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وزير الخارجية لمحاسبة متطرف 
أحرق المصحف في استكهولم

 »استفزاز خطير يؤجج مشاعر المسلمين حول العالم«
أعــــــــرب وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الـــــشـــــيـــــخ ســــــالــــــم الـــــصـــــبـــــاح، 
أمــس، عن إدانــتــه واستنكاره 
الــــــشــــــديــــــديــــــن لــــــقــــــيــــــام أحــــــد 
المتطرفين بحرق نسخة من 
المصحف الشريف أمام مبنى 
ســـفـــارة تــركــيــا فـــي الــعــاصــمــة 
السويدية استكهولم، والذي 
ــه تـــأجـــيـــج مــشــاعــر  ــأنــ ــــن شــ مـ
ــم،  ــالــ ــعــ ــيـــن حـــــــول الــ ــلـــمـ الـــمـــسـ
ويشّكل استفزازا خطيرا لهم.

ودعــا الــوزيــر، فــي تصريح 
ــي إلـــى  ــ ــدولـ ــ ــه، الـــمـــجـــتـــمـــع الـ ــ لــ
ل مسؤولياته لوقف مثل  تحمُّ
هذه األعمال المرفوضة ونبذ 
كل أشكال الكراهية والتطرف،  
ومحاسبة مرتكبيها، والعمل 
على عدم الربط بين السياسة 
والــــديــــن، ونــشــر قــيــم الــحــوار 
والتسامح والتعايش السلمي 

بين الشعوب، ومنع أي شكل 
من أشكال اإلساءة لكل األديان 

السماوية.

»المناقصات« يرفض ترسية الحزمة 3 بمطار 
»T2« على ثاني أقل األسعار

● سيد القصاص
ــاز الــــمــــركــــزي  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ رفــــــــض الـ
لــلــمــنــاقــصــات الـــعـــامـــة تــوصــيــة 
وزارة األشغال العامة بترسية 
مناقصة إنشاء وإنجاز وتأثيث 
وصــيــانــة الــحــزمــة »3« لمواقف 
ومـــمـــرات الـــطـــائـــرات والــمــبــانــي 
الخدمية لمبنى الركاب الجديد 
بمطار الكويت »T2« على الشركة 
ــل األســــعــــار  ــ ــانــــي أقــ ــة ثــ ــبـ صـــاحـ

بمبلغ 227.259 مليون دينار. 
وقال الجهاز، إن الرفض جاء 
بناء على كتاب من إدارة الفتوى 
والتشريع، على أن تتم دراســة 
العطاءات التي تلي ذلك العطاء 
من »األشغال« وموافاة الجهاز 

بالتوصية بعد الدراسة. 
ــاز اســـتـــعـــجـــل  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ وكــــــــــان الـ
ــرفــــع تــوصــيــتــهــا  »األشــــــغــــــال« لــ
بخصوص الحزمة الثالثة التي 

تــتــكــون مــن مــدرجــي الــطــائــرات 
الــشــرقــي والـــغـــربـــي وتــمــتــد من 
مبنى »T2« على مساحة تقدر 
ـــ 3.210 مـــايـــيـــن مـــتـــر مـــربـــع،  بــ
ــواقـــــف الــــطــــائــــرات،  وتـــشـــمـــل مـــ
ــرات مــرتــبــطــة  ــ ــمـ ــ ــات ومـ ــ ــاحـ ــ وسـ
 
ً
ــا ــرقــ ــــدارج الــــحــــالــــيــــة، وطــ ــمـ ــ ــالـ ــ بـ

ــاق  ــفــ لـــلـــخـــدمـــات الــــجــــويــــة، وأنــ
الــخــدمــات الــمــرتــبــطــة بالمبنى 
2، ومــحــطــة كــهــربــائــيــة، ومبنى 
الــتــجــهــيــزات الــغــذائــيــة، ومبنى 
الدعم واإلسناد، وجسور الركاب 

المتحركة.
يذكر أن »األشغال« تعمل على 
الدفع بإنجاز مشروع »T2« وبدء 
تنفيذ الحزمة الثالثة لتتماشى 
مــــع أعــــمــــال الــمــبــنــى الــرئــيــســي 

للمشروع.

عادل سامي

سالم الصباح

 حاملو 
ً
الموسوي لـ ةديرجلا.: 17 ألفا

بطاقات التبرع باألعضاء في الكويت
 العام الماضي«

ً
 من 32 متبرعا

ً
 »استئصال 80 عضوا

● عادل سامي
ــة  ــيـ ــعـ ــمـ ــجـ كـــــشـــــف رئــــــيــــــس الـ
الـــكـــويـــتـــيـــة لـــــزراعـــــة األعــــضــــاء، 
رئــيــس وحـــدة تــوفــيــر األعــضــاء 
بــمــركــز حــامــد الــعــيــســى لــزراعــة 
األعضاء، د. مصطفى الموسوي، 
أن عدد حاملي بطاقات التبرع 

.
ً
 حاليا

ً
باألعضاء 17 ألفا

وأعــــــــلــــــــن الــــــــمــــــــوســــــــوي، فـــي 
تــصــريــح لـــ »الـــجـــريـــدة«، تنظيم 
حملة »أنقذ حياة« خال فبراير 
المقبل، لمضاعفة أعداد حاملي 
بطاقات، وإنقاذ مرضى الفشل 
العضوي والتسجيل للحصول 
على بطاقات التبرع باألعضاء. 
وتمنى الموسوي أن تسهم 
الــحــمــلــة بــنــشــر ثــقــافــة الــتــبــرع، 
مــن خـــال مــشــاركــة الناشطين 
ــائـــــل  ــلـــــى وســـ والــــــمــــــؤثــــــريــــــن عـــ

التواصل.
وأضـــــاف أنـــه ألول مـــرة منذ 
إنــشــاء برنامج زراعـــة األعضاء 
بالكويت، ترتفع عمليات زراعة 

الكلى من المتبرعين المتوفين 
دمـــاغـــيـــا خــــال 2022، مــقــارنــة 
بالمتبرعين أحياء بمركز حامد 

العيسى لزراعة األعضاء.
وأشــار إلى أن المركز ُيجري 
نــحــو 100 عــمــلــيــة زراعــــــة كلى 
ــا إلـــى  ــتـ ــنـــويـــا، الفـ بـــالـــكـــويـــت سـ
أنــه في السابق كــان 30 بالمئة 
تأتي من الوفيات والـ 70 بالمئة 
مــن األحـــيـــاء، وخــــال الــســنــوات 
ــلــــى الـــتـــي  ــكــ األخــــــيــــــرة زادت الــ
يــتــم أخــذهــا مــن الــوفــيــات حتى 
وصلت إلــى 40 بالمئة، ثم إلى 
ــرة الــعــام  50 بــالــمــئــة، وألول مــ
الــمــاضــي نــــزرع 51 بــالــمــئــة من 
الوفيات و49 بالمئة من األحياء.
وقـــــــــــال الــــــمــــــوســــــوي إن 80 
عــضــوا تــم استئصالها مــن 32 
مــتــبــرعــا مـــن مــتــوفــيــن دمــاغــيــا 
العام الماضي، في مركز حامد 
العيسى لزراعة األعضاء، بواقع 
62 كلية و15 كبدا، وبنكرياس 

واحد، وقلب ورئة.
وذكر أن الجديد في برنامج 

ــادة عـــدد  ــ ــ ــة الـــكـــلـــى هــــو زيـ زراعـــــ
العمليات زراعتها عند المرضى 
الذين يعانون السمنة وزيــادة 
الوزن، إضافة إلى استخدام أكثر 

من شريان عند الزراعة.

اعتماد الدفعة الرابعة من »رصيد إجازات 
الصحة« األسبوع الجاري

● عادل سامي
علمت »الــجــريــدة« أن وزارة الــصــحــة تعمل على 
قدم وساق العتماد الدفعة الرابعة من البدل النقدي 

لرصيد اإلجازات من موظفيها المواطنين.
وقالت مصادر صحية مطلعة إنه سيتم االنتهاء 
مــن الــدفــعــة الــرابــعــة خــال األســبــوع الــجــاري والتي 
تشمل عددا من المناطق الصحية واإلدارات المركزية.
وأوضــحــت أن األيــــام المقبلة ستشهد التدقيق 
على كشوفات الدفعة الرابعة تمهيدا لصرف البدل 

النقدي خال أيام.

وأشــارت إلى أن الــوزارة اعتمدت نهاية األسبوع 
الماضي الدفعة الثالثة مــن الــبــدل النقدي لرصيد 
اإلجـــازات والتي شملت منطقة الفروانية الصحية 
وهي المنطقة الصحية األولى التي تنتهي من إعداد 

كشوفات موظفيها.
يــذكــر أن الــفــتــرة الماضية شــهــدت تحويل ثاث 
ــدل الـــنـــقـــدي لــرصــيــد اإلجــــــــازات من  ــبـ ــن الـ ــات مـ ــعـ دفـ
الموظفين المواطنين إلى البنك المركزي، إليداعها 

في حسابات المستحقين.

مصطفى الموسوي

مستشفى جابر يجري 3 عمليات تجميلية بتقنية جديدة
المزيدي: تقنيات »الصحة« الحديثة تتماشى مع رؤية الكويت 2035

كشف اختصاصي الجراحة 
الــعــامــة والمناظير والسمنة 
في مستشفى جابر د. حمود 
ــورة عــلــمــيــة  ــ الـــرشـــيـــدي عــــن ثــ
ــيـــات الـــتـــجـــمـــيـــل تــم  ــلـ ــمـ فـــــي عـ
اســـتـــحـــداثـــهـــا بــالــمــســتــشــفــى، 
مــؤكــدا إجــــراء 3 عــمــلــيــات في 
عــمــلــيــة واحــــــــدة بـــاســـتـــخـــدام 
طــريــقــة جــديــدة تــطــبــق للمرة 
األولــــى فــي الــكــويــت ومنطقة 

الشرق األوسط.
وقال الرشيدي، في تصريح 
صـــحـــافـــي، إن هــــذه الــطــريــقــة 
أطلق عليها اسم عملية »شد 
البطن المخفية«، وتجرى لمن 
 من 

ً
يشتكي انفصااًل عضليا

غير ترهات بالجلد ومن غير 
اللجوء إلــى الــجــرح العرضي 

التقليدي.
وأضـــــــــــــاف الــــــرشــــــيــــــدي أن 
ــــدة تـــرتـــكـــز  ــــديـ ــــجـ الــــطــــريــــقــــة الـ
عــلــى الــتــنــســيــق بــيــن جــراحــة 
المناظير وجراحة التجميل، 
والـــعـــمـــلـــيـــة ســــتــــحــــدث ثـــــورة 
ـــة  ـــراحـ جــــــديــــــدة فــــــي عـــــالـــــم جـ
الـــتـــرمـــيـــم والـــتـــجـــمـــيـــل، الفــتــا 
إلــى أنهم قاموا بتوثيق هذه 

العملية في المجات العالمية.
وأوضــــــــــح أن إجــــــــــراء هــــذه 
العملية يستغرق 3 ساعات، 
وتتميز عن الطريقة التقليدية 
بــأنــه يــتــم اســتــخــدام المنظار 
ــــي لــــشــــد الـــعـــضـــات  ــــراحـ ــــجـ الـ
وجهاز Vaser لشفط الدهون 
وشــد الجلد في نفس الوقت، 
فــتــتــجــنــب الـــمـــريـــضـــة الـــجـــرح 
التقليدي الكبير، ويقل األلــم 

ــا إلــــــى أن أكـــثـــر  ــتــ ، الفــ
ً
كــــثــــيــــرا

ــذه  ــة تــســتــفــيــد مــــن هـ ــريـــحـ شـ
العملية هــي شريحة النساء 

بعد الوالدة.
مــن جانبها، أكـــدت رئيسة 
وحــــدة جـــراحـــة الــتــجــمــيــل في 
مـــســـتـــشـــفـــى جــــابــــر د. ســـــارة 
ــفـــى  ــتـــشـ ــمـــسـ الــــــيــــــوحــــــة أن الـ
لــــــــديــــــــه عـــــــــــــدة تــــخــــصــــصــــات 
ــل مـــــع بـــعـــضـــهـــا، وهـــــذا  ــمـ ــعـ تـ

الــتــعــاون الــحــاصــل بــيــن أكثر 
مــــن تـــخـــصـــص يـــســـاعـــد عــلــى 
االبتكار في المستشفى، كما 
ــاء عــلــى صقل  ــبــ يــســاعــد األطــ
مــواهــبــهــم وتــنــمــيــة قــدراتــهــم، 
ويـــــزيـــــد مـــــن فــــرصــــة تـــطـــويـــر 
التقنيات، مضيفة أنه في هذه 
العملية هناك أكثر من تقنية 
جمعت مــع بعضها وشكلت 
شيئا مبتكرا، وكــذلــك العمل 
ــي يـــعـــطـــي خــــبــــرات  ــاونــ ــعــ ــتــ الــ

متبادلة.
ــيـــس قــســم  بــــــــدوره، هـــنـــأ رئـ
الجراحة في مستشفى جابر 
د. ســلــيــمــان الــمــزيــدي القسم 
بهذا اإلنجاز الذي يعتبر األول 
من نوعه في عالم الجراحة من 
ناحية الجراحات المتعاونة 
من أكثر من تخصص، مشيرا 
إلــــــى أن هــــــذا الـــتـــمـــيـــز بــقــســم 
ــن حـــيـــث تـــعـــاون  الــــجــــراحــــة مــ
التخصصات المختلفة غالبا 
ما يأتي بتطورات وابتكارات 
تصب في مصلحة المريض.
ورأى الــمــزيــدي أن التقنيات 
الــحــديــثــة الـــتـــي تــســتــخــدمــهــا 
 
ً
وزارة الصحة تأتي تماشيا

مع رؤية الكويت 2035.

الرشيدي والمزيدي واليوحة عقب إجراء العمليات الجراحية

 15 زراعة بطارية قلب لألطفال العام الماضي
افتتاح عيادة فسلجة القلب لألطفال في »الصدري«

كــشــفــت وزارة الـــصـــحـــة عــــن افــتــتــاح 
عيادة فسلجة القلب لألطفال بمستشفى 
ــن نــوعــهــا  ــ الــــــصــــــدري، وهــــــي األولـــــــــى مـ
بالكويت، والتي تقدم خيارات عاجية 
مــتــعــددة، كالقسطرة الكهربائية وزرع 

منظم ضربات القلب لألطفال.
ــة  ــ ــنـــت الـــــــــوزارة إجـــــــراء 15 زراعـ ــلـ وأعـ
بـــطـــاريـــة قـــلـــب لـــألطـــفـــال، و40 قــســطــرة 
كهربائية عاجية بمستشفى الصدري 

خال العام الماضي.
ــلـــجـــة الـــقـــلـــب  وقـــــــــال اســـــتـــــشـــــاري فـــسـ
بالمستشفى د. محمد إبراهيم إن عيادة 
فــســلــجــة الــقــلــب لــألطــفــال بــــ »الـــصـــدري« 
معنية بعاج مشاكل كهرباء القلب عند 
األطفال واإلغماء المفاجئ أو من يعانون 

من تاريخ مرضي للقلب.
وأوضــح د. إبراهيم أن العيادة تقدم 
جميع الخدمات التشخيصية والعاجية 

لــألطــفــال والـــذيـــن يــعــانــون مـــن مــشــاكــل 
القلب، كجراحات القلب المفتوح وإجراء 
القسطرة التداخلية، وتركيب بطاريات 
الــقــلــب، مــضــيــفــا أن الــطــبــيــب يــلــجــأ إلــى 
تركيب بطارية لشخص ما إذا كان يعاني 
مــن تباطؤ شــديــد أو تــســارع شــديــد في 
ضربات القلب، وال يستجيب للعاجات 

الدوائية أو القسطرة.

»شد البطن 
المخفية« تجرى 

بالتعاون 
بين جراحي 

المناظير 
والتجميل 

الرشيدي

»اإلعالم«: تعزيز التعاون
مع »السياحة العالمية«

بحث الوكيل المساعد لقطاع السياحة في 
وزارة االعام سعود الخالدي في العاصمة 
اإلسبانية مدريد تعزيز التعاون بين الكويت 
ومنظمة السياحة العالمية واالستفادة من 
خبرات المنظمة ودراساتها العــادة تنظيم 

القطاع السياحي في الكويت.
جاء ذلك في اجتماع الخالدي مع األمين 
ــام لــلــمــنــظــمــة زوراب بــولــولــيــكــاشــفــيــلــي  ــعـ الـ
ومـــديـــرة اإلدارة اإلقــلــيــمــيــة لمنطقة الــشــرق 
األوسط في المنظمة التابعة لألمم المتحدة 
بـــســـمـــة الــــمــــيــــمــــان عــــلــــى هــــامــــش فـــعـــالـــيـــات 
المهرجان الــدولــي للسياحة )فــيــتــور( الــذي 

يقام في مدريد.
وقـــال الــخــالــدي فــي تصريح لـــ »كــونــا« انه 
ين االستعانة بالخبرات  بحث خــال اللقاء
االستشارية والــزيــارات الميدانية واالطــاع 
على احتياجات السياحة الكويتية وتبادل 
االفكار والخبرات، معربا عن أمله في تعزيز 
التعاون مع المنظمة التي تعد الكويت عضوا 

مؤسسا فيها.
وذكر انه وجه دعوة لألمين العام للمنظمة 
والمديرة اإلقليمية لزيارة الكويت واالطاع 
عـــن قــــرب عــلــى الــمــقــومــات الــســيــاحــيــة الــتــي 

تتمتع بها.
ــه طـــرح عـــدة أفــكــار مــن بينها  وأضــــاف انـ
اقــامــة مــعــارض سياحية فــي الــكــويــت تحت 
مظلة المنظمة حــول المنتجات السياحية 
والتركيز على ما تتميز به الكويت للمنتج 
الـــســـيـــاحـــي الـــغـــذائـــي والـــتـــســـويـــقـــي وكـــذلـــك 
االســــتــــفــــادة مــــن تـــقـــاريـــر مــنــظــمــة الــســيــاحــة 
العالمية واحصائياتها ودراســاتــهــا حول 
الــوضــع السياحي الكويتي وايــجــاد الطرق 
المناسبة لتطويرها كون السياحة تستقطب 

ثقافات ومجتمعات جديدة.

الضباب يغطي البالد... ودعوات لتوخي الحذر

غطى الضباب الكثيف معظم مناطق الباد صباح أمس، 
ومن المتوقع أن يستمر حتى اليوم.

ي 
ّ

ودعت الجهات المختصة المواطنين والمقيمين إلى توخ
 النعدام الرؤية بشكل كبير 

ً
الحذر خشية وقوع حوادث، نظرا

على الطرقات العامة.
من جهتها، حــذرت إدارة األرصـــاد الجوية من انخفاض 
فــي الــرؤيــة األفقية بسبب الضباب، مشيرة إلــى أن الطقس 

 للبرودة والرياح متقلبة االتجاه إلى شمالية 
ً
سيكون مائا

غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة بين 6 و24 كلم بالساعة، 
مع ظهور بعض السحب المتفرقة.

وقالت »األرصاد« إنه من المتوقع انخفاض الرؤية األفقية 
بسبب الضباب، إذ تصل إلى أقل من 1000م، وقد تنعدم على 

بعض المناطق.
بــدورهــا، أهابت إدارة اإلعــام األمني في وزارة الداخلية 

 لتحذيرات األرصاد 
ً
بالجميع توخي الحيطة والحذر، نظرا

الــجــويــة مــن انــخــفــاض بــالــرؤيــة فــي بعض المناطق بسبب 
الضباب، خاصة في المناطق المكشوفة.

وناشدت الجميع عدم التردد عند الضرورة باالتصال على 
هاتف الطوارئ ألي مساعدات إنسانية أو أمنية أو مرورية.
)تصوير عوض التعمري(

https://www.aljarida.com/article/11811
https://www.aljarida.com/article/11795
https://www.aljarida.com/article/11800
https://www.aljarida.com/article/11860
https://www.aljarida.com/article/11862
https://www.aljarida.com/article/11865
https://www.aljarida.com/article/11867
https://www.aljarida.com/article/11871


22 يناير 2023م

29 جمادى اآلخرة 1444هـ

العدد 5241 - السنة السادسة عشرة

األحد

www.aljarida.com

بطء تطور شركات 
االستثمار... عقدة 

القطاع المالي

رسائل مشبوهة 
تستهدف محدودي 

الثقافة المالية!

عتب إيراني على األسد 
»يطّير« زيارة عبداللهيان 

لموسكو

مؤسسة البابطين 
الثقافية شكلت مجلس 

أمنائها الجديد

منافسات النسخة 
61 لكأس األمير تنطلق 

اليوم

 اقتصاد

 اقتصاد

 دوليات

 ثقافات

 رياضة

٠٩

١٠

17

١٦

١٨

23 مليون دينار 
اإلنفاق المجتمعي 

»الوطني«  لـ
في 2022

ال جلسات حتى صدور حكم »الدستورية«
الحكومة تدرس مقاطعتها في ظل تزايد فرص إبطال مجلس األمة

مها الدعوة لحضور جلسة مجلس 
ّ
مع تسل

األمــة العادية المقررة بعد غد، والتي يتصّدر 
جدول أعمالها االستجوابان المقدمان لوزيريها 
عبدالوهاب الرشيد وبراك الشيتان إضافة إلى 
 إلى 

ً
القوانين الشعبية، تتجه الحكومة جديا

مقاطعة جلسات المجلس، حتى تقول المحكمة 
الدستورية كلمتها األخيرة في الطعون المقدمة 

على سالمة العملية االنتخابية.
وعلمت »الــجــريــدة« مــن مــصــادرهــا، أن عدم 

حـــضـــور الـــحـــكـــومـــة لــلــجــلــســات بــســبــب رفـــض 
ــقــــروض«  تــحــقــيــق شـــرطـــهـــا بــســحــب »شـــــــراء الــ
واالستجوابين، قد يترتب عليه وضع الوزراء 
اســـتـــقـــاالتـــهـــم تـــحـــت تـــصـــرف رئـــيـــس الـــــــوزراء 
، وفــي 

ً
أو تــقــديــم الــحــكــومــة استقالتها رســمــيــا

حــال جــاء حكم »الدستورية« بسالمة العملية 
االنتخابية، فسيخضع الوضع لتقييم القيادة 
السياسية، إمــا بــإجــراء تغيير وزاري، أو حل 
المجلس، أو أي إجـــراء آخــر، حسب مــا ستراه 

القيادة.
ــادر إلــــــــى أن الــــخــــبــــراء  ــ ــــصــ ــمــ ــ وأشــــــــــــــارت الــ
الدستوريين نصحوا الحكومة بعدم حضور 

الــجــلــســات، حــتــى مـــارس الــمــقــبــل، وهـــو الشهر 
المتوقع أن تفصل المحكمة خالله في الطعون 
االنتخابية على مجلس 2022، في ظل تنامي 

فرص إبطاله، على ضوء هذه الطعون.
وقالت إن الهدف من هذه الخطوة أن هناك 
 ُيــرجــع سبب انــدفــاع الــنــواب نحو تقديم 

ً
رأيـــا

االستجوابات والدفع بالقوانين الشعبية، إلى 
 
ً
التخوف من أن يأتي حكم »الدستورية« مكررا

لسيناريو مجلسي 2012، عندما انتهى حكمها 
بــإبــطــالــهــمــا، وعــلــيــه ارتـــــأت الــحــكــومــة تعليق 
جلسات البرلمان حتى تقول المحكمة كلمتها 

األخيرة في الطعون المقدمة.

وأكدت أن الحكومة ترفض أي مزايدات على 
تحسين مستوى معيشة المواطن، الذي ورد 
باألساس في برنامج عملها، والمتمسكة به، 
والعازمة على تطبيقه وفــق الــجــدول الزمني 
الذي ورد به، مدللة على ذلك بصدور مرسوم 
ــــوم األولــــــــى، كـــمـــا نــص  ــــالل الـــمـــئـــة يـ الـــعـــفـــو خـ
 عــن إحــالــة مــشــروع البديل 

ً
الــبــرنــامــج، فــضــال

االستراتيجي إلــى مجلس الخدمة المدنية، 
والــذي سيساهم في تحقيق العدالة الغائبة 
بــيــن رواتــــب الــمــوظــفــيــن الــعــامــلــيــن بالجهات 

الحكومية.
وجــــددت الــمــصــادر تــأكــيــدهــا أن الحكومة 

ترفض تقديم أي تعهدات، وإذا كان المجلس 
يريد عودة التعاون فعليه سحب التقارير التي 
طلبت الحكومة إرجاعها إلى اللجنة المالية، 
 عن سحب استجواَبي وزيــري المالية 

ً
فضال

والدولة لشؤون مجلس الوزراء دون شروط.
ومـــن الــمــقــرر، حــســب الــمــصــادر، أن تحسم 
الحكومة موقفها النهائي من مقاطعة جلسات 
البرلمان، إلى حين الفصل في الطعون المقدمة 
على المجلس الحالي، ومــا يترتب عليه من 

.
ً
استقالة اليوم أو غدا

20 ألف طالب اشتروا االختبارات 
بة خالل عامين المسرَّ

فضيحة تعليمية فجرتها التحقيقات مع موقوفي شبكة تسريب االمتحانات

● حسين العبدالله 
أكــــــدت مــــصــــادر مــطــلــعــة أن ضـــبـــط شــبــكــة تــســريــب 
اختبارات الثانوية العامة كشف عن فضيحة مدوية 
، أحدهم وكيل 

ً
، بينهم 11 معلما

ً
بعد توقيف 17 شخصا

مــدرســة، و6 آخــريــن بين مواطنين ووافــديــن، أودع 14 
منهم السجن المركزي، على خلفية تسريب امتحانات 
 مفاجأة 

ً
الصفين 11 و12 منذ العام الماضي، مفجرة

ثقيلة بقولها إن عدد الطالب المشتبه بهم في القضية 
، لوجودهم في القروبات التي 

ً
يبلغ حتى اآلن 20 ألفا

نظمت عملية التسريب وتبادل المعلومات.
وقالت المصادر، لـ »الجريدة«، إن تحقيقات النيابة 
الــعــامــة، الــتــي تمت بــإشــراف الــنــائــب الــعــام المستشار 
ســعــد الــصــفــران وتــعــاون الــمــبــاحــث الــجــنــائــيــة، كشفت 
عــن قيام أحــد المعلمين، وهــو مــواطــن، بالتنسيق مع 
وسيط إلنشاء قــروب »واتــســاب« لتسريب االختبارات 
إلـــى األعــضــاء الــمــوجــوديــن فــيــه وكـــان عــددهــم 5 آالف، 

وجميعهم من الطلبة، وعدد من أولياء األمور، على أن 
يتم ذلك للراغبين في شراء االختبار قبل إجرائه مقابل 
، يتم تقاسمها بين الوسيط والمعلم.

ً
»لينك« بـ 50 دينارا

وأضافت أن التحقيقات أظهرت أن عملية التسريب 
المنظمة بــدأت منذ العام الماضي، حيث نجحت تلك 
الشبكة في تسريب أعــداد كبيرة من االخــتــبــارات بعد 
بيعها ووضع صور منها بالقروبات، وتلقين الطالب 

اإلجابة عنها بواسطة سماعات مخصصة لذلك.
 وذكرت أن النيابة تدرس استدعاء الطلبة والتحقيق 
مــعــهــم كــونــهــم مــشــتــركــيــن فـــي تــلــك الـــقـــروبـــات، مــؤكــدة 
أن الــتــحــريــات كــشــفــت عـــن وجــــود تــســجــيــالت صوتية 
فــي الــقــروبــات تــحــدد طـــرق الــتــواصــل والــحــصــول على 
االختبارات وكيفية استخدام السماعات وطرق الدفع. 

وأفادت بأن بعض أولياء األمور اعتقدوا عند دفعهم 
مبالغ مالية أن ذلك مقابل دروس تقوية، وليس عملية 
منظمة لبيع االختبارات، مضيفة أن التحقيقات أظهرت 
أن الــمــبــالــغ الــمــحــولــة إلـــى الــمــعــلــمــيــن الــرئــيــســيــيــن في 

القضية تصل إلى مئات اآلالف من الدنانير، وأن بعض 
المعلمين المضبوطين فــي القضية ســربــوا ألبنائهم 

االختبارات فقاموا بدورهم بتسريبها للطالب.
وأشارت إلى أن النيابة وجهت للمتهمين في القضية 
 عن 

ً
تهم إفشاء األسرار والرشوة وغسل األموال، فضال

توجيه تهم التدريس المسائي والمساعدة على الغش 
لثالثة متهمين تم إخالء سبيلهم في القضية باعتبارها 
 تعتبر جنائية 

ً
، بينما وجهت لـ14 آخرين تهما

ً
جنحا

وأحالتهم الى السجن المركزي، بعدما أمرت بحبسهم 
 على ذمة القضية، كما تم إصدار أوامر بضبط 

ً
21 يوما

وإحضار عدد من المشتبه بهم في القضية الرتباطهم 
بها. 

ومن المتوقع أن يتم عرض المتهمين المحبوسين في 
»المركزي« أمام قاضي تجديد الحبس اليوم، وستطلب 
الــنــيــابــة اســتــمــرار حبسهم لــعــدم انتهائها مــن جميع 

التحقيقات في القضية.

 أحيلوا إلى السجن المركزي بينهم 
ً
 14 موقوفا

 أحدهم وكيل مدرسة 
ً
11 معلما

النيابة وجهت للموقوفين تهم غسل األموال 
وُيعرضون اليوم على قاضي التجديد

 وقد يترتب عليه استقالة الوزارة
ً
• السيناريو المتوقع ُيحسم اليوم أو غدا

 بتقدير القيادة السياسية
ً
• إذا جاء الحكم بسالمة العملية االنتخابية فسيكون القرار مرهونا
• مجلس الوزراء يرفض المزايدات ولن يقدم أي تعهدات

• إذا كان البرلمان يريد التعاون فعليه سحب االستجوابين و»القروض« دون شروط

• تقارير وكاالت التصنيف صحيحة 
لعمالئها وليست بالضرورة صحيحة 

في نصحها لنا
• إقرار »الدين العام« والتسامح مع 

السحب من احتياطي األجيال مع انفالت 
السياسة المالية عواقبها وخيمة

البغلي: لجنة وطنية 
حكومية للحماية 

من العنف األسري
● جورج عاطف

أصــــــــــــدرت وزيــــــــــــرة الـــــشـــــؤون 
االجتماعية والتنمية المجتمعية 
ــة لـــشـــؤون الـــمـــرأة  وزيــــــرة الــــدولــ
والــــطــــفــــولــــة، رئـــيـــســـة الــمــجــلــس 
ــــؤون األســــــــــرة، مــي  ــشـ ــ ــــى لـ ــلـ ــ األعـ
 يقضي 

ً
 وزاريـــــــا

ً
ــرارا ــ ــ الــبــغــلــي، قـ

ــة الـــوطـــنـــيـــة  ــنــ ــلــــجــ ــل الــ ــيـ ــكـ ــتـــشـ بـ
ــري  ــ لــلــحــمــايــة مــــن الـــعـــنـــف األسـ
مــدة سنة برئاستها، وعضوية 
7 جــهــات حكومية، هــي وزارات 
الــداخــلــيــة، والـــعـــدل، والـــشـــؤون، 
ــالم،  والــتــربــيــة، والــصــحــة، واإلعــ
والــــمــــجــــلــــس األعــــــلــــــى لــــشــــؤون 
ــلــْيــن 

ّ
ــــى مــمــث األســــــــرة، إضــــافــــة إلـ
اثنين عن المجتمع المدني.

 لــلــقــرار، الـــذي حصلت 
ً
ووفــقــا

»الجريدة« على نسخة منه، فإن 
اللجنة تختص برسم السياسة 
العامة لحماية األســـرة وتقوية 
ــة كـــــل مــا  ــ ــهـ ــ ــــواجـ أواصـــــــرهـــــــا ومـ
يتعلق بالعنف األســري، وإقرار 
الـــخـــطـــط الــتــنــفــيــذيــة ومــتــابــعــة 
تنفيذها، ومراجعة التشريعات 
الــوطــنــيــة، وتــقــديــم الــمــقــتــرحــات 
والـــتـــوصـــيـــات الـــالزمـــة بــشــأنــهــا 
لتعديل أو إلــغــاء األحــكــام التي 
تناقض أحكام وأهداف القانون 
2020/16 الصادر بشأن الحماية 

من العنف األسري.

ف بـ »النفط« ال باإلصالحات الداخلية
َّ
صن

ُ
»الشال«: الكويت ت

»الهيكلي الرابع«: 1.2 مليون رحلة 
مترو وسكة حديدية في 2035

● محمد جاسم
وفق دراسة أعدتها بلدية الكويت مع الجهات االستشارية للبيانات 
والمشاريع المستقبلية للجهات الحكومية، وضــع المخطط الهيكلي 
 
ً
الــرابــع للكويت لــعــام 2040 مجموعة تـــصـــورات، حــيــث رســـم نــمــوذجــا
إلحصائيات وسائل النقل يتضمن خطة عمل المترو وسكك الحديد 
 من عام 2035 بواقع 1.2 مليون رحلة سنوية ترتفع إلى 1.4 مليون 

ً
ا بدء

 في 2040.
ً
سنويا

وأوضح المخطط، الذي حصلت »الجريدة« على نسخة منه، أن لوائح 
 
ً
السكن الحالية ال تفضل األشكال الحضرية المدمجة والفعالة، معتبرا

أن تطوير الفلل المنخفضة الكثافة في جميع أنحاء المنطقة الحضرية 
بالشكل الراهن يمثل مشكلة للمناطق الحضرية الجديدة التي يتم بناؤها 

اآلن خارج مدينة الكويت وضواحيها كمدينة صباح األحمد.

واشنطن 
توصي كييف 
بالتركيز على 

»هجوم الربيع«
١٧

١١

06

07

12

محيي عامر

https://www.aljarida.com/article/11874
https://www.aljarida.com/article/11861
https://www.aljarida.com/article/11829
https://www.aljarida.com/article/11854
https://www.aljarida.com/article/11834
https://www.aljarida.com/article/11799
https://www.aljarida.com/article/11876
https://www.aljarida.com/article/11881
https://www.aljarida.com/article/11843
https://www.aljarida.com/article/11820
https://www.aljarida.com/article/11866
https://www.aljarida.com/article/11877


العدد 5241 / األحد 22 يناير 2023م / 29 جمادى اآلخرة 1444هـ

ةديرجلا•
٤محليات

محمد الشرهان

26 ألف مخالفة وحجز 191 مركبة ودراجة في أسبوع
 و10 مطلوبين

ً
إحالة 15 إلى نيابة األحداث وضبط 32 مستهترا

ذ قطاع المرور والعمليات 
ّ
نف

 
ً
خــال األســبــوع الــمــاضــي عــددا
من الحمات األمنية الميدانية 
بــإشــراف وكيل وزارة الداخلية 
الـــمـــســـاعـــد لــــشــــؤون الــعــمــلــيــات 
والمرور اللواء جمال الصايغ، 
ومــتــابــعــة مــيــدانــيــة مــن الــمــديــر 

ــــإدارة الــعــامــة لــلــمــرور،  الــعــام لـ
اللواء يوسف الخدة.

وأســـــــــفـــــــــرت الــــــحــــــمــــــات عـــن 
تــحــريــر 26 ألـــف مخالفة مــرور 
 وإحــالــة 

ً
وضــبــط 32 مــســتــهــتــرا

178 مــركــبــة و13 دراجــــة نــاريــة 
الـــى كــــراج الــحــجــز، وإحـــالـــة 15 
 إلــى نيابة األحـــداث، بعد 

ً
حدثا

ضبطهم يــقــودون مــركــبــات من 
دون رخصة سوق.

وقــال ضابط قسم العاقات 
العامة والتوعية باإلدارة العامة 
للمرور، الرائد عبدالله بوحسن، 
إن دوريـــــــــــات أقـــــســـــام الـــحـــركـــة 
ـــ 6، إضــافــة  فـــي الــمــحــافــظــات الــ
الــــى دوريــــــات إدارة الــعــمــلــيــات 
المرورية ودوريات قسم مباحث 
 من الحمات 

ً
المرور، نفذت عددا

األمنية المرورية طوال األسبوع 
الـــمـــاضـــي، أســـفـــرت عـــن تــحــريــر 
 و535 مــخــالــفــة مـــرور 

ً
ــا ــفـ 26 ألـ

متنوعة، إضافة إلــى ضبط 15 
 يقودون مركبات من دون 

ً
حدثا

الـــحـــصـــول عــلــى رخــــص ســـوق، 
و178 مركبة و13 دراجة نارية.

وقـــــال بــوحــســن إن دوريـــــات 
اإلدارة العامة للمرور تعاملت 
مـــع 3015 حـــــادث مـــــرور خــال 
األســـبـــوع الــمــاضــي، منها 243 
 ،

ً
، و1089 بسيطا

ً
 جسيما

ً
حادثا

 عـــــن ضـــبـــط شــخــصــيــن 
ً
فــــضــــا

لحيازتهما مواد مخدرة، وتّمت 
إحــالــتــهــمــا الـــى اإلدارة الــعــامــة 

لمكافحة المخدرات.
ــــات  ــال دوريـ ــ وأضـــــاف أن رجـ
اإلدارة العامة لشرطة النجدة 
أحالوا 10 مطلوبين، كما تمّكن 
رجال دوريات المرور من ضبط 
ــــاص مـــســـجـــل بــحــقــهــم  ــــخـ 4 أشـ
قــضــايــا تــغــّيــب أمـــنـــي، تــنــوعــت 
قــيــودهــم األمــنــيــة بــيــن التغّيب 
ومخالفة قانون اإلقامة والطلب 
الــجــنــائــي وتــمــت إحــالــتــهــم إلــى 

جهات االختصاص.

عبدالله بوحسن

القطاعات الميدانية تواصل القطاعات الميدانية تواصل 
حمالتها لضبط الوضع األمنيحمالتها لضبط الوضع األمني

واصلت القطاعات األمنية الميدانية تنفيذ الحمات األمنية 
المرورية، بتعليمات مباشرة من النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع باالنابة الشيخ طال الخالد، 
بهدف ضبط الوضع األمني والمروري في الطريق العام، وضبط 

المستهترين والخارجين على القانون.
وقالت اإلدارة العامة للعاقات العامة واإلعام األمني بوزارة 
الداخلية، إن األجهزة األمنية الميدانية، ممثلة في قطاع األمن 
العام وقطاع المرور والعمليات، تمكنت من تحرير 102 مخالفة 
 عن 

ً
مرورية لمركبات تخرج من عادمها أصوات مزعجة، فضا

تحرير 499 مخالفة مرورية تم رصدها عن طريق الرادار الخاص 
بـــاإلدارة العامة للمرور، من خــال الحمات التي تم تنفيذها 

طوال يوم الجمعة الماضي.
وأضافت إدارة العاقات العامة واالعام األمني أن القطاعات 
األمنية الميدانية أحالت 33 مركبة إلى كراج حجز اإلدارة العامة 

 عن تحرير 45 مخالفة مرورية متنوعة.
ً
للمرور، فضا

محاضرات إرشادية عن خطورة المخدرات  
في األسبوع التوعوي بـ »القوات الخاصة« 

• محمد الشرهان
اختتم األسبوع التوعوي للوقاية من المخدرات، الذي 
أقــيــم فــي معسكر قــــوات األمــــن الــخــاصــة بــرعــايــة الــوكــيــل 
المساعد لقطاع األمن الخاص والمؤسسات اإلصاحية، 

اللواء عبدالله سفاح الما، من 15 إلى 19 الجاري.
ــتـــوعـــوي مـــحـــاضـــرات تثقيفية  ــبــــوع الـ وتـــضـــّمـــن األســ
وإرشـــاديـــة عــن خــطــورة الــمــخــدرات والــمــؤثــرات العقلية 
والمواد المستحدثة وأسباب التعاطي واآلثــار السلبية 

الناجمة عن التعاطي على الفرد والمجتمع.
 لتوجيهات مجلس الوزراء 

ً
ويأتي هذا األسبوع تنفيذا

والقيادة العليا لــوزارة الداخلية بإطاق حمات توعية 
مستمرة عــن مكافحة الــمــواد الــمــخــدرة وتحصين أفــراد 

إحدى المحاضرات التوعويةالمجتمع وشبابه من هذه اآلفة المدمرة.

»كارفور الكويت« تستضيف طالب مدرسة 
»هوب« في فعالية »يوم المتدرب«

• الفعالية ساعدت طالب ذوي االحتياجات على فهم مهارات البيع بالتجزئة
• 9 طالب شاركوا في »يوم المتدرب« في فرع كارفور بـ »مول 360«

اســـــتـــــضـــــافـــــت »كــــــــــارفــــــــــور«، 
الــتــي تملكها وتــديــرهــا شركة 
ــــي الـــكـــويـــت،  ــد الـــفـــطـــيـــم فـ ــاجــ مــ
طــــــــاب مــــــدرســــــة »هــــــــــــوب« مــن 
ــيـــاجـــات الـــخـــاصـــة،  ــتـ ذوي االحـ
يـــــوم الــخــمــيــس 19 يـــنـــايـــر فــي 
»يـــوم الــمــتــدرب«، عــبــر دعوتهم 
لزيارة فروعها، والمشاركة في 
فعالية تهدف إلى بناء وصقل 
مهاراتهم وتعزيز الثقة بالنفس. 
يهدف »يوم المتدرب«، الذي 
استضافته »كارفور« بفرعها في 
»مول 360«، إلى تأكيد التزامها 
بــالــمــواهــب والـــتـــنـــوع. وســاهــم 
البرنامج الفريد مــن نــوعــه في 
تعزيز معرفة المشاركين بقطاع 
ــفــــرص  الـــبـــيـــع بـــالـــتـــجـــزئـــة، والــ
ــارات الـــازمـــة  ــهــ ــمــ الــمــهــنــيــة والــ

لتحقيق النجاح.
وقال جان عبدالساتر، رئيس 
العمليات التجارية والتشغيلية 
فــــي »كـــــارفـــــور الــــكــــويــــت«، لـــدى 
ــة«:  ــزئـ ــتـــجـ ــلـ »مـــــاجـــــد الـــفـــطـــيـــم لـ
»تــبــدأ مــســيــرة تحقيق رفاهية 
المجتمعات من خال االعتناء 
ورعاية كل فرد، وهذه الحقيقة 
تــشــكــل مـــصـــدر إلــــهــــام لـــنـــا فــي 
عملنا اليومي في كارفور. لقد 
أظهر طــاب مــدرســة هــوب أداًء 
، األمر الذي يشكل داللة 

ً
متميزا

واضحة على أنه رغم التحديات 
التي قد نواجهها، فإن لكل منا 
 يلعبه في المجتمع. 

ً
 مهما

ً
دورا

أشــــــكــــــر مـــــــدرســـــــة هـــــــــوب عـــلـــى 
تعاونها، إضافة إلى الزماء في 
روا عن شغفنا  كارفور، الذين عبَّ
في العمل ونهجنا الشامل في 

تحقيق بيئة عمل قائمة على 
التنوع واالندماج والشمولية«.

حـــــــظـــــــي 9 مـــــــــــن األطـــــــــفـــــــــال 
المشاركين بفرصة أداء ثاث 
مـــــهـــــام رئــــيــــســــة فــــــي كــــــارفــــــور. 
وتـــمـــثـــلـــت الـــمـــهـــمـــة األولــــــــى فــي 
تعبئة األكياس للعماء، وتهدف 
هذه المهمة إلى المساعدة في 
دعـــم الــفــهــم الــشــفــهــي، وتنسيق 
الـــحـــركـــة الـــجـــســـديـــة والــتــفــاعــل 
ــلــــم األطــــفــــال  والــــمــــعــــرفــــة. وتــــعــ
 أهمية اخــتــيــار األكــيــاس 

ً
أيــضــا

ــة الــــمــــعــــروضــــة فــي  ــدامـ ــمـــســـتـ الـ
ــور، بــــــــداًل مـــــن األكــــيــــاس  ــ ــ ــارفـ ــ ــ كـ

الباستيكية العادية.
أما المهمة الثانية لألطفال، 
فكانت وظيفة منسق الرفوف. 
ــــى تـــزويـــد  ويــــهــــدف الـــنـــشـــاط إلـ
ــة الــــازمــــة  ــرفـ ــعـ ــمـ ــالـ ــال بـ ــ ــفــ ــ األطــ
ــة واكـــتـــســـاب  ألنـــظـــمـــة الــــســــامــ
ــبــــاه لــلــتــفــاصــيــل،  ــتــ مــــهــــارة االنــ
ــــى تــشــجــيــعــهــم عــلــى  ــافــــة إلـ إضــ

االعتماد على النفس، وتحفيز 
ــفـــوي  مــــــهــــــارات االتــــــصــــــال الـــشـ
والكتابي. وتضمن العمل مهمة 
تنسيق المنتجات على الرفوف 

بشكل جيد.
ــور«  ــ ــارفـ ــ ــراء كـ ــ ــفــ ــ ــت »ســ ــ ــانـ ــ وكـ
ــرة،  ـــ ــيـ ــ ــة الــــثــــالــــثــــة واألخــ ــمـ ــهـ ــمـ الـ
حيث قام الطاب بالتفاعل مع 
الـــعـــمـــاء، وتــعــريــفــهــم بــتــجــربــة 
التسوق المتميزة التي تقدمها 
ــا. ســلــط  ــ ــهـ ــ ــــروعـ ــور فـــــي فـ ــ ــارفــ ــ كــ
ــــوء عـــلـــى خـــدمـــة  ــــضـ ــــاب الـ ــطـ ــ الـ
»امسح وانطلق«، والتي تساعد 
الـــعـــمـــاء عـــلـــى تـــوفـــيـــر الـــوقـــت، 
وتــخــطــي قــائــمــة االنـــتـــظـــار عن 
طريق مسح الرموز الشريطية 
عـــلـــى مـــشـــتـــريـــاتـــهـــم، مــــن خـــال 
تطبيق MAFCarrefour والدفع 
على الفور عند صناديق الدفع.
أمــا الــخــدمــة الثانية، فكانت 
خدمة »توصيل العربة«، والتي 
تـــوفـــر لــلــعــمــاء خـــيـــار تــوصــيــل 

عربتهم إلـــى عتبة الــمــنــزل، ما 
يمنحهم الرفاهية لاستمتاع 
بوقتهم كــمــا يــفــضــلــون. ساعد 
هــذا النشاط، الطاب على فهم 
أهمية التكنولوجيا فــي إدارة 
األعمال التجارية، وكذلك بناء 
ــارات  ــ ــهـ ــ ــتــــحــــدث ومـ مـــــهـــــارات الــ
االتـــــصـــــال الــــواضــــحــــة والـــلـــغـــة 
اإليجابية والمسؤولية والصبر.
ــت د. لــــيــــنــــدا جـــريـــفـــز  ــقــ ــ

َّ
ــل وعــ

ــــوب،  ــة هـ ــ ــــدرسـ ــرة مـ ــ ــديـ ــ فـــــــوك، مـ
عرب مدرسة هوب عن 

ُ
قائلة: »ت

امتنانها لــهــذه الــتــجــربــة، التي 
ــام طــابــنــا الــفــرصــة  ــ أتـــاحـــت أمـ
لـــتـــجـــربـــة مـــهـــام ومـــســـؤولـــيـــات 
حقيقية في كارفور، التي تتميز 
ــد فـــي مـــجـــال الــبــيــع  ــ بــمــوقــع رائـ
بالتجزئة. تتمثل إحدى المهام 
األســـاســـيـــة لــمــدرســة هــــوب في 
تعزيز الوعي والقبول والتقدير 
لقدرات طابنا الفريدة، وأعتقد 
أنـــنـــا اســتــطــعــنــا تــحــقــيــق هـــذه 
الغاية اليوم. لقد جمعت كارفور 
بين التعلم النشط والمرح مع 
ــتـــدريـــب إلشــــــراك طــابــنــا في  الـ
 
ً
تجارب واقعية ذات مغزى. شكرا

لكم، فريق كارفور«.
ُيــشــكــل الــتــعــاون مــع مــدرســة 
هوب داللة واضحة على التزام 
كارفور بإحداث تغيير إيجابي 
بالمجتمعات التي تعمل فيها. 
ــلــــط الــــحــــدث الــــضــــوء عــلــى  وســ
أهمية المساهمات الفردية في 
تحقيق مجتمع ُيعطي األولوية 
لــانــدمــاج والشمولية وتكافؤ 

الفرص.

جانب من المشاركين في الفعالية

ليندا جريفز فوك جان عبدالساتر
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»علنية التصويت في انتخابات مكتب المجلس« بال رأي الحكومة
»التشريعية« أنجزت تقريرها وأدرج على جلسة بعد غد

أدرج عــــلــــى جــــــــــدول أعــــمــــال 
مــجــلــس األمــــة للجلسة المقبلة 
المقررة بعد غد، التقرير الحادي 
ــــؤون  ــــشـ واألربــــــــعــــــــون لـــلـــجـــنـــة الـ
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة والــــقــــانــــونــــيــــة عــن 
االقـــتـــراحـــات بــقــوانــيــن بــتــعــديــل 
بعض أحــكــام الــقــانــون رقــم )12( 
ــأن الــائــحــة  لــســنــة 1963 فـــي شــ
الداخلية لمجلس األمة، الخاصة 
بجعل انتخابات مناصب مكتب 

المجلس علنية.
وأورد الــــتــــقــــريــــر الــــــــــذي لــم 
ــة نــص  ــومـ ــكـ ــحـ يـــتـــضـــمـــن رأي الـ
االقتراح كما انتهت إليه اللجنة، 
بـــأن ُيــســتــبــدل بنصي المادتين 
)28 و35( مــن الــقــانــون رقــم )12( 
لسنة 1963 المشار إليه النصان 
الـــتـــالـــيـــان: مـــــادة )28(: »يــخــتــار 
مـــجـــلـــس األمـــــــة فــــي أول جــلــســة 
لــه، ولمثل مــدتــه، رئيسا ونائب 
رئيس من بين أعضائه، وإذا خا 
مكان أحد منهما، اختار المجلس 
من يحل محله إلــى نهاية مدته 
ــتــــخــــاب فــــي جــمــيــع  ويــــكــــون االنــ
األحوال بطريق االقتراع العلني 
ــاداة بــاألســمــاء  ــنـ ــمـ عـــن طـــريـــق الـ
وباألغلبية المطلقة للحاضرين، 
فإن لم تتحقق هذه األغلبية في 
المرة األولى أعيد االنتخاب بين 
االثنين الحائزين أكثر األصوات، 
فـــإن تــســاوى مــع ثانيهما غيره 
في عدد األصوات اشترك معهما 
ــة،  ــيـ ــانـ ــثـ ــاب الـــــمـــــرة الـ ــخــ ــتــ فـــــي انــ

ويكون االنتخاب في هذه الحالة 
باألغلبية النسبية، فإن تساوى 
أكثر من واحد في الحصول على 
األغــلــبــيــة النسبية تــم االخــتــيــار 
بينهم بالقرعة. ويرأس الجلسة 
األولــــى لحين انــتــخــاب الرئيس 

أكبر األعضاء سنا«.
بينما نصت المادة )35( على 
ــم االنـــتـــخـــاب لــمــنــاصــب  ــتـ ان: »يـ
ــتــــب الــــمــــجــــلــــس بـــالـــتـــتـــابـــع  ــكــ مــ
ــلـــنـــي  وبـــــطـــــريـــــق االقــــــــتــــــــراع الـــعـ
ــاداة بــاألســمــاء  ــنـ ــمـ عـــن طـــريـــق الـ
وباألغلبية المطلقة للحاضرين، 
فإن لم تتحقق هذه األغلبية في 
المرة األولى أعيد االنتخاب بين 
االثنين الحائزين أكثر األصوات، 
فإن تساوى مع ثانيهما غيره في 
عدد األصوات اشترك معهما في 
انــتــخــاب الــمــرة الــثــانــيــة، ويــكــون 
الفوز في هذه الحالة باألغلبية 
النسبية، فــإن تــســاوى اثــنــان أو 
أكثر في هذه األغلبية تم اختيار 

أحدهما بالقرعة«.

المذكرة اإليضاحية

ونصت المذكرة اإليضاحية 
117( مـــن  لــــــــمــــــــادة ) ا ــــى أن  ــلـ ــ عـ
الــدســتــور تــنــص عــلــى أن »يضع 
ــة الئــحــتــه الداخلية  مجلس األمـ
مـــتـــضـــمـــنـــة نــــظــــام ســـيـــر الــعــمــل 
فـــي الــمــجــلــس ولــجــانــه وأصــــول 
المناقشة والتصويت والسؤال 

واالستجواب وسائر الصاحيات 
المنصوص عليها في الدستور. 
ــن الـــــائـــــحـــــة الــــداخــــلــــيــــة  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ وتـ
الجزاءات التي تقرر على مخالفة 
الــعــضــو لــلــنــظــام أو تــخــلــفــه عن 
جلسات المجلس أو اللجان من 

دون عذر مشروع«.
ــــاط  ــيــــث إن الــــدســــتــــور أنـ وحــ
بالائحة الداخلية لمجلس األمة 
تــنــظــيــم ســيــر الــعــمــل بالمجلس 
ونـــــظـــــامـــــه األســـــــاســـــــي وســــائــــر 
الصاحيات المنصوص عليها 
فــي الــدســتــور ومنها التصويت 
عـــلـــى انـــتـــخـــاب مـــنـــاصـــب مــكــتــب 

المجلس.
 ولما كــان التصويت العلني 
أحــــد مــظــاهــر الـــرقـــابـــة الشعبية 
ــن الــشــفــافــيــة  ويــحــقــق الـــمـــزيـــد مـ
ــة عـــلـــى ســـيـــر الــعــمــلــيــة  ــزاهــ ــنــ والــ

ــيـــة لـــمـــنـــاصـــب مــكــتــب  ــابـ ــتـــخـ االنـ
المجلس، جــاء مشروع القانون 
ــيـــن )28 و35(  ــادتـ ــمـ بـــتـــعـــديـــل الـ
وإضافة فقرة أخيرة إلى المادة 
)36( من القانون رقم )12( لسنة 
1963 في شأن الائحة الداخلية 

لمجلس األمة.
 ونـــص مــشــروع الــقــانــون في 
تــعــديــل الـــمـــادة )28( بـــأن يــكــون 
اختيار رئيس المجلس ونائبه 
بطريق االقتراع العلني عن طريق 
الـــمـــنـــاداة بـــاألســـمـــاء، ولــتــوحــيــد 
أحــكــام انــتــخــاب مناصب مكتب 
المجلس جاء في تعديل المادة 
)35( بــأن يتم انــتــخــاب مناصب 
ــتــــب الــــمــــجــــلــــس بـــالـــتـــتـــابـــع  ــكــ مــ
ــلـــنـــي  وبـــــطـــــريـــــق االقــــــــتــــــــراع الـــعـ
ــاداة بــاألســمــاء  ــنـ ــمـ عـــن طـــريـــق الـ
وباألغلبية المطلقة للحاضرين، 

فإن لم تتحقق األغلبية المطلقة 
لــلــحــاضــريــن فـــي الـــمـــرة األولــــى 
أعيد االنتخاب بين أكثر اثنين 
حـــائـــزيـــن أعـــلـــى األصــــــــوات، فــإن 
تــســاوى مــع ثــانــيــهــمــا غــيــره في 
عدد األصوات اشترك معهما في 
انتخاب الــمــرة الثانية، ونصت 
الـــفـــقـــرة الـــمـــضـــافـــة إلـــــى الــــمــــادة 
ــأن ُيــســتــثــنــى مـــن أحــكــام  )36( بــ
التصويت السري عن طريق ورقة 
االقتراع حاالت االنتخاب بطريق 

االقتراع العلني.

الجريدة الرسمية

على صعيد اخر، دخل قانونا 
رقم 1 لسنة 2023 في شأن منع 
تــــعــــاض الـــمـــصـــالـــح، والـــقـــانـــون 
بتعديل الــقــانــون رقـــم 31 لسنة 

ــكـــام  1970 بـــتـــعـــديـــل بـــعـــض أحـ
ــق 

ّ
ــزاء فـــيـــمـــا يــتــعــل ــ ــجــ ــ ــون الــ ــ ــانـ ــ قـ

بتجريم الشخصية االعتبارية، 
حّيز التنفيذ، بعد نشر القانونين 
كاملين فــي الــجــريــدة الرسمية، 
وذلــــك بــعــد إقـــــرار مــجــلــس األمـــة 
لــهــمــا مـــع بـــدايـــة دور االنــعــقــاد 

األول. 
ويــــتــــضــــمــــن مـــــنـــــع تـــــعـــــارض 
المصالح 21 مـــادة تتحدث عن 
ــــارض الـــمـــصـــالـــح والـــفـــئـــات  ــعـ ــ تـ
التي يشملها القانون والفئات 
ــم الـــبـــاغـــات  ــديـ ــقـ الـــخـــاضـــعـــة وتـ
والـــفـــئـــات الــخــاضــعــة بــتــعــارض 
المصالح والعقوبات والغرامات 
المالية واخــتــصــاصــات النيابة 
والقضاء على ذلك الصعيد، كما 
يتضّمن القانون تطبيق أحكامه 
من خال الهيئة العامة لمكافحة 

الـــفـــســـاد، والـــفـــئـــات الــمــنــصــوص 
ــا فـــــــي الـــــــقـــــــانـــــــون، وهـــــم  ــهــ ــيــ ــلــ عــ
الموظفون العموميون العاملون 

بالجهات الحكومية والهيئات.
وأكــــدت الــمــذكــرة اإليضاحية 
للقانون أن إنجازه يأتي تطبيقا 
ــة وتــوقــيــع  ــيـ لــلــمــتــطــلــبــات الـــدولـ
الكويت التفاقية األمم المتحدة 
لمكافحة الفساد، وجاء القانون 
على نحو يتضمن تافي المثالب 
وأوجـــه الــقــصــور الــتــي رصدتها 
المحكمة الــدســتــوريــة، وليبين 
بشكل تفصيلي الخاضعين لهذا 
القانون ودور جهات العمل التي 
ات التي  يــتــبــعــون لــهــا واإلجـــــــراء
يتعين اتباعها مــن قبل الجهة 
متلقية اإلفصاح وبيان الجهات 
التي يقّدم اليها باغات تعارض 

المصالح.

اجتماع سابق لـ »التشريعية«

العيسى يشيد بمبادرة »حياة بال 
مصافط... والباص وينه«

الشاهين للرشيد: هل ستقدم 
 لمصر؟

ً
 إضافيا

ً
الكويت تمويال

أشـــــاد الـــنـــائـــب عــبــدالــوهــاب 
العيسى بمشروع شركة النقل 
الــــعــــام فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــشــغــيــل 
حافات الشركة لنقل المواطنين 
والمقيمين في مناطق وأسواق 
الـــحـــمـــراء ومــنــطــقــة الــعــاصــمــة 
ــيــــة،  ــالــــحــ والــــمــــبــــاركــــيــــة والــــصــ
ــن مـــنـــاطـــق الـــبـــاد،  ــا مــ ــرهـ ــيـ وغـ
ــاة بــا  ــ ــيــ ــ ــادرة »حــ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــّمــــنــــا مـ مــــثــ

مصافط والباص وينه«. 
 وقــال العيسى: رأيــنــا كثيرا 
مـــــــن الــــــعــــــوائــــــق والــــمــــشــــكــــات 

الـــتـــي تـــواجـــة الــنــقــل الـــعـــام في 
الكويت، خاصة مع وزيادة عدد 

السيارات بالكويت. 
وتابع أن مبادرة »حياة با 
مصافط« حميدة جــدا، معتبرا 
أنها مــبــادرة إيجابية ستاقي 
كل الدعم من نواب مجلس األمة، 
ومــســتــدركــا أن الــتــحــدي األكبر 
هــو كــيــف سيستوعب الــجــهــاز 
التنفيذي فــي الــدولــة مثل هذا 
الــــمــــبــــادرات الـــتـــي تــســعــى الـــى 
تطوير النقل العام في الكويت؟

ســــــــــــــأل الــــــــنــــــــائــــــــب أســـــــامـــــــة 
الــشــاهــيــن وزيــــر الــمــالــيــة وزيـــر 
الـــدولـــة لــلــشــؤون االقــتــصــاديــة 
واالستثمار عبدالوهاب الرشيد 
عما ورد في البيان الصحافي 
ــدوق الــنــقــد  ــنــ ــن صــ الـــرســـمـــي عــ
الـــدولـــي رقــــم 22-441 تشجيع 
وإتاحة تمويل إضافي لمصلحة 
مــصــر بــقــيــمــة 14 مــلــيــار دوالر 
من دول مجلس التعاون لدول 

الخليج العربي وغيرها.
وقـــال الــشــاهــيــن، فــي ســؤالــه، 
»كانت لحكومة الكويت قروض 
ومـــنـــح عـــديـــدة مــقــدمــة لــمــصــر، 
مـــنـــهـــا 3 مــــلــــيــــارات دوالر فــي 
الـــفـــتـــرة مـــن 1990 حــتــى 2020 
مــــن الـــجـــهـــات الـــتـــابـــعـــة لـــوزيـــر 
الــخــارجــيــة فــقــط، حــســبــمــا ورد 
في إجابته على ســؤال منشور 

في أغسطس 2020«.
واســــتــــفــــســــر: »مـــــــا إجـــمـــالـــي 
ــع الــكــويــتــيــة  ــ ــودائـ ــ وتــفــصــيــل الـ
ــا  ــر؟ ومــ ــ ــــصـ ــــي مـ الــــحــــكــــومــــيــــة فــ

ــا  تــــــواريــــــخ اســــتــــحــــقــــاقــــهــــا؟ ومــ
ــتـــي تــــم تــحــصــيــلــهــا  الـــعـــوائـــد الـ
فعليا وتحويلها لخارج مصر 
من هذه العوائد طــوال سنوات 
اإليــــــداع؟ ومـــا تــوجــهــات وزارة 
الـــمـــالـــيـــة والــــجــــهــــات الـــتـــابـــعـــة 
بــشــأن الــتــصــرف بــهــذه الــودائــع 

المليارية؟«.

أسامة الشاهين

»تعاُرض المصالح« 
و»تجريم الشخصية 
االعتبارية« يدخالن 

حّيز التنفيذ 
بنشرهما في 

الجريدة الرسمية 

الدمخي: تأسيس شركة مساهمة 
لصيانة المنشآت العامة

 بقانون بشأن تأسيس 
ً
قدم النائب عــادل الدمخي اقتراحا

شركة مساهمة متخصصة لصيانة المباني والمنشآت العامة 
وتشغيلها.

ويــقــضــي االقـــتـــراح بـــأن تــلــتــزم الــحــكــومــة مــن تــاريــخ العمل 
بالقانون بتأسيس شركة مساهمة لصيانة المباني والمنشآت 
ات التي  العامة وتشغيلها وفق الشروط واألوضــاع واإلجــراء
يصدر بها قــرار من مجلس الـــوزراء، على ان يحدد المجلس 
 وتــوزيــع األسهم 

ً
مــقــدار رأســمــال الــشــركــة وقيمة السهم نــقــدا

بالكامل.
ونـــص الــقــانــون عــلــى أن يكتتب الــمــؤســســون فــي رأســمــال 
الشركة بأسهم موزعة على الوجه التالي: تكتتب الهيئة العامة 
لاستثمار بنسبة 20 فــي المئة مــن قيمة األســهــم، وتكتتب 
التأمينات االجتماعية بنسبة 4 في المئة من قيمة األسهم، 
على أن يتم اختيار شريك استراتيجي عالمي ذي خبرة في 
هذا المجال من قبل الجهات المختصة ليكتتب بنسبة 26 في 
المئة من قيمة األسهم، وتطرح باقي األسهم لاكتتاب العام 
بالتساوي بين المواطنين بنسبة 50 في المئة من قيمة األسهم.

العيسى في حافلة نقل عام

https://www.aljarida.com/article/11797
https://www.aljarida.com/article/11859
https://www.aljarida.com/article/11806
https://www.aljarida.com/article/11812
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ل اللجنة الوطنية للحماية من العنف األسري
ّ
البغلي تشك

ين عن المجتمع المدني«
َ
ل

ّ
»برئاسة وزيرة الشؤون وعضوية 7 جهات حكومية وممث

أصـــــــــدرت وزيـــــــــرة الــــشــــؤون 
االجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة والــــتــــنــــمــــيــــة 
الــمــجــتــمــعــيــة، وزيـــــــرة الـــدولـــة 
ــــؤون الـــــمـــــرأة والـــطـــفـــولـــة،  ــــشـ لـ
رئيسة المجلس األعلى لشؤون 
األســــــــرة مــــي الـــبـــغـــلـــي، الــــقــــرار 
الــــوزاري رقــم )4( لسنة 2023، 
والـــقـــاضـــي بــتــشــكــيــل الــلــجــنــة 

الوطنية للحماية مــن العنف 
األسري لمدة سنة برئاستها، 
وعــضــويــة 7 جــهــات حكومية 
من ذات العالقة، وهي وزارات 
الداخلية، والــعــدل، والــشــؤون، 
والتربية، والصحة، واإلعــالم، 
ــــى لـــشـــؤون  ــلـ ــ والـــمـــجـــلـــس األعـ
لين 

ّ
األســـــرة، إضـــافـــة إلـــى ممث

اثنين عن المجتمع المدني.
 للقرار، الذي حصلت 

ً
ووفقا

»الـــجـــريـــدة« عــلــى نــســخــة مــنــه، 
فــــإن الــلــجــنــة تــخــتــص بــاآلتــي: 
رسم السياسة العامة لحماية 
ــة أواصـــــرهـــــا  ــويــ ــقــ األســــــــــرة وتــ
ومــــــواجــــــهــــــة كـــــــل مـــــــا يـــتـــعـــلـــق 
ــنــــف األســـــــــــــري، وإقــــــــــرار  ــالــــعــ بــ

الــخــطــط الــتــنــفــيــذيــة ومــتــابــعــة 
تنفيذها، ومراجعة التشريعات 
الوطنية وتــقــديــم المقترحات 
والــتــوصــيــات الــالزمــة بشأنها 
لتعديل أو إلغاء األحكام التي 
ــام وأهـــــــداف  ــ ــكـ ــ تـــتـــنـــاقـــض وأحـ
الــقــانــون )2020/16( الــصــادر 
ــة مــــن الــعــنــف  ــايـ ــمـ ــأن الـــحـ بــــشــ

األســري، إضافة إلى التنسيق 
ــات  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ ــمـ ــ ــــع الـ ــيـ ــ ــمـ ــ بـــــيـــــن جـ
الرسمية ومنظمات المجتمع 
الــمــدنــي ذات الــعــالقــة بالعنف 
ــج  ــرامــ األســـــــــــــري، واعـــــتـــــمـــــاد بــ
ــاهــــج الــــتــــدريــــب لــجــمــيــع  ــنــ ومــ
العاملين والمعنيين بالعمل 

على تنفيذ القانون.

جرائم الـعنف األسري

 
ً
كما تختص اللجنة أيضا
ــرامــــج الـــتـــوعـــويـــة  ــبــ ــداد الــ ــ ــإعـ ــ بـ
والتثقيفية الخاصة بالعنف 
األسري، وعلى وجه الخصوص 
المتعلقة بكيفية الكشف عن 
جـــرائـــمـــه وحـــمـــايـــة ضـــحـــايـــاه 
 
ً
وتــعــريــفــهــم بــحــقــوقــهــم، فضال

عــن إصــــدار تــقــريــر ســنــوي عن 
العنف والشكاوى التي تلقتها 
اإلدارات والجهات المختصة 
ــم بــشــأنــهــا، عــلــى أن  ــا تـ ــه ومــ بـ
 للرئيس 

ً
تختار اللجنة نائبا

ــــأول اجــتــمــاعــاتــهــا وتــجــتــمــع  بـ

بــدعــوة مــن الــرئــيــس أو نائبه، 
ويعتبر اجــتــمــاعــهــا صحيحا 
بــحــضــور أغــلــبــيــة أعــضــائــهــا، 
ويــكــون مــن بينهم الرئيس أو 
نائبه، وتتخذ اللجنة قراراتها 
باألغلبية المطلقة للحضور، 
وللجنة أن تستعين بمن تراه 
 من ذوي االختصاص 

ً
مناسبا

بأداء عملها، شريطة أال يكون 
ــدود، وتـــحـــدد  ــعــ ــــوت مــ لـــهـــم صـ
ــنـــويـــة ألعــضــائــهــا  مــــكــــافــــأة سـ
بالتنسيق مــع ديـــوان الخدمة 

المدنية.
مي البغلي

ً
فريق لحماية الطفولة... قريبا

عــلــمــت »الـــجـــريـــدة« أن األمــيــنــة الــعــامــة 
للمجلس األعلى لشؤون األسرة بالتكليف 
د. مـــريـــم الـــعـــازمـــي، رفـــعـــت إلــــى الـــوزيـــرة 
مـــي الــبــغــلــي، مــقــتــرحــا يــقــضــي بتشكيل 
 للمادة 77 

ً
فريق حماية الطفولة، تفعيال

مـــن الــقــانــون )2015/21( الـــصـــادر بــشــأن 
حقوق الطفل، السيما في ظل عدم تفعيل 
هــذه الــمــادة منذ صـــدور مــرســوم اشهار 
الــمــجــلــس، واالعـــتـــمـــاد فــقــط عــلــى مكتب 
حماية الطفل التابع لوزارة الصحة الذي 

يــســتــقــبــل األطـــفـــال الـــواقـــع عــلــيــهــم عــنــف، 
ويــقــوم المجلس بمتابعتهم واالشـــراف 

عليهم.
 للمصادر، فإن الهدف من تشكيل 

ً
ووفقا

الفريق تلقي الشكاوى عن حاالت تعرض 
الــطــفــل لــلــخــطــر، ســــواء تــقــدم بــهــا الــطــفــل 
بنفسه أو متولي رعايته أو أحد ذويه أو 
أحــد المهنيين المرتبط عملهم بالطفل، 
واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمعالجة 
األطــفــال المعرضين ألي نـــوع مــن أنـــواع 

األذى، واتــخــاذ كــل مــا يــلــزم مــن إجـــراءات 
لــمــعــالــجــة ذوي الـــطـــفـــل، مــســبــبــي األذى 
للطفل، حــتــى يــعــاد تأهيلهم ويتمكنوا 
من رعاية طفلهم، ومن ثم يتمكن الطفل 
وذووه من االندماج في المجتمع، إضافة 
إلــى إجـــراء الـــدراســـات والــبــحــوث الــالزمــة 
ــل ألي نــــــوع مــن  ــفـ ــطـ ــعــــرض الـ ــــاالت تــ ــــحـ لـ
أنــواع األذى، وتقويم أوضــاعــه بمختلف 

الجوانب.

جورج عاطف

مراجعة 
التشريعات 

واقتراح تعديل 
أو إلغاء 

المتناقضة مع 
»الحماية من 

العنف«

»التعليم العالي« تسمح بدراسة »الطب« في تركيا
● أحمد الشمري

أصــدر وزيــر التربية وزيــر التعليم العالي 
ــرارا  والــبــحــث الــعــلــمــي د. حــمــد الـــعـــدوانـــي قــ
يقضي بالسماح للطلبة الراغبين في الدراسة 
ــالـــوريـــوس تــخــصــص الــطــب  ــكـ ــبـ بـــبـــرنـــامـــج الـ
الــبــشــري فـــي تــركــيــا بــااللــتــحــاق بــمــؤســســات 
 Koc University - :التعليم الــعــالــي الــتــالــيــة

.Hacettepe University

وأفــاد القرار بأنه يجب أن يتبع البرنامج 
الـــدراســـي، الـــذي سيلتحق بــه الــطــلــبــة، نظام 
التعليم التقليدي، وأن تكون الدراسة بنظام 
الحضور المنتظم خــالل األسبوع الدراسي، 
الفتا إلى أن البرنامج الدراسي الذي سيلتحق 
به الطلبة يجب أن يكون اجتاز المدة الدراسية 
المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج 
الــدفــعــة األولـــــى مـــن الــكــلــيــة الــتــي تــطــرح هــذا 

البرنامج.

ــي قـــــــرار آخـــــــر، وافـــــــق الــــعــــدوانــــي عــلــى  ــ وفــ
السماح للطلبة الراغبين في دراســة برنامج 
البكالوريوس والــدراســات العليا في قبرص 
 »The University of Cyprus« ـــ بــااللــتــحــاق بــ
ــقـــرار  ــدا الــتــخــصــصــات الـــطـــبـــيـــة. وشــــــدد الـ ــ عـ
عــلــى ضـــــرورة أن يــجــتــاز الــطــالــب متطلبات 
لغة تــدريــس البرنامج الــمــحــددة رسميا من 
الجامعة، ويجب أال تكون برامج البكالوريوس 

والماجستير والدكتوراه برامج تنفيذية.

»المعلمين«: تعديل درجات »اإلشرافية« يحقق العدالة
● فهد الرمضان

بــيــنــمــا أعــلــنــت وزارة الــتــربــيــة 
تــعــديــل الـــقـــرار الـــــوزاري الــخــاص 
بشروط شغل الوظائف االشرافية 
الــتــعــلــيــمــيــة ووظــــائــــف الــتــوجــيــه 
الــفــنــي لــلــمــواد الــدراســيــة ونــظــام 
ات شغلها بحيث تكون  ــــراء وإجـ

50% من الدرجة على االختبارات 
و50% على المقابالت الشخصية، 
ثــمــن رئـــيـــس جــمــعــيــة المعلمين 
حمد الهولي الــقــرار، مشيرا إلى 
أنـــه يــحــقــق الــعــدالــة فـــي العملية 
التعليمية والتي ترتكز على ثالثة 
عوامل رئيسية هي الجانب الفني 
وجوانب الشخصية إضافة إلى 
الجانب اإلداري وضرورة التمكن 
في هذه الجوانب الثالثة للراغبين 
فــي الترقي للوظائف االشرافية 

التعليمية.
ـــ »الـــجـــريـــدة«  ــهـــولـــي لــ وقــــــال الـ

ان الـــتـــوزيـــع الـــجـــديـــد لــلــدرجــات 
ة المنظومة  يساهم في رفع كفاء
ــيـــح لـــلـــكـــفـــاءات  ــتـ الــتــعــلــيــمــيــة ويـ
التربوية الحصول على الترقيات 
المستحقة دون اإلخالل بشروط 
ــك تحقيقا  الــتــرقــي األخـــــرى، وذلــ
ــاواة بين  ــمـــسـ لــمــبــدأ الـــعـــدالـــة والـ
قـــدرات المرشحين وإمكاناتهم، 
معربا عن شكره وتقديره للوزير 
د. حمد العدواني على توجيهه 

باتخاذ هذا القرار.
ــــت  ــاركـ ــ مـــــــن جــــــانــــــب آخـــــــــــر، شـ
»الـــتـــربـــيـــة« فـــي الـــلـــقـــاء اإلقــلــيــمــي 

لمسؤولي اإلحصاءات والبيانات 
ــاء فــــي مــكــتــب  ــدول األعــــضــ ــ ــ فــــي الـ
ــــدول الــخــلــيــج  الــتــربــيــة الــعــربــي لـ
ممثلة بالوكيل المساعد لقطاع 
المنشآت والتخطيط بالتكليف م. 
سعد المطيري الذي أكد أن اللقاء 
يعتبر فــرصــة مــتــمــيــزة لاللتقاء 
مع المختصين في دول الخليج، 
ات تــســتــهــدف  ــذه الــــلــــقــــاء ــ وان هــ
بناء قدرات العاملين في وزارات 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، وتــتــيــح لهم 

تبادل الخبرات.
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تــمــّكــن رجـــال الــجــمــارك في 
منفذ النويصيب الــحــدودي، 
صباح أمس، من ضبط كمية 
كبيرة من السجائر المنوعة 
تــصــل الـــى أكــثــر مـــن 38 ألـــــف 

كرز.
وفــي التفاصيل، قــال مدير 
إدارة جمرك منفذ النويصيب 
الحدودي، سامي الشرف، إن 
شاحنة )براد( بحجم 13 مترا 
وصلت إلى منفذ النويصيب 
فـــي طــريــقــهــا لـــلـــمـــغـــادرة الــى 
الــســعـــــوديــة، وتـــحـــتـــوي على 
ــلــــب فــــــوم(،  أواٍن مـــنـــزلـــيـــة )عــ
ــال مــراقــبــة التفتيش   رجـ

ّ
لــكــن

واالســـــــــتـــــــــيـــــــــداع اشــــتــــبــــهــــوا 
بــالــشــاحــنــة أثــــنــــاء وجـــودهـــا 
فـــي ســـاحـــة تــفــتــيــش الــشـــــحــن 
الــــــصــــــادر بـــالـــمـــنـــفـــذ، فــتــمــت 
إحــالــتــهــا الـــى جــهــاز الكشف 
اإلشــــــعــــــاعــــــي، وبـــالـــتـــفـــتـــيـــش 
ــّيـــن وجـــــــود 768  ــبـ الــــدقــــيــــق تـ
كرتونا مخبأة خلف كراتين 

األواني، وكل کرتونة تحتوي 
ــائـــر، بــمــا  ــرز ســـجـ ــ عـــلـــى 50 كـ

يساوي 38.401 كرز منوعة.

وتــــم ضــبــط الــمــتــهــم، وهــو 
عربي الجنسية، وأحــيــل إلى 

الجهات المختصة.

ي مخلفات بالستيكية من ساحل األبراج
َّ
حملة »كونا« و»الغوص« ترفع طن

نظمت وكالة كونا، بالتعاون 
مــــع فـــريـــق الــــغــــوص الــكــويــتــي 
الــــتــــابــــع لـــلـــمـــبـــرة الـــتـــطـــوعـــيـــة 
ــة فـــعـــالـــيـــة لــتــنــظــيــف  ــيـ ــئـ ــيـ ــبـ الـ
ســاحــل أبـــــراج الـــكـــويـــت، حيث 
ــيــن مــن المخلفات 

ّ
تــم رفـــع طــن

البالستيكية وغيرها.
ــق،  ــ ــريــ ــ ــفــ ــ ــ وقــــــــــــــال رئـــــــيـــــــس ال
ولــيــد الــفــاضــل، فــي تــصــريــح لـ 
»كــونــا«، إن الفريق ينظم هذه 
الحمالت بشكل دوري لتشجيع 
ــات عـــلـــى  ــ ــســ ــ ــــؤســ ــمــ ــ جــــمــــيــــع الــ
الــمــشــاركــة بــتــنــظــيــف ســواحــل 
الــبــالد، والــدعــوة إلــى التوعية 
ــة عــــلــــى الـــبـــيـــئـــة  ــافــــظــ ــمــــحــ ــالــ بــ

ومكوناتها.
وأضاف أن »كونا« من أوائل 
الــمــؤســســات الــحــكــومــيــة الــتــي 
بادرت بالمشاركة مع موظفيها 
في الحملة التي أطلقها فريق 
 من اليوم، مشيرا 

ً
ا الغوص بدء

إلى أنه التعاون األول من نوعه 
بين الجانبين.

وأوضــح أن الفريق مستمر 
بــحــمــالتــه الــبــيــئــيــة، إذ ينظم 
40 حـــمـــلـــة مـــمـــاثـــلـــة لــجــمــيــع 
المؤسسات الحكومية، لتعزيز 

الـــمـــشـــاركـــة الــمــجــتــمــعــيــة فــي 
الحفاظ على البيئة البحرية.

وبّين أنه تم اختيار ساحل 
ــهــــة  األبــــــــــــراج بــــاعــــتــــبــــاره واجــ
ــــب أن يـــكـــون  ــــجـ الـــــكـــــويـــــت، ويـ
 رواد الشواطئ 

ً
، داعــيــا

ً
نظيفا

ــدم  ــ ــل، وعــ ــ ــواحــ ــ ــســ ــ لـــحـــمـــايـــة الــ
ــواد الــبــالســتــيــكــيــة  ــ ــمــ ــ رمــــــي الــ
والــمــخــلــفــات عــلــى الــشــواطــئ، 
ووضــــــــعــــــــهــــــــا فــــــــــي األمــــــــاكــــــــن 

المخصصة.
ــــد أن الــبــالســتــيــك خطر  وأكـ
يــهــدد الكائنات الحية ويقتل 
 مــلــيــون طـــائـــر بــحــري 

ً
ســـنـــويـــا

في العالم، باإلضافة إلى 150 
ألـــف كــائــن بـــحـــري، خصوصا 
الـــــــســـــــالحـــــــف وهـــــــــــي مــــــهــــــددة 
باالنقراض، الفتا إلى ضرورة 
ــن الــبــيــئــة  تــخــفــيــف الــضــغــط عـ
ــات عــلــى  ــ ــوبـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ وتـــــشـــــديـــــد الـ

المخالفين.
وذكـــــــر أن حــــمــــالت الـــفـــريـــق 
مــســتــمــرة بــشــكــل يـــومـــي حتى 
ــان الـــمـــبـــارك،  قــبــل شــهــر رمـــضـ
وهي بدعم من مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي، والهيئة العامة 
ــكـــويـــت،  ــلــــديــــة الـ ــبـــاب، وبــ ــلـــشـ لـ

ـــامـــــة لـــلـــبـــيـــئـــة،  والــــهــــيــــئــــة الـــــعــ
ومــؤســســة الــمــوانــئ الكويتية 

وغيرها.
مـــن جــانــبــهــا، قــالــت عــضــوة 
المجلس البلدي ورئيسة لجنة 
شؤون البيئة، علياء الفارسي، 

في تصريح مماثل، لـ »كونا«، إن 
»هذه الحملة من شأنها تنمية 
روح المشاركة المجتمعية في 
تنظيف البيئة والحفاظ على 
مــكــونــاتــهــا وتــقــلــيــل الـــتـــلـــوث، 
إلى جانب تعزيز دور التوعية 

 
ً
ا والــتــثــقــيــف، والــتــي تــعــد جـــزء

 لحل المشاكل البيئية 
ً
أساسيا

في البالد«.
بدورها، أكــدت رئيسة قسم 
الــعــالقــات الــعــامــة فــي »كــونــا«، 
أفضال الفليج، في تصريحها 

اهتمام وكالة األنباء الكويتية 
ــهـــــوض بــــالــــمــــســــؤولــــيــــة  ــ ــنـ ــ ــالـ ــ بـ
ــة  ــاركـ الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة عــــبــــر مـــشـ
موظيفها بالجهود العامة التي 
تــقــوم بها الجهات الحكومية 
والقطاع الخاص في المحافظة 

على الحياة البيئية بشكل عام، 
وشواطئ الكويت بشكل خاص، 
 
ً
الســيــمــا أنــهــا تعتبر متنفسا

 لألسر.
ً
عاما

وأضـــــــــــافـــــــــــت الــــــفــــــلــــــيــــــج أن 
ــــدأت إطـــــالق حــمــالت  »كـــونـــا« بـ
، ومــنــهــا 

ً
مــجــتــمــعــيــة مــــــؤخــــــرا

الــحــمــلــة اإلعـــالمـــيـــة لــمــكــافــحــة 
المخدرات بعنوان »المخدرات 
ــتــــي نــجــحــت فــي  ــــك«، والــ ــــالكـ هـ
تسليط الــضــوء عــلــى خــطــورة 
ــدرات عـــلـــى الـــوطـــن  ــخــ ــمــ آفـــــة الــ

والمجتمع والشباب.
وأشــــــــــارت إلــــــى أن »كــــونــــا« 
تــتــطــلــع إلـــــى تـــوظـــيـــف ســلــطــة 
ــة قـــضـــايـــا  ــ ــدمـ ــ ــــي خـ اإلعـــــــــــالم فــ
المجتمع فــي شتى المجاالت 
بـــــــــالـــــــــتـــــــــوازي مـــــــــع الـــــجـــــهـــــود 
الــحــكــومــيــة، مـــؤكـــدة مــواصــلــة 
الوكالة حمالتها المجتمعية، 
بما يحقق مفاهيم االستدامة 
ــة، ونـــــشـــــر الـــتـــوعـــيـــة  ــيــ ــئــ ــيــ ــبــ الــ
لـــضـــرورة حــمــايــة الــبــيــئــة، لما 
لــهــا مـــن أثــــر كــبــيــر عــلــى حــيــاة 
اإلنـــســـان، مــعــربــة عـــن شكرها 

للمشاركين في الحملة.

سلة أخبار

»الدعوة اإللكترونية« توزع 
250 ألف كتيب 

قالت مديرة لجنة الدعوة 
اإللكترونية، التابعة 

لجمعية النجاة الخيرية، 
إيمان العلي، إن اللجنة 

مثلت الكويت في اجتماع 
بدولة قطر، لإلعداد 

والتجهيز لتقديم محتوى 
دعوي متميز.

وأضافت العلي: »قامت 
الدعوة اإللكترونية 

بالشراكة الدعوية مع مركز 
ضيوف قطر، بتوزيع 250 

ألف كتيب دعوي تعمل 
بتقنية الكيو آر بــ 13 لغة 
عالمية خالل كأس العالم. 

وقد حققت الكتيبات ما 
يقارب 10 آالف زيارة 

ومشاهدة من داخل قطر 
خالل فترة كأس العالم، 

إضافة إلى عشرات اآلالف 
من الكتيبات التي حملها 

الزوار والضيوف إلى 
بلدانهم للتعريف بصورة 
 عن اإلسالم 

ً
أكثر وضوحا
والمسلمين«.

وأوضحت أن استثمار 
المناسبات والتجمعات 

العالمية الكبرى يأتي 
على رأس أولويات الدعوة 

اإللكترونية لخدمة اإلسالم 
والمسلمين.

»منار الهدى« تنفذ 
مشروع تسبيل المياه

أعلنت جمعية منار الهدى 
الخيرية، تنفيذها لمشروع 

مصرف تسبيل المياه 
في الكويت، بالتعاون مع 

األمانة العامة لألوقاف.
وقال رئيس مجلس 

إدارة الجمعية، د. محمد 
الشالحي، إن مشروع 

تسبيل المياه يأتي في 
إطار شراكة الجمعية مع 

الجهات والمؤسسات 
الرسمية في الكويت، 

بهدف تلبية االحتياجات 
المجتمعية، وتحقيق 
أهداف العمل الخيري.

وأوضح الشالحي أن تنفيذ 
المشروع اشتمل على 

توزيع 9550 كرتونة مياه، 
في عدة مناطق بالكويت، 

 بالمساجد، 
ً
وتحديدا

وعدد من إدارات قطاع 
الرعاية االجتماعية 

بوزارة الشؤون، كإدارتي 
رعاية المسنين، والتوعية 

واإلرشاد، إلى جانب 
معهد عبدالرحمن السميط 
ومركز شباب جابر األحمد.

»مبرة البر« تمنح »العوازم« 
وسام حفظ النعمة

مت مبرة البر الخيرية  كرَّ
المختصة بقضية حفظ 

النعمة وإيقاف هدر 
الطعام، رئيس مجلس 

إدارة مبرة العوازم 
الخيرية حمد البسيس، 

لمشاركة المبرة في 
مشروع حفظ النعمة.

وخالل زيارته لمقر مبرة 
العوازم، قام رئيس مبرة 

البر الخيرية محمد 
المزيني، بمنح البسيس 

وسام حفظ النعمة، 
 شكر »العوازم« 

ً
متضمنا

على المشاركة في 
المبادرة، بهدف إيقاف 

الهدر وحماية البيئة.
من جهته، تقدم البسيس 

بالشكر للمزيني على 
مبادرته بهذا المشروع 
المتميز، والذي يهدف 

إلى حفظ النعمة وإطعام 
الطعام، وتقليل الهدر 

وحماية البيئة، وتفعيل 
العمل التطوعي.

وجدد البسيس تأكيده 
على أن مبرة العوازم 

الخيرية تمد يدها، 
بالتفاعل والتعاون 

مع مختلف المبادرات 
اإلنسانية التي تطلقها 

الجهات الخيرية في 
الكويت، بهدف نفع 

المحتاجين، والمحافظة 
على استمرارية العمل 

الخيري الكويتي بمواقع 
التقدم والصدارة.

المخطط الهيكلي الرابع: 1.2 مليون رحلة 
للمترو وسكك الحديد في 2035

شبكة الطرق في الكويت ليست مصممة للنطاق البشري وغير صالحة للمشي وركوب الدراجات
محمد جاسم

وضــــــــع الــــمــــخــــطــــط الـــهـــيـــكـــلـــي 
الرابع لدولة الكويت لعام 2040 
مجموعة تصورات وفق الدراسة 
ــا بـــلـــديـــة الـــكـــويـــت  ــهــ ــدتــ ــي أعــ ــتــ الــ
مـــع الــجــهــات االســتــشــاريــة وفــقــا 
للبيانات والمشاريع المستقبلية 
لــلــجــهــات الــحــكــومــيــة، إذ رســمــت 
نموذجا من إحصائيات وسائل 
الــنــقــل، حيث محطات الحافالت 
ــل إلـــــــى 662 ألـــــــف رحـــلـــة  ــتـــصـ سـ
ــة، بـــيـــنـــمـــا ســـتـــبـــدأ خــطــة  ــنــــويــ ســ
المترو وسكك الحديد في العمل 
ــن عـــــام 2035  ا مــ بـــالـــكـــويـــت بــــــدء
بــواقــع 1.2 مليون رحــلــة سنوية 
 
ً
لــيــرتــفــع إلـــى 1.4 مــلــيــون ســنــويــا

من عام 2040. 
وأوضــــــح الــمــخــطــط وجـــــود 7 
محطات رئيسية لسكك الحديد 
في مناطق النويصيب، وجنوب 
العبدلية، والسالمي، والمطالع، 
ــيـــث، وجـــزيـــرة  والـــعـــبـــدلـــي، وبـــحـ
ــيــــان، فـــضـــال عــــن مــحــطــتــيــن  بــــوبــ
رئيسيتين للمترو فــي المنطقة 

الحضرية والصبية.
ولــفــت إلـــى تـــصـــورات الــســكــان 
والــفــرص الوظيفية في المنطقة 
ــيـــة والــــــجــــــزر، إذ وضـــع  ــالـ ــمـ الـــشـ
منطقة الصبية 348 ألــف نسمة 
مع توفير 108 فرص عمل، بينما 
في منطقة بحيث 35 ألف نسمة 
مــع توفير فــرص عمل لـــ 17 ألف 
نسمة، وجــزيــرة بوبيان 71 ألف 
نسمة من السكان، وتوفر 47 ألف 
فرصة عمل، كما ستحتوي جزيرة 
فيلكا على 6 آالف نسمة مع توفير 

فرص عمل لـ 3 آالف موظف.
وأوضـــــــــــــــح أنــــــــــه فــــــــي الـــــوقـــــت 
الحالي، هناك نقص في خيارات 
الــنــقــل، وتــظــل الــســيــارة الخاصة 
هـــي الــشــكــل الــســائــد مـــن وســائــل 
ــقـــل لــلــمــقــيــمــيــن، مــــع صــعــود  ــنـ الـ
ــارات الــــتــــي تـــعـــمـــل جــنــبــا  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
إلـــى جــنــب مــع جــهــود التخطيط 
الــرئــيــســيــة الــســابــقــة، مــمــا يجعل 
ــاد الـــمـــفـــرط عـــلـــى الـــطـــرق  ــمـ ــتـ االعـ
 إلى أن 

ً
السريعة لاللتفاف، مشيرا

الــطــرق السريعة تعمل كحواجز 
حــضــريــة، مما يـــؤدي إلــى إنشاء 
أحــيــاء منعزلة ومــراكــز حضرية، 

محجوبة عن بعضها.
وأكد المخطط استحواذ الطرق 
الــســريــعــة عــلــى الــبــيــئــة الــمــاديــة، 
وأدت إلى عدم وجود مجال عام، 
تعزز إدخال مجموعة من أشكال 
النقل البديلة، بما في ذلك مترو 
الكويت وشبكة حافالت محسنة 
إلنشاء المزيد من أوضاع السفر 
مع اتصاالت أفضل داخل المنطقة 
الحضرية، وتقليل أوقات السفر. 
وذكـــر أنــه بالنظر إلــى هيمنة 
الــســيــارة، فـــإن شــبــكــة الــطــرق في 
الــكــويــت ليست مصممة لتلبية 
النطاق البشري، وبالتالي فهي 
غالبا غير صالحة للمشي وركوب 

الدراجات. 

أماكن العيش في 2040 

 وقــــــال الــمــخــطــط الــــرابــــع إنـــه 
 يـــنـــتـــشـــر تـــطـــويـــر الــفــلــل 

ً
ــا ــيــ ــالــ حــ

منخفضة الكثافة في جميع أنحاء 
الــمــنــطــقــة الــحــضــريــة، إذ تــحــدث 
هـــذه المشكلة نفسها المتعلقة 
بتطوير النوع األحادي أيضا في 
المستوطنات الحضرية الجديدة 
التي يتم بناؤها اآلن خارج مدينة 
الكويت وضواحيها، مثل صباح 
ــمــــد، ونــتــيــجــة لـــذلـــك، تــــزداد  األحــ
أوقــــات الـــرحـــالت بــســبــب الــزحــف 

العمراني، ويصعب العثور على 
مناطق العيش والعمل واللعب 
 أنه من المرجح 

ً
المختلطة، مبينا

أن يستمر هذا االتجاه ألن اللوائح 
الــحــالــيــة فـــي الـــكـــويـــت ال تفضل 
ــال الـــحـــضـــريـــة الــمــدمــجــة  ــ ــكـ ــ األشـ

والفعالة. 
وأضــــــــاف أن إنــــشــــاء أمـــاكـــن 
صالحة للعيش سيدعم تشجيع 

مــزيــج أعــلــى مــن االستخدامات 
السكنية والتجارية والمكتبية 
في المناطق الحضرية، تحدد 
ــة أنــــمــــاطــــا  ــيــ ــيــــســ ــرئــ الــــخــــطــــة الــ
ــة، ونـــشـــاطـــا  ــنــــوعــ ــتــ ــيـــة مــ ــنـ ســـكـ
ــلـــى عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــشــــارع،  أعـ
 حـــــول عــقــد 

ً
ــا ــيــ ــراعــ وتــكــثــيــفــا مــ

النقل المستقبلية التي سيتم 
ــم هــذا  تــبــنــيــهــا، كــمــا ســيــتــم دعــ

التنويع من خالل استراتيجيات 
ــــق الــمــحــلــيــة  ــدائـ ــ ــــحـ تـــنـــســـيـــق الـ
واإلقــــلــــيــــمــــيــــة، لـــتـــوفـــيـــر أمـــاكـــن 
أفضل، والمساعدة في تحقيق 
وصول أعلى إلى المرافق التي 

تكمل النمو االقتصادي.
وأشــــــــار إلـــــى وجـــــــود فــرصــة 
ممتازة إلنشاء أماكن مناسبة 
للعيش مــن شــأنــهــا أن تستمر 
فــــي إرث الـــســـمـــات الــحــضــريــة 
العظيمة للكويت ونمو المناطق 
ــة إلـــــــــى مـــــــــدن شـــبـــه  ــ ــريـ ــ ــــضـ ــحـ ــ الـ
إقليمية جديدة في شمال البالد 
 أن الــخــطــة 

ً
وجـــنـــوبـــهـــا، مــبــيــنــا

ســتــوفــر مــكــانــا إلنـــشـــاء مناظر 
طبيعية حضرية جذابة، جنبا 
إلــى جنب مع حماية السياسة 
للحفاظ على األصول البيئية. 

ــمــــراكــــز  ووزع الـــمـــخـــطـــط الــ
الحضارية، وتتمثل باألحمدي، 
ومـــديـــنـــة الـــكـــويـــت، والـــمـــطـــالع، 
ــاح األحـــمـــد،  ــبــ ــيـــة، وصــ ــبـ والـــصـ
بـــيـــنـــمـــا مــــــراكــــــز الـــمـــقـــاطـــعـــات 
ــي مـــنـــاطـــق، الــنــعــيــم،  تــتــمــثــل فــ
جــــــــابــــــــر األحـــــــــــمـــــــــــد، ومــــــــبــــــــارك 
الــكــبــيــر، والــخــيــران، والــجــهــراء، 
ــد  ــ ــعـ ــ ــات، وسـ ــ ــخــ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــــصــ والــ
العبدالله، والسكن االستثماري 
ــاح الـــســـالـــم،  ــبــ ــــي مـــنـــاطـــق صــ فـ
وجــلــيــب الــشــيــوخ، والسالمية، 
وحولي، والفنطاس، كما حدد 
االستعمال الزراعي في العبدلي، 
وكــــــبــــــد، والـــــــــوفـــــــــرة، وبــــحــــيــــث، 
واســتــعــمــال الـــجـــزر فـــي جــزيــرة 

فيلكا، وجزيرة بوبيان.

خريطة شبكتي المترو والسكة الحديدية في المخطط الرابع

جانب من المشاركين بالحملة وأمامهم المخلفات

اللوائح الحالية 
للسكن ال تفضل 

األشكال الحضرية 
المدمجة والفعالة 
وتدعم إنشاء الفلل

سعد الطامي... من التأتأة إلى خطيب
الخريجين بجامعة جورج واشنطن

أبهر الطالب الكويتي سعد الطامي العالم وهو 
يلقي كلمة غير مسبوقة شكال وموضوعا نيابة 
عن الخريجين في كلية إليوت للعالقات الدولية 
التابعة لجامعة جورج واشنطن، وهو الذي كان 
يعانى تأتأة وصعوبات في التعلم منذ المرحلة 

االبتدائية. 
تغلب الطامي على صعوبة في النطق ونوع 
من صعوبات التعلم يعرف بفرط الحركة ونقص 
االنــتــبــاه كــانــا يــالزمــانــه مــنــذ الــصــغــر وتكاملت 
جــهــود والـــديـــه ومعلميه لــيــرســمــوا مــعــا صــورة 
جميلة لنجاح طالما لهثت كل االستراتيجيات 

التعليمية من أجل تحقيقه.
ــا« انـــــه عـــنـــدمـــا الــتــحــق  ــ ــونـ ــ يـــــــروي ســـعـــد لـــــ »كـ
بالمرحلة االبــتــدائــيــة اشتكى معلموه مــن فرط 
حركته رغم إشادتهم بذكائه وتفوقه فسلك معه 
الــوالــدان مسلكا تربويا كــان لــه عظيم األثـــر في 
التغلب على تلك الصعوبة، كما تعاملت معلمته 
نورة القحطاني معه بقلب األم الحنون والمربية 
الـــــــرؤوم فــظــلــت تــدعــمــه وتـــوجـــهـــه لــتــأخــذ بــيــده 

للخالص من هذه المشكلة.
وأثــمــرت جهود األســرة والمدرسة وتلفزيون 
الــكــويــت فلمع نــجــم ســعــد حــتــى أن مــديــرة إدارة 

األنشطة في منطقة األحمدي التعليمية وقتها 
كــانــت تــطــلــبــه لــلــمــشــاركــة فـــي الــمــنــاســبــات الــتــي 
تنظمها وكذلك رئيسة قسم الخدمة االجتماعية 

في المنطقة المربية بيبي رمضان.
في 2018 وبعد قضاء سعد سنتين بالمرحلة 
الجامعية في جامعة توليدو بأوهايو وحصوله 
خاللهما على تقدير ممتاز عانى بسبب صعوبات 
في النوم فلجأ إلى طبيب متخصص بمستشفى 
الجامعة فشخص حالته بأنه يعاني فرط الحركة 

ونقص االنتباه وهي إحدى صعوبات التعلم.
قرأ سعد عن حالته وعرف متطلبات التعامل 
مع أعراضها، وبدأ بضبط ساعات عمله ونومه 
مة بين متطلبات الدراسة وحاجته إلى  والمواء
ــــر مـــن الـــنـــوم فــنــجــح واســـتـــطـــاع إنــهــاء  قــســط وافـ
دراسته فائقا ليبلغ ذروة ذلك النجاح بالحصول 
على البكالوريوس ومــن ثــم الماجستير وإلقاء 
كــلــمــة الــخــريــجــيــن الــشــهــيــرة الــتــي انــتــشــرت عبر 
وسائل التواصل في كل أنحاء الوطن العربي فخرا 
بما قيل، واحتفاء بما ذكر، وحظيت بتفاعل واسع 
لم يتوقعه سعد نفسه، وتوالت عليه كلمات الثناء 
التي يستحقها من قيادات سياسية وشعبية على 

الصعيدين المحلي والدولي.

 في حفل تخّرج الجامعة
ً
الطامي خطيبا

جانب من كميات التبغ المضبوطة

ضبط 38 ألف كرز سجائر بـ »جمارك النويصيب«

جثتا مواطنين في ساحة بناية 
بميدان حولي

ي شابين كويتيين فــي إحـــدى ســاحــات بناية قيد 
َ
عثر أمــس على جثت

اإلنــشــاء بمنطقة مــيــدان حــولــي. وكشفت مــصــادر أمنية أن بالغا ورد إلى 
عمليات وزارة الداخلية عن وجود الجثتين، فحضر على الفور رجال المباحث 
الجنائية الذين عمدوا الى إجراء كشف على الجثتين لمعرفة أسباب الوفاة.

وأبــلــغــت الــجــهــات األمــنــيــة الــنــيــابــة الــعــامــة بــالــحــادث، حــيــث أمـــرت برفع 
الجثتين وإحالتهما إلى الطب الشرعي لكشف المالبسات، ومعرفة ما إذا 

كان وراء ذلك شبهة جنائية.

حملة لـ »الكهرباء«
في جليب الشيوخ

نفذت فرق وزارة الكهرباء والماء حملة مكثفة 
ضد المخالفات في مناطق جليب الشيوخ، وأسفرت 
عــن قــطــع الــتــيــار عــن عــشــرات الــعــقــارات المخالفة 
فــي المنطقة، والــتــي تــوزعــت بين أحــمــال إضافية 
وتوصيالت مباشرة دون عداد وأنشطة مخالفة في 
العقارات من شأنها أن تزيد الضغط على الشبكة.
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أول العمود: أين الناطق الرسمي باسم الحكومة؟ ومن هو اآلن؟ 
***

لتعليم البنات في الكويت قبل ظهور النفط واالستقالل عام 1961 
 بكل شجاعة 

ً
قصص كفاح عريضة ومبهرة قادها رجــال ونساء معا

وإقدام النتشال الفتيات من الجهل. 
 على 

ً
 أقيم عام 2005 بمناسبة مرور 50 عاما

ً
 مميزا

ً
وأتذكر هنا أن حفال

إنشاء ثانوية الشويخ )-1953 1973( ُدعي له من كان على قيد الحياة، 
وممثلون عمن فارقوا الحياة من قادة التعليم، ومدرسون وخريجون 
لتكريمهم برعاية وحضور الشيخ صباح األحمد، طيب الله ثراه، لكن 
 أنه 

ً
الوجه اآلخر من التعليم وهو تعليم البنات لم يلتفت إليه أحد، علما

 عن سلم التعليم النظامي للذكور، حيث إن أول ثانوية 
ً
لم يتأخر كثيرا

للبنات هي ثانوية المرقاب، وأقيمت عام 1959، وقبلها كانت دراسة 
البنات ضمن المدرسة القبلية منذ عام 1956، أي أننا نتحدث هنا على 
مــرور قرابة 70 سنة على بدء التعليم النظامي الــذي كان يقف وراءه 
الشيخ عبدالله الجابر، نصير تعليم البنات، واألستاذ عبدالعزيز حسين، 
رائد التنوير، لذلك يجب أن ينال هذا النصف اآلخر من قصة التعليم في 
الكويت تكريمه المستحق بجدارة من خالل احتفالية وتكريم للمرأة 
، من خريجات تلك المدرسة والثانوية وطاقم التدريس أو 

ً
والرجل معا

ممثلين عن أسرهم كما حدث في احتفالية ثانوية الشويخ للطلبة الذكور، 
.
ً
إضافة لممثلين عن أسر رواد التعليم في الكويت ممن ذكرناهم آنفا

مثل هذا الحفل سيكون مجااًل لتقديم القدوة والمثال الجيد لمن سعوا 
من أجل التنوير والتعليم والعيش تحت الضوء، وسيشجع الكثير ممن 
يعملون في التعليم اليوم من عناصر شريفة ومثابرة، ويمدهم بالفخر 
في أجواء خطفت فيه أخبار تسريب االمتحانات وانتشار سماعات الغش 

كل تضحيات أهل الميدان التربوي.
ومنا إلى وزير التربية والتعليم الموقر.

»المشخصاتي« كلمة تستخدم باللهجة المصرية، ويقصد بها 
الممثلون سواء كانوا سينمائيين أو مسرحيين، وفي بعض معاجم 
اللغة العربية تعني الشخص الذي ُيظهر غير ما يبطن، وفي الحالتين 
يحتاج هذا اإلنسان إلى قدرات وإمكانات كي يمارس هذه العملية، إال في 
الكويت، فـ »المشخصاتي« معروف، والمعروف أكثر نهاية القصة التي 
 هناك صاالت عرض كثيرة معنية بالتمثيل، 

ً
يمثلها. في الكويت أيضا

منها التي تحتاج دفع مبلغ مالي كي تحضر عروضها، ومنها التي 
 
ً
 مخصصا

ً
تتفرج عليها دون دفع أي مبلغ، لدرجة أن لها قناة ومسرحا

ويعرضها تلفزيون الدولة في بعض األحيان.
 عما نتحدث عنه، 

ً
ما يحصل لألسف في مجلس األمة ال يختلف كثيرا

وبعض النواب ممكن وصف أدائهم بالمشخصاتي... قد يثور بعض 
 لكالم بعض دواوين ضاحية عبدالله 

ً
الناس ويعتبر هذا الكالم ملخصا

السالم، مثلما كان بعضهم اآلخر يردد »اإلسطبل« و»شقة لندن« التي 
أقفلت بالضبة والمفتاح والحمد لله، لكن يعلم الله أننا لسنا معنيين 
برأي أي أحد منهم، وال نكتب إال ما نؤمن به. نعود إلى »مشخصاتية« 
مجلس األمــة الذين يطرحون قضايا يعلمون أنها لن تنجز، لكنهم 
يساومون على قضايا أخرى، كما حصل في قضية القروض مثال! فالكل 
يعلم أن إسقاط القروض عليه »فيتو« عالي المستوى، لكنهم يدغدغون 
مشاعر الناس لخلق رأي عام يضغط على الحكومة للموافقة على شيء 
 من المسؤولية ألنه يوصل بصوته إلى قاعة 

ً
آخر. الناخب يتحمل جزءا

عبدالله السالم »مشخصاتية« بدرجة أعضاء مجلس أمة، والكل يعلم أننا 
ننتخب بالنهاية نواب طوائف وقبائل وعائالت حتى إن كان بعضهم 
دون المستوى المطلوب. أقول للنواب نريد إنجاز القضايا الحقيقية دون 
 ألسباب قاهرة فبادروا إلى 

ً
تمثيل، وإذا كان إسقاط القروض مرفوضا

إسقاط فوائدها، فقد تعب المقترضون من الدفع لدرجة أن الفوائد أكبر 
من القرض األصلي. القضايا معروفة ومطروحة منذ سنوات لعل أبرزها 
التعليم والصحة والبدون وإصالح شبكة الطرق، وتنويع مصادر الدخل، 
ألن سوق النفط العالمي معّرض النكسارات قد تؤدي الى انهيار ميزانية 
الدولة بشكل كبير، وهو وضع يحتاج إلى نواب حقيقيين بمستوى 

رجال دولة ال مستوى »مشخصاتية«. فهل وصلت الرسالة؟ آمل ذلك!

ــطــرح قــضــيــة الــتــركــيــبــة اإلســكــانــيــة مــن مــنــظــور أمني 
ُ
دائــمــا مــا ت

وسياسي دون التعرض إلى الجوانب االقتصادية واالجتماعية، أو 
كأن المشكلة تنحصر أبعادها في كيفية إيجاد وظائف للكويتيين من 
خالل إحاللهم محل الوافدين. طرح هذه مشكلة بهذا المنظور الضيق 
ال يخدم حلها، فالموضوع متعلق بطبيعة األعمال التي يشغلها الوافد 
والتي يعزب عنها المواطن، والتي تتطلب الكثير من المهارة والحرفية، 

 في الوظائف التي يوجد فيها نقص كالقطاع الصحي. 
ً
وأيضا

الحاجة للعمالة الوافدة الماهرة في معظم مجاالت العمل ال يمكن 
االستغناء عنها، بل إن الدول المتقدمة صناعيا وتعليميا تعمل على 
استقطاب الخبرات والكفاءات منها، لكن ضمن تشريعات عادلة تنظم 
العمل في القطاع الحكومي والخاص، وتجعل الوافد ذا قيمة مضافة 

 في عملية البناء والتنمية.
ً
لالقتصاد الوطني ومساهما

البداية مع إصــالح التركيبة السكانية تبدأ بإلغاء نظام الكفيل 
بالكامل وتحديد سقف أعلى للعمالة المنزلية والتخلص من العمالة 

الهامشية والمخالفة لنظم اإلقامة المتبعة بالكويت.
فإلغاء نظام الكفيل وإقرار نظام اإلقامة الحرة يتطلب مجموعة من 
القوانين التنظيمية كتلك المعمول بها في الدول المتقدمة من خالل 
إنشاء موقع إلكتروني تابع للدولة تحدد فيه أعداد ونوعية العمالة 

الوافدة المطلوبة في القطاع الحكومي والخاص.
مـــن خـــالل هـــذا الــمــوقــع يستطيع الـــوافـــد تــقــديــم طــلــب االلــتــحــاق 
بالوظيفة بما يتناسب ومؤهالته العلمية والــمــهــاريــة، وذلــك بعد 
توثيقها من الجهات الرسمية واعتمادها من سفارات دولة الكويت 

مقابل دفع رسوم أولية للتأكد من صحة البيانات.
هذه البوابة اإللكترونية ستقضي على العمالة الهامشية وعلى 
تجار اإلقامات، وفي الوقت ذاته تسمح لجهات التوظف باختيار من 
تريد ضمن قاعدة البيانات المتوافرة، وبحسب طبيعة النشاط الذي 

تقوم به المؤسسة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص. 
المسار الثاني يتطلب ضبط أعــداد العمالة المنزلية من خالل 
تحديد الحد األعلى المسموح به، ومن يرغب في زيادة العدد فإن 
عليه دفــع رســوم أعلى مــن تلك المعمول بها حاليا، ولتكن قيمة 
الزيادة ألول عامل بعد العدد المسموح به 300 دينار تتصاعد مع 

إضافة أي عامل آخر. 
المسار الثالث إنشاء إدارة خاصة تتبع وزارة الداخلية مهمتها 
رصــد مخالفي نظم اإلقــامــة، وإبــعــادهــم على نفقتهم الــخــاصــة، أو 
تحميل سفاراتهم التكاليف من خالل إبرام اتفاقيات ملزمة بين دولة 

الكويت والدول التي لديها اتفاقات عمالية.
إصالح التركيبة السكانية من القضايا التي لها أبعاد سياسية 
واقتصادية وإنسانية وأمنية، وإثارتها بطريقة استفزازية يثير 
حفيظة الشعوب وكراهيتها، لذلك من المهم توجيه هذه القضية 
في اتجاهها الصحيح بحفظ حقوق العامل وصاحب العمل، لخدمة 

مسيرة البناء والتنمية والنظام األمني واالقتصادي للدولة.
أخيرا االستعانة بخدمات الوافدين في الجهاز الحكومي اإلداري 
يجب أن تكون في حدودها الدنيا ومنعها في الوظائف ذات البعد 

الوطني.   ودمتم سالمين.
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المستشار شفيق إمام

 في ظالل الدستور: المعاشات االستثنائية في ميزان العدل والمساواة وروح الدستور والقانون وأهدافه المشروعة 

د. جنان... استجوابك مستحق
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faisal.alsharifi@hotmail.com

أ. د. فيصل الشريفي

التركيبة السكانية
إلى الواجهة

»المشخصاتي«

قيس األسطى

 
ً
المادة 80 ليست طائرا

خارج سرب األخطار التي 
يغطيها نظام التأمينات 
االجتماعية من شيخوخة 

أو عجز عن العمل أو مرض 
أو وفاة أو بطالة، وبالقدر 

الضروري الستخدام 
االستثناء الوارد فيها؛ 

سواء في حاالت استحقاق 
هذا المعاش أو في 

مقداره.

كما أبهرتنا د. جنان 
باألمس وهي وزيرة 

بأدائها المتميز، أبهرتنا 
اليوم كذلك بأدائها 

الجاد والمثابر في أكثر 
من موقف خالل األشهر 

الثالثة األولى من عمر 
هذا المجلس، فاستحقت، 

عن جدارة، أن تكون أبرز 
.

ً
الوجوه البرلمانية تميزا

تجريف منابع 
العمل وقيم التكافل 
االجتماعي وإفراغه 

من مضمونه 
بالتقاعد المبكر 
تقع مسؤولياته 

وتبعاته على 
الخطاب السياسي

من األجدى أن 
يتم سحب قانون 

شراء القروض 
مقابل إلغاء 

قانون المعاشات 
االستثنائية وبأثر 

رجعي

كثر الجدل في هذه األيام حول المادة )80( من قانون 
التأمينات االجتماعية التي تخول مجلس الـــوزراء منح 
معاشات استثنائية، واإلسراف في منحها إلى حد تقديم 
بعض النواب اقتراحا بإلغائها، وهو جهد مشكور منهم 
بعد اإلســراف في استخدامها، كما قلت في مقال سابق، 
ذلك أن هذا النص لم يشرع كي يكون سلطة مطلقة لمجلس 
الــــوزراء، يــقــررهــا، بغير قيد أو شـــرط، بــل لــضــرورة تقدر 
 عن نصوص 

ً
بقدرها، وهــو نص ال يهيم في فــراغ بعيدا

قانون التأمينات االجتماعية األخرى أو روح هذا القانون، 
 
ً
أو نص الدستور وروحه الذي صدر هذا القانون تنفيذا

 األهداف المشروعة 
ً
له، وال يغيب عن مجلس الوزراء أيضا

لمفهوم المعونة االجتماعية أو مفهوم نظام التأمينات 
االجتماعية. 

روح الدستور والقانون 

 بأحكام المادة )11( من 
ً
ويأتي قانون التأمينات التزاما

الدستور فيما نصت عليه من أن »تكفل الدولة المعونة 
للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن 
العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين االجتماعي والمعونة 

االجتماعية والرعاية الصحية«. 
ــل الـــذي استهلت بــه الــمــادة )11( سالفة الذكر 

ّ
والــتــكــف

أحكامها، له معاٍن متعددة في اللغة، وفي اآليات البينات 
وا 
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فالكفل فــي اآليــة األولـــى والثانية بمعنى الضعف أو 
النصيب، والكفيل في الثالثة بمعنى الشاهد والرقيب، 

وبمعنى الضامن، وفي اآلية الرابعة بمعنى المعيل. 
فالدولة هنا بكل أجهزتها مخاطبة بأحكام المادة )11( 
من الدستور في التزامها بكفالة المعونة االجتماعية أو 
توفيرها أو توفير خدمات التأمين االجتماعي والرعاية 

 ومعيال 
ً
الصحية، تجمع بين جميع هذه المعاني، مكافئا

وضامنا ورقيبا وحسيبا في قانون التأمينات االجتماعية 
بنصوصه كافة.

والــمــادة )80( من قانون التأمينات االجتماعية فيما 
خولته لمجلس الوزراء من منح معاشات استثنائية، هي 
جزء ال يتجزأ من نظام التأمينات االجتماعية، وإن كانت 
استثناء من قواعده وأحكامه، يحكمها روح الدستور وروح 
القانون فــي شــأن التأمينات االجتماعية، فهي أكبر من 
مواده، ومغزاها يجاوز حدود ألفاظه، وهي تنشر في ربوع 
البالد الطمأنينة وتبث في نفوس المواطنين السكينة، 

 .
ً
متوخية في ذلك المصلحة العامة ال تحيد عنها أبدا

 خــارج سرب األخطار التي 
ً
فالمادة )80( ليست طائرا

يــغــطــيــهــا نــظــام الــتــأمــيــنــات االجــتــمــاعــيــة مـــن شيخوخة 
أو عجز عــن العمل أو مــرض أو وفــاة أو بطالة، وبالقدر 
الــضــروري الســتــخــدام االســتــثــنــاء الــــوارد فيها ســـواء في 

حاالت استحقاق هذا المعاش أو في مقداره. 
فالتكافل االجتماعي الذي يقوم عليه نظام التأمينات 
االجــتــمــاعــيــة مستمد مــن الــمــبــادئ الــســامــيــة فــي الرحمة 
والتعاون بين المشمولين بنظام التأمينات االجتماعية، 
وفي الرحمة باألجيال القادمة، ومع ما هو معلوم من أن 
المصدر الرئيس للدخل القومي هو النفط، وهو مصدر 
نــاضــب وفــي أفـــول، وعــلــى المجتمع كله مجتمع الــوفــرة 
والرفاهية أن يتحمل بعض األعباء المالية لصالح هذه 

األجيال. 

األهداف المشروعة 

وقــد جــاءت هــذه الــمــادة في الترتيب، بعد النص على 
دعامات المجتمع من عدل وحرية ومساواة، التي تصونها 
الدولة وتكفل األمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين 
وحفظ كيان األســـرة أســاس المجتمع، وحماية األمومة 

والطفولة، ورعاية النشء. 
ــقـــانـــون الــتــأمــيــنــات  ــذه هــــي األهــــــــداف الـــمـــشـــروعـــة لـ ــ هـ
االجتماعية، ال يخرج عنها قيد أنملة، وهي أهداف تحكم 
استخدام كل نص فيه، بما في ذلك نص المادة )80( التي 
خولت مجلس الوزراء منح معاشات استثنائية، فمثل هذا 
 عن هذه األهداف، فهي قيد 

ً
النص ال يهيم في فراغ بعيدا

على مجلس الوزراء في استخدام هذه السلطة االستثنائية.
وفـــي مــجــال تطبيق هـــذا الــنــص ينبغى أال يغيب عن 
تطبيقه، نصوص الدستور األخرى، ومنها العمل باعتباره 
أحــد دعــامــات الكيان االجتماعي للدولة )الــمــادة 16( من 

الــدســتــور، وهـــو حــق وواجــــب عــلــى كــل مــواطــن تقتضيه 
الكرامة ويستوجبه الخير العام. )الــمــادة 41(، وأال يخل 
تطبيق نص المادة )80( بتكافؤ الفرص بين المواطنين 
ــادة )8( مـــن الـــدســـتـــور، أو  ــمـ ــة فـــي الـ الــــذي تــصــونــه الـــدولـ
بالمساواة لــدى القانون في الحقوق والواجبات العامة 

التي تنص عليها المادة )29( من الدستور. 
وقــد حــدد قضاؤنا الــدســتــوري فــي الكويت المقصود 
من مبدأ المساواة أمام القانون، بأن يكون الجميع سواء 
ال تفرقة بينهم أو تمييز، فالحقوق والمزايا التي يمنحها 
القانون، وينعم بها المخاطبون بأحكامه يستظلون بها 
وفق قواعد موحدة، وتحظى من القانون بحماية واحدة، 
وبدرجة متساوية من الواجبات وااللتزامات التي يفرضها 
القانون عليهم ويخضع لها الجميع على السواء، بال تفرقة 
بينهم أو تمييز ألحدهم على اآلخر. )جلسة 28/ 5/ 2008 

الدعوى رقم 5 لسنة 2008 دستوري(. 
ومن المقرر في أحكام القضاء الدستوري في مصر بأن 
مناط دستورية أي تنظيم تشريعي أال تنفصل نصوصه أو 
تتخلف عن أهدافها، فإذا قام التماثل في المراكز القانونية 
التي تنتظم بعض فئات المواطنين، وتــســاوى بالتالي 
في العناصر التي تكونها، استوجب ذلك وحدة القاعدة 
القانونية التي ينبغي أن تنظمهم. )جلسة 6/ 5/ 2000 

ق193 لسنة 19 قضائية دستورية(. 
وإن ما يصون مبدأ المساواة وال ينتقص منه هو ذلك 
التنظيم الذي ترتبط فيه النصوص القانونية التي يضمها 
باألغراض المشروعة التي يتوخاها، وأنه إذا قام الدليل 
على انفصال هذه النصوص عن أهدافها كان التمييز بين 

المراكز القانونية للمواطنين انفالتا ال تبصر فيه.
 )المحكمة الدستورية في مصر القضية رقم )74( لسنة 

17 قضائية دستورية جلسة 4/ 1 /1997(. 

الخطاب السياسي ومسؤولياته 

إن تجريف منابع العمل، وقــيــم التكافل االجتماعي، 
الــذي يقوم عليه نظام التأمينات االجتماعية، وإفــراغــه 
من مضمونه ومحتواه بالتقاعد المبكر تقع مسؤولياته 
وتبعاته على الخطاب السياسي، ولم يتبق إال المعاشات 
االستثنائية التي أصبح اإلسراف في استخدامها المسمار 

األخير في صندوق نعش التأمينات االجتماعية.

قبل أن نعرف د.جنان بوشهري كنائبة عرفناها كوزيرة 
ــــوزارة األشــغــال  مــتــمــيــزة فــي أداء عملها عــنــد تكليفها بـ
إضــافــة لعملها األســاســي كــوزيــرة لــإســكــان، وذلـــك بعد 
استقالة وزير األشغال حينها بعد حادثة المطر الشهيرة 
)نوفمبر 2018(، وغــرق مدينة صباح األحــمــد السكنية، 
وقــامــت الــوزيــرة خــالل أشهر مــعــدودة ال تتعدى العشرة 
بما لم يقم به وزراء سابقون أو الحقون لها، حيث شكلت 
لــجــان تحقيق، وعــلــى ضـــوء نــتــائــج هـــذه الــلــجــان وجهت 
الجزاءات التأديبية إلى كبرى شركات المقاوالت والمكاتب 
الهندسية التي قصرت في أداء عملها، ولم تلتزم بالعقود 
التي أبرمتها مع الوزارة، مما أدى ذلك اإلهمال إلى كارثة 
األمطار تلك.  وألن تلك المعاملة الجادة والحاسمة من 
الــــوزارة لــم تعتد عليها تلك الــشــركــات والمكاتب، فإنهم 
لـــم يــقــفــوا ســاكــنــيــن، بـــل حـــركـــوا الـــنـــواب الــقــريــبــيــن منهم 
»ولــن أصفهم بأكثر من ذلــك«، فتقدموا باستجواب ظالم 
 لها على أسلوبها اإلصالحي في 

ً
للوزيرة بوشهري عقابا

إدارتها للوزارة، وتسابق النواب في تأييد طرح الثقة بها، 
بعضهم إرضاء لشركات المقاوالت والمكاتب الهندسية 
وبعضهم اآلخــر فزعة لربعهم النواب مقدمين ذلــك على 
حساب مصلحة البلد والمواطنين، وعند اتضاح الصورة 
للنهاية المرتقبة لالستجواب تقدمت الوزيرة الفاضلة 
بوشهري باستقالتها الشهيرة على منصة االستجواب 
وداخل قاعة عبدالله السالم، وختمتها بكلمة تعد من أهم 
وأقيم الكلمات التي قيلت في مثل تلك المناسبات في تلك 
القاعة، حين قالت: »أقف اليوم برأس مرفوع، وأنا أواجه 

استجواب المقاولين والشركات«.
 الــيــوم تعود د.جــنــان للواجهة السياسية كنائبة في 
البرلمان بعد اختيار الشعب الكويتي لها، حيث يعد هذا 
 لها لما تعرضت له من ظلم 

ً
االختيار رد اعتبار وإنصافا

 بما قامت 
ً
 واعترافا

ً
من نواب المقاولين والشركات، وتقديرا

به من أداء دور وطني متميز عند توليها الوزارة، فكان ذلك 
االختيار الشعبي لها بمنزلة الصفعة لوجوه هؤالء النواب 

الذين حجبوا عنها الثقة.
 وكما أبهرتنا د.جــنــان بــاألمــس وهــي وزيـــرة بأدائها 

المتميز، أبهرتنا اليوم كذلك بأدائها الجاد والمثابر في 
أكثر من موقف خالل األشهر الثالثة األولى من عمر هذا 
المجلس، فاستحقت وعــن جــدارة أن تكون أبــرز الوجوه 
، وآخر تلك المواقف المشرفة تصديها 

ً
البرلمانية تميزا

بــحــزم لقضية الــمــعــاشــات االستثنائية معرضة نفسها 
لهجوم ممن تــضــرر مــن فتح ذلــك الــمــوضــوع والمطالبة 
بإلغائها بأثر رجعي، ولم يثنها ذلك عن مفاجأة الجميع 
 ومواطنين عند كشفها عن القرار الصادر من مجلس 

ً
نوابا

الوزراء في شهر نوفمبر الماضي بزيادة معاشات الوزراء 
الحاليين ضعفي رواتبهم الحالية، مما ساعدها وسّهل 
لــهــا الــتــقــدم بــاقــتــراح مــع مــجــمــوعــة مــن زمــالئــهــا الــنــواب 
بتأجيل بحث المعاشات االستثنائية لمدة شهر فقط، 
 لرغبة اللجنة 

ً
أي لبداية شهر فبراير 2023 القادم مخالفا

المالية ممثلة برئيسها، حيث كانت تطالب بالتأجيل 
لــنــهــايــة دور االنـــعـــقـــاد الـــحـــالـــي، أي بــعــد 5 أو 6 أشــهــر، 
وحظي اقتراحها هذا بموافقة جميع النواب الحضور، ثم 
توجت ذلك المشهد باستجواب تقدمت به لنائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وهو 
، فكيف سمح الوزراء ألنفسهم 

ً
استجواب مستحق تماما

بمنح أنفسهم هذه الزيادة، وهم من طالب ويطالب النواب 
برفض المقترحات الشعبوية ذات الكلفة المالية الثقيلة 
على ميزانبة الــدولــة وعلى رأس تلك المقترحات )شــراء 
قروض المواطنين( مستثنين أنفسهم من تلك المطالبات؟

 سحب قانون شراء القروض مقابل إلغاء المعاشات 
االستثنائية بأثر رجعي 

ــــل فـــيـــه رئـــيـــس الــلــجــنــة الــمــالــيــة  ــــذي دخـ فــــي الــــوقــــت الــ
البرلمانية في طور المفاوضات والمساومات مع الحكومة، 
حسب ما نشر في الصحف، تعهد رئيس اللجنة بسحب 
تقرير قانون )شــراء قــروض( المواطنين، مقابل تعهدات 
حكومية بااللتزام بحزمة شعبية من المطالب مثل: زيادة 
الرواتب والمعاشات التقاعدية والمساعدات االجتماعية 
وإلغاء فوائد االستبدال، وكذلك علمنا أن الحكومة رفضت 

هـــذا الـــعـــرض متمسكة بــمــوقــفــهــا بــســحــب قـــانـــون )شـــراء 
القروض(.

 لذلك كان من األجدى واألحق أن يكون العرض: )سحب 
قــانــون شـــراء الــقــروض x مقابل إلــغــاء قــانــون المعاشات 
 
ً
االستثنائية( وبــأثــر رجــعــي، تعني هنا إيقافها جميعا
 ومــا زال بــدون مطالبته 

ً
حتى عمن استفاد منها سابقا

باسترداد مبالغها.
 ففي هــذا الــعــرض مكاسب عــديــدة، أولــهــا: أن يتقاسم 
الطرفان المجلس والحكومة الحل، ويقدما تنازالت من 
ــذا شـــيء مــن الــعــدالــة الــنــســبــيــة، ففي  جــانــبــيــهــمــا، وفـــي هـ
الوقت الذي يخسر فيه النائب وعوده لناخبيه يخسر فيه 
الوزير معاشه االستثنائي ويبقى على معاشه المستحق 
متساويا مع باقي المواطنين، وكذلك هناك مكاسب أخرى 
تصب في مصلحة الميزانية العامة للدولة وهي األهم، 
فــمــن نــاحــيــة مــنــع مــصــدر جــديــد لــهــدر الــمــال الــعــام وهــو 
 دون مراعاة للظروف 

ً
)شراء القروض( وبتكلفة عالية جدا

االقتصادية والمالية التي يمر بها البلد، إضافة إلى أنه 
غير منصف من حيث الناحية القانونية واالجتماعية، وفي 
 للهدر استمر 

ً
الوقت نفسه إيقاف مصدر قائم وكبير أيضا

سنوات عديدة تسببت به الحكومات المتعاقبة بما فيها 
الحكومة الحالية، نتيجة إهمالها المتعمد واستخدامها 
الــســيــئ لــلــمــادة )80( مــن قــانــون الــتــأمــيــنــات االجتماعية 
الخاصة بالمعاشات االستثنائية بما فيها قرارها األخير 

برفع معاشات الوزراء إلى تسعة آالف دينار.
 وفـــي هـــذا الـــعـــرض تــكــون الــحــكــومــة والــمــجــلــس أمـــام 
مسؤولياتهما الوطنية بااللتزام للوفاء به لما فيه من 
فــائــدة تــعــود عــلــى الــجــمــيــع، وتــحــقــق المصلحة الــعــامــة، 
 للوضع المتأزم الحالي 

ً
 مثاليا

ً
 وحال

ً
ولعله يكون مخرجا

 أي نهاية محددة له. 
ً
والمعلق حيث ال نعلم جميعا

 في الوقت نفسه في حال تخلف المجلس أو الحكومة 
عن االلتزام بالقيام بالشق المطلوب منه من هذا العرض 
أو التراجع عنه سينكشف للجميع أنه هو الطرف المتسبب 

في تأزيم العالقة بين السلطتين.
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ر شركات االستثمار... عقدة القطاع المالي بطء تطوُّ
معظمها مرتبط بأداء السوق األول بسبب شح األدوات والمنتجات

مازالت عمليات إعــادة هيكلة 
ســوق شــركــات االستثمار تسير 
ــــل ســـرعـــة مـــمـــا كـــان  بـــخـــطـــوات أقـ
 بــحــجــم الــســوق، 

ً
 قــيــاســا

ً
مــتــوقــعــا

وحـــــــاجـــــــة الــــــشــــــركــــــات إلـــــــــى ســـد 
الــفــجــوة بين المنتجات المالية 
وتطويرها واإلقبال عليها، األمر 
الذي يستدعي تبني برامج هيكلة 
الستراتيجيات وخطط عمل هذه 
الشركات، للتشجيع على عمليات 
المنافسة واالبــتــكــار الــتــي باتت 

شبه معدومة فيما بينها.
 مــــــــــــصــــــــــــادر مــــــــالــــــــيــــــــة قــــــالــــــت 
لـــ »الـــجـــريـــدة« إن الــفــتــرة الــراهــنــة 
 مـــن قــبــل كــيــانــات 

ً
تــشــهــد تــحــركــا

القطاع المالي بشأن استقطاب 
أصحاب خبرات كويتيين للتوسع 
فـــــي الــــعــــمــــل عــــلــــى وضـــــــع أفــــكــــار 
جــديــدة يــمــكــن االســتــفــادة منها، 
السيما أن حوافز المنافسة بين 
الــشــركــات تــكــاد تــكــون مــعــدومــة، 
لكونها تعتمد عــلــى المنتجات 
والخدمات االستثمارية المتوافرة 
فــــــي الـــــــســـــــوق، والــــــتــــــي تـــوصـــف 
بـــأنـــهـــا قـــديـــمـــة، لــكــونــهــا تــعــتــمــد 
بــشــكــل رئــيــســي عــلــى االســتــثــمــار 
ــم، ســــــــواء عــن  ــ ــهــ ــ ــي ســــــوق األســ ــ فـ
طــريــق الــصــنــاديــق أو الــمــحــافــظ 

االستثمارية. 
وبــيــنــت الـــمـــصـــادر أن أغلبية 
ــثــــمــــار –  ــتــ ــات االســ ــ ــركـ ــ نـــتـــائـــج شـ
ــركـــات مــــحــــدودة –  بــاســتــثــنــاء شـ
تعتمد بشكل أســاســي على أداء 
الـــشـــركـــات الـــمـــدرجـــة فـــي الــســوق 
األول، لكونها تحظى باهتمام 
كــبــيــر لــاســتــثــمــار فـــيـــهـــا، ســــواء 
ــنـــاديـــق  مــــن الـــمـــؤســـســـات والـــصـ

األجنبية أو المحلية، مشيرة إلى 
أن أغــلــب نــتــائــج األداء مــتــقــاربــة 
بسبب االعــتــمــاد بشكل رئيسي 
على قنوات استثمارية محدودة، 
ــواء الــمــحــافــظ أو الــصــنــاديــق  ــ سـ

االستثمارية. 
وذكـــرت أن إحـــدى ثــمــار إعــادة 
الهيكلة التي بدأت بالفعل تظهر 
وجـــود اتــجــاه قـــوي نــحــو تدعيم 
التخصص داخل الشركات، ليس 
فقط فــي المنتجات والــخــدمــات، 
 في طبيعة الرخص 

ً
ولكن أيضا

التي باتت تمتلكها هذه الشركات، 
خصوصا أن بعض هذه الشركات 
اتــجــهــت إلـــى تــقــلــيــص أنشطتها 
والتركيز على غرض أو غرضين، 
والحصول على موافقة الجهات 
الــرقــابــيــة بــتــخــفــيــض رأســمــالــهــا 
أو االحتفاظ برأس المال لخدمة 

األنشطة التي تمارسها. 
وأضافت المصادر أن األسواق 
 
ً
الخليجية باتت األكثر استقرارا
 لـــــــرؤوس األمـــــــوال، 

ً
واســـتـــقـــطـــابـــا

خــصــوصــا مـــع طــبــيــعــة الــظــروف 
الجيوسياسية في أغلب األسواق 
العالمية، األمـــر الـــذي يشير إلى 
ضرورة العمل على المنافسة في 
إطـــاق الــخــدمــات الــجــديــدة التي 
ــدأت تــتــنــامــى، ليستعد الــســوق  بـ
الستقبال شركات متخصصة في 
تقديم خدمات الوساطة، وأخرى 
إلدارة المحافظ، منوهة إلــى أن 
ــار وحـــــــدات الــــســــوق عــلــى  ــتـــصـ اقـ
قــنــوات االســتــثــمــار فــي المحافظ 
ــاديـــق االســـتـــثـــمـــاريـــة لــن  ــنـ والـــصـ
يــلــبــي طــمــوحــات الــقــائــمــيــن على 
ــذا الــقــطــاع الــنــائــم إلــــى إيــجــاد  هــ

كــيــانــات قـــــادرة عــلــى الــمــنــافــســة، 
واســتــقــطــاب الــمــزيــد مـــن رؤوس 

األموال األجنبية.
 وذكــرت المصادر أن مكاسب 
عــمــلــيــة إعـــــادة الــهــيــكــلــة ستظهر 
خـــال ســيــر مــراحــلــهــا المختلفة، 
بحيث يــتــم تحقيق قــيــم جــديــدة 
تـــــــضـــــــاف إلـــــــــــى نـــــــقـــــــاط الــــــقــــــوي 
الموجودة بالفعل داخــل السوق 
وتدعمها، وتقود إلى أفكار أكثر 
 قابلة للتحقق، خصوصا 

ً
تطورا

أن هــنــاك ملحة بــضــرروة العمل 

على التخصص لتقوية الوحدات 
القائمة.

وأشارت إلى أن سوق شركات 
االســتــثــمــار أمــــام مــرحــلــة جــديــدة 
من االتــســاع، ليس على مستوى 
ــتـــجـــات، بــــل عــلــى  ــنـ إجـــمـــالـــي الـــمـ
مستوى نوعية العماء، وطبيعة 
الــخــدمــات الــتــي يقدمها الــســوق، 
 مع ضرورة 

ً
وهو ما يتسق أيضا

تــــطــــويــــر أداء هـــــــذه الــــشــــركــــات، 
واالســتــعــانــة بــأصــحــاب الــخــبــرة 
لخلق بدائل وفــرص استثمارية 

ــبــــات  ــيـــع رغــ ــمـ ــبـــي جـ ــلـ جـــــديـــــدة تـ
العماء. 

ــدت الــمــصــادر أن بــإمــكــان  ــ وأكـ
السوق المحلي استيعاب كيانات 
متخصصة في تقديم الخدمات 
االســتــثــمــاريــة كــتــلــك الـــتـــي بـــدأت 
تــنــتــشــر مـــن خــــال الــتــركــيــز على 
االستثمارات المباشرة المتمثلة 
في قطاع التعليم الصحة والغذاء، 
 عــن تفعيل رخصة نشاط 

ً
فضا

التمويل مع التركيز على قطاعات 
مـــحـــددة مــثــل الــقــطــاع التعليمي 

أو التكنولوجي، بــاإلضــافــة إلى 
االستعداد لألدوات االستثمارية 
الجديدة، التي سيتم إطاقها في 

السوق خال الفترة المقبلة.
ولفتت المصادر إلى أن بعض 
 في أرباح 

ً
الفترات شهدت تراجعا

وإيـــــــــرادات شـــركـــات االســتــثــمــار، 
وجـــــرت عــمــلــيــات اســـتـــقـــاالت في 
ــلـــيـــا والـــتـــنـــفـــيـــذيـــة  اإلدارات الـــعـ
ــر، فـــهـــل هـــذه  ــاطـ ــخـ ــمـ وإدارات الـ
اإلجراءات ستكون بمنزلة خطوة 
مستحقة نحو إعـــادة النظر في 

استراتيجيات عمل هذه الشركات 
ــيــــرات يـــمـــكـــن مــن  ــيــ ــغــ وإجــــــــــــراء تــ
خالها االستفادة من المتغيرات 
االقــتــصــاديــة وتــحــقــيــق مستوى 
ــلـــى صـــعـــيـــد اإليـــــــــــرادات؟  ــبــــر عـ أكــ
ــثــــمــــار فــي  ــتــ  أن االســ

ً
ــا خــــصــــوصــ

منطقة الخليج بات الماذ األمن 
للرؤوس األموال األجنبية.

»األسواق« تطلق شركة الشخص الواحد 
وتسجيل المحللين الماليين

أطلقت هيئة أسواق المال عبر موقعها اإللكتروني 
في الصفحة المخصصة لبوابة الهيئة اإللكترونية 
خدمتين مــن الــخــدمــات المتعلقة بــالــقــرار رقـــم 166 
لسنة 2022 بشأن تطوير نشاط مستشار االستثمار 
وتــرخــيــص شــركــة الشخص الــواحــد لــمــزاولــة نشاط 

أوراق مالية وسجل المحللين الماليين.
وقــالــت الــهــيــئــة، فــي بــيــان، إنـــه بــذلــك تــمــت إضــافــة 
خدمة طلب ترخيص أنشطة األوراق المالية – شركة 
الشخص الــواحــد لقائمة خــدمــات إدارة التراخيص 
والــتــســجــيــل، الـــتـــي مـــن شــأنــهــا تــمــكــيــن األشـــخـــاص 
الطبيعيين الــراغــبــيــن فــي مـــزاولـــة نــشــاط مستشار 

االستثمار من التقدم للهيئة بطلب الحصول على 
هذا الترخيص.

وأضـــافـــت أنــــه تـــم إطــــاق خــدمــة طــلــب التسجيل 
فــي سجل المحللين الماليين للراغبين فــي تقديم 
 ألطــر األحكام المنظمة لألشخاص 

ً
خدماتهم، وفقا

المسجلين في هذا السجل.
وشــددت الهيئة على كل األشخاص الراغبين في 
مــزاولــة نــشــاط مستشار االســتــثــمــار والــراغــبــيــن في 
التسجيل بسجل المحللين الماليين ضرورة االطاع 
وااللــتــزام بكل أحكام الائحة التنفيذية الــواردة في 
الكتاب الخامس )أنشطة األوراق المالية واألشخاص 

المسجلون( والكتاب السادس )السياسات واإلجراءات 
الداخلية( والكتاب الثامن )أخاقيات العمل(.

وتتابع »أســـواق الــمــال« عملية تطوير خدماتها 
اإللكترونية في سبيل إطــاق وتفعيل كل الخدمات 
الــــجــــديــــدة الــمــتــعــلــقــة بــتــرخــيــص نـــشـــاط مــســتــشــار 
االستثمار لشركة الشخص الواحد وتلك الخدمات 

المرتبطة بسجل المحللين الماليين.
كما تستمر الهيئة بالتعاون مع الجهات الرقابية 
ات العمل  الــزمــيــلــة فـــي ســبــيــل تــنــمــيــة آلـــيـــات وإجـــــــراء
المشتركة بينهم لتسهيل عملية إصــدار التراخيص 

للراغبين في مزاولة أنشطة األوراق المالية.

مناقصة لتقديم خدمات الناقالت 
الكويتية في اإلمارات وسنغافورة

● أشرف عجمي
أعــلــنــت لــجــنــة الــــشــــراء الــعــلــيــا 
لــمــنــاقــصــات مــؤســســة الــبــتــرول 
الكويتية وشركاتها التابعة، بناء 
على طلب من شركة ناقات النفط 
الكويتية، طرح مناقصة عالمية 
غــيــر قــابــلــة للتجزئة تحمل رقــم 
02/ 2022 لتقديم خدمات الشحن 
واإلمــداد ألسطول شركة ناقات 
النفط في اإلمــارات وسنغافورة، 

فضا عن خدمات أخرى خاصة 
بأسطول ناقات النفط.

مـــن جـــانـــب آخـــــر، فــقــد أعــلــنــت 
لجنة الــشــراء العليا لمناقصات 
ــنـــاء على  ــتـــرول، وبـ ــبـ مــؤســســة الـ
طلب من ناقات النفط الكويتية 
ــاء الــمــنــاقــصــة الــخــاصــة  ــغـ ــن إلـ عـ
ــد إطـــــــــــارات لـــلـــشـــاحـــنـــات  ــتــــوريــ بــ
والـــــرافـــــعـــــات الـــشـــوكـــيـــة لــشــركــة 
الـــنـــاقـــات لــفــرعــي تــعــبــئــة الــغــاز 

المسال )الشعيبة وأم العيش(.

»نفط الكويت« تحصر اتفاقيات التعاون 
مع الجهات الحكومية والخاصة لتحصيل حقوق مشاريعها

● أشرف عجمي
علمت »الــجــريــدة« مــن مــصــدر نفطي مطلع، 
أن شــركــة نــفــط الــكــويــت قــامــت مــؤخــرا بحصر 
االتــفــاقــيــات وبـــروتـــوكـــوالت الــتــعــاون المبرمة 
بــيــن الــشــركــة وغــيــرهــا مــن الــجــهــات الحكومية 
والشركات النفطية وشــركــات القطاع الخاص 
بشأن المشروعات المنفذة والخدمات المقدمة 
من الشركة لمصلحة هذه الجهات والشركات، 
وذلــك لمتابعة اســتــرداد »نفط الكويت« لقيمة 
تكاليف هذه المشروعات والخدمات من الجهات 

ات   لإلجراء
ً
والشركات التي تعمل معها، وفقا

المتبعة.
 بحصر 

ً
 وأضاف المصدر أن الشركة قامت أيضا

المشروعات المنفذة والخدمات المقدمة للجهات 
والشركات المذكورة، وتم تحديد تكلفتها الفعلية، 
 للعمل على استردادها من تلك الجهات 

ً
تمهيدا

 لإلجراءات المتبعة. 
ً
والشركات وفقا

وذكـــر أن الــشــركــة تــقــوم بــــإدراج كــل التكاليف 
الــتــي تــمــت عــلــى الــمــشــروعــات الــمــنــفــذة للجهات 
والــشــركــات المسجلة فــي سجاتها المالية من 
ــــن ثــــم يــجــري  ــدة، ومـ ــ ــــال كــــل مــــشــــروع عـــلـــى حــ خـ

تحميل هــذه التكاليف عليه، وبعد االنتهاء من 
تنفيذ المشروع يتم رفع إشعارات مدينة بشأنه 
أو تسجيله كأصول في سجات الشركة، الفتا الى 
انه سيتم العمل على تحديد ما يخص كل جهة 
أو شركة من تكلفة المشروع بالتنسيق مع فرق 

العمل المختصة بالشركة. 
وأشـــار الــى أنــه بــاإلضــافــة إلــى مــا سبق تقوم 
الشركة من خال لجان خاصة بها بمتابعة عملها 
كــمــا هــو مــتــفــق عــلــيــه، وذلــــك مــن خـــال التنسيق 
والمتابعة بشكل دوري مع المديرين الذين تقع 
تحت مسؤوليتهم بعض االتفاقيات عــن طريق 

المراسات واالجتماعات لمعرفة آخر مستجداتها، 
وكيفية تحصيل األمــــوال وأســبــاب التأخير في 
 العمل على تحصيل باقي 

ً
التحصيل، ويتم حاليا

المبالغ المعلقة.
 وأوضح أنه تم إرسال مذكرة لجميع الدوائر 
تحتوي على طرق لتحسين التحصيل من الجهات 
األخـــرى، مشيرا الــى ان الشركة لديها مطالبات 
بــقــيــمــة 260 مــلــيــون ديـــنـــار مــســتــحــقــة لــهــا على 
وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ضمن 
مستحقاتها البالغة 1.1 مليار دينار، وذلك بعد 
قيامها بحصر المبالغ المستحقة لها على الغير.

»أجيليتي«: متفائلون حيال عملياتنا في الخليج
الشركة أعادت تنظيم محفظتها بما يضمن العوائد اإليجابية

أكــــــــــــدت رئـــــيـــــســـــة مــــجــــلــــس إدارة 
ــالــــح، فــي  ــتـــي« هــــنــــادي الــــصــ ــيـ ــلـ ــيـ »أجـ
نــدوة أقامتها »العربية« على هامش 
مــؤتــمــر دافــــــوس، أن الــشــركــة أعــــادت 
تنظيم محفظتها بما يضمن العوائد 
اإليجابية للمساهمين، مشيرة إلى 
أنـــهـــا مــتــفــائــلــة حـــيـــال عــمــلــيــاتــهــا في 

الخليج.
وقالت الصالح إن »لدينا محفظة 
عــالــمــيــة مــن الــشــركــات الــمــمــلــوكــة لنا 
بنسبة 100 في المئة، واستثماراتنا 
تتركز بشكل كبير في مجال الخدمات 

اللوجستية والــخــدمــات اللوجستية 
الــصــنــاعــيــة، وبـــالـــتـــالـــي مـــن الــصــعــب 
تجاهل صندوق النقد الدولي عندما 
يقول إنه في عام 2023 من المحتمل 
أن يكون ثلث االقتصاد العالمي في 

حالة ركود«.
لـــت: »هــــل نــشــعــر بــذلــك في  وتـــســـاء
 هناك 

ْ
أجــزاء من أعمالنا؟... نعم، لكن

تعويض من أصولنا في دول الخليج«.
ــإن الــــســــؤال هــو  ــ ــذا فـ ــ ــــت: »لــ ــافـ ــ وأضـ
مــــاذا نـــفـــعـــل؟... نــحــن نــفــكــر جــيــدا في 
كيفية تخصيص رؤوس األمــوال في 

محفظتنا، ومع ارتفاع أسعار الفائدة 
ننظر إلـــى كيفية تخصيص رؤوس 
األمـــــوال بــمــا يــضــمــن عــائــدا إيجابيا 
بشكل صاف للمساهمين... نحن ننظر 
إلى أسعار الفائدة، ونلقي نظرة على 
استراتيجيتنا للسيولة والتمويل، 
ونقوم بإعادة تمويل ديوننا لجعلها 
طــويــلــة األجـــــل، ومـــحـــاولـــة تــأمــيــن ما 
يكفي من السيولة للتأكد من أن لدينا 
االســتــثــمــارات الصحيحة فــي المكان 

المناسب«.
)العربية. نت(

عيسى عبدالسالم

االبتكار محدود 
وحوافز المنافسة 

بين الشركات تكاد 
تكون معدومة

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

تباين أداء المؤشرات... والمكاسب جيدة في البحرين والكويت ودبي
● علي العنزي

تباين أداء مؤشرات أسواق المال 
بــــدول مــجــلــس الـــتـــعـــاون الخليجي 
خــال تعامات األســبــوع الماضي، 
ــيـــة  ــبـــوعـ وجـــــــــاءت الـــمـــحـــصـــلـــة األسـ
ــع 4  ــ ــراجـ ــ ــرات وتـ ــ ــؤشـ ــ ــاع 3 مـ ــفــ ــارتــ بــ
ــيـــن مـــؤشـــر ســـوق  ــرابـــحـ ــدر الـ وتــــصــ
البحرين المالي بنمو بنسبة جيدة 
اقتربت من 2 في المئة تــاه مؤشر 
 نسبة 

ً
بورصة الكويت العام رابحا

1.76 في المئة.
ــــوق دبـــي  ــر سـ  مـــؤشـ

ً
ــا ــثـ ــالـ ــل ثـ ــ وحـ

الــمــالــي بنمو مــتــوســط كـــان بنسبة 
0.86 فــي المئة، فــي المقابل تعادل 
مـــؤشـــرا عــمــان وقــطــر فـــي الــخــســائــر 
وتـــــراجـــــع كــــل مــنــهــمــا بــنــســبــة 1.6 
فــي الــمــئــة، واســتــقــر مــؤشــر الــســوق 
الــســعــودي الــرئــيــســي »تـــاســـي« على 

انخفاض أسبوعي بنسبة 0.58 في 
الــمــئــة ومـــال مــؤشــر ســـوق أبوظبي 
المالي إلــى االســتــقــرار أكثر وخسر 

فقط نسبة 0.23 في المئة.
ســجــل مـــؤشـــرا بـــورصـــة الــكــويــت 
 مقابل تراجع 

ً
 كبيرا

ً
العام واألول نموا

مؤشر رئيسي 50 بنسبة محدودة، 
 
ً
وحــقــق مــؤشــر الـــســـوق الـــعـــام نــمــوا
بنسبة 1.76 فــي المئة هــي 125.44 
نقطة ليقفل على مستوى 7256.91 
نقطة، وكـــان الــدعــم مــن نمو مؤشر 
ــيـــر واألفــــضــــل  ــبـ ــكـ الـــــســـــوق األول الـ
 وبنسبة 2.06 في المئة أي 

ً
خليجيا

162.48 نقطة ليقفل على مستوى 
8057.77 نقطة، بينما فــي المقابل 
تـــراجـــع مــؤشــر رئــيــســي 50 وخــســر 
نسبة 0.16 في المئة أي 9.19 نقاط 
ليقفل على مستوى 5691.37 نقطة.

وارتـــــفـــــعـــــت مــــتــــغــــيــــرات الــــســــوق 

الرئيسية الثاثة )القيمة المتداولة 
ــة وعــــدد  ــداولـ ــتـ ــمـ وكـــمـــيـــة األســــهــــم الـ
الصفقات( مقارنة مع أدائــهــا خال 
ــــق، وحـــقـــقـــت  ــبـ ــ األســــــبــــــوع الـــــــــذي سـ
 بنسبة 25 في المئة 

ً
السيولة نموا

بينما ارتفع النشاط بنسبة 11.4 في 
المئة كما ارتفع عدد الصفقات لكن 

بنسبة محدودة.
وكانت الجلسات مركزة على سهم 
أجيليتي وبيتك والبنك الوطني من 
الــســوق األول، وأســهــم أعــيــان وإس 
تي سي ووطنية عقارية من السوق 
الرئيسي حيث تذبذب أجيليتي بقوة 
، وحقق 

ً
وارتــــد مــن قــاعــه 566 فــلــســا

 بــنــهــايــة األســـبـــوع وأقــفــل 
ً
اســـتـــقـــرارا

عــلــى خـــســـارة أســبــوعــيــة مـــحـــدودة 
 بينما ربح بيتك حوالي نصف 

ً
جدا

نقطة مئوية.
وكـــان الــوطــنــي األفــضــل أداء بين 

ــة بــنــمــو  ــولــ ــيــ ــل ســ ــ ــــضــ ــم األفــ ــ ــهــ ــ األســ
بــلــغ 1.6 فـــي الــمــئــة خـــال األســبــوع 
الماضي، وينتظر السوق إعانات 
ســنــويــة وتـــوزيـــعـــات ســنــويــة خــال 
الـــفـــتـــرة الـــقـــادمـــة وتـــتـــحـــرك األســهــم 
 لتقديرات التوزيعات والعوائد 

ً
طبقا

السنوية والتحضير لها.
وســـجـــل مـــؤشـــر ســــوق الــبــحــريــن 
الــمــالــي أفـــضـــل أداء أســبــوعــي بين 
مؤشرات األسواق المالية الخليجية 
 مــن 2 في 

ً
 قريبا

ً
 كبيرا

ً
وحقق نــمــوا

 بنسبة 1.94 في المئة 
ً
المئة وتحديدا

أي ما يعادل 36.76 نقطة ليقفل على 
مستوى 1927.19 نقطة وبدعم من 
نمو أســعــار سهم البا وبيتك الــذي 
سجل أكبر سيولة في سوق البحرين 

المالي.
 
ً
وحــقــق مــؤشــر ســــوق دبــــي نــمــوا
 بــنــســبــة 0.86 فــــي الـــمـــئـــة أي 

ً
جــــيــــدا

28.54 نــقــطــة لــيــقــفــل عــلــى مــســتــوى 
3352.5 نقطة بعد تماسك مؤشرات 
األسواق العالمية منتصف األسبوع 
قبل حالة تذبذب شديد بنهايته إذ 
تراجع مؤشر داو جونز بنسبة 2.7 
في المئة لكن حقق مؤشر ناسداك 
 بنسبة 4 في 

ً
 كبيرا

ً
الصناعي نموا

المئة، فيما استقرت أســعــار النفط 
 بنسبة 2.5 في 

ً
على مكاسب أيــضــا

المئة.

عمان وقطر

تراجع مؤشر سوق عمان المالي 
بنسبة كبيرة بلغت 1.66 في المئة، 
وكــان األكــثــر خــســارة وحــذف 80.93 
نقطة ليقفل على مستوى 4798.46 
نــقــطــة بــعــد إعــــان مــعــظــم الــشــركــات 
العمانية نتائجها السنوية، التي 

 قبيل نهاية 
ً
دعــمــت الــمــؤشــر كــثــيــرا

العام وفي بدايته قبل أن تدخل في 
عمليات جني أرباح مستحقة.

 
ً
وحققت الشركات العمانية نموا
 خـــال الـــربـــع الـــرابـــع مـــن عــام 

ً
كــبــيــرا

2022 مــقــارنــة مـــع ذات الــفــتــرة من 
عام 2021 وبنمو إجمالي فاق 180 
فــي الــمــئــة، بينما ارتــفــعــت أرباحها 
السنوية بنسبة 9 في المئة، وكان 
 ثم بنوك 

ً
بنك مسقط األكبر أربــاحــا

ــار وعــمــان  ــفـ إتــــش إس بـــي ســـي وظـ
واإلمارات.

السعودية وأبوظبي

وســــــجــــــل مـــــــؤشـــــــرا الــــســــعــــوديــــة 
ــبـــي خــســائــر مــــحــــدودة بعد  وأبـــوظـ
تذبذب أداء األسواق العالمية وتباين 
ــرات األســـــــــواق الــمــالــيــة  ــ ــؤشـ ــ أداء مـ

األمــيــركــيــة بــتــأثــيــر حـــديـــث أعــضــاء 
الفدرالي عن أسعار الفائدة القادمة 
التي كان آخرها حديث عن تخفيض 
الــزيــادة إلــى 25 نقطة أســاس خال 
مــراجــعــات الــفــدرالــي الــقــادمــة، التي 

ستبدأ بداية شهر فبراير المقبل.
واستقر مؤشر السوق السعودي 
ــارة أســبــوعــيــة  »تــــاســــي« عـــلـــى خــــســ
بــنــســبــة 0.58 فـــي الــمــئــة أي 62.21 
نقطة ليقفل على مستوى 10682.10 
نــقــطــة بــيــنــمــا خـــســـر مـــؤشـــر ســـوق 
أبــوظــبــي وهــــو األفـــضـــل أداء خــال 
العام الماضي بين األسواق المالية 
العالمية والخليجية نسبة ربع نقطة 
مئوية فقط أي 23.55 نقطة ليقفل 

على مستوى 10186.71 نقطة.
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https://www.aljarida.com/article/11830
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ً
ين... مجددا أميركا تصطدم بسقف الدَّ

بلغت الحكومة األميركية حد االقتراض 
البالغ 31.4 تريليونات دوالر يوم الخميس، 
ــع الــســقــف بين  ــط مـــواجـــهـــة بـــشـــأن رفــ وســ
ــلـــس الـــــــنـــــــواب، الــــــــذي يـــســـيـــطـــر عــلــيــه  مـــجـ
الــجــمــهــوريــون، والــديــمــوقــراطــيــيــن الــذيــن 
ينتمي إليهم الرئيس جو بايدن، مما قد 
يــؤدي إلــى أزمــة مالية فــي غضون بضعة 

أشهر.
وأبلغت وزيـــرة الــخــزانــة، جانيت يلين، 
قــــادة الــكــونــغــرس ومــنــهــم رئــيــس مجلس 
الــنــواب، كيفن مــكــارثــي، أن وزارتــهــا بــدأت 
ات االستثنائية إلدارة  ــراء ــ اســتــخــدام اإلجـ
النقد والتي يمكن أن تؤدي لتفادي التخلف 

عن السداد حتى الخامس من يونيو.
ــف 

ّ
ـــــــه فــــي حـــــال الــتــخــل

ّ
وقــــالــــت يـــلـــيـــن إن

 تكاليف 
ّ
ــإن عــن ســـداد الــديــن األمــيــركــي »فــ

 
ّ

ــتــــراض لــديــنــا ســتــرتــفــع، وســـيـــرى كــل االقــ
 تكاليف االقتراض الخاّصة به 

ّ
أميركي أن

 ،
ً
جاه نفسه« وترتفع هي أيضا

ّ
ستتبع االت

 الفشل في 
ّ
 على ذلــك، فــإن

ً
مضيفة: »عــاوة

ــيـــؤّدي بـــا شــّك  ســــداد أّي مـــدفـــوعـــات... سـ
إلى حدوث ركود في االقتصاد األميركي، 
ويمكن أن يتسّبب في أزمة مالّية عالمّية«.

ــذا ســـُيـــقـــّوض با  ــ  »هـ
ّ
وشــــــّددت عــلــى أن

 احتياطّية 
ً
شّك دور الــدوالر بوصفه عملة

ــســتــخــدم فـــي الــمــعــامــات فـــي كـــل أنــحــاء 
ُ
ت

العالم. أميركّيون كثر سيفقدون وظائفهم«.
 
ّ
وأّكـــد البيت األبــيــض مساء الجمعة أن

 مع الزعيم الجمهوري 
ً
بايدن سيبحث قريبا

كيفن مكارثي مسألة سقف الدين األميركي 
وهو موضوع خافي في واشنطن.

ف عن السداد 
ّ
وُيحتمل أن يــؤّدي التخل

إلى إثــارة الذعر في األســواق المالّية ومن 
ثّم في االقتصاد العالمي، في وقت تحاول 
ي فترة اقتصادّية 

ّ
الواليات المتحدة تخط

صعبة بعد »كوفيد« مــن دون الــوقــوع في 
الركود.

ويـــهـــدف الـــجـــمـــهـــوريـــون، الـــذيـــن فــــازوا 
ــــواب،  ــنـ ــ ــــي مـــجـــلـــس الـ  بـــأغـــلـــبـــيـــة فـ

ً
ــا ــثــ حــــديــ

ــغــــال الـــــوقـــــت حـــتـــى اســـتـــنـــفـــاد  ــتــ إلــــــى اســ
مــنــاورات وزارة الــخــزانــة الــطــارئــة إلجبار 
ــيـــوخ الــــــذي يـــقـــوده  ــايــــدن ومـــجـــلـــس الـــشـ بــ

الديموقراطيون على تخفيض اإلنفاق.
ــاء شــركــات ووكــالــة واحـــدة  وحـــذر رؤســ
على األقل من وكاالت التصنيف االئتماني 
من أن المواجهة الطويلة بين الجانبين، قد 
تهز األســواق وتزعزع استقرار االقتصاد 

العالمي المهتز بالفعل.
ــتــــخــــدام  ــون اســ ــوريــ ــهــ ــمــ ــجــ ويــــــحــــــاول الــ
أغــلــبــيــتــهــم الــبــســيــطــة فـــي مــجــلــس الــنــواب 
وســـقـــف الـــديـــن لـــفـــرض تــخــفــيــضــات على 
البرامج الحكومية، ويرون أن وزارة الخزانة 

يمكن أن تتجنب التخلف عــن الــســداد من 
خال إعطاء األولوية لمدفوعات الديون.

لكن الخبراء الماليين شككوا في جدوى 
الفكرة، والتي يرفضها البيت األبيض كليا.
ــــدت نــائــبــة الــســكــرتــيــرة الصحافية  وأكـ
ــيــــض، أولــيــفــيــا دالــــتــــون، على  لــلــبــيــت األبــ
متن طائرة الرئاسة، أنــه »لــن تكون هناك 
مفاوضات بشأن سقف الدين، ويجب على 
الكونغرس معالجة المسألة دون شروط 
كــمــا فــعــل ثــــاث مــــرات فـــي عــهــد )الــرئــيــس 

الجمهوري السابق( دونالد ترامب«.
ــات الـــمـــتـــحـــدة مــعــركــة  ــ ــواليـ ــ وشــــهــــدت الـ
مــطــولــة حـــول ســقــف الــديــن فــي عـــام 2011 

أدت إلى خفض التصنيف االئتماني للباد 
وإجــبــارهــا لــســنــوات على تخفيضات في 

اإلنفاق المحلي والعسكري.
وقــال زعيم األغلبية الديموقراطية في 
مجلس الشيوخ، تشاك شومر، في بيان، إن 
»سياسة حافة الهاوية مع الحد من الديون 
ستكون ضربة هائلة لاقتصادات المحلية 
والعائات األميركية ولن تكون أهون من 

أزمة اقتصادية على أيدي الجمهوريين«.
)رويترز(
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محمد اإلتربي

»IFM« تحصد جائزتين في حفل جوائز »stc«
األفضل في تمكين التحول الرقمي وفي مجال المسؤولية المجتمعية

حصلت شركة االتصاالت الكويتية »stc« على جائزة »أفضل 
شركة في تمكين التحول الرقمي بين مؤسسات تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت« وجائزة »أفضل شركة في تنمية 
المجتمع في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات« من 
مجلة إنترناشيونال فاينانس »IFM«، المتخصصة في 
القطاع المالي، التي تبرز مواهب الصناعة ومهارات القيادة 
وأخبار الصناعة على منصتها الدولية، وتم تسليم الجوائز 
لشركة »stc« خال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في دبي، 

في 19 يناير 2023.
وبعد دراسة متأنية ومراجعة مكثفة قام بها فريق البحث 
 لتميز 

ً
المؤهل التابع لـ »IFM«، حصدت »stc« الجائزتين تقديرا

برنامج المسؤولية المجتمعية الشامل للشركة إضافة إلى 
 solutions« الخدمات والحلول الرقمية المبتكرة التي تقدمها
by stc«، ذراع »stc« المتخصصة في قطاع األعمال، للشركات 

والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص. 
وخال حفل الجوائز، تسلمت دانة الجاسم المديرة العامة 
 »stc« الجائزتين نيابة عــن »stc« التــصــاالت الــشــركــات فــي
بحضور القنصل العام للكويت لدى اإلمارات في إمارة دبي 

واإلمارات الشمالية علي الذايدي.
 على الــجــوائــز، قــال المهندس مزيد بــن ناصر 

ً
وتعليقا

الحربي الرئيس التنفيذي لشركة: stc »سعداء بنيل جائزتين 
 لبرنامجنا المتطور 

ً
متميزتين من IFM المرموقة، تقديرا

والشامل للمسؤولية المجتمعية للشركات، كذلك عن دورنا 
فــي تعزيز قــدراتــنــا فــي تمكين الــتــحــول الــرقــمــي فــي مجال 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، باعتبارها إحدى الركائز 
األســاســيــة الستراتيجيتنا. وتعكس هــذه الــجــوائــز العمل 
الجاد التي بذله فريقنا عبر مختلف القطاعات التشغيلية 
لدينا لتحقيق معايير التميز المعترف بها على المستويات 

المحلية واإلقليمية والدولية«.
وأضــــاف الــحــربــي أنــه »عــلــى مـــدار عــام 2022، تمكنا من 
تنمية أعمالنا في مختلف المجاالت وتعزيز نطاق عروضنا 
المقدمة للعماء األفراد وعماء الشركات، ليس ذلك فحسب، 
 على مشاركة مجتمعنا بطرق إبداعية ومؤثرة 

ً
بل ركزنا أيضا

لدعم المجتمع، ســواء من خال إطــاق مبادرات تركز على 
نشر الوعي، أو عبر دعم إحدى الركائز األساسية لبرنامج 

المسؤولية المجتمعية للشركات، أو تمكين أفراد المجتمع 
للقيام بدور ايجابي، وقد مّكنت إنجازاتنا المحققة في عام 
2022، شركة stc من ريادة قطاع االتصاالت المحلي من حيث 
الحصة السوقية من اإليــرادات، ولم يكن هذا اإلنجاز البارز 

 لوال دعم مختلف أصحاب المصلحة«.
ً
في تاريخ stc ممكنا

وفي هذا السياق، أضاف: »بصفتنا شركة رائدة في توفير 
حلول االتــصــاالت والحلول الرقمية، فإننا نقدم مجموعة 
متنوعة مــن الـــعـــروض المبتكرة الــتــي تشمل االتــصــاالت 
المتكاملة المتقدمة والــحــلــول التقنية، ومــن خــال تقديم 
خدمات اتصاالت البيانات، وتكنولوجيا المعلومات، وإنترنت 
األشياء، وحلول المؤسسات لدعم البنية التحتية، نمت ذراع 
األعمال المتخصصة لدينا، solutions by stc، لتصبح الوجهة 
األولى لحلول االتصال وضمان استمرارية األعمال للشركات 

والهيئات الحكومية. 
وتابع: أننا نؤمن بشدة بأهمية دعم الشركات الصغيرة 
والمتوسطة، السيما بالنظر إلى تأثيرها على اقتصادنا، 
لــذا تقدم stc حلواًل مبتكرة وستواصل استكشافها لدعم 
هذه الشريحة الخاصة وتمكين أصحاب األعمال من إدارة 

عملياتهم بكفاءة وفعالية ». 
وأكد أن خطط stc المستقبلية ترتكز على ريادة السوق 

واألسبقية من خال تقديم نموذج فعال يرتكز على المنصات 
الرقمية حيث نسعى لــلــدخــول فــي شــراكــات استراتيجية 
في مجال تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت والخدمات 
الرقمية و البحث على المزيد من االستثمارات الذكية في ظل 

التحديات القائمة في السوق«.
وفيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، قامت 
solutions by stc بتعزيز نطاق عروضها وحلولها الرقمية 
لعماء قطاع األعــمــال والمؤسسات والجهات الحكومية، 
 solutions by stc ولمواكبة العالم الرقمي المتطور، تطبق
حلواًل مبتكرة تهدف إلــى تعزيز ودعــم العماء في تنمية 

أعمالهم بكفاءة.
وتستخدم الشركة مجموعة متنوعة من تقنيات التحول 
الرقمي إلعادة تشكيل كيفية عمل الشركات وتعزيز االقتصاد 

وتحسين نوعية الحياة. 
 مع رؤية الكويت 

ً
ويأتي هذا النهج االستراتيجي تماشيا

لعام 2035، التي تم فيها تحديد التحول الرقمي باعتباره 
 في بناء المدن الذكية والتقنيات التي 

ً
ركيزة أساسية وحافزا

من شأنها تطوير االقتصاد المحلي.

مزيد الحربي
قنصل الكويت علي الذايدي يسلم الجاسم الجائزتين

... و»زين« »أفضل شركة اتصاالت«
و»األفضل للتحّول الرقمي« بالكويت في 2022

حصدت شركة زين جائزتي 
»أفــــــضــــــل شـــــركـــــة اتــــــصــــــاالت« 
و»أفـــــــضـــــــل شـــــركـــــة لـــلـــتـــحـــّول 
الـــرقـــمـــي بــقــطــاع االتــــصــــاالت« 
على مستوى الكويت عن عام 
2022، خـــال الــحــفــل السنوي 
ــيـــونـــال  ــتـــرنـــاشـ لـــمـــؤســـســـة »إنـ
فــايــنــانــس« الــُمــتــخــصــصــة في 
إطـــاق التصنيفات السنوية 
في مجاالت االقتصاد واألعمال 

في دبي. 
وشــــاركــــت »زيــــــن« فـــي حفل 
التتويج الـــذي أقــيــم فــي فندق 
جــــمــــيــــرا اإلمـــــــــــــارات بـــحـــضـــور 
الــقــنــصــل الــــعــــام لــلــكــويــت فــي 
دبي واإلمارات الشمالية، علي 
الــذايــدي، والرئيس التنفيذي 
للعاقات والشؤون المؤسسية 
في زين الكويت وليد الخشتي. 
ــتــــويــــج مــن  ــتــ وأتــــــــى هـــــــذا الــ
ــيــــونــــال  ــتــــرنــــاشــ ــة »إنــ مــــؤســــســ
 
ً
فاينانس« للمرة الرابعة تقديرا

لمركز زين الريادي في السوق 
ي، ولتسليط الضوء على 

ّ
المحل

جهودها الُمستمرة في تمكين 
الــتــحــّول الــرقــمــي الــشــامــل في 
ُمختلف الصناعات الحيوية 
من القطاعين العام والخاص 
بالدولة، باإلضافة إلى سعيها 
الــُمــســتــمــر فــــي تـــعـــزيـــز حــزمــة 
خدماتها وحلولها الُمبتكرة 
وعروضها التنافسية لخدمة 
عتبر 

ُ
قــاعــدة عــمــائــهــا الــتــي ت

األكبر في الكويت.
ــم مــن  ــريـ ــكـ ــتـ وُيـــــبـــــرز هــــــذا الـ

ــة مــــــــرمــــــــوقــــــــة مــــثــــل  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــؤسـ ــ ــ مـ
»إنـــتـــرنـــاشـــيـــونـــال فــايــنــانــس« 
ريــــــــــــــادة »زيــــــــــــــن« فـــــــي جـــمـــيـــع 
أوجــــه عــمــلــيــاتــهــا التشغيلية 
والــتــجــاريــة، ســـواًء مــن ناحية 
اإلبـــــــــداع فــــي تـــقـــديـــم الـــحـــلـــول 
 
ً
الرقمية األحدث واألكثر تطورا

لــقــطــاعــي األفــــــــراد واألعــــمــــال، 
أو مــن نــاحــيــة قــاعــدة الــُعــمــاء 
واإليــرادات والحّصة السوقية 
واالســتــثــمــار فــي تكنولوجيا 

.5G الجيل الخامس
وتـــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــوم جـــــــــــــــوائـــــــــــــــز 
»إنـــتـــرنـــاشـــيـــونـــال فــايــنــانــس« 
للتمّيز واإلنجاز، التي احتفلت 
بــعــامــهــا الـــعـــاشـــر هــــذا الـــعـــام، 
بتكريم إنــجــازات المؤسسات 
البارزة في مجاالت االقتصاد 
 عن 

ً
والـــمـــال واألعــــمــــال، فــضــا

الشركات التي قّدمت إسهامات 
كــبــيــرة فـــي ســبــيــل دعــــم بيئة 

األعــمــال على مستوى أســواق 
المنطقة.

ة 
ّ
وثّمنت »زين« اهتمام مجل

ــال فـــايـــنـــانـــس  ــونــ ــيــ ــاشــ ــرنــ ــتــ إنــ
بـــالـــدور الــــذي تــؤديــه شــركــات 
ــقـــطـــاع الــــخــــاص فــــي تــنــمــيــة  الـ
االقـــتـــصـــاد الــوطــنــي وتــمــكــيــن 
الــتــحــول الــرقــمــي بــمــؤســســات 
الــدولــة المختلفة، وتقديرها 
ـــحـــرزهـــا 

ُ
ـــي ت ــتـ ــازات الــ ــ ــجـ ــ ــــإنـ لـ

المؤسسات الكويتية على وجه 
 أنها تعتبر 

ً
الخصوص، مبينة

هـــذا الــتــكــريــم بمثابة اعــتــراف 
مـــن مــؤســســة ُمــتــخــصــصــة في 
قــطــاعــات االقــتــصــاد واألعــمــال 
ــمــــّيــــز عــمــلــيــاتــهــا  ــتــــفــــّوق وتــ بــ
عــلــى الــمــســتــويــيــن التشغيلي 

والتجاري.

... ويسلم الخشتي جائزتي »زين«

»حمد الصقر للتنمية« يختتم دورة المبادئ 
االكتوارية لغير االكتواريين

نـــظـــم مـــركـــز عـــبـــدالـــعـــزيـــز حـــمـــد الــصــقــر 
للتنمية والــتــطــويــر، الــتــابــع لغرفة تجارة 
ــا تــدريــبــيــا  ــويــــت، بـــرنـــامـــجـ ــكــ وصـــنـــاعـــة الــ
ــوادر الــمــهــنــيــة بــشــركــات  ــكـ ــلـ مــتــخــصــصــا لـ
التأمين الكويتية، وهو »المبادئ االكتوارية 
لغير االكــتــواريــيــن«، بحضور 35 مشاركا، 
وتضمن البرنامج شرحا كاما ومفصا 
لـــلـــمـــبـــادئ والــــعــــلــــوم االكــــتــــواريــــة وكــيــفــيــة 
ــي مـــجـــال قـــطـــاعـــات الــتــأمــيــن  تــطــبــيــقــهــا فــ
المختلفة، واستمر البرنامج أربــعــة أيــام، 
ــفـــاءات الــمــهــنــيــة  ــكـ ــم وتـــدريـــب الـ بـــهـــدف دعــ
الكويتية واالطاع على أحدث المستجدات 
الدولية والعالمية المستخدمة في شركات 
التأمين العربية والعالمية، وقدمها الخبير 

االستشاري مصطفى السيد.
وأوضـــح السيد أن البرنامج التدريبي 
شمل المفاهيم واألسس العلمية والعملية 

للمبادئ االكتوارية المستخدمة في الدول 
الــعــربــيــة والــعــالــمــيــة، وتــطــبــيــقــا للتقنيات 
االكتوارية الخاصة بالتأمين على الحياة، 
وحساب متوسط العمر المتوقع وجداول 
الــحــيــاة والــوفــاة المستخدمة فــي شركات 
التأمين وتطبيقات التقنيات االكــتــواريــة 
الخاصة بالتأمينات العامة، وتم استعراض 

كيفية حساب المخصصات الفنية والطرق 
االكــتــواريــة لتقديرها لكل فـــروع التأمين، 
وأيــضــا كيفية اســتــخــدام العلم االكــتــواري 
في مجاالت التمويل واالستثمار والبنوك، 
وشـــركـــات الــتــأمــيــن الــتــجــاريــة والــتــكــافــلــيــة 

وإعادة التأمين.

لقطة جماعية

»شركات االستثمار« ينظم برنامَجي تدريب
نــــــــظــــــــم مــــــــــركــــــــــز دراســـــــــــــــــــات 
االســتــثــمــار، الـــــذراع الــتــدريــبــيــة 
ــات االســـتـــثـــمـــار،  ــركــ ــاد شــ ــحــ التــ
ــيـــن هــمــا  ــيـ ــبـ ــيـــن تـــدريـ ــامـــجـ بـــرنـ
ــقـــدم لــلــقــوائــم  ــتـ »الـــتـــحـــلـــيـــل الـــمـ
ــــة« و»إعـــــــــــــــداد تـــقـــاريـــر  ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ الـ
الموازنة والتخطيط واإلدارة«، 

من 16 إلى 19 الجاري. 
وقــــد افــتــتــحــت الــبــرنــامــجــيــن 
األمينة العامة لاتحاد فــدوى 
درويـــــــــش، الــــتــــي أكـــــــدت أهــمــيــة 
 برنامج 

ً
البرنامجين، خصوصا

إعداد الموازنة، في ظل الظروف 
الـــدولـــيـــة الـــراهـــنـــة والــتــحــديــات 
الــقــادمــة الــتــي تــوجــب أن تكون 
جميع األقسام في العمل لديها 
ــيــــقــــة، وتــــراعــــي  ــات دقــ ــيــ ــزانــ ــيــ مــ
الظروف االقتصادية الصعبة، 
وتــعــمــل عــلــى تــقــديــر اإليـــــرادات 
والــمــصــروفــات بــشــكــل واقــعــي، 
لتجنب الفروقات واالنحرافات 

بين األرقام المتوقعة والمحققة.
وأفادت بأن برنامج »التحليل 
المتقدم للقوائم المالية« يقوم 
على تحليل الــبــيــانــات المالية 
ــل فــهــم  ــ بـــشـــكـــل مـــعـــمـــق، مــــن أجــ
جميع بنود الميزانية، وقائمة 
الــــــدخــــــل، وقــــائــــمــــة الـــتـــدفـــقـــات 
النقدية وفق المعايير الدولية 

للمحاسبة. 
وتابعت: »هــذا البرنامج ذو 
أهــمــيــة لــجــمــيــع الــعــامــلــيــن في 
الــقــطــاع الــمــالــي، لــكــي يتمكنوا 
ــوة  ــ ــقــ ــ ــ ــد نـــــــقـــــــاط ال ــ ــديــ ــ ــحــ ــ مــــــــن تــ
والـــضـــعـــف فـــي الـــشـــركـــات عند 
تحليل القوائم المالية التابعة 
لها. خال البرنامج تم تحليل 
الميزانية مــن األصـــول الثابتة 
ــة، وتــحــلــيــل  ــيـ ــالـ ــمـ واألصـــــــــول الـ
قائمة الدخل وقائمة التدفقات 
ــار الــتــمــلــكــي  ــ ــجــ ــ ــقـــديـــة واإليــ ــنـ الـ
ــنــــدات، وغــيــرهــا  وإصــــــــدار الــــســ

مــن الــمــوضــوعــات الــتــي تخص 
التحليل المالي«.

وقد شارك في هذا البرنامج 
عـــدد مـــن الــمــحــلــلــيــن الــمــالــيــيــن، 
إضـــافـــة إلـــى مــوظــفــي االئــتــمــان 
ومديرين تنفيذيين من شركات 
االستثمار والشركات العقارية 
ــوا على  ــدربــ الـــذيـــن نــاقــشــوا وتــ
أســالــيــب جـــديـــدة مـــن التحليل 
ــة هـــذا  ــيـ ــمـ ــمـــن أهـ ــكـ ــي. وتـ ــالــ ــمــ الــ
ــج فـــــي تــــطــــويــــر عــمــل  ــامــ ــرنــ ــبــ الــ
المحللين الماليين فــي اتخاذ 
ــرارات االســتــثــمــار والــتــمــويــل  ــ قــ
ودراســــــــــــة الــــتــــقــــاريــــر الـــمـــالـــيـــة 
ــة  ــقـــدمـ ــتـ ـــرق مـ ــ ــطـ ــ ــات بــ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ ــلـ ــ لـ

ومتطورة.
ــا بــرنــامــج »إعـــــداد تــقــاريــر  أمـ
الموازنة والتخطيط واإلدارة«، 
فــيــهــدف إلـــى فــهــم كيفية إعـــداد 
الــــمــــوازنــــة الـــتـــقـــديـــريـــة لــجــمــيــع 
الــــمــــكــــونــــات، وكـــيـــفـــيـــة تـــقـــديـــر 

اإليــرادات والمصروفات بشكل 
واقــــــعــــــي، لـــتـــجـــنـــب الــــفــــروقــــات 
ـــن األرقـــــــــام  ــيـ واالنـــــــحـــــــرافـــــــات بــ
المتوقعة والمحققة، لذلك يكون 
للشركة خطة مستقبلية تفّصل 
ات الــتــي تسمح  ــراء ــ جميع اإلجـ

ببلوغ األهداف االستراتيجية.
وخــــال الــبــرنــامــج تــم تقديم 
الـــعـــنـــاصـــر الـــتـــي تـــبـــرز أهــمــيــة 
الـــــمـــــوازنـــــة، وأنــــــــــواع الـــنـــفـــقـــات 
ــرادات، وكيفية تقديرها،  ــ واإليــ
إضافة إلى إعداد جميع مكونات 
الموازنة. وفي نهاية البرنامج 
تمت دراسة حاالت تطبيقية عن 
كيفية إعــداد الموازنة لشركات 

االستثمار والخدمات المالية.

رسائل مشبوهة تستهدف محدودي الثقافة المالية!
نصابون دوليون يستخدمون شعارات الشركات وأسماء مسؤوليها لتضليل الضحايا

وجهت بورصة الكويت تحذيرات احترازية إلى جميع 
المتعاملين وأصحاب المصالح لتوخي الحيطة والحذر 
من محاوالت االحتيال والنصب، وهو التحذير نفسه 
الذي وجهته شركات الوساطة، حيث مثل القطاع أحد 
أهم المنافذ األولى لعمليات االحتيال التي تستهدف 
تملك أرقــام حسابات العماء، ســواء أرقــام الــتــداول أو 
األرقام المصرفية وكافة البيانات الشخصية الخاصة 

بالعميل. 
وأكــــدت مــصــادر معنية أن هــنــاك رســائــل مشبوهة 
تستهدف محدودي الثقافة المالية يقوم بها نصابون 
دولــيــون يستخدمون شــعــارات شــركــات وبــنــوك كبرى 
وأسماء مسؤوليها لتضليل الضحايا، مؤكدة ان وعي 
 في التصدي لتلك 

ً
العميل يمثل محور ارتكاز أساسيا

الظاهرة، حيث يتوجب عدم التعاطي مع أي اتصاالت 
مشبوهة أو مجهولة وغير معروفة عبر أي تطبيقات، 
وكذلك الحذر والتحفظ في تبليغ اي متصل بالبيانات 

الدقيقة إال بعد التأكد. 
وأشارت المصادر إلى أن هناك أيضا عمليات انتحال 
لشخصيات الجهات االعتبارية، حيث يبدع المحتالون 
من خال استخدام أساليب تمنحهم شرعية، حيث قد 
ينتحلون صفة بــورصــة الــكــويــت لــــأوراق المالية أو 
أي وســيــط مــرخــص، أو ينتحلون شخصيات رئيس 
وأعـــضـــاء مــجــلــس االدارة، أو الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي أو 
اإلدارة التنفيذية، أو أي من موظفي بورصة الكويت 

عبر البريد اإللكتروني أو الموقع اإللكتروني أو قنوات 
التواصل االجتماعي، بهدف ارتكاب عملية احتيال على 

المتعاملين وأصحاب المصالح لدى البورصة.
 وشــــددت عــلــى أنـــه فــي مــثــل هـــذه الــحــاالت يتوجب 
على جميع المتعاملين المبادرة نحو إباغ السلطات 
ــة الــكــويــت عـــن عــمــلــيــات االحــتــيــال  الــمــخــتــصــة فـــي دولــ
ــائـــل الــبــريــد اإللــكــتــرونــي الــمــشــبــوهــة  الــمــحــتــمــلــة ورسـ
ومحاوالت التصيد بهدف االحتيال التي تنطوي على 
استخدام هوية مزيفة لبورصة الكويت )مثل الشعار 
ــمـــواد  ــم والــتــوقــيــعــات والـ ــ والـــعـــامـــة الــتــجــاريــة واالســ
التسويقية واالوراق الرسمية لبورصة الكويت وغيرها(.
من جهتها، دعت أوصت بورصة الكويت المعنيين 
بالتعامل في السوق المالي بعدم الرد على أي اتصال 
أو مراسات غير عادية او مشبوهة قد تتلقاها، وعدم 
الدخول في أي اتفاق مع كيانات غير مرخصة من قبل 
بورصة الكويت أو الجهات الرقابية، إلى جانب االنتباه 
إلــى أن بــورصــة الكويت ال تطالب الجمهور بتحويل 
أموال إليها الستثمارها، الفتة إلى أن البورصة ال تطلب 

 .
ً
معلومات شخصية أو مالية من األفراد مباشرة

وفــي نفس إطــار التوعية، طالبت بــورصــة الكويت 
مــجــتــمــع الــمــســتــثــمــريــن بــالــتــعــامــل فــقــط مـــع الــجــهــات 
 من الكيانات الرقابية، مبينة أنها على 

ً
المرخصة رسميا

علم بالمواد المزيفة التي أنشأها المحتالون من خال 
الحصول على مـــواد محمية بحقوق الطبع والنشر، 

 عن عامات تجارية منسوخة بشكل غير قانوني 
ً
فضا

من الموقع الرسمي لشركة بورصة الكويت واإلعانات. 
 عــلــى صعيد مــتــصــل، طــالــبــت أوســــاط استثمارية 
بــضــرورة إعـــادة ربــط الحسابات المصرفية مباشرة 
بحساب التداول من جهة العودة لخدمة إظهار الرصيد 
للعميل كما كان معمواًل به في السابق، حتى يكون كل 

عميل على علم كامل بتفاصيل رصيده المصرفي 
من خال عملية الخصم واإليداع المباشر بداًل 

من المعمول به حاليا باعتماد حسابات 
التدوير. 

كــــمــــا طــــالــــبــــت األوســـــــــاط 
جميع الجهات المعنية 

بمنظومة أسواق 
المال بالتنسيق 

ــر لـــرفـــع  ــمـ ــتـ ــمـــسـ الـ
كــــــــــــــفــــــــــــــاءة األمــــــــــــــن 

الــســيــبــرانــي، وتــعــزيــز 
مــــنــــظــــومــــة الــــحــــمــــايــــة، 

خــصــوصــا أن هـــذا الملف 
أكـــبـــرمـــن كـــونـــه احـــتـــيـــااًل أو 

مـــجـــرد قــرصــنــة عــمــيــل، حيث 
يتعلق بسمعة الــســوق المالي 

في ظل وجود استثمارات مليارية 
أجنبية.

https://www.aljarida.com/article/11826
https://www.aljarida.com/article/11824
https://www.aljarida.com/article/11823
https://www.aljarida.com/article/11822
https://www.aljarida.com/article/11821
https://www.aljarida.com/article/11793
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اقتصاد economy@aljarida●com١١
تقرير الشال االقتصادي األسبوعي

تصنيف الكويت يحدده »النفط« ال اإلصالحات الداخلية
»تقارير وكاالت التصنيف صحيحة لعمالئها وليست بالضرورة صحيحة في نصحها لنا«

ــادي  ــ ــــصـ ــتـ ــ قــــــــال تــــقــــريــــر الــــــشــــــال االقـ
األســـبـــوعـــي، إنــــه الجـــديـــد فـــي تصنيف 
ــلـــوضـــع االئـــتـــمـــانـــي  وكــــالــــة »فـــيـــتـــش« لـ
السيادي للكويت في تقريرها الصادر 
 »AA-« األسبوع الفائت، فهو عند المرتبة
مع نظرة مستقبلية مستقرة، فالوكالة 
لـــم تــنــســب الــتــصــنــيــف لــعــمــل إصــاحــي 
داخلي، إنما لماءمة وضعها المالي – 
وليس االقتصادي – ولحجم مدخراتها 

الخارجية. 
ووفق التقرير، يعني ذلك أن التصنيف 
مرتبط بمتغير خــارجــي وهــي أوضــاع 
سوق النفط ولسبب استثنائي أو الحرب 
الروسية - األوكرانية، أما دور اإلصاح 
 
ً
من الداخل في التصنيف فقد كان غائبا

في أحسن األحــوال، والواقع حتى أسوأ 
بعد تلك الهجمة الظالمة على المالية 

العامة.
في التفاصيل، ُيحسب للوكالة أنها 
تذكر بصدق بنقاط الضعف ومخاطرها، 
فالجهد المؤسسي وخطايا السياسة 
ــــاح الــتــي مـــن شأنها  عــلــى فـــرص اإلصـ
مواجهة التحديات المالية والهيكلية 
الناجمة عن إدمــان النفط ومعه الحجم 
غير المسبوق للقطاع العام، كلها باقية. 
وألن هــــــــدف الـــتـــصـــنـــيـــف مــخــتــلــف 
وعماء الوكالة مختلفون، ومداه الزمني 
متوسط األمد، واهتمامه مالي وخاص 
بعماء وليس بمسؤولي الكويت، فهي 

تعتقد بأن بعض الحل يكمن في إقرار 
قانون للدين العام أو السماح للحكومة 
بالسحب المنظم من احتياطي األجيال 
الــقــادمــة، ذلــك مــا يضمن ســـداد الكويت 

اللتزاماتها لعمائها، وقــد يحسن من 
تصنيفها.  والوكالة، ومعها حق، ليست 
معنية بكيفية التصرف بتلك األمـــوال، 
وما إذا كانت نسخة مكررة الستخدامات 

األمـــــــوال الـــتـــي اقــتــرضــتــهــا مـــن الــســوق 
 استهاكها 

ً
العالمي في عام 2017 زائدا

لكل سيولة االحتياطي العام خال تلك 
الحقبة، وليست معنية بما يحدث من 

.
ً
»حراج« على المالية العامة حاليا

وتتوقع الوكالة معداًل ألسعار النفط 
 للبرميل للسنة 

ً
 أميركيا

ً
بحدود 79 دوالرا

 
ً
المالية 2024/2023، يهبط إلى 61 دوالرا

للبرميل للسنة الــمــالــيــة 2025/2024، 
وتقدر بأن الموازنة العامة، وبعد إضافة 
 
ً
دخل االستثمارات، سوف تحقق فائضا

أقل من نصف الفائض المحتمل للسنة 
المالية القادمة مقارنة بالسنة المالية 
الــحــالــيــة، ثــم تــعــود إلـــى تحقيق العجز 
فـــي الــســنــة الــمــالــيــة الــاحــقــة لــهــا، ومــن 
دون احتساب دخل االستثمارات، سوف 
 في السنتين 

ً
 ماليا

ً
تسجل الكويت عجزا
الماليتين الاحقتين.

وشـــدد »الــشــال« على أنــه فــي كــل مرة 
نعلق فيها على تقارير وكاالت التصنيف 
االئتماني، البــد لنا مــن التذكير بأنها 
تقارير صحيحة لعماء الوكالة، لكنها 
ليست بالضرورة صحيحة في نصحها 
لـــنـــا، فــتــحــســن الــتــصــنــيــف عـــنـــد اتـــبـــاع 
 .

ً
نصحها قد يكون بالغ الضرر اقتصاديا

وضـــمـــن أهــــــداف بـــرنـــامـــج الــحــكــومــة 
الحالية العمل على تحسين التصنيف 
االئتماني السيادي للكويت، وهــو أمر 
طــيــب، ولــكــن إقــــرار قــانــون الــديــن الــعــام 
أو التسامح مــع السحب مــن احتياطي 
األجــــيــــال الـــقـــادمـــة مــــع واقــــــع االنـــفـــات 
ــه الــمــالــيــة  ــبـ ــيـــة، عـــواقـ ــالـ لــلــســيــاســة الـــمـ
واالقتصادية وخيمة على مــدى زمني 
أطــــول مــن المستهدف لتلك الـــوكـــاالت، 
ذلك ما حدث منذ خريف عام 2014، وما 
سوف يحدث إن أطلقت يد اإلدارة العامة 

على مزيد من السيولة.

األداء السلبي طال معظم مؤشرات أسواق العالم خالل 2022
ذكــر »الــشــال« أن األداء السلبي طــال معظم مــؤشــرات أســواق 
الـــعـــالـــم خــــال عــــام 2022 مـــقـــارنـــة بــــــأداء عــــام 2021، فــمــؤشــر 
مـــورغـــان ســتــانــلــي كــابــيــتــال إنــتــرنــاشــيــونــال )MSCI( لــلــعــالــم 
فقد نحو -19.5 بالمئة مع نهاية عــام 2022، مقارنة بارتفاع 
للمؤشر نفسه عــام 2021 بنحو 20.1 بالمئة. فــي التفاصيل، 
ــة، مــنــهــا مــؤشــر  ــاريـ ــقـ ــرات الـ ــمـــؤشـ شــمــل االنـــخـــفـــاض جــمــيــع الـ
ــذي انــخــفــض بما  ــ »MSCI« لـــلـــواليـــات الــمــتــحــدة األمــيــركــيــة الـ
نسبته -20.8 بالمئة، ويعتبر وزن الــســوق األمــيــركــي ودرجــة 
 على بقية األسواق العالمية، كما انخفض 

ً
تأثيره كبيرين جدا

المؤشر الشامل لألميركتين بنسبة بلغت نحو -20.3 بالمئة.
ــقــــد انـــخـــفـــض  ــــر »MSCI« الــــشــــامــــل ألوروبـــــــــــــا، فــ ــــؤشـ أمـــــــا مـ

ــة، وانــــخــــفــــض الــــمــــؤشــــر ذاتـــــــــه - إذا  ــئــ ــمــ ــالــ بـــنـــســـبـــة -17.3 بــ
ــو -19.8 بـــالـــمـــئـــة. ــنـــحـ ــتــــحــــدة - بـ ــمــ ــة الــ ــكـ ــلـ ــمـ ــمـ اســـتـــثـــنـــيـــنـــا الـ
وانــخــفــض معهم مــؤشــر »MSCI« آلســيــا/ الــهــادئ بنحو -19.4 
بالمئة، وانخفض كــذلــك المؤشر الياباني بنحو -18.5 بالمئة.
 بنحو -16.6 بالمئة، لو 

ً
وحقق مؤشر أســواق العالم انخفاضا

استثنينا منه الواليات المتحدة األميركية، ويعكس ذلك ثقل السوق 
األميركي في تكوين المؤشر.

وبالنظر إلى مؤشرات لمجموعة منتقاة من األســواق المالية 
( خــال عــام 2022، ومقارنتها مــع أداء 

ً
 مــالــيــا

ً
الرئيسة )16 ســوقــا

بورصة الكويت من دون أخذ حركة أسعار الصرف بعين االعتبار،
ــاع 3 مـــؤشـــرات  ــفــ ــقـــارنـــة بـــعـــام 2021، الـــخـــاصـــة كـــانـــت ارتــ ومـ

 لمؤشرها 
ً
. واحتل أداء بورصة الكويت وفقا

ً
وانخفاض 13 مؤشرا

العام المركز الثاني، بارتفاع بلغت نسبته نحو 3.5 بالمئة، مقارنة 
بارتفاع أكبر بنحو 27 بالمئة، وبالمركز الرابع بين هذه األسواق 

لعام 2021.
وتجدر اإلشارة إلى أن متوسط االنخفاض لألسواق بمجملها 
المشمولة في الرسم البياني بلغ نحو -10.8 بالمئة مع نهاية عام 
2022، مقارنة بارتفاع بلغ نحو 17.2 بالمئة في نهاية عام 2021.
 منتقاة في الشرق األوســط، حققت 8 

ً
 ماليا

ً
وعن أداء 12 سوقا

، بينما حققت 4 أســـواق خسائر مقارنة مع 
ً
 موجبا

ً
أســـواق نــمــوا

نهاية عام 2021. واحتلت بورصة الكويت المرتبة الثامنة ضمن 12 
 بالشرق األوسط في مكاسب مؤشرها، أي أقل األسواق 

ً
 ماليا

ً
سوقا

 ضمن العّينة المذكورة، من دون تعديل ألثر سعر صرف 
ً
ارتفاعا

العمات مقابل الدوالر األميركي. وبلغ معدل النمو غير المرجح 
لمؤشرات تلك األسواق نحو 19.9 بالمئة مقابل ارتفاع بنسبة 18 

بالمئة عام 2021.
وحقق السوق التركي المركز األول خــال عــام 2022، بارتفاع 
استثنائي بنحو 196.6 بالمئة بعد ارتفاع بنحو 25.8 بالمئة نهاية 
عام 2021، تاه السوق المصري بارتفاع بنحو 22.2 بالمئة، مقابل 
ارتفاع بنحو 10 بالمئة نهاية عام 2021، ثم السوق األردني بارتفاع 
بنحو 18.1 بالمئة مقارنة بنحو 27.8 بالمئة مع نهاية عام 2021، 
 لو أخذ 

ً
وال بأس من إعادة التذكير بأن النتائج قد تختلف جوهريا

في االعتبار تغّيرات أسعار الصرف.

26.5% من العمالة في الكويت... منزلية
»فارق األجر الشهري للكويتيين يتسع لمصلحة الذكور إلى %43«

ات  تــنــاول تقرير »الــشــال« آخــر اإلحــصــاء
الـــصـــادرة عــن اإلدارة الــمــركــزيــة لإلحصاء 
عن عــدد العمالة في دولــة الكويت كما في 
نهاية الربع الثالث من عام 2022 مصنفة 
 للعدد والجنس والجنسية واألجــور 

ً
وفقا

واألعـــمـــار... إلـــخ، وأظــهــرت أن حجمها بلغ 
نحو 1.977 مليون عامل من غير احتساب 
عدد العمالة المنزلية )1.904 مليون عامل 

في نهاية الربع الثالث 2021(.
ووفــــق »الـــشـــال«، وعــنــد إضــافــة العمالة 
المنزلية وما في حكمها -القطاع العائلي- 
البالغ عددهم نحو 711 ألف عامل، يصبح 
المجموع نحو 2.688 مليون عامل )2.512 
مليون عامل في نهاية الربع الثالث 2021(، 
وتبلغ نسبة العمالة المنزلية نحو %26.5 
مــن إجــمــالــي الــعــمــالــة فــي الــكــويــت كــمــا في 
نهاية الربع الثالث من عام 2022 )%24.2 
من إجمالي العمالة في نهاية الربع الثالث 

.)2021
في التفاصيل، بلغ معدل األجر الشهري 
لــلــذكــور مــن العمالة الكويتية فــي القطاع 
الحكومي نحو 1907 دنانير كويتية )1878 
 في نهاية الربع الثالث 2021(، وبلغ 

ً
دينارا

ذلك المعدل لإلناث الكويتيات نحو 1332 
 )1310 دنانير في نهاية الربع الثالث 

ً
دينارا

2021(، بــفــارق بــحــدود 43.2% لمصلحة 
أجور الذكور. 

وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير 
الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 794 
 في نهاية الربع الثالث 

ً
 )772 دينارا

ً
دينارا

2021(، وبلغ لإلناث غير الكويتيات نحو 
 فــي نهاية الربع 

ً
 )694 ديــنــارا

ً
697 ديــنــارا

الــثــالــث 2021(، بـــفـــارق لــمــصــلــحــة الــذكــور 
بحدود 13.8%، أي إن الفارق بين الجنسين 

أكثر عدالة في حالة غير الكويتيين. 
ويبلغ معدل األجر الشهري للكويتيين 
مــن الجنسين فــي الــقــطــاع الحكومي نحو 
 في نهاية الربع 

ً
 )1539 دينارا

ً
1563 دينارا

الــثــالــث 2021(، ويبلغ نفس الــمــعــدل لغير 
 
ً
 )732 ديــنــارا

ً
الكويتيين نحو 744 ديــنــارا

فـــي نــهــايــة الـــربـــع الـــثـــالـــث 2021(، بــفــارق 
بــيــن الــمــعــدلــيــن بـــحـــدود 110% لمصلحة 

الكويتيين.
ويــبــلــغ مـــعـــدل األجـــــر الـــشـــهـــري لــلــذكــور 
الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1570 
 في نهاية الربع الثالث 

ً
 )1529 دينارا

ً
دينارا

2021(، أي أدنـــى بنحو 17.6% مــن معدل 
أجــر الــذكــور فــي القطاع الحكومي، ويبلغ 
ذلك المعدل لإلناث الكويتيات في القطاع 
 في 

ً
الخاص نحو 1003 دنانير )973 دينارا

نهاية الربع الثالث 2021(، أي أدنى بنحو 
24.7% مـــن مــعــدل زمــيــاتــهــن فـــي الــقــطــاع 
الــحــكــومــي، وال شـــك أن مــخــصــصــات دعــم 
العمالة المواطنة تؤدي إلى ردم تلك الفروق. 
ويــبــلــغ مــعــدل األجـــر الــشــهــري لــلــذكــور غير 
الكويتيين فــي القطاع الــخــاص نحو 307 
دنانير )300 دينار في نهاية الربع الثالث 
2021(، أي نحو 38.7% من مستوى زمائهم 

غير الكويتيين في القطاع الحكومي، ويبلغ 
معدل األجر الشهري لإلناث غير الكويتيات 
 418( 

ً
في القطاع الخاص نحو 431 دينارا

 في نهاية الربع الثالث 2021(، وهو 
ً
دينارا

أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين 
في القطاع الخاص بنحو 40.4% لكنه أدنى 
من معدل زمياتهن في القطاع الحكومي 

بنحو %38.2.
وفــــي حــــال دمــــج الــقــطــاعــيــن الــحــكــومــي 
والـــــخـــــاص، يــبــلــغ مـــعـــدل األجــــــر الــشــهــري 
 1806( 

ً
للكويتيين الذكور نحو 1839 دينارا

دنــانــيــر فـــي نــهــايــة الـــربـــع الــثــالــث 2021(، 
 1261( 

ً
ولإلناث الكويتيات نحو 1287 دينارا

 في نهاية الربع الثالث 2021(، ويتسع 
ً
دينارا

الفارق لمصلحة الذكور إلى %43. 
ويبلغ معدل األجر الشهري للذكور غير 
 في نهاية 

ً
 )313 دينارا

ً
الكويتيين 320 دينارا

الــربــع الــثــالــث 2021(، ويــبــلــغ لــإلنــاث غير 
 في 

ً
 )478 دينارا

ً
الكويتيات نحو 488 دينارا

نهاية الربع الثالث 2021( ويصبح الفارق 
لمصلحة اإلناث نحو 52.4%. ويبلغ معدل 
 في 

ً
 وإناثا

ً
األجر الشهري للكويتيين ذكورا

 
ً
 )1490 دينارا

ً
القطاعين نحو 1519 دينارا

في نهاية الربع الثالث 2021(، ويبلغ لغير 
 
ً
 )331 ديــنــارا

ً
الكويتيين نحو 340 ديــنــارا

فــي نهاية الــربــع الــثــالــث 2021(، والبـــد من 
إعادة التذكير بأن كل هذه األرقام ال تشمل 
 
ً
 كبيرا

ً
العمالة المنزلية التي سوف تترك أثرا

لألدنى على معدالت أجور غير الكويتيين 
لــو أخــذت فــي االعــتــبــار، كما أنها ال تشمل 
أثـــر مخصصات دعـــم الــعــمــالــة للكويتيين 

العاملين في القطاع الخاص.
وبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع 
 لنفس المصدر نحو 367 

ً
الحكومي وفــقــا

ألف عامل )352 ألف عامل في نهاية الربع 
الــثــالــث 2021(، ويبلغ عــددهــم فــي القطاع 
الخاص نحو 72 ألف عامل )73 ألف عامل 
فــي نــهــايــة الــربــع الــثــالــث 2021(، أي زادت 
لدى القطاع العام وانخفضت لدى القطاع 
 لألهداف المعلنة، وأصبحت 

ً
الخاص خافا

مــوزعــة إلـــى نــحــو 83.6% عــمــالــة حكومية 
و16.4% عمالة قطاع خاص. 

وتــبــلــغ نسبة الكويتيين العاملين في 
الـــقـــطـــاع الــحــكــومــي مـــن حــمــلــة الـــشـــهـــادات 
الــجــامــعــيــة نــحــو 46%، إضـــافـــة إلــــى نحو 
4.5% من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، 
ونحو 13.6% لمن يحملون شهادات فوق 
الثانوية ودون الجامعية، ونــحــو %20.7 
لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، 
أي أن نــحــو 84.9% مـــن مــوظــفــي الــقــطــاع 
الــحــكــومــي مـــن حــمــلــة الـــشـــهـــادات مـــا بين 
الثانوية وحتى الدكتوراه، ورغم ذلك، ظلت 
إنــتــاجــيــة الــقــطــاع الــحــكــومــي ضــعــيــفــة، إمــا 
بسبب بيئة العمل المزدحمة وغير المنظمة، 
أو بسبب ضعف المستوى التعليمي، أو 
بسبب االنفصال ما بين مخرجات التعليم 
ومتطلبات ســـوق الــعــمــل، أو حــتــى بسبب 

انتشار شهاداته المضروبة.

وأكثر من ربــع إجمالي العمالة الوافدة 
في الكويت عمالة منزلية، بلغ عددها كما 
في نهاية الربع الثالث من عام 2022 وفق 
جداول اإلدارة المركزية لإلحصاء نحو 711 
ألف عامل )608 آالف عامل في نهاية الربع 
 ما 

ً
الثالث 2021(، وموزعة مناصفة تقريبا

بين الــذكــور البالغ عــددهــم نحو 334 ألف 
عــامــل، واإلنـــــاث الــبــالــغ عــددهــن نــحــو 377 

ألف عاملة. 
ويــتــصــدر عــمــالــة الـــذكـــور الــقــادمــون من 
الــهــنــد بــنــحــو 229 ألــــف عـــامـــل )200 ألــف 
عامل في نهاية الربع الثالث 2021(، بينما 
تتصدر الفلبين عمالة اإلنـــاث بنحو 184 
ألف عاملة )135 ألف عاملة في نهاية الربع 
الثالث 2021(، وتتصدر الهند أرقام العمالة 
المنزلية من الجنسين بنسبة 45.5% من 
إجمالي العمالة المنزلية، تليها الفلبين 

بنسبة 26% من اإلجمالي. 
وبــشــكــل عـــام، تستحوذ أربـــع جنسيات 
هي الهند، الفلبين، بنغاديش وسيرالنكا 
على نحو 95% مــن إجمالي عــدد العمالة 
الــمــنــزلــيــة مـــن أصــــل 10 جــنــســيــات، بينما 
تحتل الجنسيات الــســت األخــــرى ألعــاهــا 
2.5% وأدناها 0.2%. وضمن الدول العشر 
المصدرة للعمالة المنزلية 3 دول إفريقية، 
تتصدرها أثيوبيا بنصيب 1.3% من جملة 
تلك العمالة، ثم بنين بنحو 0.5% والسودان 

بنحو %0.2.
ولــو قمنا بدمج أرقــام العمالة المنزلية 
 
ً
بـــفـــئـــات الـــعـــمـــالـــة الـــــوافـــــدة األخــــــــرى وفـــقـــا

لــجــنــســيــاتــهــا، ســــوف يــبــلــغ عــــدد الــعــمــالــة 
اإلجمالي من الجنسية الهندية نحو 800 
ألف عامل )737 ألف عامل في نهاية الربع 
الــثــالــث 2021(، أي مــا نسبته 29.8% من 
 الــعــمــالــة الكويتية، 

ً
جملة الــعــمــالــة شــامــا

ونــحــو 35.6% مــن جملة الــعــمــالــة الــوافــدة 
ــدارة فـــي الــحــالــتــيــن. تليها  أي تــحــتــل الـــصـ
فــي الترتيب الثاني العمالة مــن الجنسية 
الــمــصــريــة، وبــإجــمــالــي عــمــالــة بــنــحــو 467 
ألف عامل )457 ألف عامل في نهاية الربع 
الثالث 2021(، وبنسبة 17.7% من إجمالي 
العمالة ونحو 21.2% من إجمالي العمالة 
الوافدة. يليهما في الترتيب الثالث العمالة 
الكويتية بنحو 439 ألــف عامل )424 ألف 
عامل في نهاية الربع الثالث 2021( وبنسبة 
16.3% من إجمالي العمالة، وقد ترتفع تلك 
النسبة لو كانت أرقامها في الجداول تشمل 

العسكريين. 
وتــــأتــــي الــفــلــبــيــن فــــي الـــمـــرتـــبـــة الـــرابـــعـــة 
بإجمالي عمالة بحدود 250 ألف عامل )201 
ألــف عــامــل فــي نهاية الــربــع الــثــالــث 2021( 
وبنسبة 9.3% من إجمالي العمالة، وبنحو 

11.1% من إجمالي العمالة الوافدة. 
وتــحــتــل بــنــغــاديــش الــمــرتــبــة الخامسة 
بإجمالي عمالة بحدود 237 ألف عامل )239 
ألف عامل في نهاية الربع الثالث 2021(، أو 
ما نسبته 8.8% من إجمالي العمالة ونحو 

10.6% من إجمالي العمالة الوافدة.
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23 مليون دينار اإلنفاق المجتمعي لـ »الوطني« في 2022
 المساهمات االجتماعية والتبرعات الخيرية قفزت بنسبة 45% مقارنة بعام 2021

كــان 2022 بالنسبة لبنك الكويت الوطني 
عام المسؤولية المجتمعية بامتياز، إذ شهد 
 وزيــــادة مــلــحــوظــة فــي عـــدد الــمــبــادرات 

ً
زخــمــا

ــــي تـــغـــطـــيـــهـــا،  ــتـ ــ وطـــبـــيـــعـــتـــهـــا والـــــمـــــجـــــاالت الـ
بالتالي زيادة قيمة االستثمارات والمبادرات 
والتبرعات الخيرية، التي أنفقها البنك على 
مدار العام، التي بلغت 23 مليون دينار بزيادة 
تفوق 45% على أساس سنوي مقارنة بحجم 

اإلنفاق المجتمعي في العام 2021.
ات العام 2022 كيف يضع  وتعكس إحصاء
 
ً
»الوطني« نصب أعينه الشباب الكويتي بداية

من التدريب الذي يقدمه للطلبة ضمن برنامج 
الوطني للتدريب الصيفي، والذي يرتقي إلى 
مستوى رفيع ومكثف للخريجين من حملة 
الشهادات الجامعية من خالل برنامج »تمّكن«، 
الذي يدعمه البنك للعام الثالث على التوالي، 
كذلك برنامج »كن«، حيث حضر البرنامجين 
 العام الماضي، كذلك »أكاديمية 

ً
174 متدربا

الـــوطـــنـــي« لــتــدريــب حــديــثــي الـــتـــخـــرج، والــتــي 
تخرج منها الدفعة السابعة والعشرين بعدد 

 من الشباب الكويتي.
ً
28 خريجا

وال يتوقف األمر على التدريب أثناء الدراسة 
ات  وبعد انتهائها، بل يمتد إلى توظيف الكفاء
الوطنية، إذ بلغ عدد الموظفين الجدد الذين 
الــتــحــقــوا بــالــعــمــل فـــي الـــوطـــنـــي خــــالل الــعــام 
، وبلغت نسبة الكويتيين 

ً
الماضي 325 موظفا

من التعيينات الجديدة نحو 80% وأغلبهم من 
الشباب الخريجين وحديثي التخرج. 

ويواصل »الوطني« خالل عام 2022 إطالق 
ورعــــايــــة الـــبـــرامـــج االجــتــمــاعــيــة الـــهـــادفـــة فــي 
مــجــاالت الــصــحــة ورعــايــة األطــفــال والتنمية 
االجتماعية والبيئية والرياضية والتوعوية 
ليكرس بذلك موقعه الــريــادي كأكبر مساهم 
في مجال المسؤولية االجتماعية في الكويت 
بـــهـــدف تــرســيــخ أســــس الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة 
 مــع خــطــة التنمية الــوطــنــيــة، ونجح 

ً
تــمــاشــيــا

البنك في تحقيق نتائج نوعية فيما يتعلق 
بجهوده تجاه تحقيق االستدامة في العديد 
من الخدمات والمساهمات والمبادرات التي 
شملت مختلف الجوانب البيئية والصحية 

واالجتماعية والتعليمية والرياضية. 

كوادرنا الوطنية

يــضــع »الــوطــنــي« الــشــبــاب الــكــويــتــي نصب 
أعينه ويحرص على صقل مهاراتهم وتدريبهم 
ليكونوا مستعدين لاللتحاق بسوق العمل، 
 تــدريــبــيــة لـــ 174 طالبة 

ً
إذ قـــدم الــبــنــك فــرصــا

وطالب ضمن برنامج تدريبية قام برعايتها 
ودعمها أو تنظيمها، مثل رعايته لبرنامج 
»كن« التدريبي لريادة األعمال لمؤسسة لوياك 

التطوعية. 
وتنظم لوياك هذا البرنامج للعام الخامس 
على التوالي بالتعاون مع جامعة »بابسون« 
بهدف دعــم الطالب من خــالل تحفيزهم على 
ــدم تــقــدم  ــكــــار بـــمـــشـــاريـــع تـــخـ ــتــ الـــقـــيـــادة واالبــ

.
ً
المجتمع، وشارك هذا العام 47 متدربا

كــذلــك قــدم البنك رعــايــتــه لبرنامج »تمكن« 
 CREATIVE CONFIDENCE الــــــذي تــنــظــمــه 
للعام الثالث على التوالي وقدم لنحو 32 من 
المتدربين دورات لتطوير مهاراتهم ليتحولوا 

إلى قوى عاملة فاعلة وحقيقية.

ونظم »الوطني« برنامج التدريب الصيفي 
لــطــلــبــة الــــمــــدارس والـــكـــلـــيـــات لــلــعــام 18وقـــــام 
بتدريب 100 طالب وطالبة على مهارات العمل 
المصرفي واختتم الدورات التدريبية بجوالت 
مــيــدانــيــة تــفــاعــلــيــة ألبــــرز الــمــعــالــم الــكــويــتــيــة 
الناجحة في مجال االعمال أو الثقافة أو المال.

تثقيف الطلبة

وتــــعــــددت مــــبــــادرات الــبــنــك الـــوطـــنـــي الــتــي 
 والجديدة منها مثل برنامج 

ً
تستمر أعــوامــا

»Bankee« للثقافة المالية في المدارس، الذي 
انــطــلــق هـــذا الــعــام ويــعــد األول مــن نــوعــه في 
مدارس مختارة بالكويت بالتعاون مع وزارة 
الــتــربــيــة، وهــيــئــة الــرقــابــة ومــكــافــحــة الــفــســاد 
»نزاهة«، الذي يهدف إلى زيادة الوعي المالي 
لـــــدى طـــــالب وطــــالــــبــــات الـــــمـــــدارس مــــن خـــالل 
تــعــريــفــهــم بــالــثــقــافــة الــمــالــيــة بــأســلــوب عملي 

وتفاعلي.
وُيعد »Bankee« البرنامج األول من نوعه 
الذي ابتكره بنك الكويت الوطني لتقديمه إلى 
المجتمع وإثراء الشمول المالي وخاصة بين 
الطلبة في المدارس لضمان تحسن مستويات 
الــثــقــافــة الــمــالــيــة بــيــن أبــنــاء الــمــجــتــمــع بشكل 

مستدام في المستقبل.
ــــى تـــعـــريـــف الـــطـــالب  ويــــهــــدف الـــبـــرنـــامـــج إلـ
ــات  ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ ــمـ ــ ــيــــم والـ ــفــــاهــ ــالــــمــ والـــــطـــــالـــــبـــــات بــ
االقــتــصــاديــة األســـاســـيـــة كــالــكــســب والــصــرف 
والتوفير وااللتزامات المالية من خالل تطبيق 
نــظــام فــي الــفــصــل الــمــدرســي ُيــحــاكــي الــنــظــام 
االقتصادي الواقعي من خالل أساليب عملية 

وبيئة تفاعلية.

»رمضان غير«

ــرز الـــبـــرامـــج الـــســـنـــويـــة الـــتـــي دأب  ــ ــن أبــ ــ ومـ
ــلـــى تــنــظــيــمــهــا وااللــــــتــــــزام بــهــا  »الــــوطــــنــــي« عـ
برنامجه السنوي المخصص لشهر رمضان. 
وشمل البرنامج توزيع 12 ألف وجبة إفطار 
 بــرنــامــج 

ً
وتــوزيــع 500 كــســرة صــيــام، مــحــقــقــا

ــة تــجــســدت بــأهــدافــه  ــارقـ ــام عـــالمـــة فـ ــعـ ــذا الـ هــ
ــمــــادي إلـــى  ــعـــدت الــــدعــــم الــ ــتـــي تـ الــتــنــمــويــة الـ
االستثمار باألعمال والمبادرات االجتماعية 
وضمان استمرارية هذا العطاء لألسر واألفراد 

المحتاجين.
وللعام الرابع، شارك »الوطني« في برنامج 
مدفع اإلفطار الذي يبث على تلفزيون الكويت، 
 إلفطار الصائمين في 

ً
 يوميا

ً
كما كان موجودا

قصر نايف حيث قام بتوزيع وجبات اإلفطار 
إفــــطــــار عـــلـــى الـــصـــائـــمـــيـــن، الــــذيــــن يـــتـــوافـــدون 
لمتابعة لحظة انطالق مدفع اإلفطار في هذا 
القصر الذي يتمتع بداللة تراثية وتاريخية، 
كذلك االحتفال مع االطفال بمناسبة قرقيعان.

فعاليات استثنائية

ــهـــر رمـــضـــان  ــــالل شـ ــفـــل »الــــوطــــنــــي« خــ ــتـ احـ
بــعــدد مــن الفعاليات الترفيهية والنشاطات 
االجــتــمــاعــيــة، وامــتــدت الــنــشــاطــات الترفيهية 
مدة 9 أيام خالل الشهر الفضيل جرى خاللها 
توزيع أكثر من 80 جائزة وتتويج 9 فائزين 
، كــمــا تضمنت حــلــقــات طــهــي مباشرة 

ً
يــومــيــا

فيصل المقصيد وصالح الفليج وأبرار الحماد وسمية الجاسم

 من حملة »كسوة الشتاء« بالتعاون مع »الهالل األحمر«برنامج »تمكن«

رعاية فريق الغوص

1313 مليون دينار لمبنى مستشفى األطفال الجديد  مليون دينار لمبنى مستشفى األطفال الجديد 
دشن بنك الكويت الوطني مشروع المبنى الجديد لمستشفى الوطني 
التخصصي لألطفال وزراعة الخاليا الجذعية، الذي تقدر تكلفته بنحو 
13 مليون دينار، بعد موافقة مجلس الوزراء على قبول التبرع المقدم من 
»الوطني« لتمويل المبنى الجديد الذي يقع على مساحة 8 آالف متر مربع.

ويأتي تبرع »الوطني« بذلك المخصص الذي يتم إنفاقه على المشروع 
 من موقعه الرائد على 

ً
خالل فترة تقديرية تصل إلى 3 سنوات انطالقا

 في مجال الرعاية 
ً
صعيد دعم أنشطة المسؤولية االجتماعية خصوصا

الصحية لألطفال.
وعلى صعيد متصل، يواصل »الوطني« دعمه لنشاطات بيت عبدالله 
BACCH وجمعية رعــايــة األطــفــال فــي المستشفيات KACCH فــي إطــار 

مبادراتنا الصحية الداعمة لألطفال مرضى السرطان.

على يد أشهر الطهاة في الكويت تركز على 
تحضير األطباق التقليدية المرتبطة بالشهر 
الــفــضــيــل تـــاله فــعــالــيــات قــرقــيــعــان، كــذلــك قــام 
ــدة قــرقــيــعــان في  الــبــنــك بــتــوزيــع 18 ألـــف وحــ
زيــارات ميدانية عــدة شملت كذلك مستشفى 

»الوطني«.
 مـــن مــوظــفــي الــبــنــك 

ً
وشــــــارك 41 مــتــطــوعــا

 من العاملين بالفروع في برنامج 
ً
وخصوصا

شهر رمضان المبارك »افعل الخير في شهر 
الخير« من خالل القيام بالزيارات والجوالت 

الميدانية.

رعاية اجتماعية

وعـــلـــى صــعــيــد الــــمــــبــــادرات االجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
قـــدم الــبــنــك رعــايــتــه لــكــل مــن »لـــويـــاك« و«بــيــت 
عبدالله« و»الجمعية الكويتية لرعاية األطفال 
في المستشفيات«، إضافة إلى دعم فعاليات 
ريــاضــيــة مــثــل الــمــبــاراة الــوديــة، الــتــي جمعت 
منتخبي مصر وبلجيكا ودعم إحدى فعاليات 
أرينا الكويت إلعادة إحياء التراث الموسيقي 
ــل   مـــن حـــرص الــبــنــك لــيــكــون مـــن أوائـ

ً
انــطــالقــا

الــداعــمــيــن لــلــفــعــالــيــات ذات الــقــيــمــة الــثــقــافــيــة 
والفنية لتنمية هادفة ترسخ العمق الثقافي 

للمجتمع.
كذلك تعاون البنك مع جمعية الهالل األحمر 

الكويتي وشارك في حملة كسوة الشتاء لدعم 
 في حملة 

ً
3000 عامل نظافة، كما شارك أيضا

»تـــبـــرع لــتــعــلــيــمــهــم« لــدعــم ومــســاعــدة الــطــالب 
المتعثرين عن سداد تكاليف الدراسة.

ــه لــحــمــلــة تــوعــويــة  ــمـ ــنــــي« دعـ ــدم »الــــوطــ ــ وقــ
بالتعاون مع قوة اإلطفاء العام بهدف حماية 
مـــرتـــادي الــشــالــيــهــات وتــعــزيــز الـــوعـــي تــجــاه 
الــحــوادث الــتــي قــد تــواجــهــهــم، كما شـــارك في 
الحملة فريق من قوة اإلطفاء العام ومتطوعو 
»الوطني«، الذين قاموا بزيارات لتوزيع نحو 
250 حقيبة متكاملة تتضمن إسعافات أولية 

ومطفأة حرائق وأجهزة إنذار حريق. 

تمكين المرأة 

ــل جــهــود  يـــدعـــم بـــنـــك الـــكـــويـــت الـــوطـــنـــي كــ
تمكين المرأة، وأطلق البنك هذا العام مبادرة 
»NBK RISE« العالمية األولى من نوعها، التي 
صممتها نساء من أجل النساء لتعزيز ودعم 

القيادات النسائية. 
كــذلــك دعـــم الــبــنــك 10 نــســاء ضــمــن رعــايــتــه 
لــورشــة الــعــمــل لتمكين الــمــرأة الــتــي نظمتها 
جمعية الهالل األحمر الكويتي في بيت السدو 
بــهــدف تحقيق االســتــقــاللــيــة الــمــاديــة لــلــمــرأة 

وتعليمها صناعة السدو والحرف اليدوية.
فــي نــفــس الــســيــاق، أضـــاء »الــوطــنــي« مقره 
 
ً
الــرئــيــســي بــالــلــون الــبــرتــقــالــي مـــدة 16 يــومــا
ضمن حملة »العالم برتقالي« األممية بهدف 
زيــــادة الـــوعـــي بــخــطــورة الــعــنــف عــلــى أســـاس 
 أن البنك من أوائل 

ً
النوع االجتماعي خصوصا

الــمــؤســســات الكويتية الــمــوقــعــة عــلــى مــبــادئ 
تمكين المرأة )WEPS( في موقع األمم المتحدة.

بيئة مستدامة

وضـــمـــن رعـــايـــتـــه لـــمـــشـــروع فـــريـــق الــغــوص 
الــكــويــتــي لــحــمــايــة وتــأهــيــل الــبــيــئــة الــبــحــريــة 
والجزر وشعابها المرجانية ورفع المخلفات 
الــضــارة منها، دعــم »الوطني« الفريق للقيام 
بــعــشــريــن عــمــلــيــة لـــرفـــع الــمــخــلــفــات الـــضـــارة 

وشباك الصيد المهملة. 
وتــمــّكــن فــريــق الــغــوص الــكــويــتــي مــن إزالـــة 
 من النفايات البالستيكية وشبكات 

ً
19 طنا

الـــصـــيـــد الــمــهــمــلــة فــــي مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة مــن 
الخلجان والسواحل الكويتية.

سباق »الوطني«

احتفل البنك الوطني بإطالق سباق الجري 
الثامن والعشرين، وكانت نسخة 2022 مغايرة 
ــــاح  ــائـــج، وأتـ ــتـ ــنـ مــــن حـــيـــث االســــتــــعــــدادات والـ
للمتبارين التنافس في مسافتين مختلفتين 
10و5 كم كما أن فعاليات الحفل كانت حافلة 

بالمكافآت والجوائز غير المسبوقة.
ونجح السباق على غرار كل عام في تحويل 
الكويت إلى مهرجان رياضي وصحي ضخم، 
السيما بعد انــقــطــاع قــســري بسبب الــظــروف 
الـــوبـــائـــيـــة الـــطـــارئـــة والــــعــــودة بــنــفــس الــزخــم 

والتنافسية واالقبال الجماهيري الكثيف.

رفاهية الموظفين 
يلتزم »الوطني« برفاهية الموظفين من خالل مجموعة متنوعة من الحمالت 

الطبية والصحية والتوعوية التي تعنى برفاه موظفيه.
ويتعاون البنك ضمن حملة التوعية بمرض السكري مع مستشفى »واره« 
حيث يوجد أخصائيون وأطــبــاء منه فــي عــيــادة »الــوطــنــي« بالمقر الرئيسي 
 تحت إدارة »واره«- الستقبال الموظفين والقيام 

ً
للبنك- الــتــي تعمل حــالــيــا

بالفحوصات الالزمة.
وأطــلــق »الــوطــنــي« مــبــادرات توعية بالتزامن مــع المناسبات العالمية أو 
الوطنية وأبرزها الحمالت التوعوية لهذا العام تناولت أمن المعلومات والوعي 
المعلوماتي اإللكتروني من خالل حملتين بالتعاون مع مؤسسة »لوياك« وإدارة 
مكافحة الجرائم االلكترونية في وزارة الداخلية، كما قدمت العديد من الحمالت 
التوعوية المتعلقة بصحة الموظفين إضافة إلى األمراض المزمنة مثل السكري 

والضغط واألمراض المستعصية.

3000 عامل استفادوا
من حملة كسوة الشتاء

بدعم من »الوطني«

12 ألف وجبة إفطار قدمها 
»الوطني« للصائمين ضمن 

برنامج افعل الخير في رمضان

 من النفايات 
ً
19 طنا

تمت إزالتها من 
السواحل والمياه 

الكويتية

100 طالب شاركوا 
في برنامج التدريب 

الصيفي الذي 
يستمر للعام الـ 18

 
ً
174 طالبا

 من 
ً
وخريجا

الشباب الكويتيين 
 في 

ً
تلقوا تدريبا

برنامجي »كن« 
و»تمكن«

80% من الموظفين 
الجدد كويتيون 

وأغلبهم من حديثي 
التخرج

 
ً
 جديدا

ً
325 موظفا

التحقوا بالعمل في 
البنك خالل العام 

الماضي

الركائز األساسية
 للمسؤولية االجتماعية

في بنك الكويت الوطني

• تمكين المرأة

• الشباب والتعليم

• الثقافة

• رفاه الموظفين

    وبيئة العمل

• االستدامة المجتمعية

• دعم الصحة

• البيئة

https://www.aljarida.com/article/11874


نتيجة استراتيجية البنك الرقمية التي تطمح لتقديم 
حلول مصرفية رقمية يكون فيها البنك أقرب لعمالئه وما 
قدمه من أداء متميز ونمو عملياته المصرفية الرقمية 
 على 

ً
المتصاعدة في عــام 2022، حصل بنك وربــة أخيرا

جائزة من »International Finance Magazine«، وهي 
جائزة »أفضل تطبيق توفير رقمي - حصالة في الكويت 
 ،

ً
 عميقا

ً
 تحليليا

ً
2022«.  واعتمد تقييم المجلة أسلوبا

 يساعد القراء على فهم القوى 
ً
 إلكترونيا

ً
بوصفها مصدرا

المحركة للسوق بشكل أوفى. وتبنى جوائزها باالستناد 
إلــى تــطــورات األســـواق وأداء القوى االقتصادية المبينة 
 للقراء يلقي الضوء على 

ً
 أساسيا

ً
فيها. وهي تشكل مرجعا

ات  تغييرات األسواق، ما يعطيهم فكرة جلية عن اإلجراء
االقتصادية المعقدة الحاصلة في مجتمع األعمال العالمي.

وفي معرض تعليقه على الجائزة، قال عبدالله الشعيل- 
مدير إدارة أول للفروع والــخــدمــات المصرفية الخاصة 
في »وربة«: »منح الجائزة لـ )وربة( يؤكد تطور منتجاته 
وخدماته المصرفية الرقمية وتبوئه مكانة ريــاديــة في 
القطاع المصرفي الرقمي، وهذا مثبت باإلنجازات التي 
حققها البنك خالل عام 2022، والتي تعكس المسار الذي 

تسلكه استراتيجية البنك الرقمية«.
ن خــالل هــذه الــفــتــرة مــن طرح  وأضـــاف أن »وربــــة« تمكَّ

خدمات ومنتجات مصرفية رقمية ساهمت بشكل كبير 
بتعزيز قطاع الصيرفة اإلسالمية، وتالقت مع روح العصر 

 أواًل للعمالء.
ً
عد اليوم مطلبا

ُ
والتكنولوجيا التي ت

وذكر أن البنك خالل عام 2022 عمل على تعزيز خدماته 
 غير مسبوق فــي قاعدة 

ً
الرقمية، والــتــي شهدت ارتــفــاعــا

ــة« الـــذيـــن يــســتــخــدمــون الــحــلــول الــمــصــرفــيــة  ــ عــمــالء »وربــ
اإللكترونية، سواء عبر موقع البنك اإللكتروني على شبكة 
اإلنترنت، أو من خالل خدمات تطبيق »وربة« على الهواتف 
 إلــى أن ذلــك ارتــبــط بالنمو الكبير فــي عدد 

ً
الذكية، الفــتــا

العمالء، وبالتالي عدد العمليات المصرفية باستخدام كل 
القنوات التي تضاعفت خالل السنوات األخيرة.

واختتم الشعيل بأن »وربة« يركز جهوده على ما يقدمه 
لعمالئه من منتجات، وخدمات مصرفية رقمية مبتكرة 
يتم تصميمها بما يتناسب مع متطلبات العمالء، وأنماط 
 أن »وربــة« نجح في تحقيق 

ً
حياتهم المتنوعة، موضحا

قفزات كبيرة في تقديم منتجات وخدمات مصرفية متميزة 
بالسوق المحلي.

وبــالــنــســبــة لــخــدمــة الــحــصــالــة الــرقــمــيــة، فــهــي إحـــدى 
الخدمات الرقمية لمستخدمي تطبيق »وربــة«، والخدمة 
عبارة عن نظام ادخــار ذكي يساعد العميل على تحديد 
هــدف االدخـــار وتحقيقه مــن خــالل طــرق ادخـــار مبتكرة، 

أبــرزهــا »الــخــردة«، وهــي طريقة لتحويل جميع األفــالس 
 بشكل مباشر، إضافة إلى 

ً
المتوافرة في حسابك يوميا

التحويل اآللي، وخيارات التعبئة وعدة طرق أخرى.

»وربة« يحصد جائزة »أفضل تطبيق توفير رقمي - حصالة 
في الكويت 2022« من مجلة إنترناشيونال فاينانس

 لــنــجــاح جـــهـــوده فـــي تــقــديــم خــدمــات 
ً
تــأكــيــدا

مــصــرفــيــة رقــمــيــة مــمــيــزة، تــتــوافــق مــع تطلعات 
عمالئه، أعلن البنك األهلي المتحد بــدء تقديم 
خدمات رقمية متطورة في الفروع، عبر االنتقال 
التدريجي من التعامالت الورقية واستبدالها 
بــخــدمــة رقــمــيــة متكاملة تــتــيــح للعميل الــقــيــام 
ــروع دون الــحــاجــة  ــفــ بــمــعــامــالتــه كـــامـــلـــة فــــي الــ
ــة، إذ  ــيــ إلــــى تــقــديــم أو اســـتـــالم مــســتــنــدات ورقــ
تــتــم االســتــعــاضــة عنها بالتحقق الــرقــمــي عبر 
البطاقة المدنية والتوقيع اإللكتروني واستالم 
الــــوصــــوالت عــبــر الــبــريــد اإللــكــتــرونــي بــصــورة 
فورية ومؤمنة عبر تطبيق أحــدث األنظمة في 
هذا المجال وبما يضمن تقديم تجربة مصرفية 

رائدة تواكب التسارع الرقمي. 
كما يعمل هذا البرنامج للطباعة الرقمية على 
تقليص الــمــعــامــالت الــورقــيــة فــي خــدمــة عمالء 
الـــفـــروع، مــمــا يــــؤدي إلـــى الــمــزيــد مـــن الــســهــولــة 
والـــســـرعـــة فـــي تــنــفــيــذ الــمــعــامــالت كــذلــك زيــــادة 
ة التشغيلية، كما ينعكس هــذا التوجه  الــكــفــاء

 على دعم االستدامة البيئية.
ً
أيضا

وفي تعليقه على هذه الخدمة الجديدة، قال 
المدير العام لتقنية المعلومات في البنك األهلي 
المتحد عبدالله جــراغ: »تعزيز تجربة العمالء، 
ســـواء خــالل فـــروع البنك أو مــن خــالل القنوات 
اإللكترونية للبنك هــو هدفنا األول، ومــن هذا 
المنطلق بادرنا إلى تطبيق هذه الخدمة الجديدة 
وتشغيلها فــي الــفــرع الرئيسي للبنك، على أن 
 .»

ً
يتم تعميمها على المزيد مــن الــفــروع تباعا

وأكــد جــراغ أن خدمة التعامالت الرقمية القت 
 بين عمالء البنك بعد استخدامها، 

ً
قبواًل كبيرا

 ألنــهــا تـــؤدي إلــى تقليل عــدد المستندات 
ً
نــظــرا

الــورقــيــة الــمــطــبــوعــة مـــن الـــفـــرع، وتــحــويــل هــذه 
المستندات إلى نسخة رقمية يتم إرسالها إلى 
البريد اإللكتروني للعميل بشكل آمــن وسريع 
بعد إتمام معاملته المصرفية بالفرع في حال 
 عن سهولة االحتفاظ بهذه 

ً
رغبته في ذلك، فضال

الــنــســخــة الــرقــمــيــة وكــونــهــا مــؤمــنــة بــرقــم ســري 
خاص للمزيد من األمان والخصوصية للعميل. 

وأشــــار إلـــى أن الــبــنــك األهــلــي الــمــتــحــد يــواصــل 
تطوير خدماته ومنتجاته لمواكبة التطورات 
الـــتـــي يــشــهــدهــا الـــقـــطـــاع الــمــصــرفــي، وفــــي هــذا 
اإلطار ينظر البنك إلى رقمنة الخدمات والحلول 
المصرفية المقدمة للعمالء وتطبيق أحدث ما 
توصلت إليه التكنولوجيا المصرفية الرقمية، 
بــاعــتــبــارهــا الــعــنــصــر األهــــم فـــي تــقــديــم تجربة 
مصرفية ترضي تطلعات العمالء. وأكد حرص 
»المتحد« على تعزيز خدماته المصرفية الرقمية 
خــالل 2022، من خــالل إعــالن إطــالق المزيد من 
الخدمات المصرفية عبرتطبيق البنك للهواتف 
الذكية، والتي يتمكن عمالء البنك من خاللها من 
التسجيل في تطبيق هويتي بالتعاون مع الهيئة 
العامة للمعلومات المدنية، كما يمكن للعمالء 
ــادة تــفــعــيــل الـــرقـــم الـــســـري فـــي حـــال نسيانه  ــ إعـ
عبر التحقق مــن تطبيق هــويــتــي، مــع إمكانية 
تغيير الرقم السري الخاص ببطاقات االئتمان 
أو بطاقات الدفع المسبق، وكذلك إعادة تفعيل 
الرقم السري لبطاقات االئتمان أو بطاقات الدفع 
المسبق، مما يمنح العمالء المزيد مــن األمــان 

لعملياتهم من خالل هذه البطاقات.

أضــاف بيت التمويل الكويتي »بيتك« الليرة التركية 
الى العمالت التي توفرها بطاقة الدفع المسبق بالعمالت 
األجنبية، التي أطلقها في وقت سابق بخمس عمالت هي 
الدوالر األميركي، والجنيه اإلسترليني، واليورو، والدرهم 
 للعمالء 

ً
اإلماراتي، والريال السعودي، لتقدم البطاقة حاليا

بـ 6 عمالت بعد إضافة الليرة التركية. 
ــال الــمــديــر التنفيذي لمنتجات بــطــاقــات االئــتــمــان  وقـ
 Visa في »بيتك« طالل العربيد، ان البطاقة التي فازت من
 بجائزة أول بطاقة عمالت أجنبية مطابقة 

ً
العالمية مؤخرا

للشريعة اإلسالمية في الكويت، هي البطاقة األولــى من 
نوعها في السوق المحلي، تتيح للعمالء سهولة التعبئة 
والدفع بـ 6 عمالت مختلفة أثناء السفر وخــالل التسّوق 
ة،  عبر اإلنترنت، وتساعدهم في إدارة مدفوعاتهم بكفاء
مع ميزة الشراء والسحب النقدي بعمالت أجنبية بدون 
 أن البطاقة تمنح 

ً
احتساب رسوم صرف العمالت، مبينا

المسافرين طريقة ذكــيــة ومناسبة لحمل أمـــوال السفر، 
 بعد أن ضمت الليرة التركية إلى 

ً
وأصبحت أكثر تميزا

مجموع عمالتها.
وتابع أن البطاقة تقدم باقة أخرى من المميزات، بما 
في ذلك تجنب التغيير في سعر الصرف للعملة المختارة، 
ــاق بــالــعــمــلــة الــمــخــتــارة دون عــنــاء تــحــويــل  ــفـ وراحـــــة اإلنـ

العملة، وحماية المشتريات، واالستفادة من عروض فيزا 
المستمرة، كما تعتبر البطاقة أكثر أمانا من النقد، وهي 
مقبولة محليا وعالميا، حيث يصل شركاء فيزا التجاريون 

حول العالم إلى 70 مليون تاجر.
وأشــــار إلـــى الــعــديــد مــن جــوانــب الــتــمــيــز فــي الــبــطــاقــة، 
ومنها المرونة في إعادة التعبئة، عبر تطبيق »بيتك« على 
 ،KFHonline الهواتف الذكية، وموقع »بيتك« اإللكتروني
وخدمة ألو«بيتك« الهاتفية 1803333، باالضافة الى فروع 
»بيتك« المصرفية، وفروع KFH Go الذكية، كما ان اصدار 
البطاقة للعميل ال يتطلب وجود حساب في »بيتك«، وال 
يتطلب مــنــه تــحــويــل الـــراتـــب، وال تــدخــل الــبــطــاقــة ضمن 
التزامات العميل، مبينا ان البطاقة متاحة للعمالء من عمر 

16 عاما فما فوق عند التقدم بطلب االصدار.
وأكد العربيد ان طرح البطاقة، ثم اضافة عمالت جديدة 
الــيــهــا، يــؤكــد اســتــمــرارحــرص »بــيــتــك« عــلــى مــنــح العمالء 
تجربة مصرفية متميزة تلبي طموحاتهم وتطلعاتهم، 
ضمن استراتيجيتة في تطوير منتجاته وخدماته وزيادة 
 وفق أعلى 

ً
 وعالميا

ً
قاعدة عمالئه وحصته السوقية محليا

معايير الجودة. 
وأكد العربيد ريادة »بيتك« في التجارة الرقمية وتبني 
 إلى خدمة »المحافظ الرقمية« 

ً
أحدث أساليب الدفع، مشيرا

عبر الموبايل والساعات الذكية التي توفر أحدث أساليب 
الــدفــع الرقمية الذكية بأعلى معايير األمـــان المتطورة، 
 Apple« و »Samsung«و ،»Fitbit«و ،»Garmin« بالتعاون مع
Pay«، حيث أصبح بإمكان حاملي بطاقات »بيتك« بكافة 
أنواعها، االستمتاع بتجارب دفع ذكية وسهلة بكل راحة 
وأمان بمجرد تمرير الجهاز أو الساعة الذكية على نقاط 

.
ً
 وعالميا

ً
البيع المتوافقة مع تقنية »NFC« محليا
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 واسع النطاق 
ً
»المتحد« يطلق برنامجا

للطباعة الرقمية في الفروع
»بيتك« يضيف الليرة التركية إلى بطاقة الدفع 

المسبق بالعمالت األجنبية
البطاقة تشمل اآلن 6 عمالت رئيسية ومزايا فريدة

طالل العربيد

جانب من تكريم »وربة«

»KIB« ينظم 
 The بطولة
Stadium

أعــلــن بنك الكويت الــدولــي 
ــة  ــولــ ــطــ ــبــ لــ ا ــم  ــيــ ــظــ ــنــ KIB( تــ (
 The« الــريــاضــيــة االحــتــرافــيــة
Stadium«، من 25 يناير إلى 
6 فبراير في شاطئ المارينا، 
وهــــي أول وأضـــخـــم مسابقة 
من نوعها للرجال والسيدات 
تــشــهــدهــا الـــكـــويـــت، وتـــشـــارك 
فيها فرق رياضية من الكويت 
ودول الخليج. وجــاء اإلعــالن 
خــــالل مــؤتــمــر صــحــافــي عقد 
بحضور المدير العام لإلدارة 
 »KIB« المصرفية لــأفــراد فــي
عـــثـــمـــان تـــوفـــيـــقـــي، ومــســاعــد 
مدير بإدارة التسويق ووحدة 
 »KIB« االتصال المؤسسي في
مروة معرفي، والشريك اإلداري 
لمنصة Suffix أحمد الماجد، 
وعلي حيات من اتحاد البادل 
الكويتي، وحــامــد الهزيم من 

الهيئة العامة للرياضة.
بـــــــــــــــدوره، قـــــــــال تــــوفــــيــــقــــي: 
»لطالما كان KIB داعما رئيسيا 
لــلــريــاضــة فــي الــكــويــت، ولكن 
هذا العام أخذنا على عاتقنا 
تــأســيــس بــطــولــة استثنائية 
تـــــكـــــون فـــــخـــــرا لــــيــــس لــلــبــنــك 
ــن لــلــمــجــتــمــع  ــ ــكـ ــ فــــحــــســــب، ولـ
الكويتي أيضا، وذلك بتنظيم 
بــطــولــة The Stadium الــتــي 
تعتبر تجربة جديدة وشيقة 
لـــلـــتـــرويـــج لـــمـــا وصــــلــــت إلــيــه 
الــريــاضــة الــكــويــتــيــة مــن آفــاق 
كــــبــــيــــرة عــــلــــى الـــمـــســـتـــويـــيـــن 
الخليجي والــعــربــي، مضيفا 
أن هذه البطولة تلتزم بأرقى 
المعايير المهنية المتبعة في 
أعــــرق الـــبـــطـــوالت الــريــاضــيــة، 
حــيــث اســـتـــغـــرق اإلعـــــــداد لها 
شـــــهـــــورا مـــــن الــــعــــمــــل الــــجــــاد 
لــضــمــان بــطــولــة اســتــثــنــائــيــة 
ــل الــــمــــقــــايــــيــــس.  وأكـــــــدت  ــكــ بــ
معرفي: »الشك في أن المشهد 
الرياضي بالكويت تطور في 
الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة الــمــاضــيــة 
بشكل غــيــر مــســبــوق، ليتبوأ 
قــطــاع الــريــاضــة الــيــوم مكانة 
مــرمــوقــة، وفــــي KIB حرصنا 
ــذا  ــة ودعــــــــــم هــ ــ ــاركـ ــ ــــشـ ــى مـ ــلــ عــ
التألق الرياضي الوطني، من 
خالل برنامج شامل ومتكامل 
ــيـــة  ــاعـ ــمـ ــتـ ــة االجـ ــيـ ــمـــســـؤولـ ــلـ لـ
والمشاركة المجتمعية، يهدف 
الــى ابــتــكــار ورعــايــة فعاليات 
تعزز من التواصل والتعاون 
المجتمعي، ونأمل أن تستمر 
ــذه الـــبـــطـــولـــة لــتــعــقــد خـــالل  ــ هـ
السنوات القادمة، وال تقتصر 

على نسخة هذا العام«.

عبدالله جراغ

https://www.aljarida.com/article/11816
https://www.aljarida.com/article/11815
https://www.aljarida.com/article/11813
https://www.aljarida.com/article/11814


موزة العصفور المليونير رقم 19 في »دانة الخليج«
البنك أعلن الفائز بـ 1.5 مليون دينار عقب العرض األول لمسرحية »تم اإليداع«

فــي أمسية ثقافية ترفيهية 
ــــرح نـــــادي  ــــسـ ــد مـ ــهــ رائــــــعــــــة، شــ
الـــيـــرمـــوك فــــي مــنــطــقــة مــشــرف 
ــــب الـــحـــظ  ــاحـ ــ اإلعــــــــــان عـــــن صـ
السعيد الرابح بالجائزة الكبرى 
ــي حـــســـاب مــلــيــونــيــر الـــدانـــة  فــ
الــســنــوي وقيمتها 1.500.000 
ــتــــي، وهــــــي مـــــوزة  ــويــ ديـــــنـــــار كــ
عـــبـــدالـــوهـــاب عــلــي الــعــصــفــور، 
الـــتـــي تــعــد الــمــلــيــونــيــر الـــــ 19، 
وذلـــك فــي خــتــام الــعــرض األول 
للمسرحية الكوميدية الهادفة 
»تــم اإليــــداع«، بحضور ممثلي 
ــتــــجــــارة والـــصـــنـــاعـــة،  وزارة الــ

وشركة إرنست آند يونغ.   
ويــواصــل »مليونير الــدانــة«، 
حــســاب الــســحــوبــات والتوفير 
األكثر شعبية في الكويت صنع 
المليونيرات منذ انطاقته في 
عام 1998، إذ يفخر بنك الخليج 
بــإضــافــة مليونيرين جديدين 
إلــــى قــائــمــة الــمــلــيــونــيــرات في 
، حيث تــم إعــان 

ً
الــبــاد سنويا

الرابح األول بجائزة 1,000,000 
دينار كويتي في السحب نصف 

السنوي في يوليو الماضي.
وللسنة السابعة عشرة على 
التوالي، يفخر حساب مليونير 
ــة بـــتـــتـــويـــج مــلــيــونــيــريــن  ــ ــــدانـ الـ
في السحبين الكبيرين بقيمة 
1.500.000 دينار، و1,000,000 
ديـــنـــار، وفــائــزيــن فـــي سحبين 
ــار لــكــل  ــنــ بــقــيــمــة 100,000 ديــ
مــــنــــهــــمــــا، و10 فـــــائـــــزيـــــن فـــي 
الـــســـحـــوبـــات الــشــهــريــة بقيمة 

1,000 دينار لكل منهما.
وفــي إطــار دعمه المتواصل 
لــلــشــبــاب، وضـــمـــن الــفــعــالــيــات 
النوعية، التي خطط إلقامتها 
ــام الـــتـــوفـــيـــر 2023، قـــرر  ــ فــــي عـ
البنك إعـــان الــرابــح بالجائزة 
الــــكــــبــــرى لــــحــــســــاب مـــلـــيـــونـــيـــر 
ــن عـــــــام 2022، فــي  ــ ــة عــ ــ ــ ــدانـ ــ ــ الـ
ــداع«  ــ ــم اإليــ خـــتـــام مــســرحــيــة »تــ
الـــتـــي يـــشـــارك فــيــهــا مــجــمــوعــة 
ــن أبـــــــــرز الـــــمـــــواهـــــب الـــفـــنـــيـــة  ــ مــ
ــة، وبــــحــــضــــور جــمــع  ــيـ ــابـ ــبـ الـــشـ
غفير مــن الشخصيات العامة 
واالقــتــصــاديــة فــي الــيــوم األول 
 بـــــأن عــــروض 

ً
لـــلـــعـــرض، عـــلـــمـــا

المسرحية ستتواصل على مدى 
10 أيام مقبلة. 

استراتيجية 2025

وبهذه المناسبة، قــال المدير 
ــات الـــمـــصـــرفـــيـــة  ــدمــ ــلــــخــ ــام لــ ــ ــعــ ــ الــ
الشخصية في »الخليج«، محمد 
القطان: »نبارك لموزة العصفور 
الفائزة بالجائزة الكبرى لحساب 
مــلــيــونــيــر الـــدانـــة، ونــتــمــنــى حظا 
ــر لبقية الــعــمــاء، وأقــــول لكل  أوفـ
عميل الفرصة مازالت أمامك في 
 وربما 

ً
2023 لكي تصبح مليونيرا

»مليونيرا ونصف«.
وأضـــــــــــــــــاف: يــــــحــــــرص الــــبــــنــــك 
ــيـــر تـــجـــربـــة مــصــرفــيــة  ــلـــى تـــوفـ عـ
ــيـــزة لــلــعــمــاء،  ــمـ اســتــثــنــائــيــة ومـ
ــا المجتمعي  بــالــتــوازي مــع دورنـ
فــي مكافأة المدخرين وتشجيع 
ثقافة االدخار، بسحوبات شهرية 
وربـــع ونــصــف سنوية وسنوية، 
تحفزهم على الحفاظ على عادة 
االدخـــــار وتــشــجــع اآلخـــريـــن على 
 »سحوباتنا 

ً
اقتفاء أثرهم، مضيفا

تخضع للرقابة من وزارة التجارة 
والصناعة والتدقيق مــن إحــدى 
أكــبــر شــركــات الــتــدقــيــق العالمية 

.»)EY(
وتابع: نعمل في البنك ضمن 
اســتــراتــيــجــيــة 2025 عــلــى توفير 
أفــــضــــل الــــخــــدمــــات والــمــنــتــجــات 
لرفع مستوى رضا العماء، وهو 
مــا كــان الــدافــع الرئيسي لتعديل 
هيكل ســحــوبــات حــســاب الــدانــة، 
بزيادة جائزة مليونير الدانة إلى 
 بداية من عام 2020، 

ً
اثنين سنويا

إلى حرصنا على إطاق حزمة من 
المنتجات والخدمات التي تتسم 
بــالــتــطــور والــســهــولــة واالبــتــكــار، 
بما يلبي متطلبات واحتياجات 
مختلف الفئات، حيث يهتم فريقنا 
بأدق التفاصيل لمواكبة التطورات 
الــتــي تــحــدث بــالــســوق المصرفي 
الــمــحــلــي والــعــالــمــي، بــمــا يــرســخ 
مكانة البنك الريادية في الكويت 

كبنك المستقبل.

عام التوفير

ــالـــت الـــمـــديـــرة  مــــن جـــانـــبـــهـــا، قـ
ــلـــخـــدمـــات الــمــصــرفــيــة  الــــعــــامــــة لـ
الشخصية في »الخليج«، نجاء 
الــــعــــيــــســــى: »كـــــمـــــا كــــــــان حـــســـاب 
مليونير الدانة السبب اليوم في 
إســـعـــاد مــــوزة الــعــصــفــور الــرابــح 
بـــالـــجـــائـــزة الـــكـــبـــرى نــجــحــنــا في 
إطــفــاء أجـــواء البهجة والــســعــادة 
ــن جــمــهــور  ــ عـــلـــى جـــمـــع غـــفـــيـــر مـ
مــســرحــيــة »تــــم اإليــــــــــداع«، والــتــي 
يــتــواصــل عــرضــهــا عــلــى مـــدى 10 

أيام متوالية.
 وأشـــارت إلــى أن البنك حرص 
على إقامة حفل حساب مليونير 

صورة جماعية للحضور يتقدمهم قيادات البنك لحظة إجراء السحب بحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة وشركة إرنست آند يونغ

إعان فوز موزة العصفور بالجائزة

الزميل أحمد المطري يتواصل مع الرابحة في لحظة من الفرحة والسعادة الخطاط يكتب اسم الرابحة على الشيك

لقطة من مسرحية »تم اإليداع« برعاية البنك

... ولقطة أخرى من المسرحية

حضور جماهيري كثيف في العرض األول للمسرحية

فريق »الخليج« للمبيعات المباشرة

نجاء العيسى وأحمد األمير في صورة تذكارية

سحوباتنا 
تخضع 

للرقابة من 
وزارة التجارة 

والتدقيق 
من إحدى 

أكبر شركات 
التدقيق 

)EY( العالمية
القطان

تجربة جديدة 
 تستهدف 

ً
كليا

ترسيخ 
مبادئ 

االستدامة 
ومواكبة 
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العيسى

»تم اإليداع«... مسرحية 
كوميدية هادفة 

تدور أحداث مسرحية »تم اإليداع« في قالب كوميدي هادف، 
يعزز أهمية االدخار والتوفير، من خال شخصية شاب نجح 
في ادخار مبلغ من المال ويبحث عن الطريقة المثلى الدخاره.
وبعد دخوله في عدة تجارب ومغامرات تبدأ من الكويت 
وصواًل إلى الهند وبينها رحلة في طائرة خاصة، يجد ضالته 
في إيداع مدخراته في حساب يحافظ له على أمواله، ويمنحه 

فرصة ليكون »مليونيرا« وربما »مليونيرا ونص«.

نجوم المسرحية
- عبدالعزيز النصار 

- مبارك المانع 
- شمان المجيبل

- ناصر الدوب
- شبنم

- تأليف / هيا أحمد 
- إخراج /  محمد الحملي 
- ألـــــــــــحـــــــــــان األغـــــــــــانـــــــــــي/ 

عبدالعزيز لويس

 في 
ً
الـــدانـــة بــشــكــل مــخــتــلــف كــلــيــا

ــذي أطــلــقــنــا عــلــيــه عـــام  ــ 2023، الــ
التوفير، من خــال عمل مسرحي 
كوميدي محبب للجمهور، يهدف 
إلى ترسيخ عادة االدخار والتوفير 
فــــي الـــمـــجـــتـــمـــع، لـــيـــكـــون بــــاكــــورة 

فعالياتنا في العام الجديد.
وأضافت: يعتزم البنك التركيز 
خـــال الــعــام الــحــالــي عــلــى إطــاق 
العديد مــن األنشطة والفعاليات 
ــي هـــذا  ــة، الـــتـــي تـــصـــب فــ ــيـ ــنـــوعـ الـ
ــــن الــتــعــريــف   عـ

ً
االتــــــجــــــاه، فــــضــــا

بالعديد من القنوات والمنتجات، 
ــتـــي يـــوفـــرهـــا الـــبـــنـــك لــمــســاعــدة  الـ

العماء على تبني هذا التوجه.

 وذكرت أن البنك أطلق رزنامة 
2023 تــحــت شــعــار »مــعــاكــم دوم 
فــي عــام التوفير 2023«، مضيفة 
 في عــام التوفير أن 

ً
»يمكننا معا

نزرع األمل بالقوة والمثابرة كي 
نـــدرك تلك الــقــوة الــتــي نختزنها، 
 وتحقيق األحـــام، 

ً
للمضي قــدمــا

فرحلة المليون تبدأ بدينار واحد«.

دعم الشباب

ــر  ــمـــديـ بــــــــــــدوره، قـــــــال نــــائــــب الـ
ــام لـــاتـــصـــاالت الــمــؤســســيــة  ــعــ الــ
ــر:  ــيــ ــد األمــ ــمــ ــج«، أحــ ــيــ ــلــ ــخــ ــي »الــ ــ فـ
»استمتعنا اليوم بتجربة مختلفة 

رحلة التوفير تبدأ بدينار
 لعادة التوفير 

ً
 على اكتمال الصورة، وترسيخا

ً
حرصا

في المجتمع، تم توزيع حصاالت على كراسي الحضور 
الـــذيـــن تـــجـــاوز عـــددهـــم 600 شــخــص فـــي الـــعـــرض األول 
لتشجيع األطــفــال على بــدء التوفير تحت شعار »رحلة 

التوفير تبدأ بدينار«.

عــن المعتاد فــي إعـــان مليونير 
الدانة، األمــر الــذي يعكس حرص 
الــــبــــنــــك عــــلــــى تــــرســــيــــخ مــــبــــادئ 
االستدامة في المجتمع، ومواكبة 
توجهات بنك الكويت المركزي، 
وكذلك حرصه على بناء عاقات 
متينه مع العماء على مدى أكثر 

من 60 عاما.
ــار إلـــى أن الــبــنــك يحرص  وأشــ
ــاتـــه  فــــي كــــل مـــشـــروعـــاتـــه وخـــدمـ
وفــعــالــيــاتــه عــلــى تــوســيــع قــاعــدة 
المستفيدين من مختلف شرائح 
المجتمع، السيما الشاب، في إطار 
 
ً
مــســؤولــيــاتــه المجتمعية، الفــتــا
إلــــى أن رعـــايـــة الــبــنــك لمسرحية 
 للحركة 

ً
»تم اإليــداع« تشكل دعما

الثقافية فــي الــكــويــت بشكل عام 
ــل الــــمــــســــرحــــيــــة مــن  ــمــ ــــق عــ ــريــ ــ وفــ

المواهب الكويتية.
واخــتــتــم تــصــريــحــاتــه بــالــقــول 
»فــي ختام هــذه األمسية الرائعة، 
أود اإلشارة إلى أن قصص البنك 
في صناعة المليونيرات ال تنتهي، 
إذ سنكون على موعد مع إعان 
مــلــيــونــيــر جــديــد لــحــســاب الــدانــة 
فــي 13 يوليو المقبل، علما بأن 
آخر موعد للمشاركة في السحب 
نصف السنوي للفوز بالمليون 
دينار في 31 مارس، أما الجائزة 
الكبرى وقيمتها 1.5 مليون دينار 
فستكون في 18 يناير 2024، وآخر 
ــداع والـــتـــأهـــل فـــي 30  مــوعــد لـــإيـ

سبتمبر 2023«.   

شروط المشاركة

يـــشـــار إلــــى أن حـــســـاب الـــدانـــة 
مـــتـــاح لــلــكــويــتــيــيــن والــمــقــيــمــيــن، 
ويتعين على العماء االحتفاظ 
بــالــحــد األدنــــــى لــلــرصــيــد الــبــالــغ 
200 د.ك لــفــتــح الـــحـــســـاب شــرط 
االحتفاظ بالمبلغ نفسه للتأهل 
تــلــقــائــًيــا لــلــدخــول فــي ســحــوبــات 
الدانة المقبلة. وفي حال انخفض 
الــرصــيــد إلـــى مــا دون مبلغ 200 
دينار في أي وقت، يتم خصم مبلغ 
2 دينار من الحساب على أساس 
شهري لحين استيفاء الحد األدنى 
لــلــرصــيــد. أمـــا بالنسبة للعماء 
الذين يفتحون حساب الــدانــة أو 
يودعون مبالغ أكثر في الحساب، 
 إلى 

ً
فيتأهلون لــلــدخــول تلقائيا

سحوبات الدانة.
ويــشــجــع الــبــنــك عــمــاء الــدانــة 
على زيادة فرص فوزهم عن طريق 
زيــادة المبالغ التي يتم إيداعها 
فــي الــحــســاب، بــاســتــخــدام خدمة 
الــدفــع اإللــكــتــرونــي المتاحة عبر 
موقع البنك اإللكتروني وتطبيق 

الهواتف الذكية.                     
ويعد حساب مليونير الدانة 
هـــو أحــــد أقــــدم وأعـــــرق حــســابــات 
ــكــــويــــت، وقـــــد تــم  الـــتـــوفـــيـــر فــــي الــ
تصميمه لتشجيع ثقافة االدخار 
في المجتمع، ولمكافأة المدخرين 
عــلــى الــتــزامــهــم بـــاالدخـــار بشكل 
مــنــتــظــم. ولـــهـــذا نــشــجــع الجميع 
على فتح حساب الدانة واالدخار 
فيه والتمتع بجميع المزايا التي 

يقدمها لعمائه«.

مميزات عديدة

ومــن الــمــمــيــزات الــعــديــدة التي 
يتمتع بها عماء حساب مليونير 
الــدانــة أنـــه الــحــســاب الــوحــيــد في 
ل فــرصــك  ــت، الـــــــذي يــــحــــوِّ ــويــ ــكــ الــ
بــــالــــفــــوز مـــــن الــــســــنــــة الـــمـــاضـــيـــة 
إلـــى الــســنــة الــتــالــيــة، وذلـــك ضمن 
ــمـــاء عــلــى  ــعـ ــأة الـ ــافـ ــكـ ــامـــج مـ ــرنـ بـ
 أنه 

ً
وفائهم ووالئهم للبنك، علما
تمت إضافة كل فرص الربح 

»مليونير الدانة« 
حساب السحوبات 

والتوفير األكثر 
شعبية يواصل 

صنع »المليونيرات«

أولى الفعاليات 
الكبرى لـ »الخليج« 

في »عام التوفير« 
لترسيخ عادة 

االدخار بالمجتمع

الفرص متاحة 
أمام كل عميل لكي 

ً
يصبح مليونيرا
وربما »مليونير 

ونصف«
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صورة جماعية لعائلة »الخليج« خالل السحب

... وأحمد األمير  إلى القنوات والصحف المحلية
ً
... والعيسىالقطان متحدثا

أحمد األمير:نجالء العيسى:محمد القطان:
نحرص ضمن استراتيجية 2025 

على مكافأة العمالء وتوفير 
أفضل الخدمات والمنتجات لهم

 في عام التوفير أن 
ً
يمكننا معا

نزرع األمل بالقوة والمثابرة... 
فرحلة المليون تبدأ بدينار واحد

رعاية »تم اإليداع« تدعم الحركة 
الثقافية في البالد والمواهب الفنية 

الكويتية لجيل الشباب 

جوائز حساب مليونير حساب الدانة في سطور
• من أوائل حسابات التوفير في الكويت التي  تمنح جائزة مليون دينار 

 فازوا في حساب الدانة بعضهم أصبح »مليونيرا ونصف«    
ً
• 19 مليونيرا

• 2.8 مليون دينار إجمالي جوائز »الدانة« في 2022
• 2007 شهد فوز أول عميل بجائزة 1.000.000  

• 2020 زيادة قيمة الجائزة الكبرى إلى 1.500.000
 منذ 2020

ً
• أكبر جائزة مرتبطة بحساب مصرفي عالميا

سحوبات وجوائز مالية
على مــدى أيـــام الــعــرض الــتــي تصل إلــى 10 أيـــام متواصلة، 
يتواجد »الخليج« من خالل تنظيم سحوبات بجوائز نقدية قيمة.

 لوالء العمالء
ً
العصفور نموذجا

 ظلت موزة العصفور عميلة للبنك، 
ً
على مدى نحو 50 عاما

 على رضا عمالئه، ويسعى بشكل متواصل 
ً
الذي يحرص دائما

 مميزة تحت شعار »معاكم دوم«.
ً
على تقديم تجربة عميل جدا

لعمالء الدانة الحاليين من 
عــام 2021 )مــن 1 يناير إلى 
31 ديسمبر 2021( إلى سحوبات 
ــلــــشــــروط   لــ

ً
عـــــــــام 2022، وفـــــــقـــــــا

واألحكام.
ــاب مــلــيــونــيــر  ــر حـــسـ ــوفـ كـــمـــا يـ
ــد مـــــن الـــخـــدمـــات  ــديــ ــعــ ــة الــ ــ ــدانــ ــ ــ ال
الــمــتــمــيــزة لــعــمــالئــه مــنــهــا خدمة 
»بطاقة الدانة لإليداع الحصري« 
الــتــي تــمــنــح عــمــالء الـــدانـــة حرية 
ــــت  إيـــــــــــــداع الـــــنـــــقـــــود فـــــــي أي وقـ
يـــنـــاســـبـــهـــم، إضــــافــــة إلـــــى خــدمــة 
»الــحــاســبــة« الــمــتــاحــة عــبــر موقع 

ــــي وتــطــبــيــق  ــــرونـ ــتـ ــ ــكـ ــ ــنــــك اإللـ ــبــ الــ
ــن  الـــهـــواتـــف الـــذكـــيـــة، والـــتـــي تــمــكِّ
عمالء الدانة من احتساب فرصهم 
ــة  ــ ــدانـ ــ ــــات الـ ــــوبـ ــــحـ ــوز فــــــي سـ ــفــ ــلــ لــ
الشهرية وربع السنوية والسنوية.

وللمشاركة في سحوبات الدانة 
ربــع السنوية والسنوية المقبلة 
هـــذا الــعــام، يتعين عــلــى العمالء 
االحــتــفــاظ بــالــرصــيــد الــمــطــلــوب. 
ويمكن للعمالء زيــارة أحد فروع 
بنك الخليج، أو التحويل المباشر 
عن طريق الخدمة المصرفية عبر 
اإلنــتــرنــت، كــذلــك بإمكان العمالء 

ــــس آب«  اســتــخــدام خــدمــة الــــ »واتـ
على الرقم 1805805 لالستفسار 
والتواصل الفوري مع ممثلي بنك 
الخليج، أو االتصال بمركز خدمة 
العمالء على نفس الرقم للحصول 
 
ً
على المساعدة. ويمكنهم أيضا

زيارة الموقع اإللكتروني لمعرفة 
المزيد عن الحساب وعن الفائزين.
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قصيدة مؤسسة البابطين الثقافية شكلت مجلس أمنائها الجديد
يضم نخبة من األكاديميين والمفكرين من مختلف أنحاء العالم

أكد رئيس مجلس أمناء 
مؤسسة البابطين الثقافية، 

الشاعر عبدالعزيز سعود 
البابطين سعي المؤسسة إلى 
التنويع بين أعضائها لتشكيل 

نسيج ذي صبغة عالمية يواكب 
توجهاتها في نشر واستدامة 

ثقافة السالم.

أعلنت مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين 
الثقافية تشكيل مجلس أمنائها الجديد، يضم 
نخبة من األكاديميين والمفكرين من داخل الوطن 
العربي وخارجه، على أن يمارس المجلس، في 
دورته الحادية عشرة، أعماله ابتداء من أول مارس 
ــارس 2023 -  الــمــقــبــل حــتــى 28 فــبــرايــر 2025 )مــ
فبراير 2025( عقب انتهاء أعمال المجلس السابق.

وقالت المؤسسة إن التشكيل الجديد للمجلس 
 ،

ً
ضم عبدالعزيز سعود البابطين )الكويت( رئيسا

 
ً
ســعــود عــبــدالــعــزيــز الــبــابــطــيــن )الـــكـــويـــت( نــائــبــا
للرئيس، عبدالرحمن خالد البابطين )الكويت( 
، د. رشيد الحمد وزير التعليم العالي 

ً
 عاما

ً
أمينا

األسبق والسفير الكويتي األسبق لدى القاهرة 
، د. ريموند فارين أستاذ األدب 

ً
)الكويت( عضوا

العربي في الجامعة األميركية بالكويت )أميركا( 
، د. سبستيان هاينه أستاذ األدب العربي 

ً
عضوا

، د. طــاهــر 
ً
ــا( عــــضــــوا ــيـ ــانـ ــمـ ــــون )ألـ فــــي جـــامـــعـــة بـ

حــّجــار وزيــر التعليم العالي الــجــزائــري األسبق 
، د. عبدالرحمن طنكول عميد 

ً
)الــجــزائــر( عــضــوا

كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بالجامعة 
األورومتوسطية بفاس رئيس جامعة ابن طفيل 
، د. عبدالله التطاوي 

ً
األســبــق )الــمــغــرب( عــضــوا

نــائــب رئــيــس جــامــعــة الــقــاهــرة األســـبـــق )مــصــر( 
، د. عبدالوهاب بــدرخــان كاتب صحافي 

ً
عــضــوا

، د. النا مامكغ وزيرة 
ً
)لبنان/ بريطانيا ( عضوا

، د. ليلى 
ً
الثقافة األردنية السابقة )األردن( عضوا

السبعان أستاذة األدب العربي بجامعة الكويت 
، د. منى المالكي عميدة كلية 

ً
)الــكــويــت( عــضــوا

.
ً
الفنون بجامعة الملك سعود )السعودية( عضوا

وتدار أعمال المؤسسة ومشروعاتها الثقافية، 
ــؤون الـــجـــائـــزة وتــشــكــيــل لــجــان  ــ ــك شـ بــمــا فـــي ذلــ
التحكيم وإقــرار نتائج عملها من خالل مجلس 
أمناء يتألف من نخبة من رجال الفكر واألدب في 
 لالئحة الخاصة 

ً
الوطن العربي ويقوم بعمله وفقا
التي اعتمدها رئيس المجلس.

ــاء مــــن األمــــيــــن الـــعـــام  ــنــ ويـــتـــألـــف مــجــلــس األمــ
للمؤسسة، ومن تسعة أعضاء على األقل من رجال 
األدب في الوطن العربي، ويرأسه د. عبدالعزيز 
ــنـــه؛ ويــعــقــد  ســـعـــود الــبــابــطــيــن أو مــــن يــنــيــبــه عـ
المجلس اجتماعين في السنة على األقل في أي 
قطر عربي يختاره الرئيس؛ ودعــوتــه لالنعقاد 

بصفة استثنائية. 
وقال رئيس مجلس األمناء الشاعر عبدالعزيز 
سعود البابطين: إن المؤسسة تسعى إلى التنويع 
بين أعضائها من مختلف أنحاء العالم لتشكيل 
نسيج ذي صبغة عالمية يواكب توجهاتها في 
نشر واستدامة ثقافة السالم العادل والعمل على 
تــنــامــي ظــاهــرة حــــوار الــثــقــافــات كــبــديــل لــصــراع 
ــذي بــدأتــه  ــ ــارات إلــــى جـــانـــب االهـــتـــمـــام الـ الـــحـــضـ
منذ تأسيسها في الشعر واللغة العربية، وهذا 

يتطلب منها المزيد مــن االنــفــتــاح على ثقافات 
العالم المختلفة، واختيار عقول تؤمن بالحوار 
بــيــن الــشــعــوب ونــبــذ الـــصـــراعـــات والـــحـــروب من 

خالل الثقافة. 
وشــكــر الــبــابــطــيــن أعــضــاء الــمــجــلــس الــســابــق، 
 بما قدموه للمؤسسة خالل فترة عملهم 

ً
مشيدا

 فـــي ســبــيــل تحقيق 
ً
وبــأنــهــم لـــم يـــدخـــروا جـــهـــدا

األهداف الفكرية، التي كان لهم الدور األمثل في 
رسمها وتحقيقها على أرض الواقع.

عبدالعزيز البابطين

رجل األمن
• شعر: ندى السيد يوسف الرفاعي

 عــــــــزٍم داعــــمــــْه
ِّ

ــلــــمــــْت يــــــــــداَك بــــكــــل ســ
 فـــي أنــحــائــنــا

َ
يـــا َمــــن حــفــظــَت األمـــــن

ٍف ــرُّ  تــــصــ
ُ
 أخـــــــــالٍق وُحـــــســـــن

ُ
عـــــنـــــوان

بــــــــتــــــــواضــــــــٍع وأمــــــــــــانــــــــــــٍة ودمـــــــــاثـــــــــٍة
ً
ـــُرقـــاِت تــخــدُم إخـــوة

ُّ
هــا أنـــَت فــي الـــط

يـــــــا َمـــــــــن أزلـــــــــــــَت بــــحــــكــــمــــٍة ورويـــــــــــٍة
ـــٍة أقــــســــمــــَت أن تــــرعــــى الـــــبـــــالَد بـــهـــمَّ
ــا نــ ــرَّ ــــــــا أرادوا شــ

ً
اق ــَت ُســــــــرَّ ــ ــعـ ــ ــنـ ــ ومـ

ــالـــي كــلــهــا ــيـ ــلـ وســـــهـــــرَت ســـــاعـــــاِت الـ
ــُه ــ ــ ـ

َ
ــت ــ ــ ــذلـ ــ ــ مـــــــتـــــــُه وبـ فــــــــي كــــــــل مــــــــا قـــــــدَّ

ــــيــــتــــه
َّ
فـــــــجـــــــزاك ربــــــــــي أجــــــــــــَر مـــــــا وف

أمسكَت َمن نشروا السموَم بأرضنا
ــــــٍن ــــــــــــٍب وتــــــمــــــكُّ بــــــشــــــجــــــاعــــــٍة وتــــــــــــأهُّ
ْ
ــُهـــن ــَم ولـــــم تـ ــقــــويــ ــَك الــ ــ ــبـ ــ يـــــــــَت واجـ أدَّ
ـــــــــٍه وبــــــحــــــنــــــكــــــٍة ودرايــــــــــــــــــــــــٍة وتـــــــــوجُّ
عـــاشـــْت بـــــالدي بــالــمــفــاخــِر والــتــقــى
عــاشــت كــويــُت الــخــيــِر فــي أمجادها
صلى اإللــُه على الحبيِب المصطفى
والصحِب من أهــل المحامِد والنهى
 تــتــابــَع بــالــهــدى

ْ
 وَمــــن

َ
والــصــالــحــيــن

سلمْت جــهــوٌد للسالمِة قاِئمْه
واجُه األخطاَر وْهــَي ُمالِزمْه

ُ
وت

ــٍة ُمــتــعــاِظــمــْه  بــلــبــاقــٍة وبـــســـرعـ
ــٍة هـــي صـــاِرمـــْه بــشــكــيــمــٍة أخـــويـ
ــمــتــهــم بــــإشــــارٍة لـــك حـــازمـــْه

َّ
نــظ

ــَر الــعــنــاِء بـــأزمـــٍة مــتــزاحــمــْه   أثــ
 كويتنا بك سالمْه

ُ
 أرض

َّ
 لتظل

ٍة هي قاِصمْه   وردعتهم بحميَّ
 أهــِل الحيِّ باتت نائمْه

ُ
وعيون

 لــلــُمــهــيــمــِن عــالــمــْه
ٌ
تـــرعـــاَك عــيــن

وزهْت جهوٌد في المواقِع غانمْه
ا من مخاطَر داهمْه

ً
فحَميَت نشئ

 هادمْه
َ
ا من مساوئ أبعدَت رزًء

 حــاكــمــْه
ُ
 واألمــــانــــة

ٌ
ــن ــ ــداُر أمـ ــالــ فــ

صنَت القواعَد في الليالي العاتمْه
عـــاش األمـــيـــُر بــكــل روٍح عــازمــْه
عاشْت نفوٌس للمبادِئ خادمْه
واآلِل مــن نسل العليِّ وفاطمْه
أهل المعالي والمعاني الراحمْه
واألوفــــــــيــــــــاِء بـــــأمـــــٍة مـــتـــراحـــمـــْه

tawabil@aljarida●com
توابل ةديرجلا•
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 في »األقصر للسينما اإلفريقية«
ً
55 فيلما

أعلن مهرجان األقصر للسينما اإلفريقية، الذي 
يقام في جنوب مصر، برنامج دورته الثانية عشرة 
 
ً
التي تنطلق في فبراير القادم، بمشاركة 55 فيلما

من 31 دولة، مع تكريم عدد من النجوم وصناع الفن 
السابع، بينهم الممثل المصري محمد رمضان.

ــؤاد، فــي مؤتمر  وقـــال رئــيــس المهرجان سيد فـ
صــحــافــي، أمـــس األول، بــمــركــز الــهــنــاجــر لــلــفــنــون: 
 أو رفاهية، بل صناعة 

ً
»المهرجانات ليست ترفا

مهمة ومكملة لصناعة السينما وتشكيل الوعي، 
حتى في ظل الظروف االقتصادية الضاغطة على 

العالم أجمع«.
وأضــاف: »شاهدت لجنة اختيار األفــالم حوالي 
 تم اختيار 55 منها لهذه الــدورة تمثل 

ً
250 فيلما

31 دولة، كما سيضم البرنامج عشر ورش تدريب 
محلية ألهــل األقــصــر والمحافظات الــمــجــاورة في 

التمثيل واإلخراج والديكور والرسوم المتحركة«.
والــمــهــرجــان الــــذي انــطــلــق عـــام 2012 وتنظمه 
مؤسسة شباب الفنانين المستقلين تحت رعاية 
وزارة الثقافة، سيقام هذا العام من 4 إلى 10 فبراير 

المقبل تحت شعار »السينما خلود الزمان«.
ــــي هــــــذه الــــــــــدورة خــمــس  م الــــمــــهــــرجــــان فـ ويـــــكـــــرِّ

شخصيات سينمائية، هم: الممثلة المصرية هالة 
صدقي، والمخرج السنغالي منصور صــورا واد، 
والموسيقار المصري هشام نزيه، والمنتج بيدرو 
بيمنتا مــن مــوزمــبــيــق، والممثل الــمــصــري محمد 

رمضان.
كما يحتفي المهرجان هذا العام بمئوية ميالد 
الــمــمــثــل الـــراحـــل صـــالح مــنــصــور، ومــئــويــة مــيــالد 
المخرج السنغالي الراحل عثمان سمبين، ويهدي 
تحية وفاء لكل من الممثل التونسي الراحل هشام 
رستم، والممثلة الجزائرية الراحلة شافية بوذراع.

ــة الــطــويــلــة  ــيــ وتـــشـــمـــل مــســابــقــة األفـــــــالم الــــروائــ
، من بينها الفيلم الوثائقي 

ً
بالمهرجان 12 فيلما

ــن( لــلــمــخــرج شــريــف   عـــن الــــوطــ
ً
ــدا ــيـ ــعـ الـــمـــصـــري )بـ

الكاتشا، فيما تضم مسابقة األفــالم القصيرة 15 
، بينها خمسة أفالم مصرية.

ً
فيلما

وتضم مسابقة أفــالم الدياسبورا، المخصصة 
لــصــنــاع األفــــالم الــذيــن يعيشون خـــارج أوطــانــهــم، 
ــــود جــــــذورهــــــم إلــــى  ــعـ ــ ــن تـ ــيـ ــرجـ ــمـــخـ ــة أفـــــــــالم لـ ــتــ ســ
تـــونـــس والــســنــغــال ومـــصـــر والـــجـــزائـــر والــكــونــغــو 

الديموقراطية.
)رويترز(

حكايات بالحبر األسود على أوراق القطن
ال • القاهرة – أحمد الجمَّ

اختارت الفنانة التشكيلية المصرية حنان موسى، 
أن تروي بعض الحكايات من الحياة، وترصد بعض 
المشاعر بطريقة فنية مبتكرة، وهي الرسم بالحبر 
األسود على ورق من القطن، وقدمت خالصة تجربتها 
 
ً
في معرض بعنوان »خطين وبس«، الذي افتتح أخيرا

في قاعة »الباب/سليم« بساحة دار األوبرا المصرية، 
بحضور فنانين ونقاد وأعــداد كبيرة من الجمهور 

العاشق للفن التشكيلي.
وقـــد رســمــت الــفــنــانــة لـــوحـــات الــمــعــرض بالحبر 
األســـــود عــلــى ورق قــطــن وعــلــى الـــتـــوال بــمــســاحــات 
ــم، وهــو  مختلفة مـــن 150×110 ســـم إلـــى 20×25 سـ
الــمــعــرض الــخــاص الــثــامــن عــشــر فــي مــســيــرة حنان 
 على 

ً
موسى، ويعتمد على شغفها بالتجريب اعتمادا

الخط الذي من خالله يمكن صياغة حكايات كثيرة 
في الحياة والمشاعر ببساطة الخط وعمق دالالت 

اللونين األبيض واألسود.
ُيشار إلى أن حنان موسى حاصلة على الدكتوراه 
من كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان عام 2016، 

وهــي رئيس اإلدارة المركزية لــلــدراســات والبحوث 
 ،

ً
 خــاصــا

ً
بهيئة قــصــور الــثــقــافــة، أقــامــت 17 مــعــرضــا

إضافة إلى المعارض الجماعية المحلية والدولية، 

وبخالف المشاركة في العديد من الملتقيات آخرها 
ملتقى البرلس الدولي الخامس )أكتوبر 2018(، ولها 

كتاب بعنوان »معزوفات غرافيكية«.

من أعمالها
حنان موسى

https://www.aljarida.com/article/11837
https://www.aljarida.com/article/11836
https://www.aljarida.com/article/11834
https://www.aljarida.com/article/11835


أوصـــت إدارة الــرئــيــس األمــيــركــي جــو بــايــدن 
أوكرانيا بتأجيل شن هجوم كبير على روسيا 
لحين إمدادها بأحدث األسلحة والتدريب عليها، 
وطالبتها بتغيير استراتيجيتها وعدم االستماتة 
في الدفاع عن مدينة باخموت والتركيز أكثر على 
تمكين عدد أكبر من جنودها من االستفادة من 
برامج »البنتاغون« لتشكيل مزيد من الوحدات 
العالية الكفاءة وتوظيفها في مهاجمة الجنوب 

هالل الربيع.
وكـــشـــف مـــســـؤول أمــيــركــي كــبــيــر، لمجموعة 
صغيرة من الصحافيين أمس األول، عن مطالبة 
 
ً
إدارة بــاديــن لــأوكــرانــيــيــن بــعــدم الــقــيــام حــالــيــا
 
ً
 كافيا

ً
بــهــجــوم مــضــاد لــضــمــان تكريسهم وقــتــا

للتدريب أواًل على أحــدث األسلحة المقدمة من 
.
ً
واشنطن لتكون العملية أكثر نجاحا

وبعد زيـــارة وفــد رفيع المستوى ضــم نائبة 
ــان ونـــائـــب  ــرمــ ــيــ ــدي شــ ــ ــنـ ــ ــة ويـ ــيــ ــارجــ وزيــــــــر الــــخــ
ــن الــقــومــي لــلــبــيــت األبـــيـــض جــون  مــســتــشــار األمــ
فينرلكييف، قــال المسؤول إن االعتقاد السائد 
هو أن األوكرانيين استهلكوا موارد كبيرة للدفاع 
عـــن بـــاخـــمـــوت، والـــــــروس ســيــخــرجــونــهــم منها 
فــي الــنــهــايــة؛ المتالكهم إمــكــانــات مدفعية أكبر 
وأفضلّية عددية، وذلــك لن يــؤدي إلى أي تحول 
اســتــراتــيــجــي ولـــن يــغــّيــر مــجــرى الــحــرب ويمكن 
للقوات األوكرانية االنسحاب إلى مواقع يسهل 

الدفاع عنها.
ورأى أن األولــويــة المعطاة لباخموت، التي 
ــارة   مــنــذ زيــ

ً
ــا ــزيــ  ورمــ

ً
 ســيــاســيــا

ً
اكــتــســت طـــابـــعـــا

الرئيس فولوديمير زيلينسكي لها قبيل توجهه 

للبيت األبيض وإلقائه كلمة أمام الكونغرس في 
ديسمبر الماضي، تعرقل مهمة الجيش األوكراني 
األســــاســــيــــة الــمــتــمــثــلــة فــــي الــتــحــضــيــر لــهــجــوم 
استراتيجي ضد الروس في الجنوب خالل الربيع، 
وكلما طالت مدة القتال فيها، تعزز وضع روسيا.

وأشار إلى أن أسلحة ستستعمل في الهجوم 
 على أوكرانيا، 

ً
المضاد المرتقب تتدفق حاليا

مــن بينها مــئــات مــن الــمــركــبــات الــمــدرعــة وهــي 
مــن الــمــعــدات المطلوبة لتشكيل قــوة هجومية 
متحركة. وإذ أوضح المسؤول أن أحدث اإلمدادات 
األميركية ستساعد أوكرانيا على تغيير طريقة 
خوضها للحرب، أكد تمسك إدارة بايدن بقرارها 
عدم تقديم دبابات أبرامز في هذا التوقيت ألنها 

مكلفة وصعبة الصيانة.
ووفق المسؤول، نصح المسؤولون األميركيون 
 عن 

ً
كييف بتعديل طريقة إدارتها للحرب بعيدا

محاولة الرد على كل هجوم بهجوم بالمدفعية 
ألن موسكو في النهاية ستكسب األفضلية من 

خالل االستنزاف.
ــة لــدعــم  ــ ــاع 50 دولـ ــ وبـــعـــد اجـــتـــمـــاع وزراء دفـ
أوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا، 
أكد رئيس هيئة األركان مارك ميلي أن أوكرانيا 
حققت بعض التقدم المهم وسط القتال الضاري، 
 وثابت في أغلبه، وفي 

ً
لكن خط الجبهة طويل جدا

الوقت الحالي، من المرجح أن يظل التركيز على 
الدفاع من أجل تحقيق االستقرار في الجبهة.

وأعـــــرب زيــلــيــنــســكــي عـــن أســـفـــه لـــعـــدم إرســــال 
الدول الغربية دبابات ثقيلة لقواته رغم دفعات 
األسلحة الجديدة الضخمة التي أعلنها الحلفاء، 

فيما القوات الروسية تعزز هجومها في باخموت 
وجنوب أوكرانيا.

 وزراء خارجية 
ّ

وفي انتقاد علني نادر، حض
دول البلطيق برلين صــبــاح أمــس على »تــزويــد 
أوكــرانــيــا بدبابات ليوبارد فـــورا«، معتبرين أن 
ألمانيا »كونها القوة الكبرى في أوروبا تتحّمل 

مسؤولية خاصة في هذا الصدد«.
من جهتها، أعربت أوكرانيا، أمس، عن أسفها 
»للتردد العام« من جانب حلفائها الغربيين الذين 
رفضوا في اليوم السابق تزويدها دبابات ثقيلة، 
وهو قرار »يؤدي إلى قتل المزيد من مواطنينا« 
 لمستشار الــرئــاســة األوكــرانــيــة ميخايلو 

ً
وفــقــا

بودولياك. وكتب بودولياك على »تويتر«: »التردد 
فــي هــذه المرحلة يقتل المزيد مــن مواطنينا«، 

داعيا حلفاء كييف إلى »التفكير بشكل أسرع«.
وكذلك، وّجه السناتور األميركي الجمهوري 
ليندسي غراهام انتقادات مباشرة إلى برلين عقب 
زيارة لكييف. وكتب على »تويتر«: »لقد سئمت من 
مهزلة من سيرسل دبابات ومتى. أقول لألمان: 
أرسلوا دبابات ألوكرانيا ألنها في حاجة إليها 
)...( وإلــى إدارة بايدن: أرسلوا دبابات أميركية 

حتى يحذو اآلخرون حذونا«.
وفي قاعدة رامشتاين األميركية في ألمانيا، 
لم تتوافق الدول الخمسون الممثلة الجمعة على 
إرسال دبابات ثقيلة إلى كييف رغم مطالباتها 

المتكررة.
ــر الـــدفـــاع األمـــيـــركـــي لـــويـــد أوســتــن  ــ ــــدا وزيـ وبـ
كأنه يرجئ األمر بقوله إنه ال تزال هناك »فرصة 
سانحة بين اآلن والربيع« لتسليم دبابات غربية.

وبحسب روسيا، فإن إرسال هذه الدبابات لن 
يغّير شيئا في الوضع على األرض، فيما اتهم 
الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف الدول 
الغربية »بالتشبث بــوهــم مــأســاوي حــول قــدرة 
أوكرانيا على تحقيق النصر على أرض المعركة«.
لــكــن بالنسبة إلـــى الــعــديــد مــن الــخــبــراء، فــإن 
 
ً
 حقيقيا

ً
دبــابــات ثقيلة حــديــثــة ســتــحــدث فــارقــا

لــكــيــيــف فـــي الــمــعــارك فـــي شـــرق أوكـــرانـــيـــا حيث 
ــجــــوم بــــعــــد تــعــرضــهــا  ــهــ اســــتــــأنــــفــــت روســـــيـــــا الــ

النتكاسات كبرى في الخريف.
وعــلــى األرض، فــتــح الــجــيــش الـــروســـي أمــس 
جبهة جــديــدة بنتفيذ »عــمــلــيــات هــجــومــيــة« في 
منطقة زابــوريــجــيــا سمحت لــه بالسيطرة على 

»مواقع مؤاتية أكثر«.
ف البيت األبيض مجموعة 

ّ
من جهة ثانية، صن

فاغنر على أنها »منظمة إجرامية دولية«، منددة 
بتجاوزاتها في أوكرانيا واستخدامها أسلحة 

توفرها كوريا الشمالية وتجنيدها سجناء.
ونـــشـــر رئـــيـــس فــاغــنــر يــفــغــيــنــي بــريــغــوجــيــن 
رسالة قصيرة على تليغرام إلى البيت األبيض 
يسأل فيها عن الجريمة التي ارتكبتها شركته، 
: »عزيزي السيد كيربي، هل يمكنك توضيح 

ً
قائال

الجريمة التي ارتكبتها شركة فاغنر؟«.
الى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، 
أنها أجــرت تــدريــبــات دفاعية جوية فــي منطقة 
موسكو »بهدف صد الهجمات الجوية ضد البنية 
التحتية العسكرية والصناعية واإلدارية المهمة«، 
مضيفة أنه تم التدرب على استخدام صواريخ 

S300 المضادة للطائرات.
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سلة أخبار

أعلن وزير الخارجية 
األميركي أنتوني بلينكن 

أمس األول انخفاض التوتر 
 
ً
مع الصين، لكنه عّبر مجددا

عن قلقه حيال تايوان 
ومحاوالت عزلها وإجراء 

المناورات العسكرية 
حولها.

وقال بلينكن، الذي 
سيتوجه إلى بكين يومي 

5 و6 فبراير بأول زيارة 
بهذا المستوى منذ زيارة 

سلفه الجمهوري مايك 
بومبيو عام 2018، »باقي 
العالم يتوقع منا أن ندير 

هذه العالقة بمسؤولية« ألن 
الدول األخرى »تعلم أن ذلك 

سيؤثر عليها أيضا«.

بلينكن: مستوى التوتر
انخفض مع الصين

وصف املتحدث باسم وزارة 
الخارجية املصرية، أحمد 

أبوزيد، تصريحات األمني العام 
لحزب الله، حسن نصرالله، 

التي تطرقت الى الوضع 
االقتصادي في مصر بأنها 

»عبثية وليست سوى محاولة 
الستدعاء بطوالت زائفة«.
ودعا نصرالله، في كلمة 

الخميس، إلى مراقبة األوضاع 
املعيشية في مصر، الفتا إلى أن 
إبرام القاهرة معاهدة سالم مع 
إسرائيل، لم يُحل دون لجوئها 

إلى صندوق النقد الدولي 
لالقتراض، في رد على من 

يحّملون حزبه مسؤولية األزمة 
االقتصادية في لبنان، لكونه 

مواليا إليران التي تعارض 
واشنطن وتل أبيب. 

وفيما يجري الرئيس املصري 
عبدالفتاح السيسي، الثالثاء، 

زيارة رسمية للهند، تستمر 
3 أيام، كضيف الشرف في 
االحتفاالت الرسمية بيوم 

الجمهورية، كان الفتا تطّرق 
وزير املوارد املائية والري 

املصري، هاني سويلم، في 
مستهل أول زيارة خارجية، 
خالل زيارته السودان أمس، 
الى اتفاقية مياه النيل 1959 
بني مصر والسودان التي ال 
تعترف بها إثيوبيا، بينما 

تتمسك بها مصر كإطار 
مرجعي يحفظ لها حقها 

التاريخي في مياه نهر النيل.

مصر ترد على نصرالله... 
والسيسي إلى الهند

عتب إيراني على األسد »يطّير« زيارة عبداللهيان لموسكو
 • حملة اعتقاالت غداة تظاهرة زاهدان

ً
ر األوروبيين من عواقب تصنيف »الحرس« إرهابيا

ّ
• سالمي يحذ

أكـــــــــــد مـــــــصـــــــدر رافــــــــــــــق وزيــــــــر 
الخارجية اإليرانية حسين أمير 
عبداللهيان، فــي زيــارتــه للبنان 
وسورية، أن طهران تشعر بالغبن 
بعد استبعادها من مسار تطبيع 
الـــعـــالقـــات بــيــن دمـــشـــق وأنـــقـــرة، 
بقيادة روسيا، وخاصة مع بروز 
اإلمارات كالعب فاعل يراهن على 
إمــكــانــيــة تــحــقــيــق اخـــتـــراق بــهــذا 

الشأن. 
وذكــــــــر الــــمــــصــــدر أن الــــوزيــــر 
اإليــرانــي نقل عتبا إيــرانــيــا على 
مــوافــقــة ســوريــة على الــلــقــاء بين 
وزيـــري دفاعها ونظيره التركي 
في موسكو، دون التنسيق معها، 
رغم أنها التي بادرت قبل موسكو 
وقــبــل أبــوظــبــي بــعــرض التوسط 
بــيــن أنــقــرة ودمـــشـــق، مضيفا أن 
عبداللهيان أكد للرئيس السوري 
بــــشــــار األســــــــد أن الـــجـــمـــهـــوريـــة 
اإلسالمية وقفت بجانب حكومته 
منذ بداية األزمـــة، ولــم تتوقع أن 
 في 

ً
ــران جــانــبــا ــ تــضــع ســـوريـــة إيـ

نهاية المطاف.
وحــــــــســــــــب الـــــــــمـــــــــصـــــــــدر، فـــــــإن 
الشكوى اإليرانية التي بعث بها 
الــمــرشــد علي خامنئي، ورئيس 
ــم رئــيــســي،  ــيـ الــجــمــهــوريــة إبـــراهـ
كانت تتمحور حول قبول دمشق 
بإمكانية إجراء لقاء بين وزيري 
الخارجية السوري والتركي في 
أبوظبي، وهو لقاء سياسي أرفع 
مـــن الـــلـــقـــاء بــيــن وزيــــــري الـــدفـــاع 
دون أي تواجد لطهران، ومصدر 
االمتعاض اإليراني هو أن الدول 
العربية وقفت في مواجهة النظام 
الــــــســــــوري خـــــــالل األزمــــــــــــة، الـــتـــي 
انــدلــعــت مــنــذ 2011، عــلــى عكس 
طهران، وبالتالي كان من الواجب 

على الــســوريــيــن أن يــصــروا على 
حضور إيران.

وأوضـــح أن الرئيس الــســوري 
جــــدد لــلــضــيــف اإليــــرانــــي الـــتـــزام 
دمـــشـــق بـــالـــعـــالقـــة الـــمـــمـــيـــزة مــع 
طـــــــهـــــــران، وقــــــــــال إنــــــــه فــــــي حــــال 
ــران عــلــى حــضــور لقاء  أصـــرت إيــ
وزراء الــخــارجــيــة فــــإن حكومته 
ــع روســـيـــا  ســتــثــيــر هـــــذا األمــــــر مــ
ــاه كـــأحـــد  ــنـ ــبـ ــتـ ــتـ واإلمــــــــــــــارات وسـ
شــروطــهــا لحصول الــلــقــاء، الفتا 
إلــــى أن عــبــدالــلــهــيــان زار أنـــقـــرة، 
بعد دمشق، ليوصل رسالة بأن 
بـــــالده ال تـــــزال عــلــى الـــخـــط، وأن 
محاوالت استبعادها من مساعي 
المصالحة السورية ـ التركية قد 

فشلت. 
وخــــالل لــقــائــه نــظــيــره الــتــركــي 

ــــش أوغـــــلـــــو، نــقــل  ــاويـ ــ ــــود جـ ــولـ ــ مـ
عــبــدالــلــهــيــان ضـــمـــانـــات ســوريــة 
لتركيا، منها أن دمشق مستعدة 
ألن تضمن أمن الحدود السورية 
التركية، بعد أن يتسلمها الجيش 
السوري، وتضمن منع تسلل أي 
عناصر كــرديــة مــعــارضــة ألنقرة 
ــى اســـتـــعـــداد  ــ ــة إلـ ــافــ ــا، إضــ ــبـــرهـ عـ
الرئيس السوري إلصدار عفو عام 
عن كل المقاتلين الموالين لتركيا، 
ــعــــوا أســلــحــتــهــم  شـــــــرط أن يــــضــ
ويــســلــمــوهــا لــلــجــيــش الــنــظــامــي، 
مع تأمين سالمة كل المهجرين 
السوريين الذين يريدون العودة 

لبالدهم.
وأشــــــــــــــار الــــــمــــــصــــــدر إلــــــــــى أن 
عبداللهيان كان مقررا أن يسافر 
إلــى موسكو الستكمال الجولة، 

لكن موسكو وبعد أن علمت هدف 
ــررت إلــغــاءهــا بذريعة  الـــزيـــارة قـ
ارتباط وزير الخارجية سيرغي 
الفروف باجتماعات طارئة دون 

تحديد موعد آخر للزيارة.
ــــرس  ــحــ ــ إلـــــــــى ذلـــــــــــك، حـــــــــذر »الــ
الثوري« اإليراني، أمس، االتحاد 
ــن ارتــــــكــــــاب خــطــأ  ــ األوروبــــــــــــــي مــ
إدراجــــــه عــلــى الــقــائــمــة الـــســـوداء 
»الــمــنــظــمــات اإلرهـــابـــيـــة«، بعد  لـــ
ــان األوروبـــــــــي،  ــمـ ــرلـ ــبـ تـــوصـــيـــة الـ
الــــخــــمــــيــــس الـــــمـــــاضـــــي، بـــفـــرض 
عــقــوبــات عليه بسبب دوره في 
ــات الــشــعــبــيــة  ــاجــ ــجــ ــتــ قـــمـــع االحــ
ــذ ســـبـــتـــمـــبـــر  ــ ــنـ ــ ــة مـ ــ ــلـ ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
ــي، وامــــــــــــــداده لـــروســـيـــا  ــ ــاضـ ــ ــمـ ــ الـ
بطائرات مسيرة تستخدم ضد 

أهداف مدنية. 

ــيـــق لــــــه عــلــى  ــلـ ــعـ وفــــــــي أول تـ
توصية البرلمان لقادة االتحاد 
األوروبـــــــي، قـــال قــائــد »الـــحـــرس« 
الـــلـــواء حــســيــن ســـالمـــي إن على 
األوروبيين »تحمل العواقب في 
حال أخطأوا«، مضيفا: »الحرس ال 
يقلق على اإلطالق من التهديدات، 
ألنه كلما أعطانا أعداؤنا فرصة 

للتحرك نتحرك بشكل أقوى«.
وأتــــــــت تــــصــــريــــحــــات ســـالمـــي 
خالل استقباله رئيس البرلمان 
محمد باقر قاليباف، الذي أمضى 
ــرة فــــي »الــــــحــــــرس«، تــولــى  ــيـ مـــسـ
خــاللــهــا مــنــاصــب أبـــرزهـــا قــيــادة 

القوة الجوية.
ــاف، أمــــــــس، أن  ــبــ ــيــ ــالــ ورأى قــ
ــيـــج جـــــزء مــن  ــبـــاسـ ــــحـــــرس والـ »الـ
الشعب اإليراني«، مشددا على أنه 

»إذا أراد البرلمان األوروبي إغالق 
نافذة العقالنية، ومضت أوروبا 
فـــي تــصــنــيــف الـــحـــرس إرهــابــيــا 
ــيـــن  ــيـ ــابـ فــســنــعــتــبــرهــا مــــع اإلرهـ
أنــفــســهــم، وســنــتــعــامــل معها في 

المنطقة على هذا األساس«.
إلــــــى ذلــــــــك، شـــنـــت الـــســـلـــطـــات 
ــــاالت  ــقـ ــ ــتـ ــ ــة اعـ ــ ــــوجــ ــة مــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرانـ ــ ــ اإليـ
طالت مراهقين وشبابا بلوش، 
ــداة تـــظـــاهـــرات حــاشــدة  ــ أمـــــس، غـ
ضـــد الــنــظــام فـــي زاهـــــــدان، مــركــز 
محافظة بلوشستان، وتزامنت 
الحملة مع إعالن سلطات طهران 
أنـــهـــا ضــبــطــت كــمــيــة كــبــيــرة من 
األسلحة الحربية بطريقها إلى 
بلوشستان، التي تشهد صدامات 
دامية بين األهالي وقــوات األمن 

منذ سبتمبر الماضي.

طهران - فرزاد قاسمي

سالمي متحدثا لقاليباف في مقر »الحرس الثوري« بطهران أمس )أ ف ب(

لبنان: استنهاض »ناقص« للشارع... والسعودية 
بلغت بالمسار الجديد بين جنبالط و»حزب الله«

ُ
أ

● بيروت - منير الربيع
واصــــل نــــواب لــبــنــانــيــون مــســتــقــلــون، 
اعتصامهم داخل القاعة العامة للمجلس 
الــنــيــابــي الــلــبــنــانــي فـــي بـــيـــروت، لــلــيــوم 
الثالث، بهدف الضغط النتخاب رئيس 
جديد للجمهورية وسط أزمة اقتصادية 
وفراغ رئاسي مستمر منذ قرابة 3 أشهر.
واستقطبت خــطــوة »نـــواب التغيير« 
ــرى، وجــرت  ــ  مــن نــــواب الــكــتــل األخـ

ً
عــــددا

نــقــاشــات حـــول كيفية تــوســيــع التحرك 
وتــوجــيــه الـــدعـــوات لــلــنــاس لــلــنــزول إلــى 
الــشــارع لخلق مــزيــد مــن الــزخــم بعد أن 
فشلت الخميس الجلسة الحادية عشرة 

للبرلمان لسد الفراغ الرئاسي. 
ــهـــدت الــــشــــوارع  ــذ الـــخـــمـــيـــس، شـ ــنـ ومـ
المحيطة بالبرلمان، إضافة إلى مناطق 
مختلفة تــحــركــات احتجاجية خجولة 
، لــكــنــهــا أعــــــــادت إحــــيــــاء نــبــض 

ً
نـــســـبـــيـــا

التظاهر. 

وتبدو هذه التحركات كأنها محاولة 
طموحة، إلعادة تهيئة األجواء واألرضية 
إلطالق حركة شعبية واسعة مشابهة لما 
جرى في »17 تشرين 2019«، لكنها تفتقر 

إلى مقومات ضرورية. 
وفــي رد على اعــتــصــام الــنــواب، وجه 
ــوة إلــى  رئــيــس الــمــجــلــس نــبــيــه بـــري دعــ
عقد جلسة للجان النيابية المشتركة 
يوم الخميس المقبل بداًل من الدعوة إلى 
جلسة النتخاب الرئيس، وهذا بحّد ذاته 
 من بري لممارسة المزيد 

ً
يعتبر رفضا

من الضغوط عليه. 
وفي الوقت نفسه يقود نائب رئيس 
المجلس الياس بوصعب مسعى إلقناع 
النواب بإنهاء اعتصامهم وعقد جلسات 

حوارية بين الكتل النيابية. 
وفـــــي األثـــــنـــــاء، اســـتـــمـــر ســـعـــر صـــرف 
 عــتــبــة 

ً
ــاوزا ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــاع مـ ــ ــفـ ــ ــاالرتـ ــ الــــــــــدوالر بـ

الخمسين ألــف لــيــرة لبنانية، مما دفع 
مــواطــنــيــن إلـــى قــطــع لــلــطــرقــات وإشــعــال 

ــارات فــي بــيــروت وصــيــدا والــبــقــاع  ــ اإلطــ
 عــــلــــى تــــــدهــــــور األوضــــــــــاع 

ً
ــا ــ ــــاجـ ــــجـ ــتـ ــ احـ

المعيشية. 
ــبــــة، إن  ــادر مــــواكــ وفـــيـــمـــا تـــقـــول مــــصــ
ــبـــاق بـــيـــن الــتــســويــة  ــات فــــي سـ ــ لـــبـــنـــان بـ
والــفــوضــى، شــهــدت الساحة السياسية 
 تمثل بزيارة وفد 

ً
 بارزا

ً
 سياسيا

ً
تطورا

من حزب الله إلى رئيس الحزب التقدمي 
االشـــتـــراكـــي ولـــيـــد جــنــبــالط فـــي مــنــزلــه 
في كليمنصو، هي الثانية في غضون 

خمسة أشهر. 
وتأتي الخطوة على وقع التوتر الكبير 
في العالقة بين حزب الله وزعيم »التيار 
الــوطــنــي الــحــّر »جـــبـــران بــاســيــل، وتفيد 
مــصــادر متابعة لــلــقــاء بـــأن هـــدف حــزب 
الله مــن الــزيــارة الــتــفــاوض مــع جنبالط 
حــول التفاهم على رئــيــس للجمهورية 
بعدما فقد األمل من التوافق مع باسيل، 
الذي يعارض انتخاب سليمان فرنجية 

بشكل قاطع. 

حــــاول الـــحـــزب جـــس نــبــض جــنــبــالط 
ــيـــة لـــكـــن مــــوقــــف الـــزعـــيـــم  بــــشــــأن فـــرنـــجـ
 بـــأنـــه ال يــجــوز 

ً
ــا ــ ــــحـ الـــــــــدرزي كـــــان واضـ

انتخاب فرنجية في ظل معارضة غالبية 
المسيحيين وغياب أي إجماع إقليمي أو 

دولي حوله.
 حول 

ً
طرح جنبالط خالل اللقاء أفكارا

التوافق على مرشح رئاسي توافقي، وهو 
ما يتطلب استمرار التواصل والتنسيق 
بين مختلف القوى. وجرى االتفاق على 
مواصلة التنسيق في الملفات السياسية 

 .
ً
واالقتصادية أيضا

وتختصر المصادر اللقاء بأنه خطوة 
في مسار جديد ال يمكن له إال البحث عن 
فرص للتوافق مع غالبية القوى، لكن هنا 
ال بد من متابعة رد فعل التيار الوطني 
الـــحـــّر والـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة. والـــالفـــت أن 
زيارة وفد حزب الله إلى جنبالط حصلت 
بالتزامن مع زيارة يقوم بها النائب وائل 

أبوفاعور إلى السعودية.

تظاهرة تخللها حرق مصحف 
تزيد التوتر بين تركيا والسويد

ظاتها عن 
ّ
في انتكاسة جديدة لجهود إقناع أنقرة بسحب تحف

انضمام السويد إلى حلف شمال األطلسي )الناتو(، ألغت تركيا، 
أمس، زيارة مقررة لوزير الدفاع السويدي بال جونسون على خلفية 
السماح بتنظيم تظاهرة مناهضة ألنقرة في استكهولم. وقال وزير 
الدفاع التركي خلوصي آكار: »فقدت زيارة وزير الدفاع السويدي 

إلى تركيا في 27 الجاري مغزاها، لذا ألغينا الزيارة«.
وندد الناطق باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، بالتظاهرة، 
 للسياسي اليميني 

ً
خــاصــة بعد أن منحت السلطات ترخيصا

المتطرف السويدي الدنماركي راسموس بالودان للمشاركة بها.
واعتبر كالين أن السماح لزعيم حزب الخط المتشدد، بحرق 
نسخة مــن المصحف الــشــريــف أمـــام مبنى الــســفــارة التركية في 
اســتــكــهــولــم، »جــريــمــة كــراهــيــة وإســالمــفــوبــيــا واضـــحـــة«. وأضـــاف 

»الهجوم على القيم المقدسة ليس حرية، بل همجية عصرية«. 
 وفي حين سمحت سلطات استكهولم بتظاهرة أخرى مؤيدة 
لتركيا على مقربة من السفارة، أكد وزير الدفاع السويدي أن قرار 
خذ بصورة مشتركة مع نظيره التركي خالل 

ُّ
إرجاء زيارته ألنقرة ات

االجتماع حول أوكرانيا في قاعدة رامشتاين بألمانيا أمس األول. 
 
ً
وكتب جونسون على »تويتر« يقول: »العالقات مع تركيا مهمة جدا
بالنسبة للسويد، ويسرنا أن نواصل الحوار«. واستدعت تركيا، 
أمس األول، السفير السويدي لـ »التنديد بأشد العبارات بهذا العمل 

االستفزازي الذي يشّكل بوضوح جريمة كراهية«.

واشنطن توصي كييف بالتركيز على »هجوم الربيع«

زيلينسكي يقدم تعازيه بمراسم جنازة وزير الداخلية ومساعديه 
في كييف أمس )أ ف ب(

S300 روسيا تتدرب على صد هجوم جوي على موسكو بـاستخدام نظام 

ألغى وزير خارجية إيران زيارة  
 
ً
إلى موسكو بعد أن نقل عتبا

من القيادة اإليرانية لدمشق 
الستبعاد طهران من مساعي 

المصالحة التركية - السورية.

https://www.aljarida.com/article/11796
https://www.aljarida.com/article/11770
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https://www.aljarida.com/article/11872
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منافسات النسخة 61 لكأس األمير تنطلق اليوم
العربي لتفادي مفاجآت اليرموك... وبرقان والصليبيخات »متكافئة«

تدشن النسخة الواحدة والستون 
ــــأس ســـمـــو األمـــيـــر  مــــن مـــنـــافـــســـات كـ
لكرة القدم منافساتها اليوم األحد، 
ــي الـــــــــدور األول مــن  ــ بـــمـــبـــاراتـــيـــن فـ
البطولة، حيث يلتقي الصليبيخات 
مع برقان في الرابعة والنصف مساء 
على استاد صباح السالم، والعربي 
مع اليرموك في الثامنة على استاد 

الصداقة والسالم.
وتـــقـــام الـــبـــطـــولـــة، بــنــظــام خـــروج 
المغلوب من مباراة واحــدة، على أن 
يلجأ الفريقان إلى وقت اضافي في 
حـــال انــتــهــاء الــلــقــاء بــالــتــعــادل، وفــي 
حــال استمر التعادل، يتم االحتكام 
إلى ركالت الترجيح لحسم النتيجة.

ــقــــب الـــبـــطـــولـــة  وحــــقــــق كــــاظــــمــــة لــ
ــوزه فــــي الـــمـــبـــاراة  ــ ــرة، بـــعـــد فــ ــ ــيـ ــ األخـ
النهائية على السالمية بهدفين من 

دون رد.
يذكر أن النشاط الكروي توقف في 
21 ديسمبر الماضي، بسبب مشاركة 
منتخبنا الوطني األول فــي بطولة 

خليجي 25 بالبصرة.

العربي واليرموك

وفــــــــــــي مــــــــــبــــــــــاراة الـــــعـــــربـــــي 
والـــيـــرمـــوك، يـــدخـــل األخــضــر 
 شـــــعـــــار »الـــــــحـــــــذر مــن 

ً
رافـــــــعـــــــا

المنافس«، واستغالل الفرص التي 
ستتاح له من أجل تفادي المفاجآت 

التي تكتظ بها بطوالت الكؤوس.
ــــالل فــتــرة  واســــتــــعــــد األخــــضــــر خــ
الـــتـــوقـــف بــمــواجــهــة الــصــلــيــبــيــخــات 
الـــوديـــة، والـــتـــي حــســمــهــا بــســداســيــة 
نظيفة، واستغلها المدرب البوسني 
روسمير سفيكو في تجهيز الالعبين 

بشكل جيد.
 على العبيه 

ً
ويعول روسمير كثيرا

الــدولــيــيــن ســلــطــان الــعــنــزي وحــســن 
ــدان وعــــلــــي خـــلـــف إلــــــى جـــانـــب  ــ ــمـ ــ حـ
الحارس المتألق سليمان عبدالغفور، 
 بأن 

ً
والليبي السنوسي الهادي، علما

مشاركة محمد صولة أفضل العب في 
صفوف األخضر تبقى في يد المدرب.
ويــفــتــقــد األخـــضـــر الـــيـــوم لجهود 
مــهــاجــمــه الــنــيــجــيــري ايـــــدو بــداعــي 

اإلصابة.
ــل الـــيـــرمـــوك  ــدخــ ــقــــابــــل، يــ ــــي الــــمــ فـ
اللقاء وليس لديه ما يخشاه، وهو 
األمــر الــذي أكــده الــمــدرب البرتغالي 

خورخي سيلفا، الذي طالب العبيه 
فــي الــتــدريــبــات األخــيــرة بتقديم كل 
مـــا فـــي جــعــبــتــهــم، مـــن أجــــل تحقيق 
أولـــى مــفــاجــآت الــبــطــولــة، خصوصا 
أن الــفــريــق يــدخــل الـــمـــبـــاراة مكتمل 

الصفوف، في وقت 
ينافس بقوة على 
ــل لــــلــــدوري  ــأهــ ــتــ الــ
ــاز، حـــيـــث  ــ ــتــ ــ ــمــ ــ ــمــ ــ الــ

يحتل وصافة دوري 
الـــــدرجـــــة األولـــــــــى بــرصــيــد 

15 نقطة.

الصليبيخات وبرقان

ــاراة الــصــلــيــبــيــخــات مــع  ــ ــبـ ــ أمـــــا مـ
برقان، فتأتي خارج نطاق التوقعات 
 أن الفوارق الفنية 

ً
، خصوصا

ً
تماما

، والقاسم 
ً
بين الفريقين طفيفة جــدا

الــمــشــتــرك بــيــن مـــدرب بــرقــان محمد 
الــعــزب ومـــدرب الصليبيخات مالك 
الـــقـــالف هـــو تــحــقــيــق الـــفـــوز، والــــذي 

ســيــكــون لـــه مـــــردود مــعــنــوي هــائــل، 
في الفترة المقبلة، لالرتقاء بنتائج 
ــــى الــتــي جـــاءت  دوري الـــدرجـــة األولـ

مخيبة لآلمال.
وفيما يفتقد برقان لجهود العبيه 
ناصر القحطاني وتايلون نيكوالس، 
فـــــإن الــصــلــيــبــيــخــات يـــدخـــل الــلــقــاء 

مكتمل الصفوف.

مباراتا اليوم

 الملعبالتوقيتالمباراة 

صباح السالم4:30برقان X الصليبيخات

الصداقة والسالم8:00العربي x اليرموك

صر بحضور 
ُ
يوم رياضي للق
الوزير الماجد

 
ً
نظمت إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر أمــس السبت يوما

 بمشاركة المشمولين برعايتها وأسرهم، وذلك في مضمار 
ً
رياضيا

أحمد سليمان الرشدان أللعاب القوى بمنطقة كيفان، تحت رعاية 
وحــضــور وزيـــر الــعــدل وزيـــر األوقــــاف والــشــؤون اإلســالمــيــة وزيــر 
الدولة لشؤون تعزيز النزاهة رئيس مجلس إدارة الهيئة عبدالعزيز 

الماجد. 
وقــال المدير العام للهيئة المهندس حمد البرجس إن رعاية 
وحـــضـــور الــــوزيــــر ألنــشــطــة »الـــقـــصـــر« الـــريـــاضـــيـــة واالجــتــمــاعــيــة 
والترفيهية يؤكد اهتمام قيادات الهيئة البالغ بكل ما من شأنه 
تحقيق رسالة الهيئة السامية تجاه المشمولين برعايتها، حيث 
يهدف اليوم الرياضي إلى حث الجيل القادم بمختلف فئاته العمرية 
على ممارسة الرياضة لما لها من آثــار صحية في زيــادة اللياقة 

البدنية وتقوية الصحة الذهنية.
وأوضح البرجس أن الفعالية شهدت مشاركة العديد من القصر 
والمشمولين بالرعاية وأولياء أمورهم، إلى جانب عدد من ممثلي 
الجهات ذات الصلة، وتضمنت العديد من األنشطة الرياضية مثل 
الماراثون وكرة القدم وكرة السلة والتنس والفنون القتالية والتسلق 
والتمارين الرياضية، كما شهدت توزيع الهدايا التذكارية على 

جميع المشاركين في المسابقات.

الماجد والبرجس يتوسطان أسر القصر

 للمرة الثالثة... وفوز مزدوج لكرم
ً
 للمرة الثالثة... وفوز مزدوج لكرمالدوسري بطال
ً
الدوسري بطال

ــدر  ــ واصـــــــــــــل الـــــمـــــتـــــســـــابـــــق بــ
ــقـــه فــي  ــألـ ــري مــــشــــوار تـ ــ ــدوســ ــ الــ
بطولة الكويت للزوارق السريعة 
مها 

ّ
للموسم الحالي، التي تنظ

لــجــنــة الــريــاضــات الــبــحــريــة في 
ــريــــاضــــي،  ــبــــحــــري الــ ــادي الــ ــ ــنــ ــ الــ

بــــرعــــايــــة رئــــيــــس الــلــجــنــة 
األولمبية الكويتية، 

الــــــشــــــيــــــخ فـــهـــد 
الناصر، حيث 

اســتــطــاع الـــدوســـري ومــســاعــده 
ــد الــــعــــيــــســــائــــي تـــحـــقـــيـــق  ــمــ مــــحــ
المركز األول، للمرة الثالثة على 
 »P« الــتــوالــي، فــي منافسات فئة
لــلــزوارق )مــن 19 إلــى 25( قدما، 
وجاء ثانيا حمد يوسف الشراح 
ومساعده محمد الحسن، فيما 
حقق المخضرم أحمد سليمان 
الــفــصــام ومــســاعــده نــاصــر بــدر 

الفصام المركز الثالث. 
واســتــكــمــل الــمــتــســابــق خــالــد 
فــاضــل كـــرم مــشــوار تــألــقــه بفوز 
»مـــــــــــــــــــــزدوج«، حـــــيـــــث اســــتــــطــــاع 
ومساعده عادل الشريدة تحقيق 
المركز األول في فئة »B« للزوارق 
)من 21 إلى 27 قدما( وتحقيقه 
 »N« أيضا المركز األول في فئة
)مـــن 27 إلـــى 32 قــدمــا( وجـــاءت 
بقية النتائج فــي فئة »B« بفوز 
أحــمــد الــفــصــام ومساعده 
بـــرجـــس الـــجـــبـــر فــي 
الــمــركــز، وجــاء 
ثــــــــالــــــــثــــــــا 

ــدة الــــشــــريــــدة ومـــســـاعـــده  ــ ــريـ ــ شـ
محمد السعيد، فيما حقق ناصر 
فيصل الخضرا ومساعده مشعل 
المسباح المركز الثاني في فئة 
»N«، وجاء ثالثا خالد الجناعي 

ومساعده عيسى الخلفان.
ــن الــــســــر  ــ ــيــ ــ بـــــــــــــــدوره، قـــــــــام أمــ
الــــــعــــــام فــــــي الـــــــنـــــــادي الــــبــــحــــري 
خــالــد الـــفـــودري، ورئــيــس لجنة 
الرياضات البحرية علي الشمالي 

بــتــتــويــج الــفــائــزيــن، فــيــمــا أعــلــن 
الــشــمــالــي مــوعــد إقـــامـــة الــجــولــة 
الخامسة الختامية يوم 3 فبراير 
ــفـــاالت  ــتـ ــل، فــــي إطـــــــار احـ ــبـ ــقـ ــمـ الـ
النادي باألعياد الوطنية، مشيدا 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه بــمــا شــهــدتــه 
الــبــطــولــة مـــن مـــشـــاركـــة واســعــة 
ومـــنـــافـــســـات ســـاخـــنـــة وتــنــظــيــم 
مــتــمــيــز وفـــق مــنــظــومــة االتــحــاد 
العالمي، وبالدعم الكبير الذي 

قّدمته الهيئة العامة للرياضة 
والجهة المستضيفة، وهي شركة 
إيـــكـــاروس الــمــتــحــدة لــلــخــدمــات 
الــبــحــريــة، إلــــى جــانــب الــتــعــاون 
الــذي قّدمته شركة المشروعات 
السياحية وشركة البوم مارين 
وإدارة خــفــر الــســواحــل، وإدارة 
الــطــوارئ الطبية وقـــوة اإلطــفــاء 

العام.

الجولة 
الخامسة 

والختامية 
تقام 3 فبراير 

المقبل 
علي الشمالي

الكوبي روزي محترف »طائرة« 
الجهراء غادر ولم يعد

● محمد عبدالعزيز
يبدو أن األزمــة المالية التي يعانيها نــادي الجهراء 
 بـــدأت تلقي بظاللها مــبــاشــرة على فــرق الــنــادي، 

ً
حــالــيــا

بعدما كشف ولــيــد الــعــنــزي، إداري الــفــريــق األول للكرة 
الطائرة، أن محترف الفريق، الكوبي اليخاندرو روزي، 

سافر إلى بالده خالل فترة توقف الدوري ولم يعد.
ــال الــعــنــزي إن الــكــوبــي روزي حــصــل عــلــى إجـــازة  وقــ
خــاصــة، وســافــر إلــى بـــالده خــالل تــوقــف الــــدوري، وعند 
ــتـــواصـــل مــعــه رفــــض الــــعــــودة، لــحــيــن الـــحـــصـــول على  الـ
مستحقاته المالية عن الشهور الثالثة الماضية، وكذلك 
م الشقة والسيارة الخاصة 

َّ
حل مشكلة السكن، بعدما سل

 إلى 
ً
به قبل السفر، ما يعني »هــروبــه من الفريق«، الفتا

أن إدارة الفريق عرضت عليه مشاركة المحترف الثاني 
فــي الــفــريــق الــبــرازيــلــي لــويــس فــرنــانــدو فــي السكن كحل 

للمشكلة، لكنه رفض.
وذكـــر أن مشكلة تــأخــر الــرواتــب فــي الــنــادي يعانيها 
ــدة أشـــهـــر، ســــواء الــجــهــاز الــفــنــي، وعــلــى  الــجــمــيــع مــنــذ عـ
رأسه المدرب األرجنتيني بابلو، أو اإلداري، إضافة إلى 

المحترفين.

إصابة لويس 

وأكـــد الــعــنــزي أن محترف الــفــريــق الــثــانــي، البرازيلي 
 لإلصابة التي 

ً
لويس، في طريقه لمغادرة الفريق، نظرا

يعانيها وتأخر الــرواتــب، ما يعني أن الجهراء سيكمل 
 إلى أن العبي 

ً
موسمه الحالي من دون محترفين، مشيرا

الفريق المحليين عازمون على بذل أقصى مجهود ممكن 
لالبتعاد عن دائرة صراع الهبوط والصعود من الدوري 
الممتاز، وكذلك المنافسة على لقب كأس االتحاد المقبلة.

 الكويت يحسم صفقة العمري 
ويستغني عن كريم

 من دومبيا
ً
آخر كالم في العربي الصرارفي بدال

حـــــســـــم نــــــــــــادي الــــــكــــــويــــــت صـــفـــقـــة 
المحترف التونسي ياسين العمري، 
العب النجم الساحلي السابق، بعقد 
يــمــتــد إلــــى نــهــايــة الــمــوســم الـــجـــاري، 
لــتــدعــيــم صــفــوف الــفــريــق األول لكرة 

القدم.
واستغنى نادي الكويت عن خدمات 
المحترف العراقي شيركو كريم، الذي 
تم التعاقد معه مطلع الموسم الحالي، 
عـــن طــريــق الـــمـــدرب الــســابــق للفريق 

الكرواتي رادان.
ــيـــض الــلــمــســات  وتـــضـــع إدارة األبـ
النهائية عــلــى صفقة الــعــمــري »27«، 
ليتسنى لــالعــب االلــتــحــاق بصفوف 
ــلـــة،  األبـــــــيـــــــض، خــــــــالل االيـــــــــــام الـــمـــقـــبـ
للمشاركة مع الفريق في التدريبات 

والمباريات الرسمية.
ويجيد العمري فــي مركز الوسط 
المهاجم، ويعتبر من األوراق الرابحة 
فــي صــفــوف الــنــجــم الــســاحــلــي، إال ان 
الضائقة المالية التي يمر بها النادي، 
جعلته يوافق على انتقاله إلى الكويت.

ــــدى نـــادي  وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، أبـ
ــم الــــالعــــب  ــه بــــضــ ــامــ ــمــ ــتــ الــــكــــويــــت اهــ
الــبــحــريــنــي مــهــدي الــحــمــيــدانــي، على 
حساب نظيره العماني أرشد العلوي، 

السيما أن العلوي لم يتأقلم بصورة 
كاملة مع األبيض حتى اآلن.

يذكر أن الكويت عاد من معسكره 
في أبوظبي، مؤخرا، وباشر تدريباته 
اعــتــبــارا مــن أمــس األول، على استاد 
جابر الــدولــي، وذلــك يأتي استعدادا 
لمواجهات كــأس األمــيــر، اعبتارا من 

الغد أمام التضامن.

وصول الصرارفي 

ــــي وصـــــل  ــربــ ــ ــعــ ــ ــ وفــــــــــي الــــــــنــــــــادي ال
المحترف التونسي بسام الصرارفي، 

لتدعيم صفوف األخضر لكرة القدم.
ولــم تعلن إدارة الــنــادي حتى اآلن 
عن المكان الشاغر في قائمة الفريق، 
لتسجيل الصرارفي، علما بأن صفقة 
انتقال المحترف الليبي محمد صولة، 
إلـــى الــتــرجــي الــتــونــســي فـــي طريقها 
للفشل، بعد تألق المحترف األردنــي 
محمد أبو زريق »شرارة«، والذي كان 
مــن المفترض أن يحل الــصــولــة بدال 

منه في قائمة الفريق.
ــة،  ــولــ وفـــــــي حـــــــال اســـــتـــــمـــــرار الــــصــ
سيدخل الصرارفي في قائمة األخضر، 

على حساب المالي دومبيا.

عاد العب القادسية ضاري سعيد، 
إلــى تــدريــبــات األصــفــر، بعد التعافي 
مـــن االصــــابــــة، وفـــتـــرة الــتــأهــيــل الـــذي 
قــضــاهــا خـــــارج الـــكـــويـــت فـــي مملكة 
البحرين، وبعودة سعيد، تكون قائمة 
الــمــصــابــيــن فـــي الــقــادســيــة قـــد خلت 
بــاســتــثــنــاء أحــمــد شــبــيــب، إذ شهدت 
األيام الماضية، عودة الحارس خالد 
الــرشــيــدي، وعــبــدالــلــه الــشــمــالــي، إلــى 

جانب طالل األنصاري.

خيطان يفوز على التضامن

وفي مباراة ودية أقيمت أمس األول، 
تــمــكــن فــريــق خــيــطــان مــن الــفــوز على 
التضامن بهدف مــن دون رد، سجله 

خالد عصام.
وشهدت المباراة قصة طريفة، إذ 
كــان مــن المفترض، أن تقام المباراة 
على ملعب خيطان، نظرا لسوء حالة 
أرضية ملعب التضامن، وعدم وجود 
تخطيط للملعب إال أنه بعد االطالع 
على حالة ملعب خيطان، تم االنتقال 
إلى ملعب التضامن مرة اخــرى، وتم 
تأجيل المباراة أكثر من ساعة، حتى 

تم االنتهاء من تخطيط الملعب!

في الجولة الرابعة من بطولة الكويت للزوارق السريعةفي الجولة الرابعة من بطولة الكويت للزوارق السريعة

B كرم والشريدة يحتفالن بفوزهما في فئة

الفودري والشمالي يتّوجان أبطال الجولة الرابعة ويكرمان أعضاء اللجنة المنظمة

حازم ماهر

العوضي يتوج بلقب بطولة نادي 
الصيد والفروسية

توج فارس نادي المسايل عبدالله العوضي 
بلقب بطولة نـــادي الصيد والــفــروســيــة للقفز 
على الحواجز، والتي أقيمت في مضمار نادي 
الصيد، الجمعة، بمشاركة كبيرة مــن فرسان 

األندية المحلية.
ونجح العوضي في تحقيق رقم قياسي في 
الــشــوط الــخــامــس الــرئــيــســي عــلــى ارتــفــاع 130 
سم من فوزه بالمركز األول والثاني والخامس 
مع منافسة قوية من الفارسين علي الخرافي 

وناصر الهزيم.
وتمكن العوضي من خطف الصدارة بزمن 
76.77 ثانية بدون نقاط جــزاء، وأيضا المركز 
الثاني بزمن 78.03 ثانية بدون نقاط جزاء، تاله 
الــفــارس الخرافي بالمركزين الثالث والــرابــع، 

بينما حقق الــفــارس الهزيم المركز السادس، 
وقام بتتويج األبطال الحكم الدولي د. يحيى 

الهدبان.
وفي الشوط الرابع على ارتفاع 120 سم جاء 
الفارس شمالن الرومي في المركز األول، متقدما 
عــلــى ســوجــو بــابــي وخــالــد الــخــبــيــزي ومحمد 

غلوم وتاال بركات وعبدالعزيز العجيل.
وفاز الفارس ضاري المطيري بالمركز األول 
في الشوط الثالث على ارتــفــاع 110 ســم، تاله 
سالم الوهيب ومرزوق السعيدي وأحمد البغلي 

وسعد السعيدي وتاال بركات.
وشـــارك فــي الشوطين األول والــثــانــي على 
ارتــفــاع 90 و100 ســم عــدد كبير مــن الفرسان، 
نجح معظمهم في تخطي الحواجز دون أخطاء.

العوضي يحمل كأس البطولة

روسمير سفيكو وخورخي سيلفامالك القالف ومحمد العزب
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https://www.aljarida.com/article/11869
https://www.aljarida.com/article/11863
https://www.aljarida.com/article/11861
https://www.aljarida.com/article/11802
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أتلتيكو مدريد يقدم نجمه
الجديد ديباي

 
ً
م نادي أتلتيكو مدريد اإلسباني، أمس األول، رسميا قدَّ

 من برشلونة بعقد 
ً
العبه الجديد ممفيس ديباي، قادما

حتى عام 2025.
وكشف الهولندي، في أول تصريح له خــال تقديمه 
بملعب واندا ميتروبوليتانو، الجمعة، أن مدربه الجديد 
األرجنتيني دييغو سيميوني يرغب في أن يجد المستوى 

الذي كان عليه عندما لعب في ليون الفرنسي.
 ،

ً
وقال: »أعتقد أنه )سيميوني( يعرفني جيدا

ــيـــون. لــقــد أحــبــنــي  بــعــد مـــــروري بــبــرشــلــونــة ولـ
بالفعل عندما لعبت في ليون، ويريدني أن أجد 

هذا المستوى«.
وتــابــع العـــب مــانــشــســتــر يــونــايــتــد اإلنــكــلــيــزي 
السابق: »لقد تحدثت مع سيميوني، الذي أراد أن 
 ،

ً
 مكثفا

ً
يعرف ما أشعر به، )الخميس( كان يوما

لكن الشيء األكثر أهمية هو أنه يريدني أن أشعر 
بأنني في المنزل، وأنني أتأقلم في أسرع وقت 

ممكن. هذا أمر يسعدني«.

ــتــــوس، الــمــحــبــط  ــنــ يـــســـتـــضـــيـــف يــــوفــ
مــن قــــرارات المحكمة بحسم نــقــاط من 
رصيده، أتاالنتا اليوم، ضمن منافسات 
المرحلة التاسعة عشرة من الدوري 

اإليطالي لكرة القدم.
وسيعتمد أتاالنتا على مهاجمه 
النيجيري أديــمــوال لــوكــمــان، الــذي 
بات مع 8 أهداف في مبارياته العشر 
ــرة مـــاحـــقـــا لـــمـــواطـــنـــه فــيــكــتــور  ــيــ األخــ
أوسيميهن فــي ترتيب هــدافــي الـــدوري 
اإليطالي، وجعلت منه العبا أساسيا في 

مخططات أتاالنتا.
وبعد خسارته القاسية أمام نابولي، 
دخــل يوفنتوس نفقا مظلما مــع بداية 
الـــعـــام الـــجـــديـــد، بــعــد أن أعـــلـــن االتـــحـــاد 

اإليطالي لكرة القدم، أمس األول الجمعة، 
حسم 15 نقطة من رصيده في الــدوري 
المحلي بسبب صفقات انتقال العبين 

مشبوهة لتزوير البيانات المالية.
ــال االتـــحـــاد، فـــي بـــيـــان، إن عقوبة  وقــ
حسم النقاط ستطبق هذا الموسم، وهي 
ضربة قوية للنادي الذي أصبحت فرصه 
في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم 

المقبل معرضة لخطر كبير.
وتراجع بموجب هذا القرار من المركز 
الثالث إلى الحادي عشر )من 37 إلى 22 
نقطة بعد 18 مباراة(، على بعد 15 نقطة 
من المركز الرابع، وسيشكل الغياب عن 
أرقــى وأغنى مسابقة في أوروبــا ضربة 
ــــذي بلغت  ــــرى لــحــســابــات الـــنـــادي الـ أخـ

خسائره الموسم الماضي 254.3 مليون 
يورو.

كما أوقــف االتحاد عناصر من إدارة 
الــــنــــادي الــســابــقــة، بــمــن فــيــهــم الــرئــيــس 
السابق أندريا أنييلي والمدير التنفيذي 
الــســابــق مــاوريــتــســيــو أرافــابــيــنــي لــمــدة 
سنتين، والمدير الرياضي السابق فابيو 

باراتشي، اآلن في توتنهام االنكليزي، 
30 شهرا، بعد أدلة جديدة من محاكمة 
جنائية منفصلة فــي الــشــؤون المالية 

للنادي.
وفي بقية مباريات اليوم يلعب روما 
مع سبيتسيا، وسمبدوريا مع اودينيزي، 

ومونزا مع ساسولو.

كييزا وكين نجما يوفنتوس

هبط من المركز الثالث إلى هبط من المركز الثالث إلى 1111 لعقوبة حسم النقاط لعقوبة حسم النقاط

يوفنتوس المحبط يستقبل أتاالنتايوفنتوس المحبط يستقبل أتاالنتا

وستبروك نجم ليكرز

إسبانيا تتخطى سلوفينيا
في مونديال اليد

• محمد عبدالعزيز
حــقــق مــنــتــخــب إســبــانــيــا لـــكـــرة الـــيـــد فـــــوزا ثــمــيــنــا عــلــى نــظــيــره 
السلوفيني أمـــس األول بنتيجة 31-26، فــي الــجــولــة الــثــانــيــة من 
المجموعة األولى للدور الرئيسي في بطولة كأس العالم لكرة اليد، 
المقامة حاليا في بولندا والسويد، والتي شهدت أيضا فوز فرنسا 

على إيران 41-29، وبولندا على الجبل األسود 20-27.
وأسفرت نتائج بقية مباريات المجموعة الثانية بالدور الرئيسي، 

أمــس األول، عن فــوز السويد على آيسلندا 35-30، والمجر على 
البرازيل 28-25، والبرتغال على الرأس األخضر 23-35.

وبذلك جاء ترتيب المجموعة األولى كالتالي: فرنسا أوال 
وإسبانيا ثانيا بـ8 نقاط، وسلوفينيا ثالثا بـ4 نقاط، وبولندا 
رابعا، والجبل االسود خامسا بنقطتين، وإيران سادسا بدون 

رصيد، والمجموعة الثانية: السويد أوال بـ8 نقاط، والبرتغال 
ثانيا بـ5 نقاط، وآيسلندا ثالثا، والمجر رابعا بـ4 نقاط، والبرازيل 

خامسا بـ3 نقاط، والرأس األخضر سادسا بدون رصيد.
وتــقــام الــيــوم 6 مــبــاريــات فــي الـــدور الــرئــيــســي، حيث يلتقي في 
الخامسة والنصف مساء الجبل األســـود مــع سلوفينيا، والــرأس 
األخضر مع المجر، وفي الثامنة مساء البرازيل مع آيسلندا وإيران 
مع بولندا، وفي العاشرة والنصف مساء السويد مع البرتغال، وفي 

أرينا سابالينكاالحادية عشرة مساء إسبانيا مع فرنسا.

اختبار صعب لريال مدريد على أرض بلباو
ــــي كــــارلــــو  ــالـ ــ ــطـ ــ يــــأمــــل الــــــمــــــدرب اإليـ
أنــشــيــلــوتــي، أن يــنــفــض فــريــقــه ريـــال 
مــدريــد اإلســبــانــي غــبــار صفعة كــأس 
ــه الـــتـــقـــلـــيـــدي  ــمــ ــريــ ــر أمـــــــــام غــ ــ ــــوبـ ــــسـ الـ
 على 

ً
بــرشــلــونــة، عــنــدمــا يــحــل ضــيــفــا

أتلتيك بلباو، اليوم، ضمن منافسات 
الــمــرحــلــة الــثــامــنــة عــشــرة مـــن الــــدوري 

اإلسباني لكرة القدم.
ويتخلف حــامــل الــلــقــب بــفــارق ثــاث 
نقاط عن برشلونة المتصدر )41 مقابل 
38(، والــــذي ألــحــق بــه خــســارة مــذلــة في 
نهائي كأس السوبر 3-1 على استاد الملك 

فهد في الرياض.
وحصل ريــال على جرعة ثقة إضافية 
من رحم معاناته للفوز على فياريال في 
من نهائي الكأس، الخميس، بعدما قلب 

ُ
ث

تأخره بهدفين إلى فوز 2-3.
ــــوض نــــــــادي الـــعـــاصـــمـــة مـــدريـــد  ــخـ ــ ويـ
مـــواجـــهـــتـــه الــمــقــبــلــة أمــــــام بـــلـــبـــاو الــثــامــن 
وصــاحــب رابـــع أفــضــل خــط هــجــوم فــي »ال 

، حيث اهتزت 
ً
ليغا«، وهــو يعاني دفــاعــيــا

شباكه 8 مرات في مبارياته األربع األخيرة.
كــمــا تــأثــر ريــــال بــغــيــاب ثــنــائــي الــدفــاع؛ 
النمسوي دافيد أالبــا، والفرنسي أورليان 
م على العب 

َّ
تشواميني، لإلصابة، ما حت

خط الوسط األلماني توني كروس اللعب 
في مركز متأخر لمساندة الدفاع.

ويسعى بلباو الستعادة تــوازنــه، بعد 
خسارته ديربي إقليم الباسك أمــام جاره 
ريال سوسييداد 1-3 في المرحلة السابقة.

برشلونة لمتابعة مسيرة االنتصارات

وبــخــاف ريـــال، يمر برشلونة بمرحلة 
رائــعــة مــن نــاحــيــة الــنــتــائــج، إذ بــعــد فــوزه 
بــكــأس الــســوبــر عــقــب أداء رائــــع مــن العــب 
وســطــه الـــشـــاب غــافــي ومــهــاجــمــه الــجــديــد 
الــبــولــنــدي روبـــرت ليفاندوفسكي، سحق 
أتلتيكو سبتة من الدرجة الثالثة بخماسية 

من نهائي الكأس.
ُ
نظيفة في ث

وأكــد الــنــادي الكتالوني أنــه وصــل إلى 
قمة مستواه مع انتصاف الموسم، بعدما 
أضــاف فوز الخميس إلى اللذين حققهما 
ــي كــــــأس الـــســـوبـــر  ــ ــمــــاضــــي فـ ــــوع الــ ــبــ ــ األســ
الــمــحــلــيــة، وقبلهما فــي عــقــر دار أتلتيكو 

مدريد 1-صفر في الدوري.
ــمــــدرب تــشــافــي  وتـــبـــدو مــهــمــة رجـــــال الــ
هرنانديس، الذي أحرز لقبه األول مع فريقه 
منذ تسلمه مهامه الفنية، سهلة على الورق 
اليوم عندما يستضيف خيتافي الخامس 
عشر، الذي تلقى 8 هزائم، واهتزت شباكه 

24 مرة هذا الموسم.
وحقق برشلونة سلسلة من 10 مباريات 
في مختلف المسابقات لم يذق خالها طعم 
الخسارة )8 انــتــصــارات مقابل تعادلين(، 
 منذ سقوطه أمام بايرن ميونيخ 

ً
وتحديدا

األلماني صفر-3 في المرحلة الخامسة من 
دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال 

.
ً
أوروبا التي ودعها باكرا

مباريات اليوم
القناة الناقلة المباراة التوقيت

الدوري اإلنكليزي

beINSPORTS PR1 مانشستر سيتي - وولفرهامبتون 5:00

beINSPORTS PR1 ارسنال – مانشستر يونايتد 7:30

الدوري اإلسباني

beINSPORTS HD1 فياريال - جيرونا 4:00

beINSPORTS HD1 التشي - اوساسونا 6:15

beINSPORTS HD1 برشلونة - خيتافي 8:30

beINSPORTS HD1 أتلتيك بلباو – ريال مدريد 11:00

الدوري اإليطالي

AD SPORTS PR1 سمبدوريا - أودينيزي 2:30

AD SPORT PS R1 مونزا - ساسولو 5:00

AD SPORTS  PR 1 سبيتسيا - روما 8:00

AD SPORT PS R1 يوفنتوس - أتانتا 10:45

ليكرز يصعق غريزليزليكرز يصعق غريزليز
 عــلــى حساب 

ً
 قــاتــا

ً
انــتــزع لـــوس أنــجــلــس لــيــكــرز فــــوزا

ممفيس غريزليز 122-121 بمجهود الفت في الثواني 
األخيرة من األلماني دينيس شرودر.

فـــي لـــوس أنــجــلــس، أنــهــى لــيــكــرز ســلــســلــة مـــن 11 
 لغريزليز، حيث برز راسل وستبروك 

ً
 متتاليا

ً
انتصارا

كأفضل مسّجل للفريق الفائز بـ 29 نقطة، بعد دخوله 
من دكة البدالء.

 على حساب 
ً
من ناحية أخرى، حقق ووريرز فوزا الفتا

كليفاند كافالييرز بنتيجة 114-120.
وفــي دنفر، غــاب الصربي نيكوال يوكيتش لإلصابة، 
لكن زميله جمال موراي تعملق مع 17 نقطة، 14 تمريرة 
 أول ثاثية مزدوجة في 

ً
حاسمة وعشر متابعات، محققا

مسيرته، وقــاد ناغتس متصدر الترتيب للفوز على 
بايسرز 111-134.

وفي داالس، سجل السلوفيني لوكا دونتشيتش، 
الــمــرشــح لــجــائــزة أفــضــل العـــب هـــذا الــمــوســم، 34 
نقطة، مــع 12 متابعة وســبــع تــمــريــرات حاسمة، 
وأســـهـــم فـــي فـــوز داالس مــافــريــكــس الــكــبــيــر على 

ميامي هيت 90-115.
وتألق العب بروكلين نتس كايري إرفينغ بـ 48 نقطة، 

ليقود فريقه إلى الفوز على يوتا جاز 106-117.

ممفيس ديباي

فينيسيوس نجم 
ريال مدريد وزميله 

سيبايوس

سابالينكا إلى ثمن نهائي »أستراليا«سابالينكا إلى ثمن نهائي »أستراليا«

فشل فريق ليفربول في 
تحقيق الفوز للمباراة الثالثة 

على التوالي في الدوري 
اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم، 

وتعادل مع ضيفه تشلسي 
، خالل المباراة التي 

ً
سلبيا

جمعتهما أمس في الجولة 
الحادية والعشرين من 

المسابقة.

واصل ليفربول وتشلسي نزيف 
الــنــقــاط، حيث انتهت القمة التي 
جمعتهما أمس السبت في افتتاح 
منافسات المرحلة المرحلة الـ 21 
من الـــدوري اإلنكليزي لكرة القدم 
بـــالـــتـــعـــادل الــســلــبــي عـــلـــى ملعب 

أنفيلد.
ودخل الفريقان إلى اللقاء وهما 
يــجــدان نفسيهما خـــارج المراكز 
 عن عروض 

ً
األربعة األوائل، فضا

غير ثابتة.
وبقي ليفربول للمباراة الثالثة 
 مـــن دون فــــوز، ليتساوى 

ً
تــوالــيــا

الــفــريــقــان بــرصــيــد 29 نــقــطــة، مع 
أفضلية األهداف للريدز الذي يحتل 
ا، بينما يأتي 

ً
المركز الثامن مؤقت

.
ً
تشلسي عاشرا

ويبتعد الفريقان بفارق 9 نقاط 
عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال 

أوروبا.
وتشّكل عــروض الفريقين هذا 
الموسم نقيضا واضحا لنتائجهما 
العام الفائت حين اقترب ليفربول 
من تحقيق رباعية تاريخية، فيما 
فاز تشلسي بكأس العالم لألندية. 
واحتل ليفربول المركز الثاني في 
، في 

ً
الـــدوري، وجــاء تشلسي ثالثا

حين فاز الريدز على البلوز بركات 
الترجيح في نهائيي كأس إنكلترا 

وكأس الرابطة.

ــائـــل تحت  ــهـ ــاق الـ ــ ــفـ ــ ــم اإلنـ ــ ــ ورغـ
ك الجدد للنادي، فقد 

ّ
قيادة الــمــا

خــســر تــشــلــســي 7 مــــن مــبــاريــاتــه 
العشر السابقة في كل المسابقات، 
قبل الــفــوز على كريستال بــاالس 
1 - صفر نهاية األسبوع الماضي.

وشهدت المباراة إشــراك بوتر 
للجناح األوكراني الجديد ميخايلو 
مودريك للمرة األولى، بعد انتقاله 
مـــن شـــاخـــتـــار دانــيــيــتــســك بقيمة 
88 مليون جنيه إسترليني )108 

مايين دوالر(.
 البلوز أنه انتزع التقدم في 

ّ
وظن

الدقيقة الثالثة عن طريق األلماني 
كاي هافيرتس الذي تابع تسديدة 
البرازيلي تياغو سيلفا التي ارتدت 
 تقنية الفيديو 

ّ
مــن الــقــائــم، إال أن

المساعد كانت بالمرصاد، لترصده 
 ويتم الغاء الهدف.

ً
متسلا

وكان للهولندي الدولي كودي 
خاكبو تسديدتان قبل استراحة 
الشوطين، إال أنهما لم يشكا خطرا 

حقيقيا.

أليسون بيكر يتصدى
وهّدد الفريق اللندني مرة اخرى 
بــشــكــل جـــدي النـــتـــزاع الــتــقــدم عن 
طريق كــرة رأسية للفرنسي بنوا 
 الحارس البرازيلي 

ّ
بادياشيل، إال أن

اليسون بيكر تصدى لها )32(.

وبدا استياء كلوب الذي وصف 
الخسارة األخيرة امــام برنتفورد 
3-0 بـــــاألســـــوأ فــــي مـــســـيـــرتـــه مــع 
ليفربول، واضحا قبل صافرة نهاية 
الشوط األول، بعد أن دنت األفضلية 
في الكثير من األحيان للريدز لكن 
دون ترجمتها الى فرص حقيقية.

 الشوط الثاني من 
ُ

ولم يخل
افــضــلــيــة مــا ألصــحــاب األرض، 
مع فرصتين للهولندي خاكبو 
والغيني نابي كيتا، لكن تصدى 
لها حــارس تشلسي االسباني 

كيبا أريساباالغا.
ــــع بـــوتـــر بـــمـــودريـــك بعد  ودفـ
عشر دقائق من انطاق الشوط 
الــثــانــي، فيما عـــّول كــلــوب على 
ــن  دخـــول االوروغـــويـــانـــي دارويـ
نونيز مــن مقاعد الــبــدالء، لكن 

محاولتيهما باءت بالفشل.

وكـــان لترنت الكسندر ارنــولــد 
أفضل فــرص المباراة، بعد تلقيه 
 تمريرته 

ّ
تمريرة من نونييس، إال أن
مّرت فوق العارضة )83(.

مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، يــــواجــــه 
 فــي 

ً
 صـــعـــبـــا

ً
ــبــــارا ــتــ أرســــنــــال اخــ

ــيــــق لـــقـــب  ــقــ ــاه إلـــــــــى تــــحــ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ مـ
»الــمــمــتــاز«، عــنــدمــا يستضيف 

مانشستر يونايتد اليوم.
وكـــــــانـــــــت الــــــــعــــــــادة أن تــــحــــدد 
المواجهة بين أرسنال ومانشستر 
يـــونـــايـــتـــد هــــويــــة بـــطـــل الــــــــدوري 
 في 

ً
اإلنكليزي الممتاز، خصوصا

الحقبة الطويلة للمدرَبين الفرنسي 
أرسين فينغر واألسكتلندي السير 

أليكس فيرغوسون.
وخال السنوات األخيرة، باتت 
 ،

ً
 جــانــبــيــا

ً
تــلــك الــمــواجــهــة عـــرضـــا

لــكــن هـــنـــاك شـــعـــورا مـــتـــزايـــدا بــأن 

ــال بـــاتـــوا قــريــبــيــن من  ــنـ قــــادة أرسـ
إنهاء انتظار دام عقدين من الزمن 
للتتويج بلقب الـ »بريميرليغ«، في 
حين أن يونايتد بـــدأ باستعادة 
ــهــــودة تـــحـــت قـــيـــادة  ــعــ ــمــ قــــوتــــه الــ
الــهــولــنــدي إريــــك تــن هـــاغ ورحــيــل 
نــجــمــه الـــبـــرتـــغـــالـــي كــريــســتــيــانــو 
 إلــى 

ً
رونـــــالـــــدو، الــمــنــضــم حـــديـــثـــا

النصر السعودي.
ــــح رجـــــال  ــبـ ــ ــــي، أصـ ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
اإلسباني الشاب ميكيل أرتيتا 
مرشحين لحصد أول لقب منذ 

عام 2004.
ويمتلك »المدفعجية« في هذه 
 أكثر 

ً
المرحلة مــن الموسم نقاطا

مــن أي وقــت مضى، ويستفيدون 
 
ً
ر الفرق خلفهم، خصوصا

ّ
من تعث

مانشستر سيتي حامل اللقب.
وبصرف النظر عن المباراة ضد 

يونايتد ومــواجــهــة »سيتيزنس« 
في فبراير المقبل، تبدو مباريات 
ــال فـــي الــــــــدوري عــلــى مــدى  ــنــ أرســ

الشهرين المقبلين في المتناول.
ورغــــــم ذلــــــك، يــعــتــقــد أرتــيــتــا 
أن الــمــســار الــنــاجــح إلـــى اللقب 

.»
ً
»يتطلب الكمال تقريبا

فهم بـــ 8 نــقــاط خلف 
ّ
ومــع تخل

أرسنال، ينتقل رجال تن هاغ إلى 
مــلــعــب اإلمــــــــــارات مــــن دون العـــب 
الـــــوســـــط الــــبــــرازيــــلــــي الـــمـــوقـــوف 
ى بطاقة صفراء 

ّ
كازيميرو الذي تلق

رابعة هذا الموسم خال التعادل 
المخّيب مع كريستال باالس 1 - 1 

في منتصف األسبوع.
وفــي بقية مــبــاريــات الجولة 
يلعب اليوم، مانشستر سيتي 
وولفرهامبتون وليدز يونايتد 

مع برينتفورد.

وتعاقد أرسنال مع المهاجم 
الــبــلــجــيــكــي لـــيـــانـــدرو تـــروســـار 
مــن بــرايــتــون، فــي صفقة بلغت 
قـــيـــمـــتـــهـــا 27 مــــلــــيــــون جــنــيــه 
إســتــرلــيــنــي وســيــكــون بامكانه 

المشاركة في مباراة اليوم.
ع تروسار على عقد »طويل 

ّ
ووق

األمد«، بحسب بيان أرسنال الذي 
عزز خياراته الهجومية في مسعاه 
للفوز بلقب الــدوري للمرة األولى 

منذ 2004.
وقال لياندرو في مقابلة مع 
ا 

ً
ناديه الجديد »أنا متحمس حق

لــانــطــاق. إنـــه نـــاد كــبــيــر وأنـــا 
مــســتــعــد ألظــهــر لــلــجــمــاهــيــر ما 
يمكنني فعله. لقد رأى الجميع 
كيف نقوم بعمل جيد وأنا هنا 
للمساعدة في تحقيق أحامهم 

- بما في ذلك أنا«.

ميخايلو مودريك نجم تشلسي الجديد خالل مواجهة ليفربول أمس

تشلسي وليفربول يكتفيان 
بالتعادل السلبي

فة خامسة 
ّ
تأهلت البياروسية أرينا سابالينكا المصن

للدور ثمن النهائي من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى 
البطوالت األربــع الكبرى في كرة المضرب، عقب فوزها 

على البلجيكية إليز ميرتنز 6 - 2 
و6 - 3، لتضرب موعدا ناريا 

مــــع الـــســـويـــســـريـــة بــلــيــنــدا 
بنتشيتش.

وستواجه سابالينكا 
 امـــــام 

ً
ــا ــبــ ــعــ ــارا صــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ اخـ

بـــنـــتـــشـــيـــتـــش 
الــــــــــــــتــــــــــــــي 

تغلبت بدورها على االيطالية كاميا جيورجي على 
ملعب رود اليفر ارينا 6 - 2 و7 - 5.

ــازت الــتــشــيــكــيــة كــارولــيــنــا  ــ ــرى، فـ ــ ــن جــهــة أخــ ومــ
بليسكوفا الـ 31 على الروسية فارفارا غراتشيفا الـ 

97 بنتيجة 6 - 4 و6 - 2.
وستواجه في الــدور المقبل نظيرتها الصينية 
ــيـــة كــايــتــي  ــيـــركـ ــغ شــــــواي الــــفــــائــــزة عـــلـــى االمـ ــانــ زهــ

فولينتس 6 - 3 و6 - 2.
وستواجه الكرواتية منافستها التشيكية ليندا 
فروهفيرتوفا الـ 82 والفائزة على مواطنتها ماركيتا 

فوندروسوفا 7 - 5، 2 - 6 و6 - 2.

 تأهل روبليف ورون
ولـــدى الـــرجـــال، تــأهــل الــروســي انــدريــه روبليف 
الخامس للدور المقبل بفوزه على البريطاني دان 

إيفانز 6 - 4 و6 - 2 و6 - 3.
وضــرب روبليف مــوعــدا مرتقبا 
مع الدنماركي هولغر رون التاسع 
بعدما تغلب االخير على الفرنسي 

اوغو هومبرت 6 - 4 و6 - 2 و7 - 6 ) -7 5(.
كذلك، تأهل االسترالي اليكس دي مينور بفوزه 
على الفرنسي بنجامان بونزي 7 - 6 )7 - 0(، 6 - 2 

و6 - 1.
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وفيات

عليا قحموم بداح الحجرف
، شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: فهد األحمد، 

ً
74 عاما

ق2، ش207، م39، ت:55599598، 55966996
مؤيد عبدالعزيز الرشيد

، شيع، الــرجــال: العزاء في المقبرة، النساء: مشرف، ق5، 
ً
81 عاما

طريق57، م8، ت: 55692222، 55686666، 99773362
عبدالله فالح فالح العجمي

، شيع، العزاء في المقبرة، ت: 50400040، 66007766
ً
71 عاما

منيرة عبدالرحمن راشد النجدي أرملة: علي عيسى علي العصفور
، شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: حطين، ق4، 

ً
82 عاما

ش411، م65، ت: 66700022، 99652135

سبيكه عبداللطيف عبدالله العصفور أرملة: عبدالله علي العتيبي
، شيعت الرجال: العزاء في المقبرة، النساء، صباح السالم، 

ً
67 عاما

ق2، ش1، ج6، م6، ت: 99523679، 66222875
منيه رشود سالم الرشود أرملة: محمد كميخ العازمي

، شيعت، الــرجــال: الــعــزاء فــي الــمــقــبــرة، الــنــســاء، ضاحية 
ً
94 عــامــا

عبدالله السالم، ق1، ش صنعاء، م33، ت: 99413313، 99641982، 
99395061 ،99222812

نجمه نعمه نصيف الشمري
، تشيع بعد صالة عصر اليوم، القصر، ق4 ب، مقابل إشارة 

ً
73 عاما

المرور، ت: 66668303.
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الطقس والبحرمواعيد الصالة

العظمى
الصغرى
أعلى مد

أدنى جزر

  18
08

 
ً
01:26 ظـــــــــــــهــــــــــــرا
 11:27 مــــــســــــــــــــــاًء 
 
ً
06:40 صبـــاحــــــا

06:18 مــــــســــــــــــــــاًء 

رئيس وزراء بريطانيا يخالف القانون!قطعوا يدها ونسوا مشيمتها
تــحــولــت حــالــة الـــفـــرح، الــتــي يــفــتــرض أن 
ــــى مـــأســـاة  ــال، إلـ ــ ــفـ ــ تـــتـــرافـــق مــــع والدة األطـ
حقيقية مع ما تعرضت له األم البرازيلية 
؛ 

ً
 سليما

ً
جليس سيلفا التي أنجبت طفال

لكن تعرضها للنزف الداخلي عقب الوالدة 
ــاء مــشــغــولــيــن بـــإيـــقـــافـــه، دون  ــبــ جــعــل األطــ
االنــتــبــاه إلــى أن القسطرة الموضوعة في 
يدها إليصال األدويــة الالزمة تحركت من 

مكانها.
وقــالــت محامية أســـرة سيلفا، فــي بيان 

نقله موقع سكاي نيوز أمس: »ولدت سيلفا 
طفلها الثالث والدة طبيعية وناجحة، وكان 
 
ً
بــصــحــة جـــيـــدة، لــكــنــهــا كــانــت تــعــانــي نــزفــا

، خرجت القسطرة من وريدها وبدأت 
ً
داخليا

 شديدين، 
ً
 والتهابا

ً
يدها تنتفخ مسببة ألما

ثم تحولت إلى اللون األحمر«.
ــقــــل األم إلــــى  ــان، تـــــم نــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ وبــــحــــســــب الـ
مستشفى آخر في البرازيل حيث تم اتخاذ 
قـــرار بــضــرورة بتر يــدهــا. لكن لــأســف، تم 
نقل سيلفا الشهر الماضي إلى المستشفى 

ــرة أخــــرى بــســبــب نـــزف داخـــلـــي، وعــنــدمــا  مـ
وصلت إلــى هناك اعترف الطبيب بأنه قد 
 مـــن الــمــشــيــمــة داخــــل رحــمــهــا، 

ً
ا نــســي جـــــزء

فــاضــطــرت للخضوع إلــى عملية جراحية 
جديدة بسبب ذلك.

فرضت الشرطة البريطانية غرامة على 
رئيس الوزراء ريشي سوناك؛ لخلعه حزام 
األمــــــان أثـــنـــاء تــصــويــر مــقــطــع لــنــشــره في 
وســائــل الــتــواصــل، وهـــو عــلــى مــتــن ســيــارة 

متحركة.
(، الرتكابه »خطأ 

ً
واعتذر سوناك )42 عاما

فــي الــتــقــديــر«، أثــنــاء تــصــويــره رســالــة على 
»إنــســتــغــرام« مــن الــمــقــعــد الــخــلــفــي لــســيــارة 
حكومية رسمية خالل زيارته لشمال غرب 

إنكلترا.

وقــالــت شرطة النكشاير، فــي بيان نقله 
مـــوقـــع الـــحـــرة نــــت، أمـــــس، إنـــهـــا نـــظـــرت في 
المقطع الــمــصــور، الـــذي »يــتــم تــداولــه على 
 ال يرتدي 

ً
مواقع التواصل، ويظهر شخصا

ــوده فــــي ســـيـــارة  ــ ــ ــان، أثــــنــــاء وجـ ــزام األمــــــ ــ حــ
مــتــحــركــة«، مضيفة، دون تسمية ســونــاك، 
 بعقوبة ثابتة 

ً
 مشروطا

ً
أنها »أصدرت عرضا

.»
ً
لرجل من لندن يبلغ 42 عاما

وذكر مكتب سوناك، في بيان، أن »رئيس 
 على أن هذا كان خطأ، 

ً
الوزراء يوافق تماما

وقـــد اعـــتـــذر، وبــالــطــبــع ســيــلــتــزم بالعقوبة 
المحددة«.

ويــفــرض القانون فــي المملكة المتحدة 
عقوبة تصل إلى 500 جنيه إسترليني )620 

( على عدم ارتداء حزام األمان.
ً
دوالرا

جلسة تصوير أبطالها 3 مليارات نجم!

التقطت جلسة تصوير للمجرات أكثر 
مــن 3 مــلــيــارات جــرم ســمــاوي، فــي واحــدة 

من أكبر مسوحات الفضاء على اإلطالق.
ــي الـــتـــفـــاصـــيـــل، الـــتـــي نــقــلــهــا مــوقــع  ــ وفـ
»روسيا اليوم« أمــس األول، تولت كاميرا 
تــعــمــل بــالــطــاقــة الــمــظــلــمــة مــحــمــولــة على 

تــلــســكــوب مـــوجـــود فـــي تــشــيــلــي، الــتــقــاط 
الــصــور على مــدار عامين، بالتركيز على 

سماء نصف الكرة الجنوبي.
وأصدر مركز »نويرالب« التابع لمؤسسة 
العلوم الوطنية األميركية نتائج المسح 
هــذا األســبــوع، وأظــهــرت الــصــور تفاصيل 

رائعة، وأن معظم أجرام مجرة درب التبانة 
 
ً
عبارة عن نجوم، كما يشمل العدد أيضا
المجرات الصغيرة البعيدة، التي ربما تم 

الخلط بينها وبين النجوم الفردية.
وأوضــح الباحث الرئيسي في الدراسة 
أنـــدرو ســايــدجــاري، وهــو طــالــب دكــتــوراه 

في الفيزياء بجامعة »هارفارد« األميركية، 
أن »األمـــر أشبه بالتقاط صــورة جماعية 
والــقــدرة على التمييز ليس فقط بين كل 

.»
ً
فرد بل ولون قميصه أيضا

وقـــال ســايــدجــاري، إنــه »رغـــم الساعات 
الــطــويــلــة مـــن الــتــحــديــق فـــي الـــصـــور الــتــي 

تحتوي على عشرات اآلالف من النجوم، 
لست على يقين من أن عقلي قد استوعب 

حجم هذه األرقام«.

»شيوخ مصر« يبحث حظر »تيك توك«
يــســتــعــد مــجــلــس الــشــيــوخ الــمــصــري 
لــمــنــاقــشــة حــظــر تــطــبــيــق تــيــك تــــوك في 
مــصــر، وغــيــره مــن الــتــطــبــيــقــات الــتــي ال 

تـــتـــوافـــر بــشــأنــهــا ســـيـــاســـات ومــعــايــيــر 
سالمة االستخدام.

وقال موقع روسيا اليوم أمس األول 

إن تحركات المجلس لحظر التطبيق 
الشهير جاءت بعدما أقيمت الكثير من 
الدعاوى أمــام المحاكم تطالب بحجب 
الموقع على شبكة اإلنترنت داخل مصر، 
ومــطــالــبــة شــركــتــي غــوغــل وآبـــل بحذف 

التطبيق من متجريهما في مصر.
 فــي 

ً
ــا ــقـ وذكـــــــرت دعــــــوى أقـــيـــمـــت ســـابـ

مصر أن »تيك توك« يروج مقاطع العري 
واإلباحية والبلطجة والعنف والتنمر 
 لتجارة 

ً
في المجتمع، بل وأصبح منفذا

الـــمـــواد الــمــخــدرة والــعــمــلــة، مــمــا يــؤثــر 
 
ً
بشكل سلبي على المجتمع خصوصا

األطفال والشباب.
 من الفتيات لجأن 

ً
وأضافت أن كثيرا

إلـــى الــعــري وتــصــويــر فــيــديــوهــات لهن 
تـــحـــرض عــلــى الـــفـــســـق، لــتــحــقــيــق أكــبــر 
نــســبــة انــتــشــار وشـــهـــرة عــلــى مــنــصــات 
السوشيال ميديا. ولم تكن تلك الدعوى 
هي الوحيدة أمام المحكمة التي تطالب 
بحظر التطبيق، بل كانت هناك دعوى 
ــن الـــمـــحـــامـــي ســمــيــر صــبــري  مـــقـــامـــة مــ

يطالب فيها بغلقه.
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يومية سياسية مستقلة

حسن العيسىفي المشمش

ــدّي مـــا يــمــكــن أن أقـــدمـــه«، بــتــلــك الــعــبــارة اختتمت  »لـــم يــعــد لــ
جاسيندا أردين، رئيسة وزراء نيوزيلندا، كلمتها التي أعلنت فيها 
نيتها التخلي عن المنصب الرفيع في الشهر القادم. هكذا أقرت 
بواقعها بكل تواضع، وهي التي قدمت الكثير للدولة، فسياستها 
المتشددة بإغالق حدود نيوزيلندا أيام »كوفيد« جعلت بالدها 
 من انتشار المرض، ونالت بذلك لعنات المعارضين 

ً
األقل تضررا

الذين ضربوا سيارتها بالحصى، واضطرت إلى تغيير طريقها، 
كي ال تصطدم بهم، فالسياحة تشكل مصدر إيراد كبير لذلك البلد.

للرئيسة المستقيلة وجه إنساني كبير، فحين ضرب إرهابي 
يميني متشدد المصلين المسلمين عام 2019 بالرصاص، قامت 
بــزيــارة الضحايا فــي مسجد الــنــور، وضمتهم إلــى صــدرهــا في 
، حققت 

ً
مشهد ال ينسى. هي سيدة عمرها ال يتجاوز 42 عــامــا

 في بلدها، ولكنها زهدت في السياسة وال يبدو 
ً
 سياسيا

ً
نجاحا

أن الكثير من النيوزيلنديين يرغبون فيها، وشبهها كاتب في 
»واشنطن بوست« بتشرشل، الذي قاد شعبه إلى االنتصار في 

الحرب العالمية الثانية ومع ذلك خسر االنتخابات.
ال يوجد عند الشعوب المتقدمة مكان للعواطف في األمــور 
السياسية، وال يقال عندهم هذا السياسي قدم الكثير ولم يقصر 
في تلك األيام، فأي خطأ أو اجتهاد سياسي ال يرغب فيه الشعب 

يمكن أن يحاسب عليه صاحبه عند صندوق االنتخابات.
 تم تغريم رئيس الـــوزراء البريطاني سوناك بمخالفة 

ً
أيضا

مرورية، ألنه لم يضع حزام األمان في سيارته وهو يتحدث عبر 
وسائل التواصل االجتماعي. لم ينفع اعتذاره عن ذلك، وهو الذي 
أتى جدوده من الهند قبل 1920 »سنة بناء سور المملكة المتحدة 
الــكــويــتــيــة«، واســتــحــق الجنسية بالتأسيس، وكـــان ابــن بطنها 
الهندي، ولــم ُيسأل أهله عن دينهم حين ُمنحت لهم الجنسية 
البريطانية، ولم يكن من أهالي »داخــل السور« وابن الديرة كما 
نقول في تراثنا العظيم، من حسن حظه أن جــدوده لم ينزحوا 
لبلدنا الكبير وإال لوجدناه يهرول بين أروقــة وزارة الداخلية 
لتجديد اإلقامة، أو يبحث عن كفيل وسكن في منطقة الحساوي. 
لم يرحم اإلنكليز قبله الرئيس جونسون الذي رقص في حفلة 

خاصة وبيده كأس من المنكر )أعوذ بالله(.
ــانـــون لــيــســت بـــالـــضـــرورة أن تـــكـــون ديــمــوقــراطــيــة،  ــقـ دول الـ
، ولكنها دولــة قانون، 

ً
 ديموقراطيا

ً
فسنغافورة ال تعد نموذجا

 بتهم الفساد 
ً
لي كــوان، وهو رئيس الــوزراء السابق، طرد وزيــرا

 وطردهم من الخدمة لذات التهم، ووضع 
ً
وسجنه، وحاكم ضباطا

بــالده بالتالي في قائمة أغنى الــدول، وهي الفقيرة في الموارد 
الطبيعية. المهم النظام وحكم القانون، لربما كان هو الفيلسوف 
الملك، كما يقول إفالطون. أمثلة كثيرة في عالم السنع والحصافة 

هل تعلمنا أو سنتعلم منها؟ في المشمش.

...1ــ عملية غسيل أموال كبرى!
2 ــ الشركة رأسمالها ألف دينار، ومع ذلك دخل في حسابها 
 
ً
خــالل شهر واحــد فقط مليار دوالر... نعم مليار دوالر عدا

!
ً
ونقدا

3 ــ العمولة للمتهم بلغت 15 مليون دينار وحّول 6 ماليين 
ألبنائه!

إلخ! إلخ! إلخ!
 ولم أتقّول به 

ً
هذا الكالم وأكثر من ذلك لم أختلقه شخصيا

نكاية بالمتهم األول والمتهمين اآلخرين!
هذا الكالم وأكثر من ذلك ورد على لسان مدير نيابة األموال 
العامة ممثل النائب العام األستاذ الفاضل حمود الشامي، 
الــذي أورد عــبــارة موجعة قــال بها: »أي لحم ينبت مــن مال 
حرام... فالنار أولى به«، وأترك لكم الفهم العميق لهذه العبارة، 
ولقد سبق لــي شكر األســتــاذ حمود الشامي وزمــالئــه على 

جهودهم في حماية األموال العامة... وها أنذا أعيد الشكر.
والسؤال الذي يطرح نفسه:

كم مضى على هذه القضية؟ وكيف بقدرة قادر طافت على 
جميع الجهات الرسمية كل هذه األموال والتحويالت؟!

ومن هم األشخاص المتنفذون الذين قاموا بهذه األعمال؟! 
 للمتهم األصــلــي جــو لــو الــدخــول والــخــروج من 

ْ
ومــن ســّهــل

الكويت بسهولة؟!
 ال أظــن أن هناك أسهل من هــذه األسئلة وتكفون »شــّدوا 

حيلكم« معانا وجاوبوها بسرعة!

جو لو بابا 
د. ناجي سعود الزيدواألربعون حرامي

الله بالنور
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