودي، عـــلـــى 
الــمــجــهــودات الــكــبــيــرة 
الــتــي بذلها فــي فترة 
ــيـــرة، مــن  زمـــنـــيـــة قـــصـ
أجل االرتقاء بمنظومة 

التحكيم.

 الكويت وكاظمة لفك التشابك وختام »تمهيدي السلة«
•  جابر الشريفي

ُيختتم اليوم الدور التمهيدي 
لدوري كرة السلة بلقاء الكويت 
الــمــتــصــدر مـــع كــاظــمــة الــثــالــث 
في السادسة مساء على صالة 
االتـــحـــاد بمجمع الــشــيــخ سعد 

العبدالله الرياضي.
 ويــتــصــدر الــكــويــت الترتيب 
 
ً
العام برصيد 18 نقطة متساويا
مـــع الـــقـــادســـيـــة الـــثـــانـــي بنفس 
ــم كـــاظـــمـــة بـــفـــارق  ــ الــــرصــــيــــد، ثـ
نقطة، والقرين برصيد 16 نقطة 
ــم الـــجـــهـــراء والــصــلــيــبــيــخــات  ثــ
والعربي ولكل منها 15 نقطة، 
فالنصر بـ 14 نقطة، والشباب 
 
ً
بـ 13، ثم اليرموك بـ 12، وأخيرا

التضامن بـ 10 نقاط.
ــة الـــكـــويـــت  ــ ــديــ ــ ــنــــت أنــ ــمــ  وضــ
والــقــادســيــة وكــاظــمــة والــقــريــن 
والجهراء والصليبخات تأهلها 
لــــلــــدور الـــثـــانـــي بــحــلــولــهــا فــي 

المراكز الستة األولى.
  وينص نظام البطولة على 
ــــدوري  تـــأهـــل أول 6 فــــرق فـــي الـ
التمهيدي لــلــدور الــثــانــي الــذي 
يــقــام بــنــظــام الــــدوري مــن ثالثة 
أدوار عــلــى أن يــلــتــقــي بــعــدهــا 

األول مـــع الـــرابـــع والـــثـــانـــي مع 
الثالث بنظام »بــالي أوف« من 
ــات فـــــي نــصــف  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ثـــــــالث مـ

النهائي.
 
ً
 ويــــقــــدم الـــكـــويـــت عـــروضـــا
قوية بقيادة مدربه األلماني 
ــــذي يسعى  بــيــتــر شــــومــــرز، الـ
الـــــــيـــــــوم إلـــــــــى إنـــــــهـــــــاء الـــــــــدور 
الــتــمــهــيــدي دون أي هــزيــمــة، 
إذ فـــــاز األبــــيــــض فــــي جــمــيــع 

مبارياته حتى اآلن. ويعتمد 
الـــــــكـــــــويـــــــت عــــــلــــــى عــــــــــــدد مـــن 
ــيــــن الـــمـــمـــيـــزيـــن مــثــل  ــبــ الــــالعــ
ألـــكـــســـنـــدر الـــغـــيـــص، وتـــركـــي 
حمود، وحمد ومحمد عدنان، 
وعزيز رمضان وعنبر جوهر 
واألميركيين الالن وماركوس.
 في المقابل، تلقى البرتقالي 
خسارته األولى في البطولة أمام 
القادسية في الجولة الماضية، 

ويسعى اليوم إلى تأكيد قدرته 
ــــت فــي  ــويـ ــ ــكـ ــ ــة الـ ــافــــســ ــنــ عــــلــــى مــ
البطولة. ويقود كاظمة المدرب 
الــصــربــي ايــفــان يريمتش وهو 
يعتمد على العبيه عبدالعزيز 
الــحــمــيــدي، ويـــوســـف بــورحــمــه 
واألميركيين مورفي، ووليامس، 
ــاراة الـــيـــوم  ــ ــبـ ــ وســـيـــغـــيـــب عــــن مـ
نجم البرتقالي أحمد البلوشي 

لإلصابة.

جانب من لقاء السوبر بين كاظمة والكويت

الجهراء ينتزع الفوز من كاظمة 
متصدر »ممتاز الطائرة«

• محمد عبدالعزيز
 
ً
 مستحقا

ً
انتزع الفريق األول لكرة الطائرة بنادي الجهراء فوزا

من كاظمة متصدر البطولة في مباراة ماراثونية استمرت 5 أشواط 
وانتهت بنتيجة 3-2، في إطار منافسات الجولة الثانية من الدور 
الثاني للدوري الممتاز، وجاءت نتائج األشواط كالتالي )23-25، 
21-25، 23-25، 25-23، 20-18(، وشهدت المرحلة ذاتها، فوز الكويت 

على الساحل 3 - صفر بواقع أشواط )19-25، 19-25، 20-25(.
ورغم الهزيمة، فقد تصدر كاظمة ترتيب فرق الدوري برصيد 16 
 برصيد واحد 15 نقطة، 

ً
 والقادسية ثالثا

ً
نقطة يليه العربي ثانيا

بينما ظل الكويت في المركز الرابع برصيد 14 نقطة والجهراء 
 10 نقاط.

ً
خامسا

الجهراء تفّوق 
قّدم الجهراء مباراة جيدة نجح خاللها في التفوق على ظروفه 
الصعبة، بداية من غياب محترفيه األجانب بداعي اإلصابة، كذلك 
عدم وجود العبين جاهزين على مقاعد البدالء، ورغم ذلك قاتل 
العبوه بشكل الفت، وتميز أداؤه بالدفاع الصلب عن المنطقتين 

ي الشبكة.
َ
الخلفية واألمامية والهجوم المنظم من على طرف

 وفــــي الــمــقــابــل، ظــهــر الــبــرتــقــالــي بـــــأداء بـــاهـــت، رغــــم صــفــوفــه 
المكتملة، لــكــن تــهــاون العــبــيــه وغــيــاب الــتــركــيــز وكــثــرة األخــطــاء 
 في 

ً
الشخصية عــلــى مــســتــوى الــدفــاع و»اإلرســـــــاالت«، خــصــوصــا

الشوط الحاسم »الخامس«، منح الجهراوية الفرصة لحسم اللقاء 
لمصلحتهم.

»يد« األصفر تتعاقد
مع بن سليمان

ــــن نـــــــــادي الـــقـــادســـيـــة  ــلـ ــ أعـ
 مع المحترف 

ً
تعاقده رسميا

التونسي أنــس بن سليمان، 
لــدعــم صــفــوف الــفــريــق األول 
لـــــكـــــرة الـــــيـــــد خــــــــالل الــــفــــتــــرة 
المتبقية من الموسم الحالي.
ويتمتع بــن سليمان )22 
(، والذي يلعب في مركز 

ً
عاما

الجناح األيمن، بسيرة ذاتية 
ــانـــت فــي  ــيــــدة، وبـــدايـــتـــه كـ جــ
نـــادي بــنــي خــيــار التونسي، 
ولــــه تــجــربــتــان فـــي الـــــدوري 
ــاراتــــي مـــع نـــاديـــي أهــلــي  اإلمــ
دبــي والــوصــل، كما سبق له 

تمثيل المنتخب التونسي.
ــع  ويـــــــــأتـــــــــي الــــــتــــــعــــــاقــــــد مـ
ــن ســــلــــيــــمــــان،  ــ ــ ــــي بـ ــــسـ ــــونـ ــتـ ــ الـ
ــويـــــض انــــــتــــــهــــــاء عـــقـــد  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ لـ
مــحــتــرفــي الــفــريــق الــيــابــانــي 
تــوكــودا، والتونسي يوسف 
الحاج، في نهاية القسم األول 
من الدوري الكويتي الممتاز 

في ديسمبر الماضي.
ــو  ــؤولـــ ــســـ وســـــيـــــســـــعـــــى مـــ

»األصفر«، الذي يحتل صدارة 
الـــــــدوري الــمــمــتــاز، لــلــتــعــاقــد 
مــع محترف ثــاٍن للدفاع عن 
ــــوز بــلــقــب  ــفـ ــ ــــي الـ حـــظـــوظـــه فـ
الــدوري الممتاز، الذي تعود 
عجلة دورانــــه مطلع فبراير 

المقبل.

أنس بن سليمان

بطولة »الداوثلون« بمدينة 
المحركات اليوم

تقام اليوم على مضمار مدينة الكويت لرياضة المحركات، 
بطولة »الداوثلون« بنسختها الثالثة، تحت إشراف وتنظيم 
النادي واالتحاد الكويتي للترايثلون، لفئات الرجال والسيدات 
، ثم 20 كم 

ً
والعسكريين والخليجيين، المسافة 5 كم جــريــا

. أما ذوو اإلعاقة، فسيكون 
ً
 2 كم جريا

ً
دراجة هوائية، وأخيرا

.
ً
، ثم 7.5 كم دراجة هوائية، ثم 2.5 كم جريا

ً
السباق 2.5 كم جريا

وفي فئة األطفال من 6 إلى 7 سنوات أوالد وبنات 300 متر 
. ومــن 8 

ً
، ثم 600 متر دراجــة هوائية، و300 متر جــريــا

ً
جــريــا

.
ً
 ثم 1 كم دراجة، و500 متر جريا

ً
إلى 9 سنوات 500 متر جريا

، ثــم 2 كــم دراجــة، 
ً
والعمر مــن 10 إلــى 11 سنة 1 كــم جــريــا

، و6 كم 
ً
، ومن 12 إلى 13 سنة 2 كم جريا

ً
 1 كم جريا

ً
وأخيرا

 ،
ً
 من 14 إلى 15 سنة 2.5 كم جريا

ً
، وأخيرا

ً
دراجة، و2 كم جريا

.
ً
 2.5 كم جريا

ً
ثم 7.5 كم دراجة، وأخيرا

من جانبه، أكد راشد الكندري، رئيس اتحاد »الداوثلون«، 
جاهزية جميع اللجان إلقامة بطولة الــداوثــلــون بنسختها 
الثالثة، وحرص االتحاد ومنتسبيه على أن تظهر البطولة 
بالصورة التي تستحق، بمشاركة كبيرة من الالعبين، سواء 

من الرجال والسيدات واألطفال والعسكريين الخليجيين.
وأضاف: »نواصل إقامة مثل هذه البطوالت، إلفساح المجال 
أمام الرياضيين، للمنافسة على المراكز األولى، كذلك اكتشاف 
الــمــواهــب فــي ســن مــبــكــرة، وتأسيسها بــالــصــورة المناسبة 

لتمثيل الكويت باالستحقاقات الخارجية«.

• القاهرة - ةديرجلا●
 
ً
تتجه أنظار جماهير الكرة العربية عموما

 صوب استاد القاهرة 
ً
والمصرية خصوصا

الــدولــي في التاسعة والنصف مساء الغد 
)السبت(، لمتابعة مباراة القمة بين نادي 
الزمالك وضيفه األهلي، في الجولة الرابعة 
عـــشـــرة مـــن عــمــر مــســابــقــة الــــــدوري الــمــصــري 

الممتاز لكرة القدم.
 وراء الفوز 

ً
يدخل األهلي مباراة القمة سعيا

وحــصــد النقاط الــثــالث وتوسيع الــفــارق مع 
أقــرب منافسيه وهو فريق فيوتشر، بعدما 
تعثر فــي آخــر مبارياته بــالــدوري بتعادله 
 أمـــام الــمــصــري، لكنه يــريــد اســتــعــادة 

ً
ســلــبــا

لقب الــــدوري الــغــائــب عــن خــزائــنــه فــي آخر 
موسمين.

أمــــا الـــزمـــالـــك، صــاحــب األرض 

وحــامــل اللقب فــي آخــر موسمين، فيدخل مــبــاراة 
القمة وهدفه مصالحة جماهيره في المقام األول 
 ،

ً
بــعــد الــنــتــائــج السلبية الــعــديــدة لــلــفــريــق مــؤخــرا

وآخــرهــا الــفــشــل فــي الــتــأهــل لنهائي كـــأس مصر، 
بــعــد الــخــســارة بــركــالت الــتــرجــيــح أمـــام بــيــرامــيــدز 
في نصف النهائي، كما أنه لم يحقق أي انتصار 
في آخر 3 مباريات له بالدوري بعدما خسر أمام 
أسوان، ثم تعادل مع الداخلية واالتحاد، ليتراجع 

إلى المركز الثالث.
 ترتيب الدوري المصري 

ً
ويتصدر األهلي حاليا

برصيد 31 نقطة، بعد مرور 13 جولة، بينما يحل 
 بــــ 26 نــقــطــة، بــعــد تــعــثــره فـــي آخــر 

ً
الــزمــالــك ثــالــثــا

مــبــاراتــيــن، بينما يحتل فيوتشر الــمــركــز الثاني 
برصيد 30 نقطة.

البحث عن استعادة الثقة
فــي المعسكر األبــيــض، حــرص مـــدرب الــزمــالــك، 
البرتغالي جيسوالدو فيريرا، على دراسة األهلي، 
وشاهد آخر مباراة له في كأس مصر ضد سموحة، 

كما وضع الخطة األمثل لمواجهته، والتي تعتمد 
على الضغط المبكر من وسط الملعب، واالعتماد 

على الكرات الهوائية مع تأمين دفاعي محكم.
ويغيب عن صفوف الزمالك المدافع محمود 

حمدي الونش، الذي يعاني آثار العملية الجراحية 
الــتــي خــضــع لــهــا عــلــى مــســتــوى أوتــــار العضلة 

الخلفية مطلع الموسم الــجــاري، بينما لم 
يحسم فيريرا موقف الثنائي أحمد فتوح 
وعــبــدالــلــه جــمــعــة، كــمــا لــم تــتــأكــد مــشــاركــة 
المهاجم السنغالي إبراهيما نداي، إذ ما زال 
يخضع لتدريبات تأهيلية بسبب اإلصابة 

التي يعاني منها.
في حين، تشهد منافسات الجولة الــ 14 
إقــامــة مباراتين الــيــوم )الجمعة(، إذ يحل 
فــريــق الــمــصــري ضيفا عــلــى نــظــيــره غــزل 
الــمــحــلــة، فـــي الــســادســة مـــســـاء، ويلتقي 

سيراميكا كليوباترا مع سموحة في 
الثامنة مساء.

إليو ديانغ

األبيض أنهى معسكر أبوظبي وباشر التدريباتاألبيض أنهى معسكر أبوظبي وباشر التدريبات

باشر فريق الكويت لكرة القدم 
 من 

ً
تــدريــبــاتــه فــي الــبــالد اعــتــبــارا

ــهــــى مــعــســكــره  أمــــــــس، بـــعـــد أن أنــ
التدريبي في أبوظبي خاض خالله 
مواجهتين وديــتــيــن، أمـــام العين، 

وليفسكي صوفيا البلغاري.
وكان األبيض غادر قبل 10 أيام، 
إلى اإلمارات، بناء على طلب الجهاز 
الفني بقيادة علي عاشور، إلقامة 
ــنــــاك، بــهــدف  مــعــســكــر تـــدريـــبـــي هــ
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى جـــاهـــزيـــة الـــفـــريـــق، 
خالل فترة التوقف والتي صاحبت 

منافسات »خليجي 25«.
ويعود الكويت إلى المنافسات 
 من 24 الجاري، 

ً
الرسمية، اعتبارا

بــمــواجــهــة الــتــضــامــن فــي مستهل 
مشوار الفريقين في بطولة كأس 
األمير، والتي تقام بخروج المغلوب 

أحمد حامد

عقلة: جاهزية كبيرة في الصفوف... وعاشور يحسم صفقات الشتاءعقلة: جاهزية كبيرة في الصفوف... وعاشور يحسم صفقات الشتاء

الفحيحيل عاد من اإلمارات
أنهى فريق الفحيحيل لكرة الــقــدم، أمــس، معسكره في 
اإلمـــــــارات، تــحــت الــقــيــادة الــفــنــيــة لــلــمــدرب الـــســـوري فـــراس 
الخطيب، وكان الفحيحيل غادر إلى اإلمارات، في 10 الجاري، 

في معسكر تدريبي، تخلله بعض المباريات الودية.
وقال إداري الفريق نجم العنزي، إن الفريق عاد أمس من 
اإلمــارات، وحصل على راحة لمدة 24 ساعة، على أن تكون 
 من الغد على استاد جابر الدولي.

ً
العودة للتدريبات اعتبارا

غوستافو يدعم صفوف النصر
تــوصــل جــهــاز الــكــرة بــنــادي الــنــصــر مــع الــمــهــاجــم الــبــرازيــلــي 
غوستافو لالنتقال إلى صفوف الفريق األول في فترة االنتقاالت 
الشتوية الحالية، لمدة عام ونصف العام، والذي سبق له خوض 

أكثر من تجربة آخرها مع ناٍد ياباني وآخر ماليزي.
وتسابق إدارة نادي النصر الزمن، الستخراج تأشيرة دخول 
 للتعاقد 

ً
البالد لالعب، من أجل توقيع الكشف الطبي عليه، تمهيدا

معه وقيده في سجالت اتحاد الكرة.

من مباراة واحدة.
وقــال نائب رئيس جهاز الكرة 
عادل عقلة، إن المعسكر أتى ثماره 
الــفــنــيــة والــبــدنــيــة، بــعــد أن خــاض 
األبــيــض مــواجــهــات وديـــة مميزة، 

أمــــــام الـــعـــيـــن اإلمــــــاراتــــــي، وفـــريـــق 
 إلــى أن المعسكر 

ً
بلغاري، مشيرا

شهد مشاركة بعض الالعبين مع 
الفريق للمرة األولـــى، أمثال رضا 
هــــانــــي، ومـــحـــســـن فـــــــالح، ومــهــنــد 
محمد، وبدر الفرج، وسلطان الفرج. 
وأضـــاف عقلة أن الجاهزية باتت 

ــيـــض،  ــفـــوف األبـ كـــبـــيـــرة فــــي صـ
باستثناء أحمد الزنكي، الذي ال 
يزال في مرحلة التأهيل، للعودة 

إلى المالعب.

األهلي يواجه الزمالك في قمة مصيرية السبتاألهلي يواجه الزمالك في قمة مصيرية السبت
كولر يسعى لالبتعاد بصدارة الدوري المصري... وفيريرا يستهدف العودة إلى المنافسة بقوةكولر يسعى لالبتعاد بصدارة الدوري المصري... وفيريرا يستهدف العودة إلى المنافسة بقوة

مايك بوسلر

دونغا
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1.5 مليار مشجع شاهدوا نهائي مونديال قطر
شهد نهائي بطولة كــأس العالم لكرة القدم، 
الذي أقيم بقطر في 18 ديسمبر الماضي، حضور 
88966 متفرجا في ملعب لوسيل، إلى جانب 1.5 
مليار عبر العالم شــاهــدوا الــمــبــاراة التي كانت 
حافلة باإلثارة، التي جمعت جمعت بين منتخبي 

األرجنتين وفرنسا.
وذكــر االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(، عبر 
موقعه اإللكتروني الرسمي، أنه بعد مرور شهر 
على اليوم الذي رفع فيه ليونيل ميسي وليونيل 
ســكــالــونــي وكتيبة الــتــانــغــو الــكــأس، نستعرض 
حقائق وأرقــامــا مــن الــبــســاط األخــضــر وخــارجــه 
تعكس الحجم الهائل ألكبر بطولة للعبة رياضية 

على اإلطالق. 
ــــى أن حــــوالــــي 5  وأضــــــــاف: »تـــشـــيـــر األرقــــــــام إلـ
مــلــيــارات شخص تفاعلوا مــع كــأس العالم قطر 
2022، متابعين محتوى البطولة عبر مجموعة 
من المنصات واألجهزة في جميع أنحاء العالم 
اإلعــالمــي«، متابعا: »استمتع بكأس العالم قطر 
2022 من المدرجات 3.4 ماليين متفرج - مقارنة 

بــــ3 مــاليــيــن شــاهــدوا نسخة 2018 - استمتعوا 
جميعا ببطولة تاريخية. 

وأردف: »شهدت النهائيات 172 هدفا، لتصبح 
النسخة األعلى تهديفيا، محطمة الرقم القياسي 
السابق البالغ 171 هدفا، والذي شهدته نسختا 
1998 و2014«، مضيفا: »شهدت ثالث مباريات في 
استاد لوسيل، بما في ذلك المباراة النهائية، أكبر 
حضور جماهيري لمباراة في كأس العالم منذ 
نهائي 1994 بين منتخبي البرازيل وإيطاليا أمام 
94194 متفرجا بملعب )روز بول( في باسادينا، 
وشهدت البطولة أرقاما مميزة من بعض عمالقة 

كرة القدم«. 
واستطرد: »أصبح كريستيانو رونــالــدو أول 
العـــب يــســجــل فـــي 5 نــســخ لــكــأس الــعــالــم )2006 
و2010 و2014 و2018 و2022(، بينما أصبح 
ليونيل ميسي أول العب يسجل في 4 مباريات 
متتالية في مرحلة خروج المغلوب بكأس العالم 
منذ إدخال دور الـ16 في الحقبة الحديثة للبطولة 

في نسخة المكسيك 1986«.

»بوندسليغا« يعود بقمة اليبزيغ وبايرن
تـــعـــود عــجــلــة الــــــــدوري األلـــمـــانـــي 
لكرة الــقــدم )بوندسليغا( الــيــوم إلى 
الـــــــدوران بــقــمــة نـــاريـــة بــيــن اليــبــزيــغ 
الــثــالــث وبـــايـــرن مــيــونــيــخ المتصدر 
وحــامــل الــلــقــب فــي افــتــتــاح المرحلة 

السادسة عشرة.
وجمع الــنــادي الــبــافــاري الساعي 
إلـــى تــعــزيــز رقــمــه الــقــيــاســي فــي عــدد 
األلقاب المتتالية ورفعه إلى 11، 34 
نقطة قبل فترة التوقف التي بدأت في 
13 نوفمبر الماضي بسبب نهائيات 
كــأس العالم، بفارق أربــع نقاط فقط 
عن مطارده المباشر فرايبوغ وست 

نقاط عن اليبزيغ.
وبــــدا مـــدربـــه يــولــيــان نــاغــلــســمــان 
واثقا من قــدرة فريقه على مواصلة 
الهيمنة على لقب الــدوري باعترافه 
األربـــــعـــــاء أنـــــه يـــســـعـــى إلـــــى حـــرمـــان 
الدوري من »اإلثارة مرة أخرى« بفوزه 
خارج أرضه على اليبزيغ الوحيد بين 
المنافسين الكبار اليزال قريبا نسبيا 

من مقارعته على اللقب.
وتشهد مواجهات الفريقين ندية 
كبيرة في السنوات األخيرة وكالهما 
ــاراة فــي  ــبــ ــــر 13 مــ لــــم يــخــســر فــــي آخـ
مختلف المسابقات. التقيا 12 مرة 
حــتــى اآلن فــي البوندسليغا بينها 
6 مـــــرات كـــانـــا فـــي الـــمـــركـــزيـــن األول 

والثاني.
صحيح أن كفة الــبــافــاري راجحة 
بسبعة انتصارات بينها المواجهات 
الثالث األخيرة، لكن اليبزيغ كان أكثر 

شراسة، ونجح في فرض التعادل 4 
مرات مقابل فوز واحد في 18 مارس 
2018، وهو الوحيد في 15 مباراة في 

مختلف المسابقات بينهما.
ويدخل اليبزيغ المباراة متسلحا 
بسجله الرائع بقيادة مدربه الجديد 
مــاركــو روزه حــيــث لــم يخسر ســوى 
ــه مـــنـــذ تــعــيــيــنــه فــي  ــرافـ ــإشـ مـــرتـــيـــن بـ
سبتمبر الــمــاضــي خــلــفــا لــاليــطــالــي 
األلماني دومينيكو تيديسكو المقال 

من منصبه.
كما أن اليبزيغ حقق 6 انتصارات 
مقابل تــعــادل واحـــد فــي 7 مباريات 
على أرضه في الدوري هذا الموسم، 
فيما فاز بايرن ميونيخ خمس مرات 
مقابل تعادلين وخسارة واحــدة في 

ثماني مباريات خارج قواعده.

فرايبورغ وفولفسبورغ

وتنتظر فرايبورغ رحلة محفوفة 
بــالــمــخــاطــر نــســبــيــا الــســبــت، عــنــدمــا 
يحل ضيفا على فولفسبورغ السابع، 
والذي أنهى الشطر األول من الموسم 

بأربع انتصارات متتالية.
ويتربص أينتراخت فرانكفورت 
ــــع بـــاليـــبـــزيـــغ وفــــرايــــبــــورغ مــن  ــرابـ ــ الـ
اجـــل انـــتـــزاع الــمــركــز الــثــانــي، عندما 
يستضيف شــالــكــه صــاحــب الــمــركــز 
األخــيــر، فيما يلعب شريكه أونيون 
برلين مع ضيفه هوفنهايم الحادي 

عشر السبت أيضا.

 بـــوخـــوم 
ً
ويـــلـــعـــب الـــســـبـــت أيــــضــــا

مـــع هــرتــا بــرلــيــن، وشــتــوتــغــارت مع 
ماينتس، وكولن مع فيردر بريمن.

الدوري اإلنكليزي

من جانب آخر، تتجه األنظار يوم 
الــســبــت الـــى قــمــة الــمــرحــلــة الــحــاديــة 
والــعــشــريــن مـــن الــــــدوري اإلنــكــلــيــزي 

الممتاز، عندما يلعب ليفربول أمام 
ضيفه تشلسي على استاد انفيلد.

ويــســعــى لــيــفــربــول إلـــى اســتــعــادة 
الـــتـــوازن بــعــد الــهــزيــمــة الــقــاســيــة في 
الــمــرحــلــة الــمــاضــيــة امـــــام بــرايــتــون 
بثالثية نظيفة، كما انه خسر المباراة 
الــتــي سبقتها بـــالـــدوري أيــضــا أمــام 

برينتفورد.
وكان يورغن كلوب مدرب ليفربول 

قــد صـــرح قــبــل أيـــام بـــأن عــلــى فريقه 
الــعــودة للقواعد األساسية مــن أجل 

التغلب على مشاكله الحالية. 
وكانت الهزيمة أمام برايتون وهي 
السادسة للفريق في بطولة الدوري 
اإلنكليزي هذا الموسم، جاءت لتبعد 
ــفـــارق عــشــر نـــقـــاط خلف  لــيــفــربــول بـ
المراكز األربع األولى، وأن الوقت قليل 

لتصحيح األخطاء.

لكن كلوب قال إن المستوى الذي 
يجب أن يظهر عليه الفريق سيكون 

هو التحدي األصعب للفريق.
وفي مباريات أخرى يلعب السبت، 
ــنـــغـــهـــام، ولــيــســتــر  بــــورنــــمــــوث ونـــوتـ
ــتـــون، وســاوثــامــبــتــون  ســيــتــي وبـــرايـ
واستون فيال، وويست هام وايفرتون، 

وكريستال باالس ونيوكاسل.

الدوري اإلسباني

ــا، يــــســــعــــى ريــــــال  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــبـ ــ وفــــــــي إسـ
ســوســيــيــداد الـــى مــواصــلــة عــروضــه 
الــقــويــه هــذا الــمــوســم، عندما يواجه 
رايو فايكانو السبت ضمن منافسات 
المرحلة الثامنة عشرة مــن الــدوري 

اإلسباني لكرة القدم.
ويقدم سوسييداد نتائج مميزه 
هذا الموسم، وينافس على المقاعد 
المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، حيث 
يحتل المركز الثالث برصيد خمس 
وثــالثــيــن نــقــطــة، وقــــد حــقــق الــفــريــق 
ثمانية انتصارات على التوالي في 
ــبـــل خـــوض  جــمــيــع الـــمـــســـابـــقـــات، وقـ

مواجهة السبت امام فايكانو.
مــن جانب آخــر، يخوض أتلتيكو 
مــدريــد مــواجــهــة سهلة نسبيا امــام 
بــلــد الــولــيــد، ويــســعــى فــريــق الــمــدرب 
سيميوني الحفاظ على موقعه في 
المركز الرابع على اقل تقدير من أجل 
خــوض المسابقة األوروبــيــة الكبرى 
الــمــوســم الــمــقــبــل، ويـــدخـــل األتــلــيــتــي 

هـــــذه الــــمــــبــــاراة مــــن أجـــــل اســـتـــعـــادة 
التوازن، بعد أن اكتفى بالتعادل في 
الجولة الماضية امام الميريا، وخسر 
المباراة التي سبقتها امام برشلونة، 
إال أن اتــلــتــيــكــو قــــدم مــســتــوى جــيــدا 
فــي بــطــولــة كـــأس مــلــك اســبــانــيــا يــوم 
األربعاء الماضي، بعد أن تغلب على 

ليفانتي بهدفين دون مقابل.

الدوري اإليطالي

وفي ايطاليا، يسعى نابولي الى 
مواصلة تحليقه بعيدا في الصدارة، 
عندما يــواجــه ساليرنيتانا السبت 
ضمن المرحلة التاسعة عــشــرة من 

الدوري اإليطالي.
ــع نـــابـــولـــي ســـبـــع وأربـــعـــيـــن  ــمـ وجـ
ــفــــارق تـــســـع نــقــاط   بــ

ً
نــقــطــة مـــبـــتـــعـــدا

عـــن مـــيـــالن صـــاحـــب الــمــركــز الــثــانــي 
وحامل اللقب، ويبدو فريق المدرب 
ســبــالــيــتــي عـــاقـــد الـــعـــزم عــلــى الــظــفــر 
بــالــلــقــب الــثــالــث فــي تــاريــخــه واألول 
منذ األســطــورة األرجنتينيه دييغو 

ارماندو مارادونا.
ــــوزه الــســاحــق  وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن فـ
في الجولة الماضية على يوفنتوس 
5 - 1، فإن نابولي تلقى هزيمة غير 
متوقعه مــن كــريــمــونــيــزي بمسابقة 
كـــأس ايــطــالــيــا األربـــعـــاء عــبــر ركــالت 
الترجيح، بعد ان تعادال 2 - 2 بالوقت 

األصلي للمباراة.

جانب من مراسم تتويج المنتخب األرجنتيني بمونديال قطر

العبو بايرن خالل مباراة ودية أمام ريد بول سالزبورغ

مباريات اليوم
beINSPORTS HD3 اليبزيغ – بايرن ميونيخ 10:30

beINSPORTS HD1 ريال مايوركا – سلتا فيغو 11:00

مباريات السبت
الدوري اإلنكليزي

beINSPORTS PR1 ليفربول - تشلسي 3:30

beINSPORTS xtra1 بورنموث - نوتنغهام 6:00

beINSPORTS PR3 ليستر سيتي - برايتون 6:00

beINSPORTS PR2 ساوثامبتون – استون فيال 6:00

beINSPORTS PR1 وست هام - ايفرتون 6:00

الدوري اإلسباني

beINSPORTS HD1 رايو فايكانو – ريال سوسييداد 4:00

beINSPORTS HD1 اسبانيول – ريال بيتيس 6:15

beINSPORTS HD1 أتلتيكو مدريد – بلد الوليد 8:30

الدوري اإليطالي

AD SPORT PR1 ساليرنيتانا - نابولي 8:00

اختتمت في مدينة البصرة 
الــعــراقــيــة، مــســاء أمــــس، بطولة 
كأس الخليج العربي الخامسة 
والعشرين بأحداث دامية أدت 
إلى مقتل شخصين على األقل 
وإصابة العشرات نتيجة تدافع 

بين مشجعين.
 وأقــيــمــت الــمــبــاراة النهائية 
لـ »خليجي 25« التي تجمع بين 
العراق وُعمان على ملعب »جذع 
النخلة«، وسط أجواء مختلطة 
بين الحزن والفرح، بعد أن أّدى 
 
ً
حادث التدافع الذي وقع صباحا

إلــى »مقتل شخصين وإصــابــة 
الــعــشــرات«، وفـــق مــصــدر طبي، 
بعدما تجّمع آالف المشجعين 
الـــذيـــن ال يــحــمــلــون تـــذاكـــر، في 
مــحــاولــة منهم لــلــدخــول ملعب 
جذع النخلة، لحضور المباراة.
وُبعيد ساعات من الحادث، 
عاد الهدوء إلى محيط الملعب 
قبل أن يعلن االتــحــاد العراقي 
لــكــرة الــقــدم إقــامــة الــمــبــاراة في 
موعدها، وهي بطولة يستقبلها 
العراق على أرضه للمرة األولى 
، كما أفاد 

ً
منذ أكثر من 40 عاما

المتحّدث باسم وزارة الداخلية، 
سعد معن، لوكالة فرانس برس.
وقـــــــال مـــعـــن إن الــجــمــاهــيــر 
»تــســتــجــيــب لـــلـــنـــداءات وتــشــرع 
بــاالنــســحــاب مــن محيط ملعب 
ــــي مـــحـــافـــظـــة  جـــــــذع الـــنـــخـــلـــة فــ
الـــبـــصـــرة«، فــيــمــا نــشــرت وكــالــة 
األنــبــاء الرسمية مقطع فيديو 
ُيظهر انسحاب المشجعين من 

المكان.
فــي غضون ذلــك، أعلن وزيــر 
الداخلية العراقي »إغالق بوابات 
ملعب جذع النخلة بعد امتالئه 
بالجماهير«، وفــق بيان نقلته 

وكالة األنباء الرسمية.
وكــــــــــان مـــــصـــــدر فــــــي وزارة 
ـــل عــــدم الــكــشــف 

ّ
الـــداخـــلـــيـــة فـــض

عـــن هــويــتــه قـــد أكــــد أن »ســبــب 

ــع قـــــــدوم أعــــــــداد كــبــيــرة  ــدافــ ــتــ الــ
ــيـــن، خـــصـــوصـــا  مـــــن الـــمـــشـــجـــعـ
األشــخــاص الــذيــن ال يمتلكون 

بطاقات«.
وأضــــــــــــاف أن الـــمـــشـــجـــعـــيـــن 
ــذ الــــصــــبــــاح  ــنـــ »تـــــجـــــمـــــهـــــروا مـــ
وحــــاولــــوا الــــدخــــول«، مــمــا أدى 
ــاظ أمــــــــام أبـــــــواب  ــ ــظـ ــ ــتـ ــ إلـــــــى االكـ
الملعب الذي أنشئ عام 2013، 

ـــ 65 ألــــــف شـــخـــص،  ــ ويـــتـــســـع لـ
وحصول تدافع.

 
مشاكل تنظيمية

وفــي أعــقــاب الــحــادث، توّجه 
رئــيــس الــــوزراء الــعــراقــي محمد 
شــيــاع الــســودانــي إلــى البصرة، 

وفق بيان صادر عن مكتبه.

وذكــــر الــبــيــان أن الــســودانــي 
 مــع عدد 

ً
 عــاجــال

ً
عقد »اجتماعا

ــوزراء ومــحــافــظ الــبــصــرة  ــ مــن الــ
ــوقــــوف عـــلـــى الـــتـــحـــضـــيـــرات  ــلــ لــ

الخاصة بنهائي خليجي 25«.
وفــي رســالــة، دعــا السوداني 
أهالي البصرة إلى »تقديم العون 
ــؤازرة لـــكـــل إخـــوتـــكـــم فــي  ــ ــ ــمـ ــ ــ والـ
الجهات المعنية إلظهار نهائي 

بطولة خليجي 25 بأجمل وجه«.
ــادة  ــيــ فــــــي األثــــــــنــــــــاء، دعــــــــت قــ
الجيش العراقي العراقيين في 
بيان إلى »االلتزام بالتعليمات 
والتوجيهات الخاصة بنهائي 
البطولة، وذلــك »مــن أجــل إتمام 
ــــروي بــشــكــل  ــكــ ــ ــــرس الــ ــعـ ــ هــــــذا الـ
حضاري يليق بتاريخ العراق«.

وضّمت البطولة، التي أسدل 

ــهـــذه  ــا أمــــــــس بـ ــهـ ــيـ ــلـ ــار عـ ــ ــتـ ــ ــــسـ الـ
ــة، 8 دول، هـــي الـــعـــراق  ــادثـ ــحـ الـ
والــكــويــت وعـــمـــان والــســعــوديــة 
ــمــــن  ــيــ ــر والــ ــ ــطــ ــ والـــــبـــــحـــــريـــــن وقــ

واإلمارات.
ــــي الــتــنــظــيــم  ــاكـــل فـ ــن مـــشـ ــكـ لـ
ــهـــرت مـــنـــذ افـــتـــتـــاح الــبــطــولــة  ظـ
قبل أسبوعين، حيث لم يتمكن 
صحافيون وآالف المشجعين 
ــات، مــن  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ ــبـ ــ ــلــــي الـ ــامــ ــن حــ ــ مــ
الــدخــول إلـــى الــمــلــعــب، مــن دون 

أسباب واضحة.
ــهـــدت االفــتــتــاحــيــة  كــــذلــــك، شـ
مــغــادرة وفــد الــكــويــت، مما دفع 
الــعــراق لــالعــتــذار بسبب بعض 

المشاكل التنظيمية.
وأعرب االتحاد العراقي لكرة 
القدم حينها عن »أسفه الشديد 
ــع الــجــمــاهــيــرّي 

ُ
لمشاهد الــتــداف

التي حدثت أمام الملعب وداخل 
الــمــقــصــورة الــرئــيــســيــة«، مــؤكــدا 
ــاد الـــعـــراقـــي وكـــذلـــك  ــ ــــحـ أن »االتـ
القائمين على تنظيم البطولة، 
سيضعان في االعتبار ضرورة 
تــالفــي مــا حــدث لضمان ظهور 
العملية التنظيمية فــي أفضل 
صورة ابتداء من مباريات اليوم 

الثاني للبطولة«.
)أ ف ب(

»خليجي 25« في البصرة 
يختتم بقتلى وجرحى

جماهير ُعمان غادرت 
قبل انطالق النهائي

عادت الجماهير الُعمانية التي وجدت في مطار البصرة 
أدراجــهــا إلــى مسقط، قبل انــطــالق الــمــبــاراة، بعد أن دعتها 
 على سالمتها 

ً
الجهات المختصة في السلطنة إلى ذلك، حفاظا
 للجهود العراقية في إنجاح البطولة. 

ً
ودعما

وكانت جماهير السلطنة، التي وصلت صباح أمس، إلى 
البصرة لمؤازرة منتخب بالدها في نهائي »خليجي 25« أمام 
العراق قد بقيت في المطار؛ بعد أن تعذر وصولها إلى االستاد 
بسبب كثافة حضور نظيرتها العراقية، التي احتلت المقاعد 

المخصصة للجماهير العمانية.٫

تجمهر للجماهير العراقية أمام بوابات االستاد

نقل أحد المصابين باإلسعافمحاولة من الجماهير لتسلق أسوار االستاد

https://www.aljarida.com/article/11731
https://www.aljarida.com/article/11727
https://www.aljarida.com/article/11647
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»سوبر« إنتر يسحق ميالن بثالثية ويتوج باللقب»سوبر« إنتر يسحق ميالن بثالثية ويتوج باللقب

حقق إنتر ميالن لقب كأس 
السوبر اإليطالية لكرة 

القدم للمرة السابعة في 
تاريخه، بعد فوزه على 
غريمه التقليدي ميالن 

3 - صفر، في المباراة التي 
أقيمت على ملعب الملك 

فهد الدولي بالرياض.

احتفظ نادي إنتر بلقب الكأس السوبر اإليطالية في كرة القدم، 
بفوزه على غريمه ميالن -3 صفر األربعاء على استاد الملك فهد 

الدولي في العاصمة السعودية الرياض.
وحسم إنتر تتويجه باللقب للمرة السابعة، والثانية على 
التوالي، في الشوط األول بهدفي فيديريكو دي ماركو )10( 
والبوسني إدين دجيكو )21(، قبل أن يضيف األرجنتيني الوتارو 

مارتينيز الهدف الثالث في الشوط الثاني )77(.
وتعد هذه الكأس أول ألقاب الموسم إلنتر الساعي للعودة 
إلــى التتويجات بعدما خسر السباق إلــى الحفاظ على لقب 
»سكوديتو« الموسم الماضي أمام ميالن بالذات في األمتار  الـ

األخيرة.
 لوجه في هذه المسابقة مرة واحدة 

ً
والتقى الفريقان وجها

كانت عــام 2011، وانتهت لمصلحة ميالن 1-2 بفضل هدف 
السويدي المخضرم زالتان إبراهيموفيتش الذي عاد إلى صفوف 
النادي، لكنه لن يكون متاحا لعدم تعافيه من إصابة في ركبته 

أبعدته عن المالعب عدة اشهر.
وكان الفريقان التقيا في الدوري هذا الموسم وانتهت المباراة 
بفوز مثير لميالن 2-3 فــي الثالث مــن سبتمبر الماضي في 

المرحلة الخامسة، وسيلتقيان 
ايابا في الخامس من فبراير المقبل.

وانترع مــدرب إنتر سيموني إنزاغي اللقب الرابع للكأس 
السوبر في رابع نهائي له، بعد فوزه بها كمدرب مع التسيو 
مرتين عامي 2017 و2019، ومع فريقه الحالي الموسم الماضي، 
وبالتالي، عادل الرقم القياسي في عدد المرات المسجل باسم 

المدربين الشهيرين فابيو كابيلو ومارتشيلو ليبي.
وقــال إنزاغي بعد الفوز: »كانت مباراة مثالية. هذا الهدف 
الثاني الذي يتم تحقيقه بعد التأهل لثمن نهائي دوري أبطال 

أوروبا. كمدرب، يسعدني أن أرى هذا الفريق وهو يلعب«.
وكان إنتر حقق هذا اللقب في ست مناسبات سابقة، أعوام 
1989، 2005، 2006، 2008، 2010 و2021. وبهذا التتويج السابع 
 خلف يوفنتوس 

ّ
بات يمتلك إلى جانب ميالن ثاني أفضل سجل

حامل الرقم القياسي في عدد األلقاب )9 مرات(.
في المقابل، كان ميالن يأمل استغالل هذه الكأس الستعادة 
تــوازنــه بعد تــعــادلــه فــي مــبــاراتــيــن فــي الــــدوري المحلي بعد 
اســتــئــنــاف الــنــشــاط عــقــب مــونــديــال قــطــر، مــا ســمــح لنابولي 
باالبتعاد بفارق 9 نقاط في الصدارة، باإلضافة إلى خروجه من 

مسابقة الكأس المحلية بخسارته أمام تورينو 
 بــأن األخير أكمل المباراة 

ً
صفر1- بعد التمديد، علما

بعشرة العبين.
وهذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها الرياض الكأس 
السوبر اإليطالية في أسبوع حافل في العاصمة السعودية، بعد 
خوض أربعة فرق الكأس السوبر اإلسبانية وانتهت بفوز صريح 

لبرشلونة على ريال مدريد 3-1 في النهائي األحد الماضي.

 تقنية التسلل الجديدة 
وجاءت بداية نارية مع أخطاء دفاعية بالجملة من الفريقين، 
 وافتتح التسجيل في الدقيقة 

ً
استغلها إنتر بأفضل طريقة مبكرا

الــعــاشــرة عــن طــريــق ديــمــاركــو بهجمة بــدأهــا الــتــركــي هاكان 
تشالهان أوغلو، ومّرر كرة إلى دجيكو الذي حّولها بينية متقنة 
لنيكولو باريال، فلعبها األخبر عرضية لديماركو المنطلق من 

الجهة اليسرى، فأسكنها في الشباك.
وقبل احتساب الهدف عاد حكم المباراة فابيو ماريسكا إلى 
تقنية حكم الفيديو المساعد )في إيه آر( للتأكد من عدم وجود 
تسلل على باريال، في لقطة شهدت استخدام التقنية الجديدة 

النصف أوتومانيكية للتسلل للمرة األولى في مسابقة إيطالية.
 على البرتغالي 

ً
ورغم محاوالت ميالن إلدراك التعادل اعتمادا

الشاب رافاييل لياو والمخضرم الفرنسي أوليفييه جيرو، كان 
 في التصدي لها.

ً
حارس إنتر الكاميروني أندريه أونانا متألقا

 من مضاعفة 
ً
وفي الدقيقة 21، تمكن دجيكو البالغ 36 عاما

النتيجة وجعل األمور أصعب على ميالن، عندما تسلم تمريرة 
طويلة من أليساندرو باستوني خلف الدفاع، فراوغ ساندرو 
تونالي بمهارة وســدد كــرة زاحفة رائعة إلــى يسار الروماني 

كيبريان تاتاروسانو.
»نيراتسوري«  وفي الشوط الثاني، لم يهدأ المّد الهجومي للـ

في وجه مساعي العودة من نادي ميالن.
لكن بعد األخذ والــرد، جاءت الضربة القاضية في الدقيقة 
77 من المباراة. فبعد ركلة حرة من قبل منتصف الملعب نفذها 
السلوفاكي ميالن شكرينيار، وصلت الكرة إلى مارتينيس الذي 
ل داخل المنطقة وسددها بطريقة رائعة 

ّ
روضها بإتقان وتوغ

مباغتة في الشباك.

أكد اإليطالي فرانشيسكو توتي، أسطورة نادي 
ــا، أمــس األول، أن األرجنتيني بــاولــو ديباال  رومـ
 ألنه يلعب مع الفريق 

ً
»ظاهرة«، وأنه »سعيد« جدا

الذي يدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.
ــبــــور مــيــديــاســت«  وصــــــرح تـــوتـــي لــشــبــكــة »ســ
أثناء وجوده في العاصمة السعودية )الرياض(، 
لحضور نهائي كأس السوبر اإليطالي بين ميالن 
وإنتر، بأن »ديباال ظاهرة، يتفوق على الجميع، 
أظهر كفاءته، وإنني سعيد لقدومه إلى روما، إنه 

يستحق الكثير«.
وأضــــاف: »مــن الــعــدل أن يــكــون للمدينة العب 
مثله، على هــذا المستوى، يختلف عن اآلخرين، 
ويظهر ذلك من خالل تسجيله لألهداف، وتقديم 

عــروض رائــعــة. يسعدنا وجـــوده معنا في رومــا، 
ونحن نستمتع به«.

كما أشاد توتي، أسطورة نادي روما على مر 
التاريخ، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو 

للفريق.
وقال: »الهدف الرئيسي هو دوري األبطال، رغم 
، لكن البطولة طويلة«.

ً
أننا نعلم أنه لن يكون سهال

وحول سوق االنتقاالت الشتوية، أكد توتي أن 
»مورينيو ُمحق في ضرورة إبرام صفقات جديدة. 
أعتقد أن كل مدرب يريد تشكيلة تنافسية. نأمل أن 

يتمكن النادي من إرضائه«.
 )إفي(

فرانشيسكو توتي

نادال يغيب 8 أسابيع لإلصابة

جانب من مراسم تتويج إنتر ميالن بلقب كأس السوبر

نادال

أعلن اإلسباني رافايل نادال المصنف 
 أنه سيغيب عن المالعب 

ً
الثاني عالميا

مدة من ستة إلى ثمانية أسابيع بسبب 
إصابة عضلية في الورك بعد يوم واحد 
من إقصائه من بطولة أستراليا المفتوحة.

 على حسابه في 
ً
وكتب ابن الـ 36 عاما

»تويتر«، أمس، أن صور األشعة أظهرت 
 من الــدرجــة الثانية مع 

ً
 متوسطا

ً
تمزقا

»وقــت التعافي الطبيعي من ستة 
إلى ثمانية أسابيع«.

وقـــد تــــؤدي فــتــرة غيابه 
إلــــى تــهــديــد مــشــاركــتــه في 
دورتــي انديان ويلز )1000 
نقطة( ومــيــامــي فــي مــارس 
المقبل، مما يؤثر سلبا على 
نقاطه في التصنيف العالمي.

ــّب نــــــــادال  ــ ــــصـ ــيـ ــ وسـ
تركيزه على العودة 

فــــــــــي مــــنــــتــــصــــف 
ابريل للمشاركة 
فـــي الــبــطــوالت 
التي تقام على 

المالعب الرملية، قبيل انــطــالق بطولة 
فرنسا المفتوحة في مايو حيث سيبحث 
عــن لقبه الــخــامــس عــشــر. وخـــرج حامل 
اللقب من الدور الثاني لبطولة أستراليا 
المفتوحة األربـــعـــاء بعد خــســارتــه أمــام 
ف 

ّ
األميركي ماكنزي ماكدونالد المصن

65، وهي أسوأ نتيجة له في بطولة كبرى 
 
ً
ــادال وقتا ــــوام. وطــلــب نــ خـــالل سبعة أعـ

 بعد خسارة ارساله في 
ً
 طبيا

ً
مستقطعا

المجموعة الثانية بعدما عانى بعض 
األوجاع في الورك على االرجح.

وذكر في وقت الحق بعد المباراة 
ه »ُدّمر ذهنًيا« واعترف انه في عمره 

ّ
ان

بات األمر أصعب للتعامل ليس فقط 
مع االصابات بل مع فترة التعافي.

وقــــال فــي وقــتــهــا »ال أعــــرف ما 
يــــمــــكــــن أن يـــــحـــــدث فــي 
ــبــــل. لــكــنــي  ــقــ ــتــ الــــمــــســ
بحاجة لتجنب مرة 
أخــرى فترة طويلة 
مـــن الـــوقـــت خـــارج 

الرياضة«.

فرنسا تتخطى الجبل األسود في افتتاح »رئيسي« مونديال اليد

جانب من المباراة

• محمد عبدالعزيز
 
ً
حقق منتخب فرنسا لــكــرة الــيــد فـــوزا

 على نظيره الجبل األسود، أمس 
ً
مستحقا

األول، بنتيجة 35-24 فــي الــمــبــاراة، التي 
جمعتهما في افتتاح المجموعة األولى من 
المرحلة الرئيسي لبطولة كأس العالم لكرة 
 في بولندا والسويد، 

ً
اليد المقامة حاليا

 فــوز سلوفينيا على 
ً
الــتــي شــهــدت أيــضــا

إيران 38-21 وإسبانيا على بولندا 23-27.
وأسفرت نتائج باقي مباريات الجولة 
األولـــــــى مــــن الــمــجــمــوعــة الــثــانــيــة لــلــدور 
الــرئــيــســي أمـــس األول، عـــن فـــوز السويد 
على المجر 37-28، وآيسلندا على الرأس 
األخــضــر 40-30، بينما تــعــادل منتخبي 

البرتغال والبرازيل 28-28.

ترتيب المجموعتين 
وبـــذلـــك تـــصـــدرت فــرنــســا مجموعتها 
األولى بفارق األهداف عن إسبانيا، ولكل 
 بـ 4 

ً
منهما 6 نقاط، تليهما سلوفينيا ثالثا

 بنقطتين، بينما 
ً
نقاط والجبل األسود رابعا

 بدون 
ً
 وإيران سادسا

ً
ظلت بولندا خامسا

رصيد، واعتلت السويد قمة المجموعة 
 بـ 4 

ً
الثانية بـ 6 نقاط تليها آيسلندا ثانيا

 مع البرتغال 
ً
نقاط وتساوت البرازيل ثالثا

 
ً
 بـ 3 نقاط، بينما جاءت المجر خامسا

ً
رابعا

 
ً
 وأخيرا

ً
بنقطتين والرأس األخضر سادسا

بدون رصيد.

 كأس الرئيس
وفي كأس الرئيس »الترضية« لتحديد 
الــمــراكــز مـــن 25-32، فــــازت تشيلي على 
ــا الــجــنــوبــيــة  الــســعــوديــة 26-23، وكــــوريــ
على األوروغـــواي 37-30، لتتصدر كوريا 
الــجــنــوبــيــة مــجــمــوعــتــهــا األولـــــــى بــفــارق 
األهداف عن تشيلي ولكل منهما نقطتان 
 واألوروغواي 

ً
بينما ظلت السعودية ثالثا
 بدون رصيد.

ً
 وأخيرا

ً
رابعا

مباريات اليوم 
وتقام اليوم »الجمعة« 6 مباريات ضمن 

المجموعتين »األولى والثانية« في الدور 
الـــرئـــيـــســـي، حــيــث تــلــتــقــي فـــي الــخــامــســة 

والــنــصــف مـــســـاء ســلــوفــيــنــيــا مع 
إســبــانــيــا، والـــــرأس األخــضــر مع 
الــبــرتــغــال، وفــــي الــثــامــنــة مــســاء 

تلعب البرازيل مع المجر وإيران مع 
فرنسا وفي العاشرة والنصف 
مساء تلعب آيسلندا مع السويد 

والجبل األسود مع بولندا.

 مباريات السبت 
وتقام السبت 6 مباريات 

ضــمــن الــمــجــمــوعــتــيــن الــثــالــثــة والــرابــعــة 
بالدور الرئيسي حيث تلتقي في الخامسة 
ــع الــبــحــريــن  ــ ــر مـ ــاء مـــصـ والــــنــــصــــف مــــســ
وصربيا مع األرجنتين، وفي الثامنة مساء 
تلعب كــرواتــيــا مــع بلجيكا وهــولــنــدا مع 
ألمانيا وقطر مع النرويج على أن تختتم 
المباريات فــي العاشرة والنصف مساء 

بلقاء أميركا مع الدنمارك.

وثيقة تكشف تأجيل يوفنتوس دفع
جزء من راتب كريستيانو

توصل يوفنتوس وكريستيانو 
رونـــــــالـــــــدو إلـــــــى اتـــــفـــــاق فـــــي 2020 
لتأجيل دفــع أربعة أشهر من راتب 
الالعب البرتغالي، حسبما أظهرت 
وثيقة نشرتها صحيفة »كورييري 
ديــال ســيــرا« الخميس، والــتــي تلزم 
النادي اإليطالي، المتهم باالحتيال 
 ألنــــــه لــــم يــــدرج 

ً
الـــضـــريـــبـــي، نــــظــــرا

المدفوعات في الميزانية السنوية.
وأخفى اليوفي هذه الوثيقة، التي 

اطلق عليها في إيطاليا »الخطاب 
ــــري« الــــخــــاص بــكــريــســتــيــانــو،  ــــسـ الـ
وهي تكشف عن االتفاق مع النجم 
البرتغالي، الــذي وافــق النادي على 
أن يدفع له 19.8 مليون يورو، وهو 

المبلغ المقابل لراتب أربعة أشهر.
ــال يوفنتوس إنـــه وافـــق على  وقـ
تخفيض رواتــــب العــبــيــه لتخفيف 
وطأة الوضع االقتصادي الناتج عن 
الجائحة، لكن مكتب المدعي العام 

اكتشف أن االتفاقية لم تكن تنازاًل 
 لدفعه.

ً
عن الراتب بل كانت تأجيال

وال يظهر هذا المبلغ في ميزانية 
تــلــك الــســنــة الــمــالــيــة، لــذلــك يعتبره 
مكتب المدعي العام جريمة احتيال 

ضريبي.
ــة الـــمـــالـــيـــة  ــ ــــرطـ ــــشـ وصـــــــــــــادرت الـ
اإليــطــالــيــة الــوثــيــقــة فـــي 23 مـــارس 
2022، بحسب صحيفة »كورييري«، 
خــــالل عــمــلــيــة تــفــتــيــش أجـــريـــت في 

مكاتب يوفنتوس، ولــم يوقعها إال 
ــذاك  الــمــديــر الــريــاضــي اإليــطــالــي آنـ

فابيو باراتيشي.
ــم يــكــتــف الـــيـــوفـــي بـــاالتـــفـــاق  ــ ولــ
مــع كريستيانو فــقــط عــلــى تأجيل 
 مع 

ً
الــمــدفــوعــات، بــل تــوصــل أيــضــا

ــبــــي الـــفـــريـــق مــثــل  الـــعـــديـــد مــــن العــ
األرجنتيني باولو ديباال واإليطالي 
جورجيو كيليني إلى نفس االتفاق 

مع النادي اإليطالي.

نوفاك ديوكوفيتش

ــاك  ــ ــوفــ ــ واصـــــــــــــل الــــــصــــــربــــــي نــ
ــف خامًسا 

ّ
ديــوكــوفــيــتــش الــمــصــن

ــات عـــنـــدمـــا  ــبــ ــثــ ــه بــ ــدمــ ــقــ ــا تــ ــ ــًي ــمــ ــالــ عــ
ــــدور الــثــالــث مـــن بــطــولــة أســتــرالــيــا  بــلــغ الـ
الــمــفــتــوحــة، أولـــى الــبــطــوالت األربــــع الكبرى 
في كرة المضرب، بفوزه على الفرنسي إنزو 
كواكو 6-1 و6-7 )5-7( و6-2 و6- صفر امس في 
ملبورن، فيما وّدع العبان بــارزان المنافسات 
هما النرويجي كاسبر رود، واألميركي تايلور 

فريتس.
وعــانــى النجم الصربي تذبذبا في 
الــمــســتــوى فــي منتصف الــمــبــاراة 
قــبــل أن يــتــفــوق عــلــى منافسه 
191 على ملعب  المصنف 
رود اليــــــفــــــر أريــــــنــــــا، 
ليحقق فوزه الـ23 على 

التوالي في ملبورن.

ــة بــــــــاألحــــــــداث، جــمــعــت  ــئـ ــيـ ــلـ وفـــــــي مــــــبــــــاراة مـ
ديوكوفيتش لحظة متوترة مــع حكم الــمــبــاراة، 
عندما طالبه بــطــرد احــد المشجعين الـــذي كان 

مخموًرا.
ــنــــذ الـــنـــقـــطـــة األولــــــــــــى، مــمــا  ــمــــور مــ »إنـــــــــه مــــخــ
يستفزني«، هذا ما قاله ديوكوفيتش غاضبا في 

المجموعة الرابعة.
بــفــوزه هــــذا، ضـــرب ديــوكــوفــيــتــش مــوعــدا مع 
البلغاري غريغور ديميتروف في الدور المقبل، 
حيث فاز األخير على الصربي اآلخر السلو جيري 

6-3 و6-2 و0-6.

 إقصاءات متتالية 
ف ثانيا 

ّ
في المقابل، وّدع النرويجي رود المصن

المنافسات من الدور الثاني بخسارته أمام األميركي 
جنسون بروكسبي 3-6 و5-7 و6-7 )4-7( و2-6.

وتلقى رود عالجا مع نهاية المجموعة الثانية 

بسبب مشكلة في عضالت البطن، ولم يتحسن أداؤه 
بعد استئناف المباراة حيث خسر إرساله مرتين.

ويواجه بروكسبي في الدور المقبل مواطنه تومي 
بول الفائز على اإلسباني اليخاندرو دافيدوفيتش 

6-2 و2-6 و6-7 )4-7( و6-3 و4-6.
ووّدع أيضا كل من األلماني الكسندر زفيريف 
الثاني عشر، واألميركي اآلخر فريتز الثامن بخسارة 
األول أمام األميركي مايكل موه المصنف 107 عالميا 
6-7 )1-7( و6-4 و6-3 و6-2، والثاني أمام االسترالي 
اليكس بوبيرين 6-7 )4-7( و7-6 )7-2( و6-4 و7-6 

)6-8( و2-6.

 أنس جابر توّدع
وخرجت التونسية أنس جابر الثانية عالميا 
ــام التشيكية  ــ مـــن الـــــدور الــثــانــي بــخــســارتــهــا أمـ

ماركيتا فوندروسوفا 6-1 و5-7 و6-1 الخميس.
وعانت وصيفة بطلة ويمبلدون وفالشينغ ميدوز 

العام الماضي منذ بداية المباراة، وارتكبت أخطاء 
عــدة خصوصا في المجموعتين االولــى والثالثة 

اللتين خسرتهما بنتيجة واحدة 1-6.
واحتاجت فوندروسكوفا الى 24 دقيقة فقط 

لحسم المجموعة االولى 6-1.
وضـــربـــت فـــونـــدروســـكـــوفـــا مـــوعـــدا فـــي الــــدور 
الثالث مع مواطنتها الواعدة ليندا فروهفيرتوفا 

)17 عاما(.
وتابعت بليندا بنتشيتش سعيها كي تصبح 
ثــانــي العــبــة سويسرية تــفــوز ببطولة أستراليا 
المفتوحة، بعد فـــوزه على االميركية كلير ليو 

7-6 )7-3( و3-6.
ــا ســابــالــيــنــكــا  ــنــ وأظــــهــــرت الـــبـــيـــالروســـيـــة أريــ
الــخــامــســة جــدارتــهــا ببلوغها الــــدور الــثــالــث اثــر 
تغلبها على األميركية شيلبي روجرز المصنفة 
51 عالميا 6-3 و6-1 في ساعة و27 دقيقة لتضرب 

موعدا مع البلجيكية إليز ميرتنز الـ26.

ديوكوفيتش يتقدم بثبات... وخروج جابر من »أستراليا«ديوكوفيتش يتقدم بثبات... وخروج جابر من »أستراليا«

https://www.aljarida.com/article/11747
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وفيات

ناصر فالح عايض داهش العجمي
، شيع، الرجال: العقيلة، ق2، مقابل جسر الفنطاس، 

ً
64 عاما

النساء: العقيلة، ق2، ش212، م141، ت: 98981020، 66662249
يوسف أحمد عبدالعزيز الرقم

، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: مشرف، ق1، 
ً
63 عاما

ش1، م6، ت: 66533323، 99090660، 96968855
مضحي دحام مسباح السويط

، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: الفردوس، 
ً
67 عاما

ق9، ش1، ج1، م46، ت: 99818265، 95571788
بدرية ناصر سليمان الطيار 

زوجة: عبدالله علي حسين األنبعي
، شــيــعــت، الــعــزاء فــي الــمــقــبــرة فــقــط، ت: 99797277، 

ً
71 عــامــا

99755647 ،97788181 ،97911008 ،99018419
صديقة حسن عباس علي 
أرملة: حاجي علي صغير

، شيعت، الرجال: مسجد شعبان، شرق، النساء: عبدالله 
ً
94 عاما

 فقط (، ت: 50200353
ً
المبارك، ق3، ش314، م14،)عصرا
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ً
11:58 ظـــــــــــهـــــــــــــرا

 09:31 مــــــســــــــــــــــاءً 

 
ً
04:54 صبـــاحــــــا

04:12 مــــــســــــــــــــــاًء

الكاتشاب والثوم أنقذا حياته ... حتى القرآن يا مهربي المخدرات!
ــي الـــبـــحـــر  ــ ــا رجـــــــل تـــــــاه فــ ــجــ نــ
، بعد تناوله 

ً
الكاريبي 24 يــومــا

الـــكـــاتـــشـــاب والــــثــــوم فـــقـــط خـــال 
تلك المدة، قبل أن ينقذه عناصر 

اإلغاثة في المياه الكولومبية.
وقال إلفيس فرنسوا المتحدر 
ــــن جـــمـــهـــوريـــة الـــدومـــيـــنـــيـــكـــان  مـ
، في مقطع فيديو 

ً
والبالغ 47 عاما

نشرته البحرية الكولومبية: »لم 
تكن بحوزتي أي مأكوالت سوى 

عــبــوة مــن الــكــاتــشــاب ومسحوق 
ــن الــــمــــرق.  ــ ــوم ومـــكـــعـــبـــات مـ ــ ــثـ ــ الـ
فخلطت كــل هـــذه الــمــكــونــات مع 
 
ً
الماء وتناولتها طــوال 24 يوما
كــــي أســتــطــيــع الـــبـــقـــاء عـــلـــى قــيــد 

الحياة«.
وكــــــــــتــــــــــب الـــــــــنـــــــــاجـــــــــي كــــلــــمــــة 
»ساعدوني« على زورقه الشراعي، 
ر عليه، وهو على متنه، 

ُ
الذي عث

 شمال 
ً
 بحريا

ً
على بعد 120 ميا

غرب بويرتو بوليفار في مقاطعة 
ال غواخيرا في شمال الباد.

وأضـــــــاف فـــرنـــســـوا: »رصــــــدُت 
طـــائـــرة فـــي الــســمــاء بــتــاريــخ 15 
الــجــاري، وبـــدأت إرســـال إشــارات 
ــكـــاس أشــعــة  ــعـ لـــهـــا مــــن خـــــال انـ
الشمس على مرآة كانت بحوزتي، 
وعندما رأيتها تمّر مرتين أدركت 

 َمن في داخلها رأوني«.
ّ
أن

)أ ف ب(

تــفــاعــل نــشــطــاء عــلــى مــواقــع 
ــادم،  الـــتـــواصـــل مـــع فــيــديــو صــ
يبرز مختلف الطرق التي يتم 
من خالها تهريب المخدرات 

إلى السعودية.
ونــشــر اإلعــامــي السعودي 
ــم، عــبــر  ــريــ ــكــ ــدالــ ــبــ ــعــ ــل الــ ــيـــصـ فـ
 
ً
حــســابــه فــي »تــويــتــر«، مقطعا
ــوم،  ــيــ ــا الــ ــ ــيـ ــ ــع روسـ ــوقــ نـــقـــلـــه مــ
ــعــــرض  أمــــــــــــس، مـــــــن داخــــــــــــل مــ

ــنـــيـــة لــمــكــافــحــة  الـــلـــجـــنـــة الـــوطـ
المخدرات في المملكة، يظهر 
أبـــرز الــوســائــل غير المتوقعة 
ــمــــخــــدرات، ومــنــهــا  لــتــهــريــب الــ
وضــع مـــادة الشبو والحبوب 
المخدرة داخــل القرآن الكريم، 
وداخــــــــل الــــزبــــيــــب والـــطـــمـــاطـــم 
والـــــــــبـــــــــطـــــــــاطـــــــــس والـــــــــعـــــــــدس 
ــلـــة  ــفـــــص، وأي وســـيـ ــ ــــصـ ــفـ ــ والـ
ممكنة الستهداف الشباب، إلى 

درجة استخدام األكسسوارات 
النسائية.

ــــي الــفــيــديــو  ــــامـ وأرفــــــــق اإلعـ
بتعليق: »حــتــى الــقــرآن الكريم 
لــــم يــســلــم مــــن مـــهـــربـــي الــشــبــو 
والحبوب وكل أنواع المخدرات، 
ــداء  الــــتــــي يـــســـتـــهـــدف بـــهـــا األعـــــ
ـــن. الــشــبــو  ــوطـ أبــــنــــاء وبــــنــــات الــ
اآلفــــة الــجــديــدة دعــتــنــي لــزيــارة 
@NCNC_sa لـــنـــقـــل الـــتـــوعـــيـــة 

والــتــحــذيــر مــن هـــذه المصيبة، 
ومن حاول تهريب المخدر داخل 
القرآن لن يتوانى عن الترويج 

لطفل«.
 
ً
ــا ــاعــ ــفــ ــو تــ ــ ــديـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ وأثـــــــــــــار الـ

ــــرب مـــغـــردون  ، حـــيـــث أعــ
ً
ــرا ــيـ ــبـ كـ

عــــن اســتــيــائــهــم مــــن مـــثـــل هـــذه 
ــمـــارســـات غـــيـــر األخـــاقـــيـــة،  ــمـ الـ

والتي تجاوزت كل الحدود.

طوال القامة معرضون للسرطانطوال القامة معرضون للسرطان ر المزاج
ّ
ر المزاجأكل الدجاج ُيعك
ّ
أكل الدجاج ُيعك

كشف تحليل أجراه الصندوق العالمي ألبحاث السرطان 
أن طـــوال الــقــامــة مــعــرضــون لخطر اإلصـــابـــة بستة أنـــواع 

مختلفة من السرطانات.
 من العوامل التي يمكن أن 

ً
ومن المعروف أن هناك عددا

تزيد من خطر اإلصابة بالسرطان، ومنها النظام الغذائي 
والوزن وعادات نمط الحياة، مثل التدخين وشرب الكحول، 
الــتــي يــمــكــن أن تــزيــد مـــن فـــرص اإلصـــابـــة بــالــمــرض. ومــع 
ذلــك، هناك عوامل أخــرى خارجة عن إرادة اإلنسان، إال أن 

الصندوق العالمي اعتبر الطول أحد هذه العوامل.
 للبحث حلل األدلة 

ً
وقال موقع روسيا اليوم أمس إن فريقا

العالمية على الصلة بين النظام الغذائي والوزن والنشاط 
البدني والسرطان، وخلص إلى أنه كان هناك دليل »قوي« 
على أنه كلما زاد الطول زاد خطر اإلصابة بسرطان المبيض 

والبروستاتا والبنكرياس والقولون والمستقيم.

ُيعد الدجاج أحد أبرز مصادر البروتين، وهو من بين 
 في العالم، لكن هــذا الغذاء قد 

ً
األطعمة األكثر شيوعا

 بشكل كبير، في حال تم تحضيره بطريقة 
ً
يصبح مؤذيا

غير صحية، مثل القلي في الزيت.
وقال موقع إيت ذيس، في دراسة نقلها موقع سكاي 
نــيــوز، أمــــس، إن تــنــاول الـــدجـــاج الــمــقــلــي ال يــخــلــو من 
مخاطر صحية كبرى، الحتوائه على نسبة عالية من 
 إلى 

ً
 عن تأثيره النفسي، الفتا

ً
الدهون المتحولة، فضا

أن تفاعل الهرمونات الذي يحصل في الجسم، إثر تناول 
الدجاج المقلي، يؤدي إلى تعكير المزاج.

وتقدم الكثير من المطاعم الدجاج المقلي إلى جانب 
بطاطس مقلية ومشروبات غازية، وهو ما يزيد الطين 

بلة، فيتفاقم األذى الذي يلحق بالصحة.

بوتين: ضربوا والدتي وسرقوها
كــشــف الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــاديــمــيــر 
بوتين بعض القصص العائلية الخاصة 
بأسرته أثناء حصار لينينغراد في فترة 

الحرب.

ــــال مـــشـــاركـــتـــه فــي  ــيـــن، خـ وقــــــال بـــوتـ
فعاليات بمناسبة الــذكــرى الـــ 80 لرفع 
الحصار عن لينينغراد في مدينة سانت 
بـــطـــرســـبـــرغ، فــــي تـــصـــريـــح نــقــلــه مــوقــع 

الــعــربــيــة نــت أمـــس: »لــقــد ســرقــوا بطاقة 
الــتــمــويــن الــخــاصــة بــــوالــــدتــــي... جـــاءت 
للحصول على الخبز، فضربها أحدهم 
على ذراعها، وأمسك بالبطاقة وهرب... 

وانتهى األمر«.
ــراف بـــــاإلبـــــادة  ــ ــ ــتـ ــ ــ وأكــــــــد أهــــمــــيــــة االعـ
الجماعية لسكان االتــحــاد السوفياتي 
خـــال الــحــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، حيث 
قال في اجتماع مع قدامى المحاربين إن 
قضية االعتراف باإلبادة الجماعية ضد 
السكان المدنيين في االتحاد السوفياتي 

.
ً
أثناء الحرب مهمة جدا

وأضاف: »قد عثرت إدارة البحث على 
أخي الذي دفن في مدافن بيسكاريوف. 
لم يكن والداي يعرفان، أرسلوا لهما فقط 
قطعة مــن الــــورق، كتب عليها أنــه مات 
أثناء الحصار، وهذا كل شيء، فقط خال 
الحصار. أما اإلدارة فقد قامت بالبحث 
حتى عثرت على الموقع الذي دفن فيه، 
لذلك أعرف من تجربتي الخاصة أن هذا 

عمل جيد ونبيل«.

الشكاوى والتوزيع: 
شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

تلفون: 1828111 - داخلي:739 - فاكس: 22252540

اإلعانات: 
شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع 

تلفون: 1828111 - داخلي: ٧٠٠ - فاكس: 22252537
ads@aljarida.com :البريد اإللكتروني
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يومية سياسية مستقلة

فــي مــقــال األســبــوع الــمــاضــي، نــشــرنــا الــرســالــة 
التي أرسلها الكرنل كاكس للشيخ مبارك الصباح، 
ويشير فيها إلى موضوع العثور على أسلحة على 
ل: كيف حدث ذلك،  ظهر سفينة كويتية، ويتساء
رغم أن الشيخ مبارك تعّهد بمنع تجارة األسلحة 
في الكويت أو نقلها عبر ميناء الكويت إلى موانئ 

خليجية أخرى؟
وقد رّد الشيخ مبارك على رسالة كاكس بالقول 
 على االلتزام بتعّهده بخصوص 

ً
إنه حريص جدا

 
ً
ــل على ذلك بأنه أصــدر أمرا

ّ
تجارة األسلحة، ودل

لتجار األسلحة الكويتيين بوقف تجارة الساح، 
كما أنه طلب من التاجر يوسف الزواوي في مسقط 
 أنه رغم 

ً
منع تداول الساح مع تجار الكويت، مؤكدا

وجــود مصالح للكويت في تجارة الــســاح، فإنه 
منع هذه التجارة امتثااًل لرغبة الدولة البريطانية، 
 أن »اتباع امركم ورضاكم علينا هو اعظم 

ً
موضحا

المصالح«.
أما بخصوص حمولة الساح التي ُعثر عليها 
على ظهر سفينة كويتية، فقد أكد الشيخ مبارك 
أنها تحت سيطرته، وأن الحمولة تم حفظها في 
الجمرك الكويتي لحين اتخاذ قرار بشأنها. وإليكم 

نص رسالة الشيخ مبارك الجوابية:
»من مبارك الصباح حاكم الكويت الى حضرة 
صاحب الشوكة واالجـــال كرنيل كاكس باليوز 
وقنسل جنرال الدولت البهية القيصرية اإلنكليزية 
فــي خليج فـــارس دام بــقــاه امــيــن غــب الــســؤال عن 
عزيز خاطركم هو انه بيد الخلوص اخذت امركم 
العالي الــمــؤرخ 7 جماد اول سنة 1328 و17 مي 

910 امـــر حــضــرتــكــم الــعــالــيــة منجهة األسلحة 
الممنوعة من جانب الدولة البهية القيصرية 
اإلنكليزية انــي مخلصكم متبع اوامــركــم بكل 
األحوال واني من اخذة )أخذت( الخبر من مدة 
خمسة اشهر تشديد الدولة البهية في مسكة 
)مسقط( على منع المذكور بــدون ما يجيني 
امر من مقام حضرتكم العالية سويت تلغراف 
الى السيد يوسف الزواوي في مسكة )مسقط( 
يــنــبــه عــلــى جــمــيــع ســفــايــن )ســـفـــن( رعــيــتــي ال 
يــحــمــلــون األســـلـــحـــة لــطــرفــنــا وال لــكــل مــكــان 
وجميع رعيتي أيــضــا ال يعاملون فــي هكذا 
اجناس مع انه رعيتي من قديم ما يعاملون 
فــي هــكــذا اجــنــاس اال ان الــعــجــم واهــــل نجد 
يعاملون وفي وقت الماضي سكوة )سكوت( 
الدولة عن هذا الخصوص عاد لطرفنا منه 
مــقــدار ويتصرف على العشاير مخصوص 
ال لــغــيــرهــم ونــحــنــا أيــضــا لــنــا مــنــه مصالح 
لكن تركناه اتباعا المركم الن اتباع امركم 
ورضاكم علينا هو اعظم المصالح لنا واما 
الذي وصل لطرفنا بالسنبوك حسبما عرفكم 
صاحب الجاه العالي قبطان شكسبير هو 
موضوع في محل الكمرك وامــر حضرتكم 
العالية ان الدولة البهية تجاوب عنا هذا 
يــقــيــنــا عــنــدنــا ومــــا حــنــا اال بــالــلــه ثـــم بها 
وتــحــت نــظــرهــا وحــمــايــتــهــا ربــنــا يوفقنا 

دائما لجلب مراضيكم هذا والمأمول وقوع 
انظاركم العالية ودمتم سالمين محروسين 15 

جماد اول سنة 1328«.

الشيخ مبارك يطلب من الزواوي منع الشيخ مبارك يطلب من الزواوي منع 
تداول السالح مع تجار الكويتتداول السالح مع تجار الكويت

وثيقة  لها تاريخ

باسم اللوغاني
loughanib@hotmail.com
@loughanib   

فهد البسامقلقس آلخر نفس

ال تستهينوا بــدورنــا فــي سلسلة الحياة وقدرتنا على 
الــبــقــاء واالســـتـــمـــرار، فــنــحــن مــثــل الــطــحــالــب بــيــن الحيتان 
والــــقــــروش الــمــفــتــرســة، يـــأكـــل كــبــيــرهــا الــصــغــيــر وقــوّيــهــا 
الضعيف، ونحن بينهم نعرف كيف نلتقط أرزاقنا ونلمع 
أنفسنا ونقضي حاجاتنا وحاجاتهم عند الطلب وبعد 

م المقسوم.
ّ
تسل

صناعة نحت الكلمات الكبيرة ورفــع الشعارات الرنانة 
ال أحــد يجيدها مثلنا، فكما أظنكم تعرفون أن أفضل َمن 
يتحدث عن الشرف هو من ال يمتلكه، مثل الفقير حين يتكلم 
 
ً
عــن حــيــاة الــثــراء الــتــي لــم يجّربها، فيكون حديثه خياليا
، وهــذا ما يخلب ألباب الجماهير ويلهب خيالهم 

ً
مشوقا

وينعش آمالهم، وهــذا سر حرفتنا ومهارتنا، ناهيكم عن 
ة في تحريض الناس على محاربة طواحين 

ّ
موهبتنا الفذ

الهواء وخياالت المآتة وتحميلها أسباب التراجع والفساد 
وكــل المصايب التي قد يكون معزبنا ورّب عملنا الخفي 
ساهم بها أو ارتكب مثلها وأكثر، لكن دي حاجة ودي حاجة.
ت التكنولوجيا وفرشت  كانت ماعبنا محدودة، فجاء
لنا األرض، وبعكس المجانين الذين كشفهم هذا التطور 
التقني، فإنه ستر علينا وصنع هالتنا وقيمتنا ولم يُعد أحد 
يصدق من كان يعرف حقيقتنا و»أخاقنا« قبل ظهوره، هذا 
س اإلصاحي، ومثل هذا 

َ
ف

ّ
وال يغّركم الهدوء واالستقرار والن

الكام األجوف الذي نتقن مثله وأكثر، فنحن سنبقى وستظل 
 على خدماتنا، مــادام 

ً
الحاجة مستمرة لنا والطلب عاليا

هناك نفط وأموال وحيتان وقروش وناس »هبلة« تصّدق.
إلى اللقاء في المعركة القادمة.

نقطة

احعزم وخطاوي
ّ

وض
nashmi22@hotmail.com

درايش

عــــــــســــــــى رّبــــــــــــــــــــي يــــــــيــــــــّســــــــر لــــــــــــك خــــــــطــــــــاوي
لــــــطــــــويــــــلــــــه لـــــــــمـــــــــشـــــــــاويـــــــــر ا عــــــــلــــــــى درب ا

ـــــــــق بــــــــــــاألمــــــــــــل مــــــــــــا كــــــــنــــــــت نــــــــــــاوي
ّ
وتـــــــــحـــــــــق

وتــــــــمــــــــشــــــــي فــــــــــــي حــــــــمــــــــولــــــــك لــــــــــــو ثــــقــــيــــلــــه 
يــــــــــبــــــــــي لــــــــــــــك قــــــــــلــــــــــب لــــــــــــــــأزمــــــــــــــــات قــــــــــــــاوي

ــه  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ وكـــــــــــــــــل مـــــــــــــا الن حـــــــيـــــــلـــــــه تـــــــــشـــــــــد حـ
وتــــــــــنــــــــــقــــــــــذ دارنـــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــن هــــــــــالــــــــــبــــــــــاوي

فــــــــــســــــــــاد ونــــــــــــْهــــــــــــب وأطــــــــــــــــبــــــــــــــــاٍع دخــــــيــــــلــــــه
ولـــــــــــكـــــــــــن بــــــــــالــــــــــعــــــــــدل وّيـــــــــــــــــــــا الـــــــــتـــــــــســـــــــاوي

ســـــــيـــــــلـــــــه  و ي  أ ر  تــــــــــــــــبــــــــــــــــّر يـــــــــــــه  غـــــــــــــا ال  و
فـــــــــــــــــداوي أو شـــــــــــخـــــــــــٍص  عـــــــــــــم  بـــــــــــــن  وال 

عـــــــــــن الــــــــــقــــــــــانــــــــــون تـــــــحـــــــمـــــــونـــــــه ب ِحـــــيـــــلـــــه 
ــه وكـــــــــــــــل الـــــــــــدعـــــــــــاوي ــ ــتــ ــ ــمــ ــ ــهــ ــ ِبــــــــــــــــــري مـــــــــــن تــ

ــه!  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ واهــــــــــــــــــو بـــــــــــاألمـــــــــــس مـــــــــنـــــــــشـــــــــوٍر غـ
ويـــــــــمـــــــــر الــــــــــذيــــــــــب بـــــــيـــــــن الــــــــــنــــــــــاس عــــــــــاوي

ويـــــــــــشـــــــــــوفـــــــــــونـــــــــــه وال بــــــــــالــــــــــيــــــــــد حـــــيـــــلـــــه 
تــــــــمــــــــل الــــــــــــنــــــــــــاس وتــــــــخــــــــيــــــــب الــــــــهــــــــقــــــــاوي

إذا مــــــــــــر الــــــــــــزمــــــــــــن مــــــــــــا مــــــــــــن حـــــصـــــيـــــلـــــه! 
تــــــعــــــْبــــــنــــــا مــــــــــن الـــــــــــــرجـــــــــــــاوي والــــــــمــــــــنــــــــاوي

وأحــــــــــــــيــــــــــــــان الــــــــصــــــــبــــــــر مــــــــــاهــــــــــو فــــضــــيــــلــــه
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