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الحكومة تستقيل... والجلسات معلقة
تعاون السلطتين اصطدم بالرواتب االستثنائية وشراء القروض واالستجوابات 

دوا مواقفهم وأكدوا عدم سحب المساءالت واالقتراحات المالية  • النواب صعَّ

القضاء يفتش منزل 
بايدن ويعثر على وثائق 

سرية جديدة

كأس األمير: برقان يهزم 
الصليبيخات ويواجه كاظمة 

في دور الثمانية

13

 دوليات

 رياضة

وزير الصحة: حريصون 
على مواكبة تطور 

التكنولوجيا الطبية

القالف: 71 مليون دينار 
حّصلتها »العدل« عبر 

خدماتها أونالين في 
2022

جونين لـ ةديرجلا.: 
التشريع الكويتي مزيج 

بين الشريعة والقانونين 
الفرنسي واإلنكليزي

 محليات

 الثانية

 الثانية

0303

مكاسب لمؤشرات 
البورصة... والسيولة 

53.7 مليون دينار

 اقتصاد

٠٨

14

نجوم الكويت يحصدون جوائز نجوم الكويت يحصدون جوائز 
»»JOY AWARDSJOY AWARDS« 1212متنوعة في »متنوعة في

وســــط ردود أفـــعـــال واســـعـــة أثـــارهـــا مانشيت 
»الــجــريــدة« أمـــس »ال جــلــســات حــتــى صـــدور حكم 
الــدســتــوريــة«، ثـــارت مــطــالــبــات نــيــابــيــة للحكومة 
بالتعليق على الخبر، مع تصاعد أزمة السلطتين، 
التي تجلى أحد مالمحها في تأكيد النائبين مبارك 
الــحــجــرف وجــنــان بــوشــهــري مــقــدَمــي استجواَبي 
وزيَري المالية عبدالوهاب الرشيد، والدولة لشؤون 
مجلس الوزراء براك الشيتان، عدم وجود أي نية 
لــســحــب هـــذيـــن االســتــجــوابــيــن، فـــي وقــــت جـــددت 
اللجنة المالية تأكيدها عدم سحب تقاريرها ما 
لــم تقدم الحكومة التعهدات المطلوبة، ليستمر 
الــتــصــعــيــد الــنــيــابــي ضـــد الــحــكــومــة، مــمــا يــرجــح 
 الــيــوم تحت تصرف 

ً
وضعها استقالتها رسميا

القيادة السياسية وتعليق جلسات مجلس األمة.
وبــيــنــمــا أكـــــدت بـــوشـــهـــري أنــــه »ال تـــراجـــع عن 
استجواب الشيتان، وعلى الحكومة التعامل مع 
جــلــســة الــثــالثــاء وفـــق األطــــر الــدســتــوريــة«، رفــض 
الــحــجــرف تــأجــيــل اســتــجــواب الــرشــيــد أو سحبه، 
 أنـــه لــن يــقــبــل بــخــلــط األوراق، وســيــواصــل 

ً
مــبــيــنــا

دوره بشفافية.

وصــــرح الــحــجــرف، أمــــس، بــأنــه لــن يــقــبــل إال 
بــصــعــود الـــوزيـــر الــمــنــصــة، وتــفــنــيــد الــمــحــاور، 
 أنــه »ال سحب وال تأجيل لالستجواب 

ً
مــؤكــدا

الـــذي استنفد مــدتــه الــدســتــوريــة، ولسنا ممن 
ُيـــشـــتـــرط عــلــيــهــم ســـحـــب االســــتــــجــــوابــــات، بــل 

يشترطون على غيرنا«.

وخــاطــب الــحــجــرف رئــيــس مجلس الــــوزراء: 
»أنت أمام استحقاق دستوري وجــدول أعمال، 
فإما أن تحضر الجلسات وتتحمل مسؤولياتك 
الدستورية والسياسية أو تقدم استقالتك إذا 

.»
ً
لم تكن قادرا

وفــي السياق، رهــن رئيس اللجنة المالية 

الــنــائــب شــعــيــب الــمــويــزري ســحــب تقريرها 
الــخــاص بــشــراء الــقــروض بتقديم الحكومة 
 بدائل عادلة يقبلها الشعب الكويتي.

ً
رسميا

وقــال المويزري، في تغريدة على حسابه 
ــبـــدائـــل تــتــمــثــل فـــي زيــــادة  بــــ »تـــويـــتـــر«، إن الـ
الرواتب ومعاشات المتقاعدين والمساعدات 
االجتماعية للكويتيات المطلقات واألرامــل 
 :

ً
وإلــغــاء فوائد االستبدال الفاحشة، مضيفا

»عندها نسحب تقرير شراء القروض، وبغير 
ذلك ال يمكن سحب التقرير«.

مـــن جــهــتــه، وبــيــنــمــا طـــالـــب مـــقـــرر الــلــجــنــة 
الــنــائــب صــالــح عـــاشـــور الــحــكــومــة بحضور 
 كمؤشر للتعاون 

ً
الجلسة المقرر عقدها غدا

ــلــــس األمــــــــــــة، مــــــن دون وضــــــــع أي  مــــــع مــــجــ
شـــروط عــلــيــه، قـــال الــنــائــب محمد هــايــف إن 
الموضوعات المعروضة على جدول األعمال 
ات  يمكن تعديلها من خالل التشاور واللقاء
 أن االنغالق 

ً
المشتركة بين السلطتين، معتبرا

 
ً
 سياسيا

ً
الحكومي والعمل المنفرد ليسا عمال

.
ً
سليما

محيي عامر وفهد تركي 
• الحجرف: لن أقبل إال بصعود الرشيد للمنصةوعلي الصنيدح

• بوشهري: ال تراجع عن استجواب الشيتان
ً• عاشور: على الحكومة حضور الجلسات بال شروط

• هايف: سابقاتها سيئة... لكنها كانت أكثر تعاونا
• العصفور: رئيس الوزراء يتحمل مسؤولية تعطيل المجلس

• المويزري: سحب »القروض« مشروط ببدائل عادلة

400 معلم فلسطيني يباشرون 
التدريس فبراير المقبل

● فهد الرمضان
أعلنت وكيلة وزارة التربية المساعدة للشؤون اإلدارية والتطوير 
اإلداري رجاء بوعركي االنتهاء من إجراءات وصول 400 معلم ومعلمة 
من فلسطين، موضحة أنه تم التنسيق مع الجانب الفلسطيني لترتيب 

إجراءات سفرهم ليبدأ وصولهم على دفعات مطلع فبراير المقبل.
ــريـــدة«، إن هــــؤالء الــمــعــلــمــيــن سيصلون  وقـــالـــت بــوعــركــي، لــــ »الـــجـ
فــي فــبــرايــر، الفــتــة إلــى أنــه تــم عقد اجــتــمــاع بحضور ممثل السفارة 
الفلسطينية لتزويد الوزارة بالمستندات المطلوبة لهم من فحص طبي 
وأوراق »ال حكم عليه«، ومن المتوقع أن يباشروا أعمالهم في المدارس 

بداية الفصل الدراسي الثاني.
وأوضحت أن القطاع يعمل كذلك على إتمام إجراءات وصول دفعة 

من المعلمين األردنيين خالل الشهر الجاري.

اقتصاديات

المطوع: 400 مليون 
دينار مستحقات 

لمقاولي »الباطن« لدى 
الحكومة 

بورقبة: 600 مليون 
دينار حجم مبيعات 

سوق الخضراوات 
والفواكه... والمصاعب 

ال تحصى 

»الوطني«: البنوك المركزية تواصل حربها ضد 
التضخم رغم تراُجع المعدالت

09

10

11

02

 في تسريب 
ً
استمرار حبس 13 متهما

االختبارات... وضبط وإحضار لـ 5 آخرين
• تنسيق بين النيابة و»التربية« بشأن مصير الطلبة المستفيدين من الغش والتسريب

• حصر األموال المكتسبة لدى المتهمين... ودائرة االتهام تتسع آلخرين
● حسين العبدالله

في وقت واصلت نيابة األموال العامة 
تحقيقاتها بقضية تسريب االختبارات 
لــطــلــبــة الــثــانــويــة الـــعـــامـــة، الــمــتــهــم على 
، أمر قاضي التجديد 

ً
ذمتها 15 شخصا

، وإخالء 
ً
أمس باستمرار حبس 13 متهما

سبيل اثنين، في وقت يجري البحث عن 5 
 ألوامر الضبط واإلحضار 

ً
آخرين؛ تنفيذا

الصادرة بحقهم.
وعلمت »الجريدة«، من مصادرها، أن 
المتهمين الـ 13 المحبوسين، وبينهم 11 

، أنكروا أمام القاضي، أمس، التهم 
ً
معلما

المتعلقة بإفشاء األسرار والرشوة وغسل 
األموال رغم اعترافهم بها أمام النيابة. 

وكشفت المصادر أن النيابة تعمل على 
جرد األموال التي حصل عليها المتهمون 

02مــــن الـــطـــلـــبـــة وأولـــــيـــــاء أمـــورهـــم 

رئيس »المركزي« اإليراني يعود خالي 
الوفاض من جولة خليجية

فشل طهران في فك عقدة الدوالر يجعلها تحت رحمة روسيا والصين
● طهران - فرزاد قاسمي

تراجعت عملة إيران إلى قاع قياسي 
ــــدوالر األمــيــركــي وســط  جــديــد مــقــابــل الـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــة مــــتــــزايــــدة وعــــقــــوبــــات أوروبـ ــزلــ عــ
مرتقبة، في حين كشف مصدر رفيع في 
البنك المركزي اإليراني لـ »الجريدة«، أن 
الرئيس الجديد للمصرف محمد رضا 
فــرزيــن زار قــطــر واإلمــــــارات إلقناعهما 
بمساعدة بــلــده فــي الــعــبــور مــن أزمتها 
المالية الحالية، لكن مسؤولي المصارف 

صوا مــن قبول 
ّ
بالدولتين تمل

عبداللهيان وقائد »الــحــرس الــثــوري« حسين سالمي 
خالل جلسة مغلقة بالبرلمان في طهران أمس )أ ف ب(

روسيا: تسليح أوكرانيا 
13سيقود إلى كارثة عالمية

ماكرون وشولتس يحاوالن 
إعادة »محرك أوروبا« للعمل

بــعــد اســتــعــراض الــخــالفــات، حـــاول المستشار 
األلـــمـــانـــي أوالف شــولــتــس والـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيمانويل ماكرون، أمس، طي صفحة خالفاتهما، 
وأعــلــنــا فــي بــاريــس وحــــدة »الــمــحــرك« الــفــرنــســي- 
 في إعادة تأسيس أوروبا«.

ً
األلماني ليصبح »رائدا

بــمــنــاســبــة الـــذكـــرى الــســتــيــن لــتــوقــيــع مــعــاهــدة 
المصالحة بين الــبــلــديــن، وفــي وقــت تجد الــقــارة 
العجوز نفسها غارقة من جديد في الحرب منذ 11 
، أكد الرئيس الفرنسي أن هذا الثنائي سيقوم 

ً
شهرا

»باختيار المستقبل كما فعل عند كل نقطة تحول 
في البناء األوروبي«.

وقال ماكرون، في كلمة ألقاها بهذه المناسبة 
في جامعة السوربون، إن »ألمانيا وفرنسا، ألنهما 
مهدتا الطريق إلى المصالحة، يجب أن تصبحا 
 
ً
رائـــدتـــيـــن فـــي إعــــــادة تــأســيــس أوروبـــــــــا«، واصـــفـــا

الجارين بأنهما »روحان في صدر واحد«.
ومن جانبه، قال المستشار األلماني،  0202

أوكراني يعزف موسيقى دينية أمام برج 
تل فيه أكثر من 40 

ُ
دنيبرو السكني الذي ق

 منتصف الشهر الجاري )أ ف ب(
ً
شخصا

https://www.aljarida.com/article/11954
https://www.aljarida.com/article/11913
https://www.aljarida.com/article/11977
https://www.aljarida.com/article/11994
https://www.aljarida.com/article/11920
https://www.aljarida.com/article/11992
https://www.aljarida.com/article/11993
https://www.aljarida.com/article/11960
https://www.aljarida.com/article/11961
https://www.aljarida.com/article/11959
https://www.aljarida.com/article/11931
https://www.aljarida.com/article/11934
https://www.aljarida.com/article/11925
https://www.aljarida.com/article/11995
https://www.aljarida.com/article/11998
https://www.aljarida.com/article/11951


استمرار حبس 13 متهمًا في تسريب...الحكومة تستقيل... والجلسات...

ماكرون وشولتس يحاوالن...
رئيس »المركزي« اإليراني يعود خالي...

وطالب هايف، في تصريح أمس، الحكومة »بنضج أكثر في 
: »رغم سوء الكثير من الحكومات 

ً
التعامل مع النواب«، مضيفا

 مع النواب وهذا ما لم نلمسه 
ً
السابقة فإنها كانت أكثر تفاعال

في الحكومة الحالية«.
من ناحيته، ذكر النائب سعود العصفور: »إذا صحت أنباء 
أنه ال جلسات حتى صدور حكم الدستورية، فسيتحمل رئيس 
مجلس الوزراء مسؤولية تعمد تعطيل عمل المجلس، والتخلي 

عن واجباته الدستورية«.

وتــاريــخ ارتــكــاب الــوقــائــع الــتــي تــعــود إلــى 2020، عــام جائحة 
 عن تحديد أسماء الطلبة الذين استفادوا من 

ً
كورونا، فضال

عمليات الغش والتسريب بعد مطابقة أسمائهم مع »القروبات« 
المضبوطة بهواتف المتهمين، إلى جانب التنسيق مع وزارة 
التربية بشأن اإلجراءات التي سيتم اتباعها تجاه هؤالء الطلبة، 
وما إذا كان سيتم ترسيبهم أم إعادة االختبارات بالنسبة إلى 

الذين أنهوا دراستهم الثانوية في السنوات الماضية.
 إلى 

ً
 وعــن استدعاء الطلبة المشتبه في تورطهم، استنادا

 من العقوبات األميركية. 
ً
طلبه تخوفا

وأوضح المصدر أن فرزين، الذي يعّول الرئيس اإليراني إبراهيم 
رئيسي عليه لحل أزمة انهيار سعر صرف التومان أمام الدوالر، عاد 

إلى طهران خالي الوفاض من جولته الخليجية. 
وحسب المصدر، فإن أحد أهم أسباب ارتفاع سعر العملة الصعبة 
هو فقدان ثقة الناس بالعملة اإليرانية، وتهافتهم على شراء الدوالر 
أو اليورو أو الذهب لحفظ قيمة ثرواتهم، في ظل إصــرار قيادات 
حكومية متنفذة على استمرار وجود فروق بأسعار صرف العمالت 

بـ »السوق السوداء«، لتحقيق أرباح غير مشروعة.
ولفت إلى أن السبب الثاني واألهم، في تدهور العملة اإليرانية، 
هو قيام الواليات المتحدة بعمليات تدقيق على حسابات مصارف 
عراقية، مرتبطة بطهران، أفضت إلى معاقبتها ووقف حركة تدفق 
الــدوالرات إليها، إذ خنق التحرك األميركي المنفذ العراقي المهم 
لــطــهــران، بعد تــقــاريــر تفيد بــأن الــقــدر األكــبــر مــن العملة الصعبة 
المتداول في األســـواق اإليــرانــيــة، خــالل األشهر األخــيــرة، جــاء عبر 
مــســارات عراقية نقلت إليها أربــاح بيع النفط اإليــرانــي، الخاضع 

لعقوبات أميركية.
وأضاف أن من بين أسباب تفاقم مشكلة العملة الصعبة في إيران 
، سيطرة حركة »طالبان« األفغانية على السلطة، وتوقف ضخ 

ً
أيضا

الدوالرات األميركية إلى كابول التي كانت تستخدمها في التبادل 
التجاري مع طهران. 

وأشــــــار إلــــى أن الـــرئـــيـــس الـــجـــديـــد لــــ »الــــمــــركــــزي« اإليــــرانــــي من 
الشخصيات المعارضة لـ »وضع البيض في سلة واحدة مع القوى 
 للسير في هذا الطريق، 

ً
الشرقية«، لكن استفحال األزمة جعله مضطرا

الذي تحذر قوى معارضة من أنه سيفضي إلى ارتماء الجمهورية 
اإلسالمية في أحضان روسيا والصين.

وقال المصدر إن الرئيس اإليراني أوعز للعمل على فتح مجاالت 
التعاون مع موسكو بأسرع ما يمكن وإزالة كل العوائق أمام ذلك، 
بعد مكالمة هاتفية أجراها مع نظيره الروسي فالديمير بوتين، 
الــذي طمأنه بامتالك الكرملين أرصـــدة نقدية ضخمة تمكنه من 

مساعدة إيران على عبور محنتها.
 تحت رحمة مساعدات 

ً
وأكــد أن »طهران المأزومة« باتت حاليا

موسكو وبكين، لتأمين العملة الصعبة ألسواقها.
وتحدث المصدر عن مطالبة بوتين لرئيسي بضمانات تتعلق 
»والء طهران« إلتمام الشراكة االستراتيجية، بما في ذلك تسريع  بـ
تسليم مسّيرات ايرانية تحتاج إليها روسيا، قبيل معركة الربيع 

الحاسمة في أوكرانيا.

إن »المستقبل، كما الماضي، يعتمد على تعاون بلدينا كمحرك ألوروبا 
 عن »الثنائي الشقيق«.

ً
موحدة« قادر على تجاوز خالفاتهما، متحدثا

ووصف شولتس »المحرك الفرنسي- األلماني« بأنه »آلية تسوية 
تعمل بهدوء وليس بعبارات اإلطراء«، ولكن من خالل »اإلرادة القوية 
التي تسمح بتحويل الخالفات والمصالح المتباينة إلى عمل متقارب«.
وفي أكتوبر، تعّين تأجيل هذا االجتماع السنوي لوجود خالفات 
حول سلسلة من القضايا الرئيسية، من الطاقة إلى الدفاع، والتي ظهرت 

في أعقاب الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا.
وبالتالي تتجه األنظار نحو هذا االجتماع بين زعيمي أقوى دولتين 
في االتحاد األوروبي للكشف عن مدى اتفاقهما، رغم اختالف مزاجهما 

الشخصي الذي ينعكس على عالقة البلدين.
 على 

ً
تاريخ االجتماع رمزي للغاية، فهو يوافق مرور ستين عاما

توقيع معاهدة اإلليزيه بين شارل ديغول وكونراد أديناور، هذا »العمل 
التأسيسي« لـ »المصالحة« بين البلدين »اللذين كانا ألد عدوين« و»قررا 

أن يصبحا الحليفين المقربين«، وفق قول ماكرون.
وأكد شولتس وماكرون بصوت واحد أن الهدف هو »سيادة« أوروبا 

عبر زيادة االستثمار في الدفاع والصناعة. 
ومن المتوقع أن يناقش الزعيمان ما إذا كانا سيرسالن دبابات 
ثقيلة إلى كييف، في الوقت الذي يتزايد الضغط على برلين لتسليم 
دبابات ليوبارد للجيش األوكراني، كما تزداد المطالبات في باريس 
بأن تكون فرنسا »قدوة« في إرسال »عدد محدود من دبابات لوكلير 

لخلق دينامية«.
وفي جامعة السوربون، اكتفى شولتس بتأكيد أن فرنسا وألمانيا 
ستواصالن »تقديم كل الدعم الــذي تحتاج إليه أوكرانيا ما دام ذلك 

 على أن »إمبريالية فالديمير بوتين لن تنتصر!«. 
ً
«، مشددا

ً
ضروريا

وتـــحـــذر فــرنــســا مـــن »تـــراجـــع الــتــصــنــيــع« مـــا لـــم يــســتــجــب االتــحــاد 
األوروبي بقوة وبتمويل كبير للخطة األميركية الضخمة لدعم الطاقات 
المتجددة، عبر قانون خفض التضخم، ويأمل الرئيس الفرنسي بذلك 

كسب المستشار.
وقال األخير، في كلمته، إنه »يشارك« ماكرون األهداف الرامية للقيام 
 لتقنيات 

ً
 عالميا

ً
باالستثمارات الالزمة لتصبح القارة العجوز »قطبا

 في العالم. كما يتعين على 
ً
المستقبل«، وأول طــرف محايد مناخيا

الجارتين السعي للتوصل إلى اتفاق على إصالحات أوروبية للحد 
 بالحرب في أوكرانيا.

ً
من ارتفاع أسعار الطاقة المرتبطة خصوصا

، أكدت 
ً
وجود أسمائهم في القروبات ويزيد عددهم على 20 ألفا

المصادر أن النيابة العامة، بقيادة النائب العام المستشار 
سعد الصفران، تعمل على بحث هــذا الموضوع، السيما أنه 
ــداث ومــن الــســابــق ألوانـــه الفصل  يتعلق بــعــدد كبير مــن األحــ
في أمر استدعائهم من عدمه، فاألهم هو ثبوت الجريمة التي 

تحققت باالعترافات. 
وتــوقــعــت الــمــصــادر أن يرتفع عــدد المتهمين فــي القضية 
إلــى أكــثــر مــن 20، بعد أن يتم ضبط الخمسة الــمــتــواريــن عن 
األنظار ومعرفة مدى مسؤوليتهم عن وقائع الغش وتسريب 

االختبارات.

وذكر أن تخوف بوتين بشأن »والء طهران« يتطابق مع هواجس 
بكين، التي طالبت إيــران بمواقف واضحة لدفع اتفاقية التعاون 
االستراتيجي الممتدة إلى ربع قرن، قبل تحديد موعد لقيام رئيسي 

بزيارة الصين.
وأمس األول، قال الرئيس اإليراني، إن معالجة التضخم المتسارع 
وتراجع قيمة العملة الوطنية التي بلغت 45 ألف تومان للدوالر 
الواحد، يشّكالن أولوية في مشروع موازنة السنة المالية 2023-

.2024
إلى ذلك، أكد وزير الخارجية اإليراني حسين أمير عبد اللهيان، 
أمس، خبر »الجريدة« المنشور أمس األول، عن دراسة طهران إمكانية 
ف 

ّ
االنسحاب من معاهدة »حظر انتشار األسلحة الذرية« إذا صن

االتحاد األوروبي »الحرس الثوري« منظمة إرهابية.
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الخالد يوّجه بقبول جميع 
المتقدمين لدورات اإلطفاء

● محمد الشرهان
وّجه النائب األول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
وزيــر الــدفــاع بــاإلنــابــة الشيخ طــالل الخالد بقبول جميع 
المتقدمين لــدورات اإلطفاء للدفعات الجديدة من الطلبة 

ضباط الصف.
وقالت إدارة العالقات العامة واإلعالم بقوة اإلطفاء العام 
إن المتقدمين استوفوا جميع الشروط العامة والخاصة 
ــتــــازوا االخـــتـــبـــارات والــمــقــابــالت الشخصية  لــلــقــبــول واجــ
والفحوصات الطبية، مضيفة أنــه سيتم اعتماد قبولهم 
لاللتحاق بالدورات حسب التخصص دون الحاجة لعمل 

نظام القرعة. 
 من الخالد على 

ً
وأشارت إلى أن هذه المبادرة تأتي حرصا

تشجيع الكوادر الوطنية وتعزيز إمكانات قوة اإلطفاء العام.

وزير الخارجية: إسهامات »الهالل األحمر« مشهودة

التقى وزيــر الخارجية الشيخ سالم 
الـــصـــبـــاح، أمــــس، فـــي مــكــتــبــه بــالــديــوان 
العام للوزارة مع رئيس جمعية الهالل 
ــايـــر، حــيــث تمت  األحـــمـــر د. هــــالل الـــسـ
مــنــاقــشــة األنـــشـــطـــة والـــفـــعـــالـــيـــات الــتــي 
تــضــطــلــع بـــهـــا الــجــمــعــيــة عـــلـــى جــمــيــع 
الــصــعــد، بــاإلضــافــة إلــى بحث مجاالت 
تعزيز العمل اإلنساني ودعــم أنشطته 
استجابة لألزمات والكوارث اإلنسانية 
في المنطقة وعلى الصعيدين اإلقليمي 
ــال  ــة إيــــصــ ــ ــيـ ــ والــــــــدولــــــــي، وضــــمــــنــــهــــا آلـ
الـــمـــســـاعـــدات اإلنـــســـانـــيـــة الــمــقــدمــة من 

الكويت إلى أوكرانيا.
وأشاد وزير الخارجية، أثناء اللقاء، 

بــاإلســهــامــات الــكــبــيــرة والــمــشــهــودة لـ 
»الـــهـــالل األحـــمـــر« وتــنــفــيــذ مــشــاريــعــهــا 
ونشاطاتها داخــل الكويت وخارجها، 
 ألهداف وغايات العمل اإلنساني 

ً
خدمة

 بجهودها المقدرة في 
ً
النبيل، مشيدا

هذا اإلطار.
من جانبه، أعرب د. الساير عن بالغ 
تقديره للدور اإلنساني الرائد والمتميز 
ــقـــوم بــــه الـــكـــويـــت فــــي مــســانــدة  ــذي تـ ــ الــ
الشعوب المنكوبة والمتضررة وتبوؤها 
مـــكـــانـــة مـــرمـــوقـــة عـــلـــى صـــعـــيـــد الــعــمــل 
اإلنساني إقليميا ودوليا، مثمنا الدعم 
المتواصل الذي تقدمه الكويت للجمعية 

ونشاطاتها اإلنسانية حول العالم.

»العدل«: تحصيل 71 مليون دينار عبر خدمات أونالين في 2022
 لرفع منع السفر عبر 1933 عملية

ً
القالف: 1.7 مليون حصلتها إدارة التنفيذ إلكترونيا

ــيــــل وزارة الــــعــــدل هــاشــم  ــلــــن وكــ أعــ
ــفـــرات  الـــــقـــــالف، أن الـــــــــــوزارة حـــقـــقـــت طـ
كبيرة في تحصيل مستحقات الدولة 
والحفاظ على المال العام عبر الرسائل 
التكنولوجية والــدفــع اإللــكــتــرونــي، إذ 
 
ً
قــامــت بتحصيل أكــثــر مــن 71 مليونا

و349 ألف دينار عبر خدماتها أونالين 
عام 2022.

ــه، أنــه  ــد الـــقـــالف، فـــي تــصــريــح لــ ــ وأكـ
بناًء على توجيهات وزيــر العدل وزير 
ــر  األوقـــــــاف والــــشــــؤون اإلســـالمـــيـــة وزيـ
الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز 
ــــد، بـــتـــســـهـــيـــل جـــمـــيـــع خــــدمــــات  ــــاجـ ــمـ ــ الـ
وزارة العدل اإللكترونية للحفاظ على 
المال العام، ووصــواًل للتحول الرقمي 
الكامل، بات من الضروري تسخير كل 

اإلمكانيات المتاحة، لتحقيق الوصول 
إلى العدالة في أقل وقت وجهد وتكلفة 
باالتجاه نحو استخدام كــل الوسائل 
اإللكترونية الحديثة الرامية إلى تطوير 
بيئة العمل، وتوفير كــل األجـــواء التي 
تساهم وتعزز من استخدام التقنيات 
اإللكترونية لتنفيذ مشروعات الوزارة 

الخدمية.
ــدد كــبــيــر من  ــقـــالف عـــن عــ وكـــشـــف الـ
اإلنجازات التي حققتها »العدل« خالل 
العام الماضي )2022(، سواء عبر إدارات 
الـــــوزارة بمبنى »الـــعـــدل« أو مجمعات 
المحاكم، أو مراكز الخدمة المنتشرة في 
عموم البالد، أو الخدمات اإللكترونية 

المتعددة، لتسهيل أمور المراجعين.
وأشار إلى أن مراكز الخدمة التابعة 

ــقـــارب 560 ألــف  ــا يـ ــلــــوزارة أنـــجـــزت مـ لــ
مــعــامــلــة خــــالل الـــعـــام الـــمـــاضـــي، منها 
106508 مــــعــــامــــالت أنــــجــــزهــــا مـــركـــز 
الخدمة ببرج التحرير خالل الفترتين 

الصباحية والمسائية.
وذكر القالف أن وزارة العدل أنجزت 
146023 عملية دفع أونالين خالل عام 
2022، وبلغ إجمالي المبالغ المحصلة 
، منها 73312 عملية 

ً
5840877 ديــنــارا

دفـــع أونـــاليـــن لـــرســـوم قــضــائــيــة بلغت 
، فــيــمــا 

ً
حــصــيــلــتــهــا 1982478 ديـــــنـــــارا

 دفع أونالين 
ً
حصلت 1569660 دينارا

لعدد 32478 كفالة استئناف، وحصلت 
 عــن إجــمــالــي 13978 

ً
1349550 ديــنــارا

ــــن كـــفـــالـــة تــمــيــيــز،  ــــاليـ عــمــلــيــة دفـــــع أونـ
 عن 17979 عملية دفع 

ً
و642678 دينارا

أونــاليــن غــرامــات جزائية، وغيرها من 
العمليات أونالين، سواء كفالة استئناف 
جــزئــي أو طـــوابـــع أو أتـــعـــاب خــبــيــر أو 
ــانــــات، ومــبــالــغ شــيــكــات ومــديــونــيــة  أمــ

موظف.
ــام االســـتـــعـــالم  ــ ــــسـ ــفــــت إلــــــى أن أقـ ولــ
الـــقـــضـــائـــي أنــــجــــزت 843427 مــعــامــلــة 
ــــالم فـــــي مـــجـــمـــعـــات  ــعـ ــ ــتـ ــ بــــأقــــســــام االسـ
المحاكم بمختلف المحافظات خالل 
 أن إجمالي مبالغ 

ً
عام 2022، موضحا

التحصيل في إدارة التنفيذ لرفع منع 
الــســفــر عــن مــواطــنــيــن ومــقــيــمــيــن فاقت 
 و724 ألـــف ديـــنـــار عــبــر 1933 

ً
مــلــيــونــا

ــرونـــي خـــــالل الـــعـــام  ــتـ ــكـ عــمــلــيــة دفـــــع إلـ
الماضي.

وأشــار إلــى ما يقارب 240.858 ألف 

 عبر 
ً
مشترك في خدمات »العدل« حاليا

 اشتركوا 
ً
رسائل SMS، منهم 66.355 ألفا

خالل 2022، فيما بلغ عدد المستندات 
المحفوظة بنظام اإلمــج ما يقارب 16 
مليون وثيقة ومستند تخص المحكمة 
الدستورية وإدارات التوثيق والتسجيل 
العقاري، وغيرها العديد من اإلنجازات 

الكثيرة.
وأشــــاد الــقــالف بــتــوجــيــهــات الــوزيــر 
الــمــاجــد، وحــرصــه الــكــبــيــر عــلــى تذليل 
كل العقبات أمام موظفي »العدل«، لبذل 
المزيد من الجهود لخدمة المواطنين، 
ــي هـــــذا اإلطــــــــار بـــجـــهـــود كــل   فــ

ً
مـــشـــيـــدا

ــفــــي الـــــــــــــوزارة فـــــي تـــحـــقـــيـــق تــلــك  مــــوظــ
اإلنجازات الكبيرة خالل العام الماضي.

طالل الخالد
سالم الصباح خالل لقائه الساير أمس

241 ألف 
مشترك في 

خدمات الوزارة 
عبر رسائل 

SMS منهم 66 
 اشتركوا 

ً
ألفا

خالل 2022

جونين: التشريع الكويتي مزيج بين الشريعة والقانونين الفرنسي واإلنكليزي
• أكد لـ ةديرجلا. العمل لضم الكويت إلى منظمة YASSAT اإلدارية العليا إلى جانب مصر واألردن والعراق والجزائر وتونس

• شارك في حلقة »الدراسات القضائية« ودعا القضاة إلى الموازنة بين حرية التعبير والنظام العام
● حسين العبدالله

م معهد الكويت للدراسات 
ّ
نظ

القضائية والقانونية في وزارة 
ــــس، حــلــقــة نــقــاشــيــة  الــــعــــدل، أمــ
بـــعـــنـــوان »الـــقـــاضـــي اإلداري... 
حـــامـــي الـــحـــقـــوق والــــحــــريــــات«، 
أدارهــــا المستشار فــي مجلس 
الــدولــة الفرنسي ييف جونين، 
بــحــضــور قــضــاة ومستشارين 
ــــى جــــانــــب مــديــر  كـــويـــتـــيـــيـــن، إلــ
ــار هـــانـــي  ــتــــشــ ــمــــســ ــمــــعــــهــــد الــ الــ
الـــحـــمـــدان، ونــائــبــه الــمــســتــشــار 

عدنان الجاسر. 
وعقب انتهاء الحلقة، أعرب 

المستشار جونين، لـ »الجريدة«، 
ــعـــــادتـــــه بـــــــوجـــــــوده فــي  عــــــن ســـ
ــه فــوجــئ  ــ  أنـ

ً
الـــكـــويـــت، مــضــيــفــا

 
ً
بــأن الكويت التي كانت سابقا

ــلـــكـــة  ــع لــــحــــمــــايــــة الـــمـــمـ ــخــــضــ تــ
الــبــريــطــانــيــة حــتــى عــــام 1960، 
لديها نظام متوازن بين القانون 
الفرنسي واإلنكليزي والشريعة 

اإلسالمية.
ــــاف أن فــرنــســا لديها  وأضـ
محكمتان علييان، »والكويت 
لم تكن في دائرة اهتماماتنا، 
ــة ألوروبـــــا  ــويــ ــل كـــانـــت األولــ بـ
ــة  ــيـ ــطـ ولــــلــــبــــالد الـــــشـــــرق أوسـ
ــيــــوم  ــا، ولـــكـــنـــنـــا الــ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ وإفـ

نــضــغــط عــلــيــهــا لــضــمــهــا إلــى 
مــنــظــمــة YASSAT اإلداريــــــــة 
الـــعـــلـــيـــا الــــتــــي تــــضــــم مـــصـــر، 

واألردن، والــعــراق، والجزائر، 
وتونس«.

ــد أن الــقــانــون الفرنسي   وأكـ

قــائــم مــنــذ عــهــد بــونــابــرت منذ 
1799م، »وفــي رأيــي كمستشار 
للدولة، علينا أن نقدم المشورة 

القانونية للدولة ليكون القانون 
 على 

ً
«، مــشــددا

ً
 ومــفــهــومــا

ً
كــامــال

ضـــــرورة الـــدفـــاع عـــن الــحــريــات 

العامة وعدم التعدي عليها.
ورأى ضرورة اطالع القضاة 
عــلــى الـــقـــانـــون األوروبــــــــي دون 
الــتــأثــيــر والــمــســاس بحريتهم، 
 إلــــى أن مــعــرفــة الــقــانــون 

ً
ــا ــتـ الفـ

ــلــــب مـــعـــرفـــة  ــتــــطــ ــي تــ ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ ــفـ ــ الـ
ــزال  »األوروبـــــــــي« بــاعــتــبــاره اليــ
ــــي فــرنــســا  يـــطـــبـــق ويــــتــــوســــع فـ

منذ زمن.
وقال إن »أول ما نسعى إليه 
ــة الــتــعــبــيــر  ــريـ ــوازن بـــيـــن حـ ــ ــتـ ــ الـ
والنظام العام، واألولوية لدينا 
هــــي الـــحـــريـــة مـــثـــل الــــدنــــمــــارك، 
وأميركا، غير أنه البد أن يكون 
 
ً
لهذه الحريات حدود«، موضحا

أن القانون الفرنسي الليبرالي 
الديموقراطي قائم على الدفاع 
عــن الــحــريــات، فــالــنــســاء أحـــرار 
فيما يفعلن، ولكن تقف حريتهن 

عند حدود حرية اآلخرين.
ولفت إلى أن ما فعله القضاة 
ــرة وبــــــــاء »كـــــورونـــــا«  ــتــ خــــــالل فــ
ــلــــى الــــحــــريــــات  بـــالـــتـــضـــيـــيـــق عــ
العامة كــان لحماية الناس من 
ــواء كــان  انــتــشــار الـــفـــيـــروس، ســ
ذلك بفرض الحظر أو إرغامهم 
على أخــذ التطعيم، أو تقليص 
عــــدد الــمــصــلــيــن فـــي الــمــســاجــد 
 أن الموازنة 

ً
والكنائس، مؤكدا

بين األشياء من األمور الجيدة.

إزالة محطة »الباص« 
النموذجية في حولي

أزالــــــــــت مـــحـــافـــظـــة حـــولـــي 
ــار الـــحـــافـــالت  ــظــ ــتــ مـــحـــطـــة انــ
الــنــمــوذجــيــة الـــتـــي افــتــتــحــهــا 
مــحــافــظ حــولــي 14 الــجــاري. 
ــأتــــي عــمــلــيــة اإلزالــــــــة بــعــد  وتــ
انـــــتـــــقـــــادات لــــلــــمــــشــــروع عــبــر 
وسائل التواصل االجتماعي، 
السيما انتقاد آلية توصيل 
التيار الكهربائي لالستراحة 
النموذجية بصورة مخالفة، 
 عــن اســتــمــرار تشغيل 

ً
فــضــال

ــا خــــــــالل ســــاعــــات  ــ ــهــ ــ ــوائــ ــ أضــ
النهار. وتحتوي المحطة على 
 ،

ً
غلق إلكترونيا

ُ
فتح وت

ُ
بوابة ت

ــاز تــكــيــيــف يــعــمــل على  ــهـ وجـ
ــــي فــصــل  تـــبـــريـــد الـــمـــحـــطـــة فـ
الــصــيــف، وكــامــيــرا للمراقبة 

لحفظ األمن.

جانب من المشاركين في الحلقة النقاشية أمس

بحث مع الساير مجاالت تعزيز العمل اإلنساني

https://www.aljarida.com/article/11924
https://www.aljarida.com/article/11914
https://www.aljarida.com/article/11920
https://www.aljarida.com/article/11922
https://www.aljarida.com/article/11994


ــد وزيـــــــر الـــصـــحـــة د. أحــمــد  ــ أكــ
الــعــوضــي الـــحـــرص عــلــى مــواكــبــة 
ــر فــــــــي مــــجــــال  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الــــــتــــــطــــــور الـ
التكنولوجيا واألبـــحـــاث الطبية 
ــخــــصــــص الـــــجـــــراحـــــة الـــعـــامـــة  وتــ
وفروعها وتخصصاتها الدقيقة، 
من خالل إقامة المؤتمرات لتبادل 
الخبرات والمعارف بهدف تحسين 
 لــلــجــودة 

ً
الــخــدمــات الــطــبــيــة وفــقــا

المطلوبة.
ــال الـــعـــوضـــي، فـــي تــصــريــح  ــ وقـ
للصحافيين، على هامش افتتاح 
المؤتمر الكويتي الـ 18 للجراحين 
والملتقى السابع لرابطة الجراحة 
العامة بتنظيم من كلية الجراحة 
بمعهد الــكــويــت لــالخــتــصــاصــات 
الـــطـــبـــيـــة، مـــســـاء أمـــــس األول، إن 
 على اهتمام 

ً
المؤتمر يأتي تأكيدا

ــة بـــكـــل مــــا يــــعــــود بــالــخــيــر  ــ ــدولـ ــ الـ
واالزدهار على الوطن والمواطن.

وأشار إلى أن هذا المؤتمر يعد 
من المؤتمرات المهمة التي تتناول 
ــراز مــواضــيــع الــجــراحــة العامة  إبــ

وجــراحــات جـــدار البطن واأليــض 
والسمنة المفرطة والقولون وأورام 
 
ً
األنسجة واإلصابات البليغة، الفتا

إلى أنه يكتسب أهمية خاصة من 
خالل الكفاءات المشاركة فيه.

وأضاف أن المؤتمر ينعقد في 
ظـــل مــشــاركــة نــخــبــة مـــن الــعــلــمــاء 
والـــجـــراحـــيـــن مـــن داخـــــل الــكــويــت 
وخــارجــهــا، وعــلــى رأســهــم وزيـــرا 
الصحة السابقان د. هالل الساير 
ود. مــحــمــد الــجــارالــلــه وعــــدد من 
ــام  ــعـ الــــجــــراحــــيــــن بـــالـــقـــطـــاعـــيـــن الـ
 أن مــشــاركــة 

ً
والـــخـــاص، مــوضــحــا

الجراحين فــي فعاليات المؤتمر 
تثري النقاش للوصول إلى نتائج 

مهمة في تقدم علم الجراحة. 
ــائــــم  ــقــ مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أعــــــــــرب الــ
بأعمال سفارة الواليات المتحدة 
ــــت جــيــم  ــويـ ــ ــكـ ــ ــة فــــــي الـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ األمـ
هولتسنايدر عن سعادته لرؤية 
ــاون بــيــن  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ هــــــذه الــــشــــراكــــة والـ
 
ً
القطاع الصحي الكويتي عموما

والجراحين على وجه الخصوص 

ــذه الـــجـــهـــات الــطــبــيــة  وبـــيـــن كـــل هــ
 األمــيــركــيــة 

ً
الــعــالــمــيــة، خــصــوصــا

الستعراض أحدث نظريات وطرق 
الجراحة في العالم.

ونــــوه هــولــتــســنــايــدر بالعالقة 
ــقـــويـــة بـــيـــن الــقــطــاع  ــة الـ والــــشــــراكــ

الطبي العسكري والقطاع المدني 
وكــذلــك التعاون االقــتــصــادي بين 
الـــشـــركـــات األمـــيـــركـــيـــة الــمــصــنــعــة 
لألجهزة واألدوات المستخدمة في 
الجراحة وبين الجانب الكويتي 

عموما.

ولــفــت إلـــى اســتــمــرار الــتــعــاون 
فــي مــجــال الــتــدريــب بين الجهات 
األميركية ذات الخبرة والسمعة 
العالمية وبين جميع القطاعات 
ــة ومـــجـــتـــمـــع  ــيــ ــتــ ــويــ ــكــ ــة الــ ــيــ ــبــ الــــطــ

الجراحين في الكويت.

بــــــدوره، أكــــد رئــيــس الــمــؤتــمــر، 
اســـــتـــــشـــــاري الـــــجـــــراحـــــة الـــعـــامـــة 
وجراحة السمنة والمناظير رئيس 
الــرابــطــة الــكــويــتــيــة لــلــجــراحــيــن د. 
موسى خورشيد، أن المؤتمر الذي 
 رابــطــة الجراحين 

ً
تنظمه حــالــيــا

ــع الـــكـــويـــت على  يــعــمــل عــلــى وضــ
ــــن خـــالل  ــيـــة مـ ــالـــمـ الـــخـــريـــطـــة الـــعـ
تــقــديــم الــعــديــد مـــن الــمــحــاضــرات 
التخصصية واألبــحــاث العلمية 
ــا فــــي الــكــويــت  ــ ــراؤهـ ــ ــم إجـ الـــتـــي تــ
واالستفادة من الخبرات العالمية 

في هذا المجال.
وأوضح أن عدد المشاركين في 
المؤتمر يتجاوز الـ 400 مشارك، 
 عـــن مـــشـــاركـــة 200 طبيب 

ً
فـــضـــال

ــة عــمــل خـــاصـــة بكيفية  ــ فـــي ورشـ
إجـــــــراء األبــــحــــاث واألســـــــس الــتــي 
يجب االعتماد عليها وتقام على 
مدى يومي األحد واالثنين خالل 
الفترة الصباحية ويقدمها خبير 
مـــن فــرنــســا بــالــتــعــاون مـــع معهد 

دسمان للسكري.
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سلة أخبار

»القوى العاملة«: إنجاز 
88491 معاملة عبر »فخرنا« 

»إحياء التراث« تطلق 
»الربيع« الثقافي

»النجاة«: إنجازاتنا توفر 
الحياة الكريمة للفقراء

كشفت مديرة إدارة العالقات 
العامة واإلعالم، المتحدثة 

الرسمية للهيئة العامة للقوى 
العاملة، أسيل المزيد، أن 

إجمالي المعامالت التي تم 
إنجازها عبر منصة فخرنا 
)أفراد( التابعة للهيئة خالل 
الفترة من يناير حتى نهاية 
ديسمبر من العام الماضي، 

بلغ88491 معاملة.
وأوضحت أن هذه المعامالت 

جاءت مقسمة على النحو 
التالي: 13325 استكمال 

مكافأة الخريجين، و45241 
تسلم كلمة السر، و2622 

معاملة للتأمين ضد البطالة، 
إضافة إلى 1812 معاملة 
فرص وظيفية، و22685 

معاملة مكافأة اجتماعية 
للخريجين، و236 تسجيل 

 
ً
بدل البحث عن عمل، فضال
عن 2048 معاملة تظلمات 

 
ً
مكافأة الخريجين، و522 عقدا

.
ً
تأسيسيا

 وأضافت »فخرنا منصة 
إلكترونية معنية بتقديم 

خدمات اإلرشاد والتوظيف 
للعمالة الوطنية، وتقدم 
خدماتها للباحثين عن 

العمل للحصول على وظائف 
تناسبهم في القطاع الخاص«.

أطلقت جمعية إحياء 
التراث اإلسالمي فعاليات 

موسمها »الربيع« الثقافي، 
الذي يتضمن سلسلة من 

المحاضرات والدروس، تغطي 
معظم أيام األسبوع. وقالت 

الجمعية، في بيان، أمس، إن 
فعاليات الموسم الربيعي 

 بعنوان 
ً
 أسبوعيا

ً
تشمل درسا

»التدين وأثره على الصحة 
النفسية« للشيخ د. عماد 
العون، الذي يشرف عليه 

فرع الجمعية في الرميثية 
وسلوى. وأضافت أنها تقيم 
 حول 

ً
 أسبوعيا

ً
 درسا

ً
أيضا

»فقه التيسير عند اإلمام 
ابن تيمية« للشيخ د. أحمد 

الكوس، في مقر فرعها 
بالقادسية. ودعت الجمهور 

إلى المشاركة في مثل هذه 
الدروس، وغيرها من األنشطة 
التي تقيمها، األمر الذي يعود 

عليهم بالنفع والفائدة في 
دينهم ودنياهم.

وأوضحت أن تنظيم هذه مثل 
هذه األنشطة يأتي انطالقا 

من اهتمامها الكبير بالنشاط 
العلمي والثقافي، وإبراز 

التعاليم اإلسالمية الشرعية 
الصحيحة بأفضل صورة، 

والدعوة إليها بالحكمة 
والموعظة الحسنة.

أكد مدير إدارة المشاريع، 
التابعة لجمعية النجاة 

الخيرية، عبدالله العبيدلي 
 لتحقيق 

ً
مضي الجمعية قدما

رؤيتها الطامحة نحو 
مكافحة ثالوث الجهل والفقر 

والمرض، من خالل إقامة 
وتنفيذ المشاريع الرائدة 
التي تعزز العيش الكريم 

 أن مشاريع 
ً
لإلنسان، مضيفا

الجمعية تتجه نحو التعليم 
والتوعية والتنمية، والذي 
يحقق التنمية المستدامة 
للمجتمعات الفقيرة حول 

العالم. وقال العبيدلي: 
»أنجزت النجاة الخيرية 

من خالل تقريرها السنوي، 
الذي أصدرته لعام 2022، 

مشاريع تنموية متنوعة في 
مختلف البلدان الفقيرة حول 
العالم، منها بناء وترميم 80 

منزاًل، وتوزيع مشروع البقرة 
، وبناء 6 

ً
الحلوب 82 مشروعا

قرى، وتوزيع مكائن خياطة 
لعدد 328 أسرة، وتوزيع 

مشروع مراكب الصيد، التي 
 
ً
استفاد منها 20 صيادا

بأسرته، وتوزيع مشاريع 
عربات الركشا، وكذلك توزيع 
 لمناحل العسل، 

ً
13 مشروعا

استفادت منه 13 أسرة.

العوضي: حريصون على مواكبة تطور التكنولوجيا الطبية
افتتح المؤتمر الكويتي الـ 18 للجراحين بحضور الساير والجارالله

العوضي والساير وهولتسنايدر والدويري وخورشيد 
في المعرض المصاحب للمؤتمر  )تصوير ميالد غالي(

عادل سامي

ً
»الصحة«: 11 عيادة لإلقالع عن التدخين ونهدف الفتتاح 10 سنويا

انطلقت أمــس فعاليات الـــدورة 
التدريبية لعالج إدمان »النيكوتين« 
والتي ينظمها البرنامج الوطني 
لمكافحة التدخين بــالــتــعــاون مع 
ــلـــك حـــســـيـــن لــلــســرطــان  مــــركــــز الـــمـ

بالمملكة األردنية الهاشمية.
وأكدت مقررة البرنامج في وزارة 
الصحة د. آمال اليحيى، أنه سيتم 
تدريب 30 طبيبة حول أسس عالج 

إدمان النيكوتين، لتأهيل المزيد من 
األطباء لتشغيل عيادات المساعدة 

على اإلقالع عن النيكوتين.
وأشــــــارت إلــــى أن عــــدد عــيــادات 
اإلقــــالع عــن الــتــدخــيــن فــي الــرعــايــة 
األولية يصل إلى 11 عيادة، الفتة 
ــة االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــطـ إلــــــى أن الـــخـ
ــتــــصــــدي  ــايــــة والــ ــلــــوقــ ــة لــ ــيــ ــنــ الــــوطــ
لـــألمـــراض الــمــزمــنــة غــيــر الــســاريــة 

 
ً
تهدف إلى افتتاح 10 عيادات سنويا

للتوسع في عدد العيادات لتغطية 
جميع مناطق دولة الكويت.

من جانب آخر، أكدت مديرة إدارة 
تــعــزيــز الــصــحــة د. عــبــيــر الــبــحــوه 
حــــرص اإلدارة عــلــى نــشــر الــوعــي 

الصحي بكل الطرق والوسائل.
وقالت البحوه في تصريح على 
هــامــش الــيــوم الــتــوعــوي المفتوح 

الذي نظمته اإلدارة أمس، في مركز 
العدان التخصصي بمنطقة مبارك 
الـــكـــبـــيـــر، تـــحـــت رعــــايــــة وحـــضـــور 
مدير منطقة مبارك الكبير د. وليد 
البصيري، إن اليوم التوعوي شمل 
توعية عامة للمراجعين في المنطقة 
لعوامل االختطار المسببة لألمراض 
المزمنة، كما شمل قياس ضغط الدم 

ونسبة السكر.

»الفتوى« توافق على طلب »الشؤون« تأجيل عقد »النزيل«
عــلــمــت »الـــجـــريـــدة« أن إدارة الــفــتــوى 
 عـــلـــى طــلــب 

ً
ــقــــت أخــــيــــرا والـــتـــشـــريـــع وافــ

لجنتي المشتريات وخدمة النزيل في 
وزارة الـــشـــؤون االجــتــمــاعــيــة، بــتــأجــيــل 
موعد بدء تنفيذ العقد رقم )11( لسنة 
)2023/2022( الــخــاص بــأعــمــال خــدمــة 
النزيل لذوي االحتياجات الخاصة في 
قطاع الرعاية االجتماعية ليصبح بداية 

أبريل بداًل من مطلع فبراير المقبلين.

ــــك، أصـــــدرت وزيـــــرة الـــشـــؤون  إلــــى ذلـ
االجـــتـــمـــاعـــيـــة والــتــنــمــيــة الــمــجــتــمــعــيــة، 
وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة، 
 بــتــكــلــيــف الـــوكـــيـــل 

ً
مــــي الـــبـــغـــلـــي، قــــــــرارا

ــؤون قـــــطـــــاع الـــتـــنـــمـــيـــة  ــ ــشــ ــ الــــمــــســــاعــــد لــ
االجتماعية، الوكيل المساعد لشؤون 
قطاع التعاون باإلنابة سالم الرشيدي، 
بالمهام واالختصاصات الموكلة لوكيل 
الوزارة، لحين عودة األخير من المهمة 

الرسمية الموكلة إليه في قطر.
كما أصدر وكيل »الشؤون« باإلنابة 
عبدالعزيز ســاري، الخميس الماضي، 
 بنقل مدير إدارة الجمعيات 

ً
 إداريا

ً
قرارا

ــد الــقــحــطــانــي إلــــى إدارة  ــالـ ــلـــيـــة خـ األهـ
ــة واإلعــــــــــالم بـــقـــطـــاع الـــرعـــايـــة  األنــــشــــطــ

االجتماعية.
ــر، أعــلــنــت مــديــرة  ــ وفــــي مـــوضـــوع آخـ
الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لـــشـــؤون ذوي اإلعـــاقـــة 

باإلنابة هنادي المبيلش، االنتهاء من 
صــرف البدل النقدي لرصيد اإلجــازات 

المستحقة لموظفي الهيئة. 
ــدد  ــ ــلـــــش، أن عـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ وأوضــــــــحــــــــت الـ
الــمــوظــفــيــن الـــذيـــن تـــم اعــتــمــاد الــصــرف 
 بــمــبــلــغ 3.922 

ً
لــهــم يــبــلــغ 842 مـــوظـــفـــا

ماليين دينار، وسيتم إيداع المبلغ في 
حساباتهم األسبوع الجاري

اجتماع مسؤولي »الشؤون« 
العرب يناقش دعم التنمية

ُعقد، أمس، االجتماع التمهيدي لكبار مسؤولي وزارات الشؤون 
 النطالق أعمال االجتماع )42( لمجلس 

ً
االجتماعية، العرب، تمهيدا

وزراء الشؤون االجتماعية العرب، المقرر يومي 25 و26 الجاري في 
العاصمة القطرية الدوحة.

وتـــرأس وكــيــل وزارة الــشــؤون بــاإلنــابــة عبدالعزيز ســـاري وفد 
الكويت المشارك باالجتماع، مؤكدا أهمية تلك االجتماعات للخروج 
بنتائج إيجابية تدعم مسيرة العمل العربي المشترك الذي تمنحه 

الكويت أهمية ورعاية خاصة.
وأشار ساري إلى أن اللقاء التنسيقي شدد على أهمية الخروج 
بنتائج مثمرة تنعكس على مسيرة التنمية االجتماعية في المنطقة 
العربية، مبينا أن الــدورة 42 لمجلس وزراء الشؤون االجتماعية 
الــعــرب ستناقش العديد مــن الملفات المهمة السيما مــا يتعلق 
بتنفيذ خطط التنمية المستدامة ٢٠٣٠ بما ينعكس بشكل إيجابي 

على حياة المواطن العربي.
ــدول األعـــمـــال يتضمن عـــدة مــلــفــات تشمل الخطة  وقـــال إن »جــ
العربية للوقاية والحد من ألخطار المخدرات والموضوعات ذات 
الصلة باالسرة وذوي اإلعاقة وسبل زيادة ادماجهم في كل ميادين 
الحياة العامة، إضافة إلى جهود القضاء على الفقر بمختلف أبعاده 

وقضايا كبار السن والتنمية االجتماعية واألسر المنتجة«.

مسؤولو »الشؤون« خالل االجتماع أمس

البغلي: ندعم المبادرات اإلنتاجية الوطنية وإجراءاتها
افتتحت بازار جمعية الوفرة التعاونية

افـــتـــتـــحـــت وزيــــــــرة الــــشــــؤون 
ــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ االجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة والـ
الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة وزيـــــــــرة الــــمــــرأة 
والــطــفــولــة مـــي الــبــغــلــي، أمــس 
األول، بــــــازار جــمــعــيــة الـــوفـــرة 
 لــلــمــنــتــج 

ً
ــة، دعـــــمـــــا ــيــ ــاونــ ــعــ ــتــ الــ

الوطني والمزارعين الكويتيين.
وقالت البغلي، في تصريح 
صحافي على هامش الفعالية، 
 
ً
إن هــذا االفــتــتــاح يــأتــي تنفيذا
لتعليمات سمو الشيخ أحمد 
نــــواف األحـــمـــد رئــيــس مجلس 
الــوزراء، بدعم المنتج الوطني 
والمزارعين الكويتيين، مشددة 
على ضـــرورة بــذل كــل الجهود 

وتــعــاون جميع الــجــهــات لدعم 
وتــطــويــر المنتجات الوطنية، 
بما يعود بالنفع على الجميع.
وأكــــدت أن »الـــشـــؤون« تدعم 
جــمــيــع الــــمــــبــــادرات اإلنــتــاجــيــة 
الوطنية، وتسهل كل اإلجراءات 
التي تصب في مصلحة المنتج 
 
ً
الــمــحــلــي، بــمــا ينعكس إيــجــابــا
على المنتجين والمستهلكين.

ــيــــس  ــاح رئــ ــتـــــ ـــ ــتــ ــ ــ حـــــضـــــر االفـ
اتـــحـــاد الــجــمــعــيــات الــتــعــاونــيــة 
ــفــــهــــد،  االســــتــــهــــالكــــيــــة عــــلــــي الــ
ورئيس وأعضاء جمعية الوفرة 
الـــتـــعـــاونـــيـــة، وجـــمـــع غــفــيــر مــن 

وزيرة الشؤون خالل افتتاح البازار أمسالمساهمين.

فتح التعاقدات المحلية للمعلمين للعام المقبل
أولوية التعيين للمواطنين وأبناء الكويتيات و»البدون« والخليجيين

● فهد الرمضان
أعلنت وزارة التربية احتياجاتها 
ــاء الــــهــــيــــئــــة الــتــعــلــيــمــيــة  ــ ــــضــ ــن أعــ ــ مــ
الكويتيين من غير خريجي كليتي 
التربية والتربية األســاســيــة، للعام 
2024، حـــيـــث  / 2023 لـــــــــدراســـــــــي  ا
فــتــحــت بـــــاب الـــتـــعـــاقـــدات الــمــحــلــيــة 
للعام الــدراســي مــن وظــائــف الهيئة 
الــتــعــلــيــمــيــة، مــؤكــدة أهــمــيــة االلــتــزام 
ــبـــرة لـــقـــبـــول مــســتــنــدات  بـــشـــرط الـــخـ
المتقدمين في جميع الــمــواد بواقع 
ــمــــؤهــــالت غــيــر  ــذوي الــ ــ ــ 3 ســــنــــوات لـ
التربوية وسنتين لــذوي المؤهالت 

التربوية.
واســتــثــنــت »الـــتـــربـــيـــة«، فـــي بــيــان، 
 من 

ً
ــددا ــ ــرط الـــخـــبـــرة عــ ــــس، مـــن شــ أمـ

الفئات منها أبناء الكويتيات وغير 
مـــحـــددي الــجــنــســيــة وحــمــلــة شــهــادة 
الـــدكـــتـــوراه الــحــاصــلــون عــلــى تقدير 
 فـــي الــمــؤهــل 

ً
ال يــقــل عـــن جــيــد جـــــدا

الجامعي، وحملة شهادة الماجستير 
الحاصلون على امتياز في المؤهل 
الجامعي، إضافة إلى خريجي كلية 

التربية من جامعة الكويت وخريجي 
كلية التربية االســاســيــة فــي الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

 أولوية التعيين

وأضـــــافـــــت أنــــــه يــقــتــصــر الـــقـــبـــول 
عــلــى اجــتــيــاز الــمــقــابــلــة الشخصية 
ــك أي حـــالـــة أو  وال يــســتــثــنــى مـــن ذلــ
تخصص، مؤكدة أن أولوية التعيين 
ــبـــول جــمــيــع الــكــويــتــيــيــن فــي  بـــعـــد قـ
ــكـــون  ــلــــوبــــة تـ الــــتــــخــــصــــصــــات الــــمــــطــ
لـــمـــخـــرجـــات كـــلـــيـــات إعـــــــداد الــمــعــلــم 
الــمــحــلــيــة ألبـــنـــاء الــكــويــتــيــات وغــيــر 
محددي الجنسية وأبناء دول مجلس 

التعاون الخليجي.
وأشـــــــارت إلــــى أنـــهـــا بــحــاجــة إلــى 
ــي تـــخـــصـــصـــات الــلــغــات  مــعــلــمــيــن فــ
الــعــربــيــة واإلنـــكـــلـــيـــزيـــة والــفــرنــســيــة 
والـــريـــاضـــيـــات والـــعـــلـــوم والــكــيــمــيــاء 
والــفــيــزيــاء واألحــيــاء والجيولوجيا 
والفلسفة والديكور والحاسب اآللي، 
فــي حين انــهــا بحاجة إلــى معلمات 
فـــي تــخــصــصــات الــلــغــتــيــن الــعــربــيــة 

واإلنكليزية والرياضيات والكيمياء 
والفيزياء والحاسب اآللي.

ــى ذلـــــك، أكـــــدت »الـــتـــربـــيـــة« انــهــا  إلــ
بــحــاجــة أعـــضـــاء الــهــيــئــة التعليمية 
الكويتيين من غير خريجي كليتي 
الــتــربــيــة والــتــربــيــة األســـاســـيـــة، فئة 
المعلمين فــي تــخــصــصــات التربية 
ــة  ــيــ ــربــ ــعــ االســــــالمــــــيــــــة والــــــلــــــغــــــات الــ
واالنكليزية والفرنسية والرياضيات 
والــجــغــرافــيــا والــفــلــســفــة والــكــيــمــيــاء 
والــفــيــزيــاء واالحــيــاء والجيولوجيا 
والعلوم والتربية الفنية والديكور 
والكهرباء واإللكترونيات والحاسب 
اآللــــي والــتــربــيــة الــمــوســيــقــيــة، وفــئــة 
المعلمات فــي تخصصات اللغتين 
العربية واإلنــكــلــيــزيــة والــريــاضــيــات 
والكيمياء والفيزياء والتربية الفنية 
والديكور والكهرباء واإللكترونيات 
والحاسب اآللي والتربية الموسيقية.

ولفتت إلى أنه سيتم إعادة النظر 
في التخصصات غير المعلن عنها 
بمجرد االنتهاء مــن سياسة إحــالل 
الكوادر غير الكويتية للعام الدراسي 

المقبل 2023/ 2024.

ض هامش ربح بيع 
ّ
»الصحة« تخف

األدوية والمكمالت الغذائية %5
أصدر  وزير الصحة، د. أحمد العوضي، 
قـــــرارا بــخــفــض هـــامـــش الـــربـــح الــمــســمــوح 
به في ثمن بيع األدويـــة والمستحضرات 
الصيدالنية والمكمالت الغذائية المتداولة 
في القطاع الصحي األهلي )الخاص( في 

الكويت بنحو 5 بالمئة.
وتــضــمــن الـــقـــرار إلــغــاء الـــقـــرار الــــوزاري 

رقــم 42 لسنة 2013 بــشــأن تحديد الربح 
ــيــــع األدويـــــــــة  ــمــــن بــ ــمــــوح بـــــه فـــــي ثــ ــمــــســ الــ
والمستحضرات الصيدالنية والمكمالت 
الغذائية المتداولة فــي الكويت، وخفض 
هامش الربح المسموح به في ثمن بيعها 
بــنــحــو 5 بــالــمــئــة، مــقــارنــة بــهــامــش الــربــح 

السابق.

»الكهرباء« تضيف 900 ميغاواط للشبكة
● سيد القصاص

وافق الجهاز المركزي للمناقصات 
الــعــامــة عــلــى تــرســيــة مــنــاقــصــة تــوريــد 
وتــركــيــب وتــشــغــيــل وصــيــانــة وحـــدات 
توربينية غازية، تعمل بنظام الــدورة 
ــادة الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة  ــزيـ الــمــرّكــبــة لـ
ــع مــــحــــطــــة الــــصــــبــــيــــة لـــلـــقـــوى  ــ ــوقـ ــ ــمـ ــ بـ
الــكــهــربــائــيــة وتــقــطــيــر الــمــيــاه بــمــقــدار 
ــغـــاواط تـــضـــاف إلــــى الــشــبــكــة  ــيـ 900 مـ
الكهربائية في البالد ضمن المرحلة 
ــادة الـــطـــاقـــة بــــ 257.558  ــزيــ ــة لــ الـــرابـــعـ

مليون دينار، على أن يتم عمل الموازنة 
التثمينية للمناقصة. 

وأشــــــارت مـــصـــادر »الـــكـــهـــربـــاء« إلــــى أن 
المناقصة تأتي ضمن المشاريع الداعمة 
للشبكة الكهربائية فــي الــبــالد، لتتواكب 
مع التوسعات العمرانية وتوفر خدمات 
ــى مــــشــــاريــــع الـــمـــيـــاه  ــ ــة، إضــــافــــة إلــ ــاقــ ــطــ الــ

المختلفة التي تنفذها. 
ُيذكر أن إجمالي القدرة المركبة للطاقة 
الكهربائية فــي الــبــالد يــزيــد على 20922 
الف ميغاواط وتدفع الوزارة بطرح العديد 
من مشاريع إنتاج الطاقة في البالد ضمن 

خطتها التنموية مثل مشروع إضافة 250 
ميغاواط في محطة الصبية.

فــــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، كــــشــــفــــت آخـــــر 
ات الصادرة عن وزارة الكهرباء  اإلحصاء
والـــمـــاء والــطــاقــة الــمــتــجــددة عـــن تصدير 
الــشــبــكــة الــكــهــربــائــيــة فـــي الـــبـــالد للشبكة 
الخليجية 16202 مــيــغــاواط/ ســاعــة، في 
حــيــن أنــهــا اســتــقــبــلــت عــبــر شــبــكــة الــربــط 
11567 مــيــغــاواط / ساعة خــالل ديسمبر 
الــمــاضــي بــفــارق 4635 مــيــغــاواط/ ساعة 

لمصلحة الشبكة الكويتية الكهربائية.

حصر اختيار مدير جامعة الكويت بها
● أحمد الشمري

لعة في 
ّ
علمت »الــجــريــدة«، مــن مــصــادر مط

وزارة التعليم الــعــالــي، أن مجلس الجامعات 
الحكومية قـــرر، خـــالل اجــتــمــاعــه أمـــس، حصر 
صالحية تشكيل لجنة اختيار مدير الجامعة 
بــجــامــعــة الـــكـــويـــت دون ســــواهــــا، مــشــيــرة الــى 
أن مجلس الجامعات أخــذ بـــرّد إدارة الفتوى 
والتشريع حول قرار الوزير ومجلس الجامعات 

الحكومية بــشــأن تشكيل لجنة اختيار مدير 
الجامعة من خارج جامعة الكويت.

وأشـــارت المصادر الــى أن المجلس صادق 
على مقترح كلية الدراسات العليا فيما يتعلق 
بخطة وإعالن وشـروط القبول وأعداد المتوقع 
قبولهم للعام الجامعي 2024/2023، والموافقة 
أيضا على اقتراح كلية الدراسـات العليا بأعداد 
الــقــبــول بمنح الكلية بجامعة الــكــويــت للعام 

الجامعي المقبل. 

استمرار 
التعاون الطبي 

بين الكويت 
وأميركا في 

مجال التدريب
هولتسنايدر
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محمد جاسم

»حلبة جابر«  لـ
ً
 ومخرجا

ً
»فروانية البلدي« تقر مدخال

وافقت لجنة الفروانية في المجلس البلدي 
على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري 
استحداث مدخل ومخرج لموقع حلبة »جابر 
األحـــمـــد« لــلــســيــارات فـــي مــنــطــقــة الــضــجــيــج 
مـــن طــريــق 6.5، شــريــطــة الــتــأكــيــد وااللـــتـــزام 
باشتراطات ومعايير السالمة عند المدخل 

والمخرج. 
وأحــــالــــت الــلــجــنــة بـــرئـــاســـة نـــائـــب رئــيــس 
المجلس خالد المطيري كتب مختار منطقة 
العارضية إلى الجهاز التنفيذي، لرفع تقرير 
مفصل منها تحويل اإلشـــارة الضوئية من 
تقاطع ثالثي إلى تقاطع رباعي على امتداد 
طريق محمد بن القاسم الفاصل بين منطقة 
الــعــارضــيــة الــصــنــاعــيــة والـــرحـــاب والــرابــيــة 

مع شارع األردن، وبشأن استحداث مواقف 
سيارات خلف مدرسة الشيماء بنت الحارث 
الــمــتــوســطــة بـــنـــات فـــي مــنــطــقــة الــعــارضــيــة، 
وبشأن استحداث مواقف سيارات تنظيمية 
لصالة مناسبات مبارك الهيفي، واستحداث 
دوار ثالثي جديد فــي تقاطع طريق 52 مع 
طريق 40 الفاصل بين منطقتي العارضية 
السكنية والفردوس، وبشأن تحويل اإلشارة 
الــضــوئــيــة إلــــى تــقــاطــع ربـــاعـــي فـــي منطقة 

العارضية السكنية. 
وأبقت اللجنة على الجدول االقتراح المقدم 
بشأن تطوير طريق أرشيد القفيدي وطريق 
حمود الجابر، وطلب اإلدارة العامة لإلطفاء 
تخصيص موقع وقاية الفروانية ومواقف 
سيارات ضمن منطقة العارضية استعماالت 

حكومية.

»المهندسين«: تلقينا دعم العدواني 
آللية صرف بدالت منتسبينا

واصلت جمعية المهندسين مطالباتها بإقرار بدالت 
أعضائها في مختلف المواقع وخاصة بدل الموقع، مشيدة 
بتعاون وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حمد 
العدواني وموافقته على مقترح الجمعية وضع آلية دائمة 

لصرف هذه البدالت.
وقال رئيس الجمعية المهندس فيصل العتل إنه التقى 
الوزير بحضور أمين السر المهندس فهد العتيبي حيث 
تم عرض مطالب المهندسين بإقرار بدالتهم، وإن العدواني 
أبلغهم دعمه لهذا المطلب، مضيفا أننا »نثمن للوزير هذا 
الدعم وموافقته على تشكيل لجنة مشتركة لتنفيذ مبادرة 
تعيين المهندسين في مجال تدريس المواد العلمية في 
القطاع التعليمي واستعداد الوزارة للمشاركة في المجلس 
األكــاديــمــي العــتــمــاد الــمــؤهــالت الــهــنــدســيــة الــــذي تعكف 

الجمعية على تشكيله خالل الفترة المقبلة«.
وأوضـــح العتل أن »تنفيذ مــبــادرة تعيين المهندسين 

ستكون من خالل اعالن مشترك ووجود ضابطي اتصال 
مــن الجهتين لتوضيح متطلبات التعيين للمهندسين 
والمهندسات في مجال التدريس، وأبلغنا الوزير برغبة 
الجمعية في إحياء اللجنة المشتركة بين التعليم الهندسي 
بالجمعية والجهاز الوطني لالعتماد األكاديمي وضمان 
جودة التعليم والتي تعطلت منذ عدة سنوات«، مضيفا: أننا 
لقينا دعما منه لهذه الرغبة التي تؤكد حرصنا على ضمان 
جــودة التعليم الهندسي واعتبار جــودة التعليم الركيزة 
األساسية التي من خاللها تساهم مخرجات المؤسسات 
التعليمية في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية 

المستدامة.
وأشــــار الــعــتــل إلـــى انـــه »تـــم عـــرض تــأخــر الـــبـــدالت على 
العدواني وتلقينا أيضا الدعم لوضع آلية دائمة لصرف 
البدالت للمهندسين في مختلف قطاعات الدولة، من خالل 

االنظمة والقرارات والقوانين المعمول بها«.

 لـ »المدن العربية«
ً
 عاما

ً
العصفور أمينا

 في دعم المنظمة لتحقيق أهدافها
ً
المنفوحي: البلدية لم تأُل جهدا

ــــت  ــويـ ــ ــكـ ــ أعـــــلـــــنـــــت بـــــلـــــديـــــة الـ
ـــي الــمــهــنــدس عــبــدالــرحــمــن 

ّ
تـــول

العصفور منصب األمين العام 
لمنظمة الــمــدن العربية، خلفا 

لـــلـــمـــهـــنـــدس أحــــمــــد الـــصـــبـــيـــح، 
وذلك بعد موافقة ممثلي المدن 
العربية المشاركة باالجتماع 
الــطــارئ غير الــعــادي للمنظمة 

عبدالرحمن العصفور

منيرة األمير تسأل عن آليات
التعديل على المخطط الهيكلي

طلبت تزويدها بتشريعات المخطط الثالث 
• محمد جاسم

قـــــدمـــــت عـــــضـــــوة الـــمـــجـــلـــس 
ــــدي، الـــمـــهـــنـــدســـة مـــنـــيـــرة  ــلـ ــ ــبـ ــ الـ
األمير، أسئلة إيضاحية بشأن 
المخطط الهيكلي الرابع للدولة، 
وطــالــبــت »الــبــلــديــة« بــتــزويــدهــا 
بــنــســخــة مـــن اإلطـــــار الــقــانــونــي 
والتشريعي للمخطط الهيكلي 
الثالث للمراجعة، ومقارنته مع 
ما تم طرحه في المخطط الرابع، 
وتـــوفـــيـــر اعــــتــــمــــادات الـــجـــهـــات 
الحكومية المعنية وتأكيدها 
 في 

ً
لتضمين أهــدافــهــا جميعا

المخطط الهيكلي الرابع. 
وبّينت األمــيــر، في أسئلتها 
الموجهة الى الجهاز التنفيذي، 
ــيـــات  ــرح آلـ ــ ضــــــــرورة وجـــــــود شــ
التعديل على المخطط الهيكلي 
فــــي حـــــال تـــغـــيـــرت الــمــعــطــيــات 
أو التوجيهات العليا للدولة، 
ات »التي  متسائلة عــن اإلجــــراء
قـــمـــتـــم بــعــمــلــهــا لــلــســعــي نــحــو 
تــصــحــيــح الـــــقـــــرارات الــمــتــخــذة 
بالمخالفة للمخطط المعتمد، 
والـــدراســـات الــتــي تــم تقديمها 
ــات الــمــخــتــصــة  ــهــ ــجــ إلقـــــنـــــاع الــ

بالعدول عن قراراتها«. 
ــر مـــن  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ وذكـــــــــــــــرت أن الـ
التغيرات حدثت على توجيهات 
الـــمـــخـــطـــط الـــهـــيـــكـــلـــي الـــثـــالـــث، 
حيث لم يحتو على تفصيالت 
ــلــــى ســـبـــيـــل الـــمـــثـــال  ــة، عــ ــمــ ــهــ مــ
شروط وتفاصيل سكن العمال، 
ــد تـــــم عــــمــــل ســــكــــن لــلــعــمــال  ــ ــ وقـ
فــعــال رغـــم ذلــــك، أو حــتــى تغّير 
اســتــعــمــاالت األراضـــــــي، قــائــلــة: 
»كيف يتم معالجة هذه المواقف 
وتوفيق أوضــاعــهــا إذا خالفت 
التوجيهات في المخطط الرابع 

ما هو موجود على األرض«؟
وأضافت أنه في حال اعتماد 
الــمــخــطــط الــهــيــكــلــي الـــرابـــع؛ ما 
مـــســـاحـــة الـــمـــرونـــة فــــي تـــجـــاوز 
توجيهاته، وهل تم وضع آلية 
لــذلــك بالفعل فــي هــذا اإلصـــدار 
لتحقيق فاعلية أثناء التنفيذ، 
ــــدث إذا  ــحــ ــ مــــتــــابــــعــــة »مـــــــــــــاذا يــ
خالفت التوجيهات العليا أحد 
تـــوجـــهـــات الــمــخــطــط الــهــيــكــلــي 
بــعــد اعـــتـــمـــاده لــتــغــيــر الــتــوجــه 
الــعــام لــلــدولــة وأهـــدافـــهـــا، وهــل 
يصبح المخطط الهيكلي في 
، ومــــا هي 

ً
هــــذه الــحــالــة مــعــطــال

المعطيات التي تجعل اعتماد 
 
ً
المخطط الهيكلي للدولة أمــرا
حيويا وفق التجارب السابقة«؟

منيرة األمير

الذي عقد في الكويت أمس.
وبــارك المدير الــعــام لبلدية 
ــلـــس  ــمـــجـ ــت، رئـــــيـــــس الـ ــ ــويــ ــ ــكــ ــ ــ ال
الــتــنــفــيــذي، رئـــيـــس االجــتــمــاع، 
الــمــهــنــدس أحـــمـــد الــمــنــفــوحــي، 
فـــي كــلــمــة بــافــتــتــاح االجــتــمــاع، 
للمهندس الــعــصــفــور، متقدما 
ــيـــح  ــبـ ــلـــصـ ــر لـ ــ ــكــ ــ ــشــ ــ ــل الــ ــ ــزيــ ــ ــجــ ــ بــ
عـــلـــى مـــا قـــّدمـــه مـــن إســـهـــامـــات 
حقيقية ظــهــر أثــرهــا بمختلف 

المستويات.
ــال الــمــنــفــوحــي إن بــلــديــة  وقــ
 جـــــهـــــدا فــي 

ُ
ــــت لــــــم تـــــــــأل ــويـ ــ ــكـ ــ الـ

ــم مــنــظــمــة الــــمــــدن الــعــربــيــة  ــ دعـ
ــات الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا،  ــمــــؤســــســ والــ
ــعـــى نــحــو  لــتــمــكــيــنــهــا مــــن الـــسـ
أهدافها وتعزيز التعاون بين 

أعضائها.
وأوضــــح أن المنظمة عملت 
عــلــى تــوفــيــر أســـبـــاب االزدهــــــار 
والــــنــــمــــاء فــــي شـــتـــى الـــمـــجـــاالت 
المرتبطة بتنمية المدن العربية، 
مــؤكــدا اســتــمــرارهــا فــي السعي 
ــا الــتــنــمــويــة  ــهــ ــدافــ لــتــحــقــيــق أهــ
واالستراتيجية للمدن األعضاء.

فخر واعتزاز
ــفـــور إن  ــعـــصـ بــــــــــدوره، قــــــال الـ
ــكــــويــــت الــــتــــي تـــحـــتـــضـــن مــقــر  الــ
ــة مــنــذ  ــيـ ــربـ ــعـ مــنــظــمــة الــــمــــدن الـ
تــأســيــســهــا عــــام 1967 لــطــالــمــا 
ــز بــمــســاهــمــتــهــا  ــتـ ــعـ تــفــتــخــر وتـ
بــهــذه المنظمة، وتسعى دائما 

إلى تذليل الصعوبات والعقبات 
لتتمكن من أداء دورها المنشود.

وأشار إلى أنه لن يّدخر جهدا 
نحو العمل على تحقيق أهداف 
المنظمة ومــواجــهــة التحديات 
التي تواجهها مدننا، الفتا إلى 
أن األولـــويـــات ســتــكــون التركيز 
عــلــى تــعــزيــز بـــرنـــامـــج مــشــاركــة 
وتــوحــيــد الــجــهــود والــعــمــل بين 
ــمــــدن األعــــضــــاء والــمــنــظــمــات  الــ

التابعة.
ــه، قــــــال الــصــبــيــح  ــبــ ــانــ مـــــن جــ
ــه مــنــذ أن حــّمــلــنــي الــمــجــلــس  إنــ
األمانة عاهدت أن أبذل قصارى 
ــة الــــمــــنــــظــــمــــة  ــ ــدمــ ــ ــخــ ــ ــد لــ ــ ــهــ ــ ــجــ ــ الــ
بـــشـــتـــى الـــمـــســـتـــويـــات اإلداريــــــــة 
واالقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة والــــثــــقــــافــــيــــة 
والــعــلــمــيــة، مــشــيــرا إلــــى أنــــه آن 
الوقت لتجديد الطاقات والدماء 

لتحقق المنظمة أهدافها.

https://www.aljarida.com/article/11966
https://www.aljarida.com/article/11966
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https://www.aljarida.com/article/11970
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حدث يعترف بقتل »فلبينية طريق األرتال«
ب المجني عليها تحمل إقامة عمالة منزلية ومسجل بحقها قضية تغيُّ

 في 
ً
تمّكن قطاع األمن الجنائي، ممثال

اإلدارة العامة للمباحث الجنائية - إدارة 
البحث والتحري في محافظة الجهراء، 
ــن وكـــيـــل وزارة الـــداخـــلـــيـــة  ــــراف مــ ــــإشـ بـ
المساعد لشؤون األمن الجنائي اللواء 
حــامــد الـــدواس، والــمــديــر الــعــام لــإدارة 
الـــعـــامـــة لــلــمــبــاحــث الــجــنــائــيــة الــعــمــيــد 
يوسف السنين، ومساعد المدير العام 
ــــؤون الـــمـــحـــافـــظـــات الـــعـــمـــيـــد ولـــيـــد  ــــشـ لـ
الــفــاضــل، مــن فــك طــالســم قــضــيــة الجثة 
ــاة فــــي مــنــطــقــة  ــقـ ــلـ ــر عـــلـــيـــهـــا مـ ــثـ ــتــــي عـ الــ
صــحــراويــة بــالــقــرب مــن طــريــق األرتـــال، 
عندما تمكنوا مــن ضبط القاتل، الــذي 
تــبــيــن أنــــه حــــدث، وأن الــمــجــنــي عــلــيــهــا 

تعمل خادمة في منزل أسرته.

تحديد صاحبة الجثة

ــا مــصــدر  ــ وفــــي الــتــفــاصــيــل الـــتـــي رواهــ
أمني لـ »الجريدة« أن مدير إدارة البحث 
والــتــحــري فــي محافظة الــجــهــراء، العقيد 
سالم مرضي، ورئيس قسم مباحث تيماء، 
النقيب عبدالله شعف، شّكال فريق بحث 
مــن ضــبــاط وأفــــراد مكتب مــبــاحــث تيماء 
فــور اكتشاف الجثة، وشرعوا في عملية 
الــبــحــث عــن خــيــوط تــقــودهــم إلـــى الــقــاتــل، 
 إلى أن رجال المباحث حددوا الهدف 

ً
الفتا

األول فــي عــمــلــيــة الــبــحــث، وهـــو مــا تسفر 
عــنــه الــمــعــلــومــات الـــــواردة مـــن قــبــل إدارة 
الطب الشرعي والمتمثلة في تحديد هوية 

المجني عليها وأسباب الوفاة.

وأضـــاف الــمــصــدر أن الــطــب الشرعي 
ــنـــي عـــلـــيـــهـــا وكـــل  حــــــدد جـــنـــســـيـــة الـــمـــجـ
بــيــانــاتــهــا، وتــبــيــن أنـــهـــا تــحــمــل إقــامــة 
 للمادة 20 عمالة منزلية، ومسجل 

ً
وفقا

بحقها قضية تغيب منذ فترة طويلة، 
وهي من الجنسية الفلبينية، وتبين أن 
الــوفــاة نــاتــجــة عــن قــتــل المجني عليها 
ــة إضـــــرام  ــاولــ  ومــــحــ

ً
ــا ــهـ ــبـ ــعـــذيـ  وتـ

ً
ــا ــقـ ــنـ خـ

 إلــى أن رجــال 
ً
الــنــار فــي جثتها، مــشــيــرا

الــمــبــاحــث، بــعــد تــحــديــد هــويــة المجني 
عليها، توصلوا لمعلومات أنها تعمل 
ــيــــومــــي أو الـــشـــهـــري،  بـــنـــظـــام األجـــــــر الــ
وتمكنوا من تحديد المنزل الذي تعمل 

فيه، حسب إفادة إحدى صديقاتها.

اعتراف الجاني

وأضــاف المصدر أن رجــال المباحث 
تــوجــهــوا إلـــى الــمــنــزل الــــذي تــعــمــل فيه 
المجني عليها، وبالتحقيق مــع أفــراد 
العائلة اعترف ابنهم الحدث البالغ من 
 بــقــتــل الــمــجــنــي عليها 

ً
الــعــمــر 17 عـــامـــا

ــه، بـــعـــد أن ضــربــهــا  ــرتــ داخـــــل مـــنـــزل أســ
عــدة أيـــام، ومــن ثــم خنقها وتــوجــه بها 
إلــى الــمــنــطــقــة الــصــحــراويــة بــالــقــرب من 
طريق األرتـــال، وألــقــى بجثتها محاواًل 
 إلى 

ً
إضرام النار فيها لكنه فشل، الفتا

أن رجـــال الــمــبــاحــث اصــطــحــبــوا الــقــاتــل 
ــل 

ّ
إلـــى مــوقــع الــعــثــور عــلــى الــجــثــة، ومــث

جــريــمــتــه بــحــضــور وكــيــل الــنــائــب الــعــام 
لنيابة األحداث.

من جانب آخر، وفي تفاصيل قضية 
ــن قــبــل  ــ ــــرت مــ ــــضــ ــــي أحــ ــتـ ــ الــــمــــواطــــنــــة الـ
ــا إلــــى مــســتــشــفــى الـــجـــهـــراء وهــي  ــهـ ذويـ
ــلـــغـــت مــــصــــادر أمــنــيــة  ــدة، أبـ ــ ــامـ ــ ــثـــة هـ جـ
»الـــجـــريـــدة« بـــأن تــقــريــر الــطــب الــشــرعــي 
حسم الموضوع في هذه القضية، بعد 
أن دلت المعاينة أن الوفاة طبيعية، وال 
توجد أي شبهة جنائية، مشيرة إلى أن 
وكيل النائب العام أمر بتسجيل قضية 

وفاة طبيعية.
وفي آخر تطورات قضية العثور على 
شابين متوفيين في بناية قيد اإلنشاء 
بــمــنــطــقــة مـــيـــدان حـــولـــي، قــالــت مــصــادر 
أمنية لـــ »الــجــريــدة« إن رجــال المباحث 
مازالوا يواصلون التحقيق في القضية، 
واستدعوا أقارب وأصدقاء المتوفيين، 
لــالســتــفــســار عـــن ســبــب وجـــودهـــمـــا فــي 
هــذا الــمــوقــع، كــمــا تــم تــفــريــغ هاتفيهما 
لالطالع على آخر االتصاالت التي تمت 

معهما، ومن قبل أي شخص.
ــادر أن جـــثـــتـــي  ــ ــــصــ ــمــ ــ وأوضـــــــحـــــــت الــ
الشابين لم يبد عليهما أي آثــار عنف، 
حــــســــب مـــــا ورد فـــــي الــــتــــقــــريــــر األولــــــي 
ــى أن  ــ ــ ــيــــرة إلـ ــــي، مــــشــ ــرعـ ــ ــــشـ لـــلـــطـــبـــيـــب الـ
تحريات رجال المباحث األولية قادتهم 

إلى معلومات مهمة بشأن القضية.

محمد الشرهان

الطب الشرعي أثبت 
أن وفاة مواطنة 

مستشفى الجهراء 
طبيعية

األمن الجنائي 
يواصل التحريات 
حول جثتي ميدان 

حولي

فائقو الثانوية العامة يغادرون 
إلى طاجيكستان ورواندا

فــي إطـــار التنسيق والــتــعــاون المشترك 
بــيــن وزارة الــتــربــيــة والــصــنــدوق الــكــويــتــي 
ــيـــة، وضــمــن  لــلــتــنــمــيــة االقـــتـــصـــاديـــة الـــعـــربـ
برنامج »كن من الفائقين«، نظم الصندوق 
بالتعاون مع »التربية« للطلبة الفائقين من 
الصف الثاني عشر فــي المرحلة الثانوية 
لــلــعــام الــدراســي ٢٠٢٢/٢٠٢١، رحلتين إلــى 
الــدول المستفيدة مــن الــصــنــدوق، وشملت 
الرحلة األولى الطالبات الفائقات من الصف 
الثاني عشر متجهة إلــى روانـــدا، والرحلة 
الثانية للطالب الفائقين في الصف الثاني 

عشر متجهة إلى طاجيكستان.

يأتي ذلــك في إطــار سعي وزارة التربية 
والصندوق الكويتي لتحفيز الطلبة على 
التفوق وتنمية الحس الوطني، عن طريق 
تعريفهم بمكانة الكويت فــي المجتمعات 
الــعــربــيــة والــنــامــيــة، وجــهــودهــا فــي تحقيق 
ــانــــب تــطــويــر  ــة، إلـــــى جــ ــيـ ــمـ ــالـ ــعـ الـــتـــنـــمـــيـــة الـ
مــهــارات الــبــحــث عــن الــمــعــرفــة لــدى الطلبة، 
ومــســاعــدتــهــم عــلــى اكــتــشــاف قـــدراتـــهـــم في 
االعتماد على أنفسهم، وتحمل المسؤولية، 

وإدراك أهمية العمل الجماعي.

الطالبات الفائقات قبيل المغادرة إلى رواندا

 في حريق بناية بالسالمية
ً
إصابة 11 شخصا

 بــــحــــاالت اخــتــنــاق 
ً
أصـــيـــب 11 شـــخـــصـــا

وإجــهــاد حـــراري، جـــراء حــريــق كبير اندلع 
صباح أمــس في بناية بمنطقة السالمية. 
كما أسفر الحادث عن خسائر مادية جسيمة 

لحقت بالشقة التي اندلعت فيها النيران.
وذكــرت إدارة العالقات العامة واإلعــالم 
ــام، أن إدارة الــعــمــلــيــات  ــعـ ــاء الـ ــفـ بــقــوة اإلطـ
 
ً
المركزية بقوة اإلطــفــاء الــعــام تلقت بالغا
ــدالع حــريــق فــي بناية  صــبــاح أمـــس عــن انــ
سكنية مكونة من تسعة أدوار بالسالمية، 
مشيرة إلى أنه فور تلقي البالغ تم تحريك 
مركزي إطفاء السالمية والبدع إلى موقع 

الحادث.
وأوضحت اإلدارة أن رجال اإلطفاء، وفور 
وصولهم، تبين لهم أن الحريق اندلع في 
 
ً
شقة بــالــدور الثامن، وأن هناك أشخاصا
محشورين جــراء كثافة الدخان، الفتة إلى 
 أواًل عــلــى إنــقــاذ 

ً
ــال اإلطـــفـــاء عــمــلــوا أن رجــ

األشــخــاص المحشورين وســكــان البناية، 
ومن ثم شرعوا في مكافحة النيران.

ــارت إلــى أن رجـــال اإلطــفــاء تمكنوا  وأشــ
 حاصرتهم النيران 

ً
مــن إنــقــاذ 11 شخصا

واألدخنة، وتم تسليمهم إلى فنيي الطوارئ 

الطبية، ونقلهم إلى المستشفى، بعدما تبين 
إصابتهم بحاالت اختناق وإجهاد حراري.

● محمد الشرهان

رجال »اإلطفاء« يكافحون الحريق

ذكرت إدارة االرصاد الجوية، أمس، ان الطقس 
غير مستقر وشهد ضبابا كثيفا يستمر حتى 

ساعات الصباح االولى من اليوم.
وقالت رئيسة قسم تنبؤات الطيران باإلدارة 
أميرة العازمي لـ »كونا«، ان البالد تتأثر بامتداد 
مرتفع جــوي مصحوب بكتلة هــوائــيــة رطبة 
وهــدوء في سرعة الرياح ما يتسبب في حالة 

من االستقرار في األحوال الجوية.
وأضــافــت الــعــازمــي أن مــدى الــرؤيــة االفقية 
انخفض الى ما دون 1000 متر، وانعدمت في 
بعض المناطق، ومــن المتوقع معاودة تكون 
الضباب الكثيف ليال اليوم ويستمر الى صباح 
غد. وأشارت الى ان الرؤية االفقية تشهد تحسنا 
نسبيا اعتبارا من ليل بعد غد، مشيرة إلى أن 
درجــات الحرارة الصغرى بين 7 و10 درجات 

مئوية والعظمى بين 17 و20 درجة. 
ومن جهتها، أعلنت مؤسسة الموانئ توقف 
حركة المالحة البحرية مؤقتا في موانئ الشويخ 
والشعيبة والــدوحــة بسبب تقلبات األحـــوال 

الجوية. وقالت المؤسسة، في بيان صحافي، 
إنها أوقفت حركة المالحة في هذه الموانئ منذ 
الساعة الثامنة صباحا إثر تدني مستوى الرؤية 
األفــقــيــة وحــرصــا منها عــلــى ســالمــة المالحة 
البحرية والطواقم ومنشآت الموانئ التابعة لها، 
لتعود وتعلن بعد ظهر أمس استئناف الحركة.

بدورها، قالت اإلدارة العامة للطيران المدني، 
إن حــركــة المالحة الجوية فــي مــطــار الكويت 

الــدولــي تسير بــصــورة طبيعية رغـــم تقلبات 
األحوال الجوية وموجة الضباب التي تشهدها 

البالد حاليا.
وأوضح نائب المدير العام لشؤون المالحة 
الجوية فــي الطيران المدني المهندس عماد 
الجلوي في تصريح لـ »كونا« أن حركة الطائرات 
لم تتأثر بحالة الطقس الحالية، مؤكدا أنه تم 
تفعيل خطة الطوارئ للتعامل مع هذا الوضع.

ً
الضباب يوقف المالحة البحرية مؤقتا
ً
الضباب يوقف المالحة البحرية مؤقتا

 من بعد غد
ً
 من بعد غد»األرصاد«: تحسن الرؤية بدءا
ً
»األرصاد«: تحسن الرؤية بدءا

»التطبيقي«: منتدى األمن السيبراني 
ينطلق 15 فبراير المقبل

الشهوان: يسعى إلى تعزيز ثقافة أمن المعلومات
أعلن قسم تكنولوجيا الهندسة 
اإللــكــتــرونــيــة فــي كلية الـــدراســـات 
الــتــكــنــولــوجــيــة بــالــهــيــئــة الــعــامــة 
لــلــتــعــلــيــم الــتــطــبــيــقــي والـــتـــدريـــب، 
بالتعاون مع جامعة الخليج للعلوم 
والتكنولوجيا، تنظيم المنتدى 
األول لـــأمـــن الـــســـيـــبـــرانـــي، تحت 
عنوان »األمن السيبراني – تحديات 
وحلول«، برعاية وزير التربية وزير 
التعليم العالي والبحث العلمي 
د. حمد العدواني، يومي 15 و16 
فــبــرايــر الــمــقــبــل، فـــي مــقــر الهيئة 

الرئيسي بالشويخ.
وأشــــار القسم، فــي بــيــان أمــس، 
إلــى أن المنتدى سيكون برعاية 
استراتيجية من هيئة االتصاالت 
ونظم المعلومات ورعــايــة تقنية 
من المعهد العالمي للمهندسين 
الكهربائيين واإللكترونيين فرع 

الكويت. 
وأفادت رئيسة قسم تكنولوجيا 
الــهــنــدســة اإللـــكـــتـــرونـــيـــة د. فـــداء 
الشهوان بأن هذا المنتدى يسعى 

إلــى تحقيق العديد من األهــداف، 
أبرزها تعزيز أهمية ودور ثقافة 
أمن المعلومات في سرعة التطور 
التكنولوجي، وإشـــراك وتشجيع 
المهتمين بالتعرف واالستفادة من 
آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا 
ــال األمــــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي،  ــجــ ــــي مــ فـ
وإكسابهم المهارات الالزمة بما 

يتماشى مع رؤية الكويت 2035.
وذكــــرت الــشــهــوان أن المنتدى 
يــــســــلــــط الــــــــضــــــــوء عـــــلـــــى أحــــــــدث 
المعلومات والتهديدات السيبرانية 
ذات الصلة باألنظمة والعمليات، 
وتــوضــيــح كيفية االســـتـــفـــادة من 
الموارد وبرامج المساعدة المتاحة 
بمختلف الــتــخــصــصــات، لتوفير 
الحماية في بيئات العمل المختلفة، 
من خــالل حلقات نقاشية وورش 
عمل يقدمها المختصون في هذا 

المجال.
وبينت أن المنتدى سيصاحبه 
ــــي مــجــال  ــعــــرض مــتــخــصــص فـ مــ
التكنولوجيا وأمـــن المعلومات، 
ويشارك فيه الرعاة والمؤسسات 
الــحــكــومــيــة والــشــركــات الــخــاصــة، 
مضيفة أنه »سيتم تنظيم مسابقة 
طالبية ضمن فعاليات المنتدى، 
يــتــم خــاللــهــا عـــــرض مــشــاريــعــهــم 
وابتكاراتهم فيما يختص بمجال 
التكنولوجيا واألمـــن السيبراني 
وتقديم الحلول التكنولوجية لها«.

فداء الشهوان

الجامعة توزع الجامعة توزع 
شهادات خريجيهاشهادات خريجيها

واصـــــــلـــــــت إدارة شـــــــؤون 
ــة  ــعــ ــامــ الـــــخـــــريـــــجـــــيـــــن فــــــــي جــ
ــيـــم  ــلـ الـــــــكـــــــويـــــــت، أمـــــــــــــس، تـــسـ
شـــــهـــــادات خـــريـــجـــي الــفــصــل 
الـــدراســـي األول 2022/ 2023 
عـــلـــى خـــريـــجـــي كــلــيــتــي اآلداب 
والعلوم االجتماعية، وذلك على 

مسرح عبدالله الجابر.
وكــشــفــت اإلدارة، فــي تصريح 
صحافي، عن استمرارها بتوزيع 
شهادات خريجي الفصل الدراسي 
األول 2022/ 2023، مشيرة إلى أن 
اإلدارة خصصت اليوم لتوزيع 
شهادات خريجي كليتي »العلوم 
اإلدارية« و»الهندسة والبترول«. 
ــوم غـــد لــتــوزيــع  كــمــا خــصــصــت يــ
شهادات خريجي التربية، بينما 
خصصت يـــوم األربـــعـــاء لتوزيع 
شهادات خريجي الكليات التالية 
»العلوم، والصحة العامة، والعلوم 

الطبية المساعدة«.
مــن جــانــب آخـــر، أعلنت عمادة 
القبول والتسجيل في الجامعة عن 
فترة السحب واإلضافة؛ مرحلة رقم 
»3« حتى يوم غد في نظام الطالب، 
ــيـــرة إلــــــى أن الــــحــــد األقـــصـــى  مـــشـ
لــلــوحــدات وفقا لالئحة الــوحــدات 

دون مواعيد مسبقة.
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رفض نيابي ألي تنازالت: ال سحب للتقارير أو االستجوابات
أكدوا أن شروط الحكومة غير مقبولة... وعليها حضور جلسة الغد أو االستقالة

وسط تفاعل واسع مع مانشيت »الجريدة« أمس »ال جلسات 
حتى صدور حكم الدستورية«، أكد مقدما استجواَبي وزيَري 

المالية والدولة لشؤون مجلس الوزراء عدم وجود أي نية لسحب 
استجوابيهما، في وقت جددت اللجنة المالية تأكيدها عدم 

سحب تقاريرها ما لم تقدم الحكومة التعهدات المطلوبة. 
وفي ظل هذه األجواء، استمر التصعيد النيابي ضد الحكومة، 

مع مطالبة لرئيس مجلس الوزراء بحضور جلسة الغد، أو تقديم 
استقالته.

أكــد النائب مــبــارك الحجرف رفضه تأجيل أو 
سحب االستجواب المقدم منه إلى وزيــر المالية 
ــر الــدولــة لــلــشــؤون االقــتــصــاديــة واالســتــثــمــار  وزيـ
عــبــدالــوهــاب الــرشــيــد، مبينا أنــه لــن يقبل بخلط 

األوراق وسيواصل دوره بشفافية.
وقــال الحجرف في تصريح صحافي بمجلس 
األمـــة إنـــه لــن يقبل إال بــصــعــود الــوزيــر المنصة، 
وتــفــنــيــد مـــحـــاور االســـتـــجـــواب، وكــشــف الــحــقــائــق 
للشعب الكويتي عما تم ارتكابه من جرائم بحق 
المال العام واالستثمارات وحقوق المشتركين في 

التأمينات االجتماعية من المتقاعدين.
وأضاف أن الحكومة ال تملي عليه إطالقا سحب 
االستجواب لحضور الجلسة، وهو أمر مرفوض، 
مبينا أن المسائل إذا لــم تحل بشكل ودي، فإن 
منصة االستجواب ستكون لوزير المالية وغيره.

وتابع: »ال سحب وال تأجيل لالستجواب الذي 
استنفد مــدتــه الــدســتــوريــة، ولسنا ممن يشترط 
عليهم سحب االستجوابات، بل يشترطون على 
غيرنا، نحن مؤتمنون، وأقسمنا بالذود عن حريات 

الشعب ومصالحه وأمواله«.
وقال الحجرف انه متفهم لموقف وزير المالية 
ومحاوالته خلط األوراق من خالل وسائل التواصل 
والـــصـــحـــف، مــبــيــنــا أنــــه لـــن يــقــبــل بــخــلــط األوراق 
 مـــن وزيـــر 

ً
وســـيـــواصـــل دوره بــشــفــافــيــة، مــتــمــنــيــا

المالية صعود المنصة حتى يعلم الشعب الكويتي 
ممارسات الوزير السيئة وعجزه عن القيام بمهامه 
ــام واالســـتـــثـــمـــارات  ــعـ ــال الـ ــمـ ــة لــحــمــايــة الـ ــ ــــوزاريـ الـ

الكويتية في الخارج والداخل.

واعـــتـــبـــر أن عــــدم حـــضـــور الــحــكــومــة الــجــلــســة 
الماضية التي كان من المفترض أن تناقش قانون 
الــقــروض والقضايا الشعبية وتمثيل الحكومة 
بوزيرين وانسحابهما من الجلسة أمر غير مقبول.

وأوضح أن عدم حضور الجلسات سابقة خطيرة 
في تاريخ سمو رئيس مجلس الوزراء السياسي، 
مبينا أن ترتيب البيت الــوزاري واختيار الفريق 

الحكومي هو ما يجلب االستقرار السياسي.
وقال مخاطبا سمو رئيس مجلس الوزراء: أنت 
أمــام استحقاق دستوري وجــدول أعمال، فإما أن 
تحضر الجلسات وتتحمل مسؤولياتك الدستورية 
والسياسية أو تقدم استقالتك إذا لم تكن قــادرا، 

وهناك من هم قادرون على إدارة البلد.
ولفت إلى رفضه أن يتم التعامل بأسلوب )أطفال 
سياسة(، مبينا أن سياسة الــهــروب ال ينتهجها 
السياسي الناضج، وال يقبلها أي مواطن كويتي.

وقال الحجرف: أذّكر سمو رئيس مجلس الوزراء 
بالكلمة التي ألقاها في الخطاب األميري، وحرص 
فــيــهــا عــلــى إعـــــادة تــرمــيــم الــعــالقــة الــتــي انتهكت 
بين المجلس والحكومة فــي المرحلة الماضية، 
متسائال: هــل عــدم حــضــوركــم الجلسة الماضية 
نوع من التعاون؟ وهل ما يقوم به الوزيران براك 
الشيتان وعبدالوهاب الرشيد منسجم مع التعاون؟
ــــوزراء ليست مع  وأضــــاف أن مشكلة رئــيــس الـ
مجلس األمـــة، بــل مــع حكومته ووزرائــــه وكيفية 
اختياره وزراءه، مؤكدا أن الوزراء يجب أن يكونوا 
منسجمين مــع الــخــطــاب األمــيــري الـــذي نــطــق به 

»ولكن ما نراه يخالف المأمول«.
ــتـــطـــرد الـــحـــجـــرف: مـــن أشـــــار عــلــيــك بــعــدم  واسـ
ــم يـــشـــر عـــلـــيـــك بـــخـــيـــر، لــكــن  ــ ــلـــســـة لـ ــور الـــجـ حــــضــ
ــّر مـــن يــحــّرضــك عــلــى عـــدم حــضــور  ــ ــى واألمــ ــ األدهـ
الــجــلــســة الــمــقــبــلــة، وهــــي جــلــســة االســـتـــجـــوابـــات 
واالســتــحــقــاقــات الشعبية إلــى حين صـــدور حكم 
الــمــحــكــمــة الــدســتــوريــة، فــهــو يـــقـــودك إلـــى مرحلة 

اإلعدام السياسي.
وأكد الحجرف أن عدم حضور الجلسات المقبلة 
هو مفترق طرق بين المجلس والحكومة، مبينا أن 
»الهروب هو وسيلة كل ضعيف، والرجل القوي ال 
يهرب، بل يواجه مصيره بحلوه ومره، ويقول هذا 

أقدر عليه وهذا ال أقدر«.

حضور الجلسة
من جهته، طالب مقرر اللجنة المالية النائب 
صالح عاشور الحكومة بضرورة حضور الجلسة 
المقرر عقدها غدا كمؤشر للتعاون بين الحكومة 
والمجلس، من دون وضع أي شروط على مجلس 

األمة.
ــال عـــاشـــور، فـــي تــصــريــح أمــــس، إن غالبية  وقــ
الشعب الكويتي يعقدون آماال كبيرة على رئيس 
مجلس الــوزراء سمو الشيخ أحمد نــواف األحمد 
وحكومته، وإن لدى سموه دعما غير محدود من 
الــشــعــب ومـــن مجلس األمــــة، ويــفــتــرض أن يلمس 

التطوير والتنمية واإلنجاز في عهده.
واعــتــبــر أن عـــدم تــعــّهــد رئــيــس مجلس الــــوزراء 
ــن  ــديـ ــاعـ ــقـ ــتـ ــمـ بـــــــزيـــــــادة الــــــــرواتــــــــب ومـــــعـــــاشـــــات الـ
والــمــســاعــدات االجــتــمــاعــيــة وإلـــغـــاء الــفــوائــد غير 
القانونية ال يعني سحب هذه المواضيع من جدول 

أعمال المجلس.
وأكد أن هذه القوانين ستتم مناقشتها، وهناك 

جلسة سابقة لمجلس األمة

جنان بوشهري

مجال للتعاون وإقــرار بعض هذه القوانين التي 
تصب في المصلحة العامة وتنسجم مع التوجه 

الحكومي الوارد في برنامج عمل الحكومة.
ورأى أن عدم التزام الوزراء بالصعود إلى منصة 
االستجوابات المقّدمة لهم مخالف ألبسط القواعد 
الدستورية، مبينا أن الوزير الواثق بعمله يصعد 
د محاور االســتــجــواب، ومــن ال 

ّ
إلــى المنصة ويفن

يملك الـــقـــدرة عــلــى الــمــواجــهــة وتــفــنــيــد الــمــحــاور، 
فعليه االستقالة.

وفي السياق ذاته، قال النائب محمد هايف، إن 
الموضوعات المعروضة على جدول األعمال يمكن 
ات المشتركة  تعديلها من خالل التشاور واللقاء
 أن االنــغــالق الحكومي 

ً
بــيــن السلطتين، مــعــتــبــرا

.
ً
 سليما

ً
 سياسيا

ً
والعمل المنفرد ليسا عمال

وطـــالـــب هـــايـــف فـــي تــصــريــح أمــــس الــحــكــومــة 
»بنضج أكــثــر فــي التعامل مــع الـــنـــواب«، مضيفا: 
»رغــم سوء الكثير من الحكومات السابقة، فإنها 
كانت أكثر تفاعال مع النواب وهــذا ما لم نلمسه 

في الحكومة الحالية«.
وبشأن القروض، رأى هايف أن هذا الموضوع 
لــيــس مــحــصــورا بــقــانــون واحــــد، فــهــنــاك أكــثــر من 
قانون معروض على المجلس، موضحا أن العنصر 
المفقود في معالجة هذه القوانين واستقرار رأي 
الــنــواب فيها عــدم الــتــواصــل الحكومي مــن خالل 
الزيارات واالجتماعات وااللتقاء بالكتل النيابية 
والــنــواب والــتــشــاور، »باعتباره العمل السياسي 

الذي نعرفه منذ سنوات«.
ــغــــالق واالنــــــــزواء بـــزاويـــة  ــدد عــلــى أن »االنــ ــ وشـ
ــن خـــــالل اإلعــــــــالم وعــــــدم الــنــقــاش  ــاطـــب مــ ــتـــخـ والـ
والتشاور ال يمت للعمل السياسي بصلة، السيما 
أن الحكومة ال يمكن أن تعمل بمفردها، وكذلك 

المجلس«.

أسوأ من تأجيل االستجوابات
بـــدوره، قــال النائب محمد المطير: »مــن صاغ 
خبر )ال جلسات حتى صــدور حكم الدستورية(« 
أو من سيتبنى هذا التوجه، قطعا ال يتمتع بالحد 
األدنى من المنطق، ألن هذا التوجه أسوأ من تأجيل 
االستجوابات المزمع تقديمها، وسيدخل البلد في 

نفق مظلم ال أحد يتمناه«.
مـــن نــاحــيــتــه، ذكــــر الــنــائــب ســـعـــود الــعــصــفــور: 
ــاء عـــن هـــذا الــتــوجــه - مـــن دون  ــبـ »إذا صــحــت األنـ
استقالة - لدى الحكومة، فسيتحمل رئيس مجلس 
الوزراء مسؤولية تعمد تعطيل عمل مجلس األمة، 

والتخلي عن واجباته الدستورية«.
من جهته، قال النائب فيصل الكندري: »ندعو 
الحكومة لحضور جلسة الغد ألهميتها للشعب 
الكويتي، واقــرار القوانين الموجودة على جدول 

األعمال«.
ــائــــب د. عـــبـــدالـــكـــريـــم الــــكــــنــــدري أن  ــنــ وذكـــــــر الــ
»مسؤولية مــا يتناقله اإلعـــالم عــن الحكومة يقع 
على عاتقها، تنفيه أو تــؤكــده وتتحمل تبعاته، 

ومسؤوليتنا أال نسمح بأي تجاوز دستوري«.
وأفــــاد الــنــائــب شعيب شــعــبــان بــأنــه »كــلــمــا زاد 
التأخر الحكومي في الرد على هكذا أخبار، اهتزت 
ثقة الناس بالحكومة، وبعيدا عن صحة الخبر من 
عــدمــه، فإننا مستمرون فــي التعامل مــع أي أزمــة 
وفق الدستور والالئحة، ولن نحيد عنهما، مهما 

ف الثمن«.
ّ
كل

»الظواهر السلبية« ناقشت »التفكك األسري«
ناقشت لجنة القيم ومعالجة الظواهر السلبية 
مـــوضـــوع الــتــفــكــك األســـــري، بــحــضــور وكــيــل وزارة 
العدل ومسؤولي التنمية األسرية في وزارة الشؤون 

االجتماعية.
وقـــال رئــيــس اللجنة الــنــائــب محمد هــايــف، في 
تــصــريــح صــحــافــي بــمــجــلــس األمـــــة، عــقــب اجــتــمــاع 
الــلــجــنــة أمــــس، إنـــه بــعــد الــنــقــاش، تــبــيــن أن أســبــاب 
التفكك األســري كثيرة من أبرزها ما يتعلق بكثرة 

حاالت الطالق وعدم تواصل األسرة مع من يعيلها 
بسبب القضايا والسجون، إلى غير ذلك من األسباب.
وأضــــاف هــايــف أن اللجنة طــرحــت مقترحاتها 
لمعالجة الموضوع، منها عقد دورات قبل الزواج، 
 إلــــى أنـــهـــا ســتــســتــمــر فـــي لـــقـــاء الــمــعــنــيــيــن 

ً
مـــشـــيـــرا

فـــي الــجــهــات الــحــكــومــيــة ومــنــهــم االخــتــصــاصــيــون 
ــــــي الــشــؤون 

َ
االجــتــمــاعــيــون والــنــفــســيــون فـــي وزارت

والتربية.
جانب من اجتماع اللجنة أمس

في تصريح له أمــس، أعــرب النائب 
مبارك الحجرف عن شكره لسمو أمير 
البالد على المكرمة السامية بالعفو 
عــن مجموعة مــن المواطنين، مشددا 
عــلــى ضـــــرورة اســتــكــمــال مــلــف الــعــفــو 
والمصالحة الوطنية والنأي بما يصدر 
عـــن الــمــقــام الــســامــي عـــن أي مــتــاجــرة 

سياسية.
ــيـــن أن مـــلـــف الـــعـــفـــو لـــيـــس مــلــفــا  وبـ
ــدا، مــبــيــنــا أنـــه كـــان أحـــد مقدمي  ــديـ جـ
اقــتــراح بــقــانــون بــشــأن الــعــفــو الشامل 
منذ مجلس 2016 وأعـــاد تقديمه في 
مجلس 2020 وكــذلــك تــقــدم بــه مــع 31 
نائبا فــي المجلس الــحــالــي، مضيفا: 
ــع رئـــيـــس الـــــــوزراء  وبـــعـــد جـــلـــوســـي مــ
أبــلــغــنــي أن هـــنـــاك رغـــبـــة حــقــيــقــيــة من 
القيادة السياسية في طي هذا الملف 
وملف المصالحة الوطنية، ولذلك آثرنا 
التعاون وسكتنا في الفترة الماضية 

حتى يطوى هذا الملف بشكل عام.
ــذا الــمــلــف لم  ــد الــحــجــرف أن هــ ــ وأكـ
ــازال منتقصا،  يــطــو بــالــكــامــل بــعــد ومــ
مطالبا بــأن يطوى الملف بشكل عام 
حتى تذهب الحقبة التي حصلت فيها 
هــذه المشاكل بالكامل، »وطالما أننا 

نتحدث عن عهد جديد فيجب أن يذهب 
ما مضى بكل ما فيه«.

ــرا  ــ ــاك أسـ ــنــ ــن الــــحــــجــــرف أن هــ ــيــ وبــ
كويتية تطمح إلــى العفو عن أبنائها 
سواء من هم خارج الكويت من أمثال 
الـــشـــاب عــبــدالــرحــمــن طــالــب العجمي 
ــم  ــهـ ــنـ أو مــــــن هــــــم فــــــي الـــــســـــجـــــون ومـ
المسجونون في تشاورية قبيلة شمر، 
مشددا على أن هــذه الملفات يجب أن 

تطوى وال تترك لألهواء السياسية.
وســجــل اعــتــراضــه على آلــيــة تعامل 
لجنة العفو ورئيسها مع هذا الملف، 
وقال: أسجل تحفظي عن تعامل لجنة 
العفو ورئيسها خصوصا أنها رغبة 
ســامــيــة، وأن مــرســوم العفو صــدر في 
شــهــر نوفمبر الــمــاضــي، مــشــددا على 
أن المكرمة األميرية السامية يجب أال 

تقبل التجزئة أو المساومة.
كما شدد على ضرورة النأي بالمقام 
السامي وما يصدر عنه عن أي متاجرة 
سياسية، مشيرا إلى أن الجميع يعلم 
مـــا حــصــل فـــي هــــذا الــمــلــف فـــي اآلونــــة 
األخــيــرة، ولكن نريد أن يطوى الملف 

جملة وتفصيال.

بوشهري: ال تراُجع عن استجواب الشيتان
»قانون تعارض المصالح خطوة أولى في طريق اإلصالح«

بينما أكـــدت أنــه »ال تــراجــع عــن االســتــجــواب 
الموجه إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
براك الشيتان، وعلى الحكومة التعامل مع جلسة 
الثالثاء وفق األطر الدستورية«، قالت النائبة د. 
جنان بوشهري إن قانون تعارض المصالح، نشر 
في صحيفة »الكويت اليوم«، وهو أحد متطلبات 
اإلصــالح السياسي واإلداري، وضابط رئيسي 
في تقويم العالقة الوظيفية وحوكمتها مع ما 
يعرض على القياديين والموظفين الحكوميين 
من مواضيع قد يمثل النظر فيها واتخاذ القرار 

شبهة تعارض مصالح.
وأضافت بوشهري، في تصريح: »لقد سعيت، 
والــزمــالء الــنــواب، منذ بداية الفصل التشريعي 
الحالي إلى وضع خريطة تشريعية إصالحية 
نــأمــل مــن خاللها المحافظة على الــمــال الــعــام، 

ومكافحة الفساد واستغالل المناصب أيا كان 
مستواها الوظيفي، وتحقيق المتطلبات األممية 

لتعزيز الجهود الدولية في مكافحة الفساد«.
وتابعت: »وإذ صدر القانون بصيغته الحالية، 
فــإنــنــا أمــــام تــشــريــع جــديــد ومـــمـــارســـة جــديــدة، 
تــتــطــلــب رعــايــتــهــا مـــن الــســلــطــتــيــن الــتــشــريــعــيــة 
والتنفيذية، وتــحــتــاج إلــى مــراجــعــات مستمرة 
لتطوير القانون وسد أي ثغرات قد تتبين أثناء 
التطبيق«، داعــيــة »الحكومة ممثلة بأجهزتها 
اإلعالمية إلى تدشين حمالت توعوية وتثقيفية 
عن القانون ليكون الجميع على درايــة واطــالع 
على حقوقه وواجــبــاتــه، كما هــو واجـــب عليها 
االلــتــزام بما ورد فــي القانون مــن نشر الالئحة 

التنفيذية خالل ثالثة أشهر من صدوره«.

 أو استقالتكم... ولسنا ممن تشترطون عليهم سحب االستجوابات
ً
• الحجرف لرئيس الوزراء: حضوركم غدا

• عاشور: عليها الحضور بال شروط... ومن ال يملك قدرة المواجهة فعليه االستقالة
 مع النواب

ً
• هايف: رغم سوء حكومات كثيرة سابقة لكنها كانت أكثر تفاعال

• العصفور: رئيس الوزراء سيتحمل مسؤولية تعّمد تعطيل عمل مجلس األمة

 برئاسة رئيس مجلس األمــة 
ً
 أمــس اجتماعا

ً
عقد مكتب المجلس اجتماعا

أحمد السعدون.
وحضر االجتماع كل من نائب رئيس مجلس األمة محمد المطير، وأمين سر 
المجلس أسامة الشاهين ومراقب المجلس د. عبدالكريم الكندري، ورئيس لجنة 
الشؤون المالية واالقتصادية النائب شعيب المويزري، ورئيس لجنة الشؤون 
التشريعية والقانونية النائب مهند الساير، ورئيس لجنة األولويات عبدالله 

فهاد واألمين العام للمجلس عادل اللوغاني.

هايف: غرفة التجارة كيان اقتصادي
عالمي ال يمكن إلغاؤه

ضــــمــــن الــــتــــصــــريــــح الـــــذي 
أدلـــــى بـــه فـــي مــجــلــس األمـــة 
أمـــس، أبـــدى الــنــائــب محمد 
هايف رفضه القتراح إلغاء 
غــــــرفــــــة تـــــــجـــــــارة وصــــنــــاعــــة 
ــرا إلـــــــى أن  ــيــ ــت، مــــشــ ــ ــويـ ــ ــكـ ــ الـ
الغرفة كيان متعارف عليه 
عالميا، وال يمكن إلغاء هذا 
الــكــيــان االقــتــصــادي الــمــهــم، 
مضيفا: »نحن كنواب لدينا 
ــاء الــغــرفــة،  ــغـ ــة بـــعـــدم إلـ ــ رؤيـ
على أن يتم تعديل القانون 
الــخــاص بــهــا، ونــــرى خــالف 
مــــــا قـــــدمـــــه بــــعــــض الـــــنـــــواب 

الذين يريدون إلغاء الغرفة، 
لكن في المقابل ال ضير من 

تعديل قانونها«.
وأوضــح هايف أن قانون 
ــة الـــتـــجـــارة تــســبــب فــي  ــرفـ غـ
ــة، وهـــنـــاك رؤى نــيــابــيــة  ــ أزمـ
ببقائها وتــعــديــل قانونها، 
ــــالل تــــعــــديــــل طـــريـــقـــة  ــ مـــــن خـ
انـــــتـــــخـــــابـــــهـــــا وقـــــــراراتـــــــهـــــــا 
ومعالجة احتكارها لبعض 
األمـــــور واألخــــــرى الــمــغــلــقــة، 
ــا إلـــــــى أن »مـــشـــكـــلـــتـــنـــا  ــ ــتـ ــ الفـ
لـــــــكـــــــويـــــــت أن بـــعـــض  ا فـــــــــي 
الـــمـــؤســـســـات الــمــهــمــة الــتــي 

تــرعــاهــا بــعــض الــتــوجــهــات 
نــــأتــــي لـــنـــهـــدمـــهـــا بـــالـــكـــامـــل 
وهذا أمر خاطئ، والصحيح 
معالجة هذا األمر من خالل 
ــم تـــــعـــــديـــــالت تــــطــــور  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ تـ
مــــــن الـــــعـــــمـــــل، ال هــــــــدم تـــلـــك 

المؤسسات المهمة«.
وكشف أن هناك أكثر من 
مقترح بقانون مقدم بشأن 
الغرفة، وليس المقترح الذي 
يتعلق بإلغائها فقط، وهذا 
حـــال أي قـــانـــون يـــقـــدم، مثل 
»القروض« الذي قدم بشأنه 
ــــون، »ويـــجـــب  ــانـ ــ ــثــــر مــــن قـ أكــ

أال نــحــصــر الـــمـــواضـــيـــع فــي 
ــتـــرك  ــفـــردهـــا ونـ قـــوانـــيـــن بـــمـ

البقية«.
ــدد رفــضــه إلـــغـــاء هــذا  وجــ
ــــن ال  ــكــ ــ الـــــكـــــيـــــان الـــــمـــــهـــــم، »لــ
بـــأس مــن تــعــديــل الــقــانــون«، 
مشددا على أن المشكلة في 
التعاطي مــع هــذه القوانين 
ــراء وجـــهـــة  ــقــ ــتــ ــدم اســ ــ هــــي عــ
نظر النواب وعدم التواصل 

الحكومي.

 االجتماع
ً
السعدون مترئسا

سعود العصفورصالح عاشورمبارك الحجرف
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ــا وغــيــري  الــرســالــة األولـــــى: طــرحــنــا أنـ
الــرؤيــة االقتصادية والشرعية السليمة 
في موضوع القروض بكل صدق وتحملنا 
اإلسفاف وجهل الجاهلين، وكــان غيرنا 
يتاجر بعواطف الناس ويعدهم ويمنيهم 
ــعـــدالـــة وأحـــكـــام  ويــلــتــفــت عـــن مــعــايــيــر الـ
الشريعة، ولكن في هذا األسبوع تغيرت 
مواقف بعض الذين كانوا يعدون الناس 
ويمنونهم فوافقوا على سحب التقرير، 
وبينوا للذين اتبعوهم أن هنالك بدائل 
أخرى، ولم يستطيعوا الوفاء بوعودهم، 

فهل استوعب الذين اتبعوهم الدرس؟ 
ــة الـــثـــانـــيـــة: كــتــبــت فــــي مــقــالــة  ــالـ الـــرسـ
األسبوع الماضي أن انسحاب الحكومة 
 
ً
من جلسة األسبوع الماضي كان مبررا
بـــعـــد رفـــــض الـــمـــجـــلـــس طـــلـــب الــحــكــومــة 
بــــإعــــادة تــقــريــر الــلــجــنــة الــمــالــيــة بــشــأن 
القروض الى اللجنة، واليوم يعلن كثير 
ــادة من  مــن الــنــواب موافقتهم عــلــى اإلعــ
بــاب الــتــعــاون بعد أن أمــطــروا الحكومة 
ــراخ والـــتـــصـــريـــحـــات  ــ ــــصــ ــوم والــ ــجـ ــهـ ــالـ بـ
البطولية، فما الذي حدث أثناء األسبوع 
وغـــيـــر مـــوقـــف هـــــؤالء الــــنــــواب؟ هـــل هــي 
الـــقـــنـــاعـــة أم هـــو مـــرســـوم الـــعـــفـــو أم هــو 
الــخــوف مــن الــحــل؟ وهــل سينتبه الذين 

اتبعوهم؟
ــة: لــــعــــل مـــــن أكـــثـــر  ــثــ ــالــ ــثــ ــة الــ ــ ــالـ ــ ــــرسـ  الـ
ــي تـــطـــرقـــت إلـــيـــهـــا فــي  ــتــ ــيــــع الــ الــــمــــواضــ
مقاالتي هو موضوع المفهوم الصحيح 
لحرية الكلمة والتعبير عن الــرأي على 
ــتـــور والـــقـــانـــون  ــوء الــشــريــعــة والـــدسـ ضــ
ــتــــوريــــة، مــمــا  ــام الــمــحــكــمــة الــــدســ ــ ــكـ ــ وأحـ
ــه لـــيـــس مــــن الـــحـــريـــة االعــــتــــداء  ــ يــثــبــت أنـ
على الـــذات اإللــهــيــة واألنــبــيــاء وزوجـــات 
النبي وآل البيت والــصــحــابــة وكــرامــات 
الـــنـــاس وذات صـــاحـــب الــســمــو األمـــيـــر، 
ولـــيـــس مـــن مــصــلــحــة الـــكـــويـــت الــســمــاح 

بالطعن واألعمال العدائية لدول الخليج 
الشقيقة، وهذه المحظورات قد صدرت 
بشأنها قوانين تجرمها في المجالس 
السابقة، واليوم تبين بعد نشر مرسوم 
الــعــفــو األمـــيـــري أن األحـــكـــام الــقــضــائــيــة 
التي صدرت بشأن المعفى عنهم كانت 
على أفعال خالفت هذه القوانين، وأنه 
ال يــوجــد فــي الــكــويــت أي تقييد لحرية 
الرأي والتعبير الرزين الخالي من تلك 
الجرائم، فنسأل الله أن تكون الرسالة 
قــد وصــلــت، وتــعــلــم مــن الـــدرس مــن كــان 

من األوابين غير المكابرين.
 الرسالة الرابعة: شرهنا على النواب 
الــذيــن يــقــتــرحــون الــمــشــاريــع الشعبوية 
ــوم نــــأخــــذ عــلــى  ــ ــيـ ــ ــر الــــمــــدروســــة والـ ــيـ غـ
الحكومة إصــدارهــا قـــرارات المعاشات 
االستثنائية الفلكية لنفسها، فخالفت 
ــا ضــــــــرورة الــــعــــدالــــة ودراســـــــة  ــ هــ ــاء ــ ادعــ
القوانين وأثــرهــا المالي واالجتماعي، 
 بعد أن علمنا أن هذا القرار لم 

ً
خصوصا

يعرض ولم يناقش في مجلس الوزراء 
 .

ً
مجتمعا

صحيح أن رواتب الوزراء ضعيفة وال 
تتناسب مع حجم المسؤولية التنفيذية 
والــتــشــريــعــيــة الــتــي يــقــومــون بــهــا، لكن 
الصواب كان بزيادة رواتــب الــوزراء ما 
داموا على رأس عملهم، بحيث تقف هذه 
الـــرواتـــب عــنــد الــتــقــاعــد أســـوة بــالــوزراء 
السابقين وسائر موظفي الدولة، وليس 
في معاشات استثنائية كبيرة تستمر 
معهم بعد تركهم العمل وحتى تاريخ 
الوفاة، فنسأل الله أن تصلهم الرسالة 

ويصحح الوزراء قرارهم. 
 الرسالة الخامسة: زادت في السنوات 
األخيرة قرارات مجلس الوزراء بصرف 
مــعــاشــات اســتــثــنــائــيــة، وأصــبــح قــانــون 
 
ً
التأمينات االجتماعية يعاني تخريبا

 أخرجه من العموم والتجرد إلى 
ً
واضحا

المنافع الشخصية، لذلك أصبح إلغاء 
 وال 

ً
 وعــاجــا

ً
 ضــروريــا

ً
الــمــادة )80( أمــرا

يحتمل التأجيل. 
ــة: قــــــدم الــــنــــواب  ــ ــادسـ ــ ــسـ ــ الــــرســــالــــة الـ
ــادات مــالــيــة  ــ ــزيـ ــ ــراحــــات مـــتـــنـــاثـــرة بـ ــتــ اقــ
مختلفة للطلبة والــمــرأة والمتقاعدين 
واألبــــنــــاء واإليــــجــــارات وغـــيـــرهـــا، وكـــان 
األفـــضـــل لـــو أنــهــم رجـــعـــوا لــلــقــانــون 49 
لسنة 1982 الذي نص في مادته الرابعة 
على )يعاد النظر كل سنتين على األكثر 
ــبـــات والـــمـــعـــاشـــات  فــــي مـــســـتـــوى الـــمـــرتـ
ــادة نــفــقــات  ــ ــ ــــوء زيـ الـــتـــقـــاعـــديـــة عـــلـــى ضـ
المعيشة( ألن هــذا الــقــانــون مــع األســف 
قـــد أهــمــل لــســنــوات، واألفـــضـــل اآلن هو 
تطبيقه أو تعديله بشكل يشمل جميع 
المتطلبات الضرورية، فهذا أفضل من 

قوانين جزئية منفصلة.
 الرسالة السابعة: تعاقدت الحكومة 
ــات الـــمـــمـــيـــزة الـــتـــي  ــركــ ــشــ مــــع إحـــــــدى الــ
تملكها الــكــويــت فــي بريطانيا لــدراســة 
ــة مــعــمــقــة  ــ ــرواتــــب، وبـــعـــد دراسـ وضــــع الــ
ــدمــــت الــــشــــركــــة تـــقـــريـــرهـــا الـــــــذي ُرفــــع  قــ
لمجلس التخطيط، وجاء فيه أن نظام 
ــب فـــي الـــكـــويـــت فـــوضـــى كــبــيــرة،  ــرواتــ الــ
وعليه اقترحت الشركة ما يعرف باسم 
»البديل االستراتيجي للرواتب«، وشكل 
مــجــلــس الــتــخــطــيــط لــجــنــة مــن ثــاثــة هم 
أحــمــد بـــشـــارة وأحـــمـــد الــدعــيــج وأحــمــد 
باقر لــدراســتــه، وتــم رفــع تقرير مجلس 
الــتــخــطــيــط الـــى الــحــكــومــة الــتــي أحــالــت 
مــشــروع قــانــون الــبــديــل االســتــراتــيــجــي 
إلــى مجلس 2016 فــي أول جلسة لذلك 
المجلس، وال يزال هذا الموضوع المهم 
 
ً
الــذي يحقق العدالة في الرواتب قابعا

في أدراج اللجنة المالية الى يومنا هذا، 
فهل وصلت الرسالة؟

رسائل من أحداث القروض والزيادات والمعاشات والبديل االستراتيجي 

أحمد باقر

ــائـــت، عـــلـــى صـــفـــحـــات هـــذه  ــفـ كـــتـــبـــُت مـــقـــالـــة، الـــعـــام الـ
الجريدة بعنوان: »السيدة رئيسة الوزراء البريطانية«، 
دارت عن السيدات اللواتي تسلمن منصب رئيسة وزراء 
في مختلف بلدان العالم، وكانت من بينهن جاسيندا 
أردرن رئــيــســة وزراء نـــيـــوزيـــانـــدا، واخـــتـــرت أن أكــتــب 
ــذه الــســيــدة الــتــي  بــضــعــة أســطــر الـــيـــوم لــلــحــديــث عـــن هـ
 
ً
قررت التنحي عن رئاسة مجلس وزراء بلدها اعتبارا
من 7 فبراير المقبل! ويبدو أن أعباء هذا المنصب وما 
يتطلبه من وقت وجهد وتفرغ، وبحسب ما صرحت به 
إلــى وســائــل اإلعـــام، هــي مــن أســبــاب قــرارهــا بالتنحي 

والتفرغ لحياتها الخاصة والعائلية.
تم انتخاب السيدة أردرن كرئيسة لوزراء نيوزيلندا 
، واعتبرت وقتها 

ً
عام 2017، وكان يبلغ عمرها 37 عاما

 أنها 
ً
أصغر رئيسة حكومة في العالم، وصــادف أيضا

وضــعــت طــفــلــهــا األول بــعــد عـــام لــتــصــبــح ثــانــي زعــيــمــة 
عالمية تلد في أثناء توليها هــذا المنصب، كما تمت 

إعادة انتخابها عام 2020. 
لــمــاذا نــهــتــم الــيــوم بــالــحــديــث عــن هـــذه الــســيــدة على 
رأس دولة تقع على بعد اآلالف الكيلومترات عن العالم 
الــعــربــي؟ لــم نـــدرس تــاريــخ هـــذه الـــدولـــة فــي مناهجنا 
التعليمية فــي الــدول العربية، ولــم نكن نعرف طبيعة 
ــم نــتــابــع مــجــريــات  نــظــام حــكــمــهــا وال مـــن يــحــكــمــهــا، ولـ
األحداث فيها! وجاء الهجوم الذي وقع في شهر مارس 
2019 عــلــى مــســجــديــن فـــي مــديــنــة كــرايــســت تــشــيــرتــش 
فـــي نــيــوزيــلــنــدا لــيــلــفــت انــتــبــاهــنــا وانــتــبــاه الــعــالــم إلــى 
مظهر آخر من مظاهر المتطرفين من اليمين الغربي، 
ات جديدة لسيادة العرق األبيض، وشكل آخر  وادعــاء

من أشكال كراهية اإلسام والمسلمين. 
ما يهمنا في هذا المقال هو موقف السيدة أردرن من 
هذه الحادثة، وتعاطفها الكبير مع الجالية المسلمة 
التي أسفر هذا الهجوم البشع عن مقتل وإصابة العديد 
مــن أفــرادهــا، ورأيــنــا عبر شــاشــات التلفزة كيف قامت 
هذه السيدة بزيارتين لهذه الجالية وتعاطفها الشديد 
مع أفرادها، ومعانقتها لبعض سيدات الجالية وهي 
 لتقاليدها، فهذا التعاطف لم 

ً
ترتدي الحجاب احتراما

يؤثر على الموقف الحازم لرئيسة الوزراء التي وصفت 
مــا وقــع بالعمل اإلرهــابــي، وســعــت إلــى تغيير قوانين 
بلدها بخصوص حمل الساح، ولم تذكر في مختلف 
تصريحاتها اسم مرتكب الهجوم حتى ال يحظى بأي 

شهرة أو اهتمام.
 لسكان 

ً
ــرار الــســيــدة أردرن كـــان مــفــاجــئــا ال شــك أن قـ

نيوزياندا ولألوساط السياسية فيها، وبخاصة أنها 
كــانــت تــحــظــى بــالــشــعــبــيــة، وهـــي ال تـــزال شــابــة وقـــادرة 
على البذل والعطاء، ورأت بعض الصحف الغربية أنه 
من النادر تنحي مسؤول غربي عن الحكم في مثل هذه 
 
ً
الــحــاالت، وبخاصة أن فترة حكمها لــم تستمر طويا
 لحكم المستشارة 

ً
قرابة ست سنوات وبالقياس مثا

.
ً
األلمانية أنجيا مركل الذي استمر 16 عاما

سُيسجل للسيدة أردرن شجاعتها وحزمها وصدقها 
مــع نفسها ومــع اآلخــريــن بــاتــخــاذهــا قــرار التنحي عن 
رئاسة وزراء بلدها بعد أن أمضت فيه سنوات قليلة، 
ــرارات شــجــاعــة وحــازمــة وصــادقــة،  وال شــك أن اتــخــاذ قـ
وبخاصة مــن السياسيين والمسؤولين أينما كانوا، 
هو من صفات من سيذكرهم وبشكل إيجابي التاريخ.

* أكاديمي وكاتب سوري مقيم بفرنسا

الشجاعة في اتخاذ القرارات

أ. د. محمد أمين الميداني*

 أي نص قانوني 
يخاطب المشاعر 

اآلنية على حساب 
التطلعات المستقبلية 
 في فضاء 

ً
يعدُّ سابحا

الا مباالة الوطنية

ة فـــي تــســمــيــة الـــخـــلـــيـــج... عـــربـــي أم  لـــم يــمــر مـــقـــال »قــــــراء
ه  فارسي؟« الذي نشرته يوم 16/ 1/ 2023 دون أن يترك وراء
العديد من التعليقات والمشاركات، فالزميل راشد الشهراني 
من السعودية الــذي يدير ويشرف على مجموعة »ديــوان 
النخبة« يرى أن الجدل القائم حول مسمى الخليج العربي 
والــفــارســي مــا هــو إال »حــالــة إلــهــاء ضمن خطة يعتمدها 
الثاثي البريطاني واألميركي والفرنسي ذات استراتيجيات 
النفس الطويل والهادف إلى إطالة الصراع بالمنطقة، وإيران 

 إال بضوء أخضر من تلك الدول«.
ً
ال تهاجم إعاميا

: »إن شرقي 
ً
 أمــا الباحث أسعد الــفــارس فقد علق قــائــا

الخليج تسكنه وعبر التاريخ قبائل عربية معروفة وفي 
غربه كذلك، ويسمون عرب السواحل... ورأس الخليج تطل 
عليه إمارة عربية لبني كعب وهي عبادان. وإيران بالكامل 
ال يشكل الفرس فيها أكثر من 24% فكيف يكون الخليج 
؟ إن الدول العربية تقيم على رأسه الشمالي الشرقي 

ً
فارسيا

وفي ساحله الغربي حتى سلطنة عمان، أال يستحق هذا 
الوجود الكبير والواسع أن ُيدعى بالخليج العربي«؟

: لماذا ال 
ً
 بدوره كتب األخ أوس يعقوب الغنيم متسائا

 أنه جزء 
ً
 من تسمية »بحر العرب« علما

ً
تتحسس الهند مثا

من المحيط الهندي ويقع بين سواحل الجزيرة العربية 
وشبه القارة الهندية، وأطلق عليه في أزمان سابقة البحر 
األخــضــر ثــم بحر الهند، وكــذلــك بحر إيـــران، وفــي النهاية 
استقر على تسمية بحر الــعــرب بسبب سيطرتهم عليه 

لقرون طويلة.
 من جانبها أبدت السيدة سميرة السيد عمر ماحظة أن 
 يثبت في اجتماعاته الدولية أثناء لقاءات 

ً
والدها كان دائما

 لذلك، 
ً
»أوبك« أن التسمية هي الخليج العربي ويقدم شرحا

 
ً
وفي هذا اإلطار أعطى الصديق صبيح السلطان مثااًل حيا
 كيف أن الشعوب والـــدول المتشاركة فــي البحار 

ً
وواقــعــيــا

والــمــحــيــطــات وحــتــى الــبــحــيــرات تعايشت مــع بعضها في 
الوقت الذي أطلقت فيه كل واحدة تسمية مختلفة عن األخرى، 
 بحيرة جنيف التي تعرف هكذا من 

ً
وضرب على ذلك مثا

الجانب السويسري، في حين في فرنسا تسمى بحيرة ليمان، 
وهي تسمية ترجع إلى العهد الروماني، مساحة البحيرة 528 
، وهي من أكبر البحيرات أوروبــا الغربية، 

ً
 مربعا

ً
كيلومترا

ويحدها من ناحية سويسرا مدينتا جنيف ولـــوزان ومن 
ناحية فرنسا مدينتا إيفيان وبيفوار.

 نــخــلــص إلــــى الـــقـــول إن الـــنـــظـــام فـــي إيــــــران أســـبـــغ على 
 يــوظــفــه فـــي مــعــركــتــه وصــراعــه 

ً
الـــمـــوضـــوع لــونــا ســيــاســيــا

الدائرين في الخليج والمنطقة العربية، وإنه يفتعل معارك 
وهمية في خطاب استفزازي تجاه جيرانه وشعبوي تجاه 
 لــلــتــواصــل والــتــعــاون 

ً
مــواطــنــيــه، بــــداًل مــن أن يــكــون جــســرا

والتفاعل مع قاطنيه على الضفة األخرى منذ أزمان وقرون 
طويلة!

ــم موقع   ونــحــن فــي حــاضــرة الــخــلــيــج الــعــربــي وفـــي أهـ
جغرافي تشغله على الخريطة وهي سلطنة عمان، وصلتني 
رسالة من الناشط والصديق محمد القديري معبرة عن عمق 
الصلة بين السلطنة والدول التي كانت تحت جناحيها وهي 
المالديف، وكاتبها هو »أبو الحواري الفارسي« تقول: »إن 
الكثير من المالديفيين هم من أصل عماني، ومن بينهم أنا 
الواقف أمامك، فأصولي من مدينة صور العمانية وبعض 
الناس أصولهم تعود إلى صالة، وبعضهم تعود أصولهم 
إلــى عمان الــداخــل، بــل إن بعض الساطين الــذيــن حكموا 
المالديف على مر العصور هم أيضا من أصول عمانية، وقد 
 من: الرئيس مأمون عبدالقيوم 

ّ
ذكر المؤرخون بأن جّد كل

والرئيس عبدالله يامين من أصــل عماني، وهناك بعض 
القبائل ما زالــت تحمل االســم نفسه، ومن بينهم السوالم 
المنحدرون من نسل الشيخ سالم السالمي، الــذي هاجر 
مــن عــمــان إلــى زنــجــبــار، ومنها إلــى الــمــالــديــف، وقــد تولى 
منصب قاضي القضاة في ذلك الوقت، وإن أحد الساطين 
المالديفيين قد مات بعمان ودفــن فيها، وإلــى هذا الوقت 
الكثير من أعضاء الحكومة الحالية هم من أصول عمانية، 
ومــن بينهم وزيــرا الخارجية والداخلية، وهما يفتخران 
بذلك ويذكرانه في المحافل والمجالس، والعاقات بين 
عمان والمالديف هي كالعاقات بين عمان وزنجبار، بل 
إن جغرافيا المالديف أقرب لعمان من زنجبار، حيث تبعد 

عنها نحو 2700 كيلومتر فقط«.

ما أحوجنا في دولنا 
العربية للمنطق السليم 

في الحوكمة التشريعية، 
فالتشريع الرشيد ال 

يجوز أن ينحصر في ردات 
الفعل، كما ال ينبغي أن 
يكون موضوع مقايضة 

سياسية أو أن يكون 
استجداء لشعبوية ال تمت 
الى المصلحة العامة بصلة، 

بل يجب أن يكون في جميع 
األحوال خالصة دراسة 
علمية ومنهجية دقيقة.

وصدقها  وحزمها  شجاعتها  أردرن  للسيدة  سُيسجل 
عن  التنحي  قرار  باتخاذها  اآلخرين  ومع  نفسها  مع 

قليلة،  سنوات  فيه  أمضت  أن  بعد  بلدها  وزراء  رئاسة 
وال شك أن اتخاذ قرارات شجاعة وحازمة وصادقة، 

هو  كانوا،  أينما  والمسؤولين  السياسيين  من  وبخاصة 
التاريخ. إيجابي  وبشكل  سيذكرهم  من  صفات  من 

بين عروبة الخليج واألثر 
العماني في المالديف

حمزة عليان
hamzaolayan@icloud.com

دراسة الجدوى التشريعية... الواجب المتغافل عنه

د. بالل عقل الصنديد

من المعتاد قبل اتخاذ أي قرار استثماري 
ــة جــدوى  ــّدي، أن يلجأ الــمــعــنــي الـــى دراســ جــ
اقتصادية من شأنها قياس التكلفة والمنافع 
للمشروع االقتصادي أو التجاري الذي يزمع 
القيام به، بحيث يكون المستثمر على بّينة 
مــن الــعــنــاصــر الـــواجـــب تــوافــرهــا والــمــخــاطــر 
التي يجب تجنبها لتحقيق فكرته ونجاح 
مـــشـــروعـــه. يــنــطــبــق هــــذا األمــــر عــلــى مــشــروع 
الصناعة التشريعية، بحيث يقتضي وفق 
أفــضــل الــمــمــارســات العالمية أن تمر عملية 
صياغة النصوص القانونية بمرحلة »تحليل 

األثر التشريعي«
 Regulatory impact assessment )RIA( 
التي تتكون من عدة مراحل متتالية ومجموعة 
عناصر متكاملة تتغّيا تبيان الــجــدوى من 
النص المرتقب، فتخلص النتيجة في نهاية 
المطاف الى العدول عن التشريع اكتفاء بآخر 
 لــلــتــضــخــم فـــي مــنــظــومــة الــقــواعــد 

ً
أو تــافــيــا

القانونية، وأما إلى المضي بإجراءات إصداره 
مــع بعض الــتــعــديــات الــازمــة فــي الصياغة 

والنتائج المستهدفة.
 في عصرنا الحالي أن من 

ً
لقد أصبح رائجا

المرتكزات الرئيسة لمفهوم الحكم الرشيد 
وســيــادة الــقــانــون وجـــود حــوكــمــة تشريعية 
ــتـــدعـــي نــــظــــام تـــوجـــيـــه لـــعـــمـــل واضـــعـــي  تـــسـ
النصوص القانونية، وفي هذا السياق يرتبط 
 بعملية 

ً
 وثيقا

ً
تقييم األثر التشريعي ارتباطا

اإلصاح التشريعي الهادف الى تحقيق األمن 
الــقــانــونــي الــــذي مــن بــيــن عــنــاصــره الرئيسة 
التحرر مــن التشريعات العقيمة والمعيقة، 
وإدارة جــيــدة للبنية الــتــشــريــعــيــة مــن خــال 
إعداد سياسة تشريعية منضبطة وواضحة، 
واعتماد آليات علمية للوصول الى التشريع 

األفضل.
عادة ما يأخذ تحليل األثر التشريعي شكل 
مستند يتضمن عدة أسئلة يقتضي اإلجابة 
عنها ومجموعة عناصر وبيانات يلزم اطاع 
الــصــائــغ عــلــيــهــا فـــي مــرحــلــة صــيــاغــة الــنــص 
ــــداره، بــمــا يسهم فــي إجــــراء تقييم  وقــبــل إصـ
مفّصل ومنهجي لآلثار المحتملة للتشريع 
ع علمي لتحقق األهداف المرجوة منه، 

ّ
وتوق

فا ينبغي بالمنطق االقتصادي والمالي أن 
تتجاوز تكاليف التشريع فوائده، ومن غير 

 أال يكون معززا للرفاهية 
ً
المقبول اجتماعيا

ــة، كــمــا ال يــجــوز فـــي كل  ــيـ الــمــســتــدامــة ال اآلنـ
األحوال أال تصرف فوائده المأمولة النظر عن 

مخاطره العالية.
ــود بـــعـــض الـــقـــواســـم  ــ عـــلـــى الــــرغــــم مــــن وجــ
المشتركة في مستهدفات وثائق تقييم األثر 
التشريعي كتحديد عاقة التشريع موضوع 
 أو 

ً
التقييم بالنصوص األعلى درجــة محليا

، والتأكد 
ً
 ودوليا

ً
النصوص االتفاقية اقليميا

مـــن قــصــور الــنــصــوص الــقــائــمــة عـــن تحقيق 
ــراض الــمــبــتــغــاة مــنــه، تــتــنــوع وتختلف  ــ األغــ
 لتغّير الزمان 

ً
مستهدفات هذا التقييم تبعا

والمكان والنظام القانوني المتبع، ففي حين 
 على 

ً
تركز النمسا والبرتغال وهولندا مثا

تحديد األثــر المالي للقانون المرتقب على 
الموازنة العامة، إضافة الى آثاره االجتماعية 
واالقـــتـــصـــاديـــة األخــــــرى كــمــا فـــي جــمــهــوريــة 
ــي بــلــجــيــكــا  ــ الـــتـــشـــيـــك، تـــتـــوســـع الــــــدراســــــة فـ
لتشتمل على تقييم مخاطر التشريع على 
قطاعات الصحة والسامة والبيئة، وتطول 
فــي فينلندا تقييم التأثيرات على الموازنة 
واالقتصاد والقوى العاملة والبيئة والمجتمع 
والصحة والسياسات اإلقليمية والمساواة 

بين الجنسين. 
إن اللجوء إلى تقييم األثــر التشريعي، لم 
يعد في العالم المتقّدم رفاهية فكرية بل صار 
 كما هي الحال 

ً
 وربما دستوريا

ً
 قانونيا

ً
واجبا

في فرنسا، وفي هذا السياق اهتمت منظمة 
التعاون والتنمية االقتصادية )OECD( منذ 
بداية هذا القرن بحث الدول الضنينة برفاهية 
شعوبها على ضرورة االلتزام في سياساتها 
التشريعية وصياغاتها القانونية بقياس 
األبــعــاد االقتصادية واالجتماعية المرتقبة 
من أي نص قانوني تعتزم إصـــداره، فقامت 
الــمــنــظــمــة مــــن أجـــــل ذلـــــك بـــوضـــع مــجــمــوعــة 
مـــن األدلــــــة والـــوثـــائـــق الــمــرجــعــيــة الــمــحــدثــة 
 لدراسة األثر 

ً
 معياريا

ً
 لتشكل مرجعا

ً
دوريــا

الــتــشــريــعــي، وهــكــذا فــعــل االتـــحـــاد األوروبــــي 
ــة إجـــــراًء  ــ ــيـ ــ حــيــن تــبــنــت الــمــفــوضــيــة األوروبـ
 لدراسة األثر الذي يهدف إلى التحقق 

ً
شاما

مــــن جــــــودة الـــمـــقـــتـــرحـــات الــتــشــريــعــيــة الــتــي 
تــصــاغ فــي أجــهــزتــهــا ووحــداتــهــا المختلفة، 
وقــد كــان هــذا مــوضــوع المبادئ التوجيهية 

الــتــي تـــم تــعــمــيــمــهــا عــلــى الـــــدول الــمــنــضــويــة 
تحت االتحاد ألول مــرة في عــام 2005، األمر 
الـــــذي ارتـــبـــط بـــإنـــشـــاء مــجــلــس تــقــيــيــم األثـــر                    
Impact Assessment Board الــــذي أنــشــأه 
االتحاد األوروبــي عام 2006 كهيئة مستقلة 

تحت سلطة رئيس المفوضية األوروبية.
وبـــتـــشـــريـــح لــمــعــظــم مــنــهــجــيــات ووثـــائـــق 
ــــدول الــمــتــقــدمــة،  ــر الــمــتــبــعــة فـــي الـ تــقــيــيــم األثــ
يتبين أنها تتفق- بشكل أو بآخر- على مرور 
عملية التقييم بسلسلة من المراحل المتعاقبة 
التي تبدأ بتحديد أهداف القاعدة القانونية 
والمشكلة التي ستعالجها أو التي وضعت من 
أجل معالجتها، ومن ثم جمع البيانات وإجراء 
المشاورات الازمة بشأن الواقع ومستهدفات 
 لتحديد الخيارات البديلة 

ً
التشريع، تمهيدا

وتقييمها، ومن ثم وضع النص الذي يقتضي 
أن يخضع بدوره وبعد نفاذه لمتابعة دقيقة 

وتقييم الحق.
***

مــا أحوجنا فــي دولــنــا العربية لمثل هذا 
الــمــنــطــق الــســلــيــم فــي الــحــوكــمــة التشريعية، 
فالتشريع الرشيد ال يجوز أن ينحصر في 
ردات الفعل، كما ال ينبغي أن يكون موضوع 
مــقــايــضــة ســيــاســيــة أو أن يـــكـــون اســتــجــداء 
لشعبوية ال تمّت الى المصلحة العامة بصلة، 
بل يجب أن يكون في جميع األحوال خاصة 
دراسة علمية ومنهجية دقيقة تقيس فوائده 
 من تكاليفه االجتماعية واالقتصادية 

ً
انطاقا

والبيئية وبالطبع المالية. 
ــة  ــدامـ ــتـ فـــــأي تـــشـــريـــع يـــنـــاقـــض مـــبـــدأ االسـ
 ،

ً
ويــتــعــارض مــع المصالح العليا، يعدُّ لغوا

وأي نص قانوني يخاطب المشاعر اآلنية على 
 في 

ً
حساب التطلعات المستقبلية، يعدُّ سابحا

فضاء الا مباالة الوطنية. 
 الممكن، فإن 

ّ
وإن كانت السياسة هــي فــن

ى 
ّ
صناعة تشريع »الفن الممكن« الــذي تخط

في الدول المتقدمة مجرد االنفعال السياسي 
 يستخدم مــن خــالــه الــمــشــّرع 

ً
ليصبح عــلــمــا

مــهــارات وقــواعــد واضــحــة ودقــيــقــة للوصول 
الى غايات وطنية سامية، ال ضرر في أن يتم 
استخدامها فيما بعد كإحدى أدوات الترويج 

واإلقناع السياسي. 
* كاتب ومستشار قانوني

https://www.aljarida.com/article/11944
https://www.aljarida.com/article/11943
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https://www.aljarida.com/article/11941
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1 KD         الـديـنـار الـكـويـتـي
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أخبار الشركات

محمد اإلتربي

2.9% تراجع المطلوبات األجنبية للبنوك بـ 351.8 مليون دينار
ً
• قروض المؤسسات العامة ترتفع... وانخفاض الحكومية 56% في 12 شهرا
• أحدث ملكيات األجانب في المصارف يعكس استهداف أسهم التوزيع النقدي

ــد عــمــلــيــات تــدفــق  ــديـ ــادت مــــن جـ ــ عــ
السيولة األجنبية على أسهم البنوك 
 الستقبال 

ً
بــشــكــل مــلــحــوظ اســتــعــدادا

النتائج، كذلك التوصيات بالتوزيعات 
النقدية.

ويــتــضــح مــن خـــال الــتــرّكــز الــافــت 
عــلــى عــــدد مـــن األســـهـــم الـــمـــحـــددة فــي 
 بالتوزيعات 

ً
القطاع، أن هناك اهتماما

 
ً
 وعقدا

ً
النقدية األعلى واألسرع إعانا

للجمعيات العمومية. 
ــادر مــــصــــرفــــيــــة، أن  ــ ــــصـ ــع مـ ــوقــ ــتــ وتــ
 
ً
تـــبـــدأ إعــــانــــات الــــمــــصــــارف اعـــتـــبـــارا

ــاري فــــي الـــتـــدفـــق  ــ ــجـ ــ ــوع الـ ــ ــبـ ــ مــــن األسـ
 بـــعـــد أن تــســلــم 

ً
ــوق تـــبـــاعـــا ــســ عـــلـــى الــ

 مــن الــمــيــزانــيــات في 
ً
»الــمــركــزي« عـــددا
األيام الماضية. 

وتعكس كل المؤشرات المصرفية 
متانة وقــوة للقطاع المصرفي ومن 
الــمــتــوقــع أن تــكــون مــســتــويــات النمو 

جيدة. 
وارتــفــع صــافــي قــيــمــة الــمــوجــودات 
األجــنــبــيــة لــــدى الـــقـــطـــاع الــبــنــكــي بــمــا 
يـــعـــادل 276.6 مــلــيــون ديـــنـــار كــويــتــي 
بنسبة 2.7% ليبلغ 10.485 مليارات 

ــاع بصفة  ــفـ ديـــنـــار، ويـــعـــود ذلـــك االرتـ
أساسية إلى تراجع رصيد المطلوبات 
األجنبية بقيمة أكبر من تراجع رصيد 
الـــمـــوجـــودات األجــنــبــيــة، إذ تــراجــعــت 
الــمــطــلــوبــات األجــنــبــيــة بــقــيــمــة 351.8 

مليون دينار وبنسبة %2.9. 
وفي نوفمبر 2022 بلغت موجودات 
الـــقـــطـــاع الـــمـــصـــرفـــي 84.228 مــلــيــار 
ديـــنـــار، إذ زادت الـــمـــوجـــودات بقيمة 
402 مليون نتيجة الرتفاع المطالب 
على القطاع الخاص وقــروض أخرى 
للبنوك والمطالب على البنك المركزي 

والحكومة. 
في سياق متصل، ارتفعت مطالب 
الــقــطــاع الــمــصــرفــي عــلــى الــمــؤســســات 
العامة المملوكة بالكامل أو بنسبة 
50% وأكثر سواء كانت مالية أو غير 
مالية، إذ زادت بنحو 3.5% إلى 3.623 

مليارات دينار.
في المقابل، لوحظ تراجع مطالب 
الــبــنــوك عــلــى الــحــكــومــة عــلــى أســـاس 
ســــنــــوي بـــنـــســـبـــة 56% وانـــخـــفـــضـــت 
مــن مستوى 1.187 مليار ديــنــار إلى 

.
ً
مستوى 522 مليونا

قائمة الملكيات األجنبية الجديدة 
للقطاع المصرفي 

اسم البنكتسلسل
نسب ملكيات 

األجانب

24.67%البنك الوطني1

17.07%بنك الخليج2

0.06%البنك التجاري3

0.06%البنك األهلي الكويتي4

0.37%البنك األهلي المتحد5

4.50%بنك الكويت الدولي6

17.67%بنك برقان7

12.29%بيت التمويل الكويتي8

5.86%بنك بوبيان9

5.16%بنك وربة10

»اإلحصاء«: 3.15% ارتفاع 
التضخم في 2022

أظــــهــــرت بـــيـــانـــات اإلدارة الــمــركــزيــة 
لـــإحـــصـــاء ارتــــفــــاع األرقــــــــام الــقــيــاســيــة 
ألســـعـــار الــمــســتــهــلــكــيــن )الــتــضــخــم( في 
الــكــويــت بنسبة 3.15 فــي الــمــئــة نهاية 

2022 مقارنة بنهاية 2021.
وقالت »اإلحصاء« في بيان خصت به 
»كونا« أمس عن األرقام القياسية ألسعار 
الــمــســتــهــلــكــيــن، إن مــعــدل الــتــضــخــم في 
الكويت ارتفع 0.17 في المئة في ديسمبر 
الــمــاضــي عــلــى أســــاس شــهــري الرتــفــاع 
أسعار كل المجموعات الرئيسية المؤثرة 
فـــي حـــركـــة األرقــــــام الــقــيــاســيــة، الســيــمــا 

المواد الغذائية والتعليم.
وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة 
األولى )األغذية والمشروبات( ارتفع في 
ديسمبر الماضي بنسبة 7.48 في المئة 
ــه مـــن 2021، كما  ــ مـــقـــارنـــة بــالــشــهــر ذاتـ
ارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية 
)السجائر والتبغ( بنسبة طفيفة 0.22 

في المئة على أساس سنوي.
وأوضحت أن مؤشر األرقام القياسية 
للمجموعة الثالثة )الملبوسات( ارتفع 
بــنــســبــة 5.35 فـــي الـــمـــئـــة، كــمــا ارتــفــعــت 
ــات الــمــســكــن(  ــدمــ أســــعــــار مــجــمــوعــة )خــ
بنسبة 1.44 في المئة ومعدل التضخم 
فــي المجموعة الخامسة )المفروشات 

المنزلية( بنسبة 1.69 في المئة.

وذكــرت أن مؤشر أسعار المجموعة 
السادسة )الصحة( ارتفع بنسبة 2.63 في 
المئة، في حين شهدت أسعار مجموعة 
)النقل( ارتفاعا بنسبة 2.85 في المئة في 
ديسمبر مقارنة بالشهر ذاته من 2021.

ــار  ــ ــعـ ــ ــــت »اإلحــــــــــصــــــــــاء« أن أسـ ــنـ ــ ــيـ ــ وبـ
المجموعة الثامنة )االتصاالت( ارتفعت 
بــنــســبــة واحـــــد فـــي الــمــئــة عــلــى أســـاس 
ســنــوي، كما ارتــفــع مــعــدل التضخم في 
المجموعة التاسعة )الترفيه والثقافة( 
بنسبة 3.13 في المئة، في حين ارتفعت 
أســعــار المجموعة الــعــاشــرة )التعليم( 

بنسبة 0.40 في المئة.
وأضافت أن أسعار مجموعة )المطاعم 
والفنادق( ارتفعت على أساس سنوي في 
ديسمبر الماضي بنسبة 3.51 في المئة، 
كــمــا ارتــفــعــت أســعــار مــجــمــوعــة )الــســلــع 

والخدمات المتنوعة( 3.75 في المئة.
ويـــــعـــــد الــــــرقــــــم الــــقــــيــــاســــي ألســــعــــار 
ــيـــاس مـــســـتـــويـــات  ــقـ الـــمـــســـتـــهـــلـــك أداة لـ
األسعار عموما بين فترتين، إما شهرية 
 
ً
أو ســـنـــويـــة، وعــــــادة مـــا يـــكـــون مـــؤشـــرا

 لــقــيــاس الــنــمــو أو االنــكــمــاش 
ً
أســـاســـيـــا

االقتصادي، إذ يمكن للدولة من خاله 
اتخاذ القرارات االقتصادية والتجارية 

ورسم السياسات المالية والنقدية.

مكاسب لمؤشرات البورصة... والسيولة 53.7 مليون دينار

• علي العنزي
ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت خال أول تعامات 
األسبوع، وحقق مؤشر السوق العام نسبة 0.28 بالمئة، أي 
بما يعادل 20.35 نقطة، ليقفل على مستوى 7277.26 نقطة 
بسيولة كبيرة بلغت 53.7 مليون دينار تداولت 232 مليون 
سهم عبر 10037 صفقة، وتم تداول 120 سهما، ربح منها 

72 بينما تراجع 31 واستقر 17 دون تغير.
وكانت مكاسب السوق األول أقل، وتوقفت عند نسبة 
0.16 بالمئة، أي 12.87 نقطة، ليقفل على مستوى 8070.64 
نقطة بسيولة بلغت 37.4 مليون دينار تداولت 93.2 مليون 
سهم عبر 5023 صفقة، وربح 17 سهما مقابل تراجع 5 

واستقرار 3 دون تغير.
وكانت المكاسب كبيرة في مؤشر السوق الرئيسي، 
بعد نمو كبير لسهم إس تي سي بنسبة 6.2 بالمئة، ليدفع 

بمؤشر السوق الرئيسي ليربح نسبة 0.76 بالمئة، أي 
42.65 نقطة، ليقفل على مستوى 16.3 مليون دينار تداولت 
138.7 مليونا عبر 5014 صفقة، وتم تداول 95 سهما، ربح 

منها 55 وخسر 26، بينما استقر 14 دون تغير.

جلسة شراء

بدأت تعامات جلسة أمس األولى لهذا األسبوع، كما 
انتهى األسبوع الماضي، بدخول شراء قوي على اسهم 
قيادية ولون أخضر على معظم األسهم ذات السيولة تركز 
على سهم إس تي سي والدولي وعقارات الكويت ثم بيتك 
ى عن مكاسبه بنهاية الجلسة، وأقفل 

ّ
وأجيليتي الذي تخل

مستقرا دون تطور سعري، كما هي حال معظم األسهم 
النشيطة التي لم يتراجع منها سوى سهمين فقط، هما 
الوطني وبنك بوبيان، اللذان ينتظران إعان نتائجهما 

السنوية خال هذه الفترة، وربحت معظم أسهم السوق 
األول، ولكن بنسب محدودة، واستمر النمو القوي والنشاط 
والسيولة على سهم إس تي سي الذي بلغ مستوى 749 
فلسا، قبل أن يتراجع ويقفل على 737 فلسا بنمو كبير 
بنسبة 6.2 بالمئة، كما ربحت أسهم جي إف إتش ووطنية 
عقارية وايفا وأهلي وصالحية، لتنتهي الجلسة على أفضل 
سيناريو وسيولة كبيرة، بالرغم من غياب محافظ األجانب 

بسبب عطلتهم لنهاية األسبوع.
وربــحــت 3 مــؤشــرات خليجية مــن 5 مــؤشــرات عاملة 
أمس، وكان أفضلها مؤشر سوق قطر المالي بنمو اقترب 
من 1 بالمئة، كما ربــح مؤشرا الكويت والسعودية لكن 
بنسب مــحــدودة، بينما تراجع مؤشرا البحرين وعمان 
الماليان، وكــانــت أســعــار النفط قــد أقفلت عند مستوى 
جيد يوم الجمعة، كان 87.6 دوالرا للبرميل على مستوى 

برنت القياسي.

الذهب يسجل مكاسب لألسبوع الخامس على التوالي
سجل الذهب أداء إيجابيا لألسبوع 
الـــخـــامـــس عــلــى الـــتـــوالـــي، لــيــغــلــق عند 
مستوى 1926 دوالرا لألونصة بنهاية 
تداوالت الجمعة الماضي، بارتفاع قدره 

5 في المئة منذ بداية العام الحالي.
وقــــال تــقــريــر اقـــتـــصـــادي متخصص 
صادر عن شركة دار السبائك الكويتية، 
أمس، إن المخاوف من ركود اقتصادي 
عالمي وتخفيف حــدة ارتــفــاع الفائدة 
األميركية كــان لهما األثــر المباشر في 
ارتفاع سعر المعدن األصفر الــذي يعد 
»ماذا آمنا« عند التوترات االقتصادية.

وتـــــــوقـــــــع الـــــتـــــقـــــريـــــر رفــــــــــع مـــجـــلـــس 
االحتياطي الفدرالي األميركي )البنك 
الـــمـــركـــزي( أســـعـــار الـــفـــائـــدة 25 نقطة 
أســـاس فــي اجــتــمــاعــه الــمــقــبــل، المزمع 
عقده مطلع فبراير المقبل، مقارنة بـ50 

نقطة في ديسمبر الماضي.
وذكـــر أن خفض وتــيــرة رفــع الفائدة 
يــعــبــر عــــن تــغــيــيــر مـــهـــم فــــي الــســيــاســة 
المالية للبنك المركزي األميركي، الفتا 
إلى أن أسعار الفائدة المنخفضة تزيد 
جاذبية المعدن األصفر، ألنها تقلل من 
تــكــلــفــة فــرصــة االحــتــفــاظ بــالــمــعــدن، ما 
يشير إلى انتعاش سعر الذهب نتيجة 

لتلك السياسة.
وأفاد بأن أغلب توقعات المستثمرين 
تــــصــــب فـــــي اتـــــجـــــاه انــــخــــفــــاض مـــعـــدل 
التضخم بالواليات المتحدة، وبالتالي 
انــخــفــاض ســعــر الــفــائــدة بــنــهــايــة الــعــام 
الجاري، ما يعني زيــادة أسعار الذهب 
على المديين المتوسط والطويل، مشيرا 
إلى أن هناك »توقعات مضادة« في اتجاه 
ارتـــفـــاع الــتــضــخــم، وبــالــتــالــي اســتــمــرار 

الواليات المتحدة في رفع سعر الفائدة 
بنسب مختلفة.

وبــّيــن الــتــقــريــر أن هــنــاك الــعــديــد من 
البيانات المالية المهمة التي ينتظرها 
المستثمرون هذا األسبوع، إذ ستصدر 
ــالـــي  ــمـ بــــيــــانــــات الــــنــــاتــــج الـــمـــحـــلـــي اإلجـ
ــلـــربـــع األخــــيــــر مــــن 2022،  ــركــــي لـ ــيــ األمــ
ــفـــاق  وبـــيـــانـــات الــتــضــخــم ومــــؤشــــر اإلنـ
االســــتــــهــــاكــــي الـــشـــخـــصـــي وتـــحـــركـــات 
الــدوالر، »وسيكون لهذه البيانات األثر 
المباشر فــي االتــجــاه السعري للذهب، 

سواء باالرتفاع أو االستقرار«.
وعـــن الــســوق الــمــحــلــي، أشـــار إلـــى أن 
سعر الغرام من عيار 24 أغلق مرتفعا 
عــنــد 18.78 ديـــنـــارا، أمـــا عــيــار 22 فبلغ 
17.2 دينارا، في حين بلغ سعر الفضة 

279 دينارا للكيلوغرام الواحد.

  »املتحد«: استقالة ستسيك 
قال البنك األهلي المتحد إن مجلس 
االدارة اعتمد في 19 الجاري استقالة 
عضو مجلس اإلدارة جيفري ستسيك. 

  »آن« تخسر 61.39 ألف دينار 
بــلــغــت خــســائــر شــركــة آن ديجيتال 
سيرفسس القابضة 61.39 ألف دينار، 
بواقع 0.07 فلس للسهم خــال الفترة 
المنتهية فــي 31 مــارس 2022، مقابل 
ــا بــقــيــمــة 43.03 الــف  ــاحـ تــحــقــيــقــهــا أربـ
دينار، بما يعادل 0.05 فلس للسهم في 

الفترة نفسها من عام 2021. 

»نابيسكو«: تمديد عقد تقديم 
خدمات بـ 1.4 مليون دينار

ــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــخــدمــات  ــركـ أعـــلـــنـــت الـــشـ
البترولية )نابيسكو( تمديد عقد تقديم 
الخدمات التخصصية للصحة والسامة 
البيئية؛ لدعم التطبيق الفعال لنظم اإلدارة 

التابعة في شركة نفط الكويت.
وأوضحت الشركة أن التمديد تم لمدة 
، مــع زيــــادة قيمة الــعــقــد لـــ 1.36 

ً
12 شــهــرا

مليون دينار، مبينة أن األثر المالي لتلك 
المعلومة الجوهرية يتمثل في استمرار 
األثــر المالي المفصح عنه السابق خال 
ل في توقعات 

ّ
فترة تمديد العقد، والذي تمث

بأن يكون هامش الربح نحو 10 بالمئة.

»التجاري«: منصور بداًل من عبدالسالم 
ذكر البنك التجاري أن المدير العام للقطاع القانوني، 
الــمــســتــشــار الـــقـــانـــونـــي لـــرئـــيـــس مــجــلــس اإلدارة، مــنــيــر 
عبدالسام، استقال من وظيفته، وكان أمس آخر يوم عمل 
لــه، وتــم تكليف ســارة منصور للقيام بمهامه بالوكالة 

 من اليوم. 
ً
اعتبارا

»املنار«: تجديد عقد تسهيالت ائتمانية 
بـ 7 ماليين دينار 

قــامــت شــركــة المنار للتمويل واإلجــــارة بتجديد عقد 
تسهيات ائتمانية ممنوحة من أحد البنوك اإلسامية بـ 7 
، بغرض تمويل استثمارات وأنشطة 

ً
مايين دينار تقريبا

الشركة الرئيسية.

تسريح نحو تسريح نحو 100100 ألف من موظفي شركات التكنولوجيا  ألف من موظفي شركات التكنولوجيا 
تخطط شركة ألفابيت، الشركة األم لـ »غوغل«، 
لتخفيض عــدد الموظفين بنسبة تزيد على 
6 في المئة - نحو 12000 موظف - مما يفاقم 
عمليات التسريح الهائلة في قطاع التكنولوجيا 

حول العالم.
وفــي عــام 2022، أعلن قطاع التكنولوجيا 
تخفيض 97171 وظيفة، بزيادة 649 في المئة 
 لشركة االستشارات 

ً
مقارنة بالعام السابق، وفقا

.Gray & Christmas Inc
وخال يناير أضافت شركات التكنولوجيا 
الثاث أمــازون، ومايكروسوفت، والشركة األم 
لـ »غوغل«، نحو 30 ألف وظيفة إلجمالي العدد 

الذي تم تسريحه في 2022 بالقطاع.
ــــادت شـــركـــات  ــفـ ــ ــتـ ــ يــــأتــــي ذلــــــــك، بـــيـــنـــمـــا اسـ
التكنولوجيا الكبيرة من الطفرة في اإلنفاق على 
التجارة اإللكترونية والعمل عن ُبعد الذي انطلق 
خال عمليات اإلغاق الوبائي لـ »كوفيد - 19« 

في عام 2020.
وبـــعـــد 3 أعــــــــوام، أبــلــغــت الـــعـــديـــد مـــن هــذه 
الــشــركــات عـــن مـــعـــدالت نــمــو مخيبة لــآمــال، 
وتعاملت مــع أســعــار األســهــم المنخفضة مع 

عودة سلوك العماء إلى طبيعته.
وقال قادة الشركات، إنهم توسعوا بسرعة 
كبيرة، حيث كتب الرئيس التنفيذي لشركة 
ــه »يــتــحــمــل  ــ ألـــفـــابـــيـــت، ســــونــــدار بــيــتــشــاي، أنـ

المسؤولية الكاملة عن القرارات التي أدت إلى 
الــوصــول إلــى هــذه المرحلة«، في رسالة بريد 

إلكتروني إلى الموظفين يوم الجمعة.
وفيما يلي قائمة طويلة بالشركات التي 

تخطط لتسريح الموظفين:

ألفابيت
كشفت الشركة عن خطتها لتسريح 6 في 
المئة من موظفيها، والذي يمثل نحو 12000 

موظف في العديد من األدوار بالشركة.
وكانت الشركة أعلنت في أكتوبر، عن أرباح 
وإيرادات للربع الثالث جاءت مخالفة لتوقعات 
المحللين، مع انخفاض األرباح بنسبة 27 في 
المئة عن العام السابق. كما بدأ المستثمرون 
ــمـــاق الـــبـــحـــث العــتــمــاد  فــــي الـــضـــغـــط عـــلـــى عـ

استراتيجية أكثر جرأة للحد من اإلنفاق.
 TCI Fund وحـــثـــت شـــركـــة إدارة األصــــــول
Management Ltd، ألفابيت على تحديد هدف 
لهوامش الــربــح وزيــــادة عمليات إعـــادة شــراء 
األسهم وتقليل الخسائر في محفظتها، مشيرة 
إلى أن عدد موظفي »ألفابيت« قد تضخم بنسبة 

 منذ عام 2017.
ً
20 في المئة سنويا

أمازون
وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة أمازون آندي 

جاسي 4 الجاري أن عماق التجارة اإللكترونية 
سيقوم بتسريح 18000 موظف.

وقـــــــال جــــاســــي: لـــقـــد تـــــجـــــاوزت »أمــــــــــازون« 
اقتصاديات صعبة وغير مؤكدة في الماضي، 
وســـنـــواصـــل الــقــيــام بـــذلـــك. ســتــســاعــدنــا هــذه 
التغييرات على متابعة فرصنا طويلة األجل 
ــي نــوفــمــبــر، أوقــفــت  بــهــيــكــل تــكــلــفــة أقــــــوى. وفــ

»أمازون« التوظيف »التدريجي الجديد«.

Blockchain.com
ــمــــات الـــمـــشـــفـــرة  ــعــ وتـــخـــلـــت مـــنـــصـــة الــ
»Blockchain.com« عــن 28 فــي المئة من 
قوتها العاملة. وبلغ عدد اموظفين الذين 
سيتم تسريحهم نحو 110 موظفين، في 
أحــدث جولة لتسريح العمال، تــم اإلعــان 

عنها في أوائل يناير.

»كابيتال وان«
بدورها، ألغت شركة »كابيتال وان« مئات 
الوظائف التكنولوجية األسبوع الماضي 

مع تأثر أكثر من 1100 عامل.

كوينباس
كــمــا أعــلــنــت بــــورصــــة الـــعـــمـــات الــمــشــفــرة 
األميركية »كوينباس غلوبال« عن تسريح 60 

من موظفيها مع تراجع سوق العمات المشفرة.
يــأتــي ذلـــك، بعدما كشفت فــي يونيو أنها 
ستسرح 18 في المئة من قوتها العاملة، أو ما 

يقرب من 1200 موظف.

ConsenSys
وأكدت شركة البرمجيات التي تقف وراء 
العملة المشفرة إيثريوم ConsenSys أنها 
، تمثل 11 فــي المئة من 

ً
ألغت 96 منصبا

إجمالي القوى العاملة في شركة التشفير.

Crypto.com
وأعلنت شركة Crypto.com أنها تخطط 
لخفض حوالي 20 في المئة من قوتها العاملة 

العالمية في 13 يناير.
وقال كريس مارساليك، الرئيس التنفيذي 
للشركة، إن التخفيضات ستساعد في »وضع 
ــار الـــنـــجـــاح عـــلـــى الـــمـــدى  الـــشـــركـــة عـــلـــى مـــسـ

الطويل«.

غينيسس
وقامت شركة غينيسس بتسريح 60 
 في أحدث جولة من تخفيضات 

ً
موظفا

الــوظــائــف، أو حــوالــي 30 فــي المئة من 
القوى العاملة في شركة 

الوساطة في مجال العمات المشفرة.
.
ً
 متبقيا

ً
ولدى الشركة اآلن 145 موظفا

هوبي
وأعلنت بورصة العمات الرقمية »هوبي« 
هــذا الشهر أنــهــا ستخفض 20 فــي المئة من 

موظفيها البالغ عددهم 1100 موظف.

مايكروسوفت
أما »مايكروسوفت« فقالت إنها ستلغي 10 
آالف وظيفة هذا العام، أو حوالي 5 في المئة من 
قوتها العاملة، مما سيوفر نحو 1.2 مليار دوالر 
من التكاليف في الربع الثاني من السنة المالية.

وقــــال الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي، ســاتــيــا نــاديــا، 
فــي منشور مــدونــة وبــريــد إلــكــتــرونــي داخلي 
للموظفين في 18 يناير إن الشركة ستستمر 
فــي التوظيف فــي »الــمــجــاالت االستراتيجية 

الرئيسية«.
وشدد ناديا، الذي كان يتحدث في المنتدى 
االقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، على 
أن صناعة التكنولوجيا تحتاج للتكيف مع 

التباطؤ االقتصادي األوسع.

سيلز فورس
بدورها، ستخفض »سيلز فورس« حوالي 10 

في المئة من قوتها العاملة وتقلل من ممتلكاتها 
 إليداع تنظيمي في 4 يناير.

ً
العقارية، وفقا

وقــال الرئيس التنفيذي مــارك بينيوف في 
 
ً
 كبيرا

ً
رسالة إلى الموظفين، »لقد وظفنا عددا

 من األشخاص« أثناء الوباء.
ً
جدا

سيلفرغيت
بــدورهــا، قالت شركة سيلفرغيت كابيتال 
كــــــورب، وهــــي بــنــك تــشــفــيــر، فـــي يــنــايــر، إنــهــا 
ستفصل 40 فــي المئة مــن موظفيها بعد أن 
سحب العماء ما قيمته 8.1 مليارات دوالر من 

األصول الرقمية خال الربع الرابع.

»تويتر«
وكـــــان لـــاضـــطـــرابـــات فـــي »تـــويـــتـــر« عــاقــة 
أكبر بعملية االســتــحــواذ األخــيــرة - والــديــون 
المصاحبة - أكثر من المخاوف االقتصادية. لكن 
الشركة عانت من بعض أعمق التخفيضات من 

نظيراتها في الوقت الحالي.
وبعد أن ألغى إيــلــون مــاســك، الـــذي اشترى 
»تــويــتــر« مــقــابــل 44 مــلــيــار دوالر، نــحــو 3700 
وظيفة عبر الــبــريــد اإللــكــتــرونــي فــي نوفمبر، 
استمرت التخفيضات في يناير، ال سيما تلك 
التي تعمل على اإلشراف على المحتوى العالمي.
)العربية. نت(

بداية أسبوع إيجابية وعمليات شراء جيدة على األسهم القيادية

https://www.aljarida.com/article/11971
https://www.aljarida.com/article/11968
https://www.aljarida.com/article/11967
https://www.aljarida.com/article/11960
https://www.aljarida.com/article/11900
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المطوع: 400 مليون دينار مستحقات 
لمقاولي »الباطن« لدى الحكومة

ــال رئـــيـــس مــجــلــس إدارة شــركــة  ــ قـ
ــقـــاوالت، طـــارق  ــمـ ســديــر لــلــتــجــارة والـ
المطوع، إن المبالغ المالية المستحقة 
لــشــركــات الــمــقــاوالت فــي الــبــاطــن لدى 
الحكومة تتجاوز قيمتها 400 مليون 

دينار.
ــوع، فــــي تــصــريــح  ــطــ ــمــ  وأوضــــــــح الــ
لـ »الجريدة«، أن شركات الباطن ال تزال 
م مستحقاتها لسنوات 

ّ
تعاني عدم تسل

عديدة، مما يعني أن هناك صعوبة في 
االستمرار بالعمل، وذلك لعدم وجود 
سيولة متدفقة نظير تنفيذها عقودا 
من الباطن لمشاريع فازت بها شركات 
كبرى عن طريق المناقصات مع جهات 

حكومية.

وبّين أن شركات المقاوالت لديها 
مصاريف وتكاليف تشغيلية، إضافة 
الـــى الـــتـــزامـــات مــالــيــة تــجــاه الــجــهــات 
الـــدائـــنـــة، حــيــث اضـــطـــر الــبــعــض الــى 
م المستحقات 

ّ
وقف النشاط لحين تسل

المالية.
وذكر أن المعضلة تكمن في وجود 
مــشــاكــل مـــع الــشــركــات الــكــبــيــرة الــتــي 
رست عليها المناقصة، أو مالحظات 
ــم تــنــفــيــذهــا،  عــلــى الـــمـــشـــاريـــع الـــتـــي تـ
مـــمـــا ارتـــــــأت مـــعـــه الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة 
ــالــــمــــشــــاريــــع عـــــــدم صـــــــرف األمـــــــــوال  بــ
ــن تـــلـــك الــمــشــاكــل  ــتــــهــــاء مــ لــحــيــن االنــ
أو الـــمـــالحـــظـــات، مــضــيــفــا أن نــســبــة 
المالحظات ال تتجاوز 2 بالمئة من 

إجمالي المبالغ المحتجزة.
وأكـــــــد ضــــــــرورة إيــــجــــاد حــــل لــتــلــك 
األزمة التي تواجهها شركات مقاوالت 
الباطن، وهــي تعتبر محركا رئيسيا 
للمشاريع الــتــي تطرحها الحكومة، 
حيث إن استمرار تلك المشكلة يعني 

خروج تلك الشركات من السوق.
ــــاك الــــعــــديــــد مــن  ــنـ ــ وأوضــــــــــح أن هـ
الـــحـــلـــول، إذ يــمــكــن لــلــجــهــة الــمــعــنــّيــة 
بالمشروع حجز مبالغ معّينة لحين 
االنتهاء من مالحظاتها، أو فصل عمل 
شركات الباطن عن اإلشكاليات التي 
تحدث من الشركات التي رست عليها 

المناقصات.

البرازيل واألرجنتين تعتزمان 
تبني عملة موحدة

أفـــادت صحيفة فاينانشال تايمز، 
أمس، بأن البرازيل واألرجنتين - وهما 
ــاء مــجــمــوعــة الــعــشــريــن-  ضـــمـــن أعــــضــ
ــبــــوع عن  تــعــتــزمــان اإلعــــــالن هــــذا األســ
إطـــــالق األعــــمــــال الــتــحــضــيــريــة لتبني 

عملة موحدة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أن   
  الــخــطــة الــتــي ستناقش خـــالل قــمــة في 
بــويــنــس أيــــرس هـــذا األســـبـــوع ستركز 
على كيف يمكن للعملة الجديدة التي 
ــل تــســمــيــتــهــا »ســـــور«  ــرازيــ ــبــ تـــقـــتـــرح الــ
)الجنوب( أن تعزز التجارة اإلقليمية 
وتقلل االعتماد على الدوالر األميركي.

وقال وزير االقتصاد سيرخيو ماسا 
للصحيفة »سيكون هــنــاك... قــرار لبدء 
دراسة المعايير الالزمة لعملة مشتركة، 

بما يشمل كل شيء من األمور المالية 
إلــــى حــجــم االقـــتـــصـــاد ودور الــبــنــكــيــن 

المركزيين«.
وســـبـــق أن أجــــــرى ســـيـــاســـيـــون مــن 
الــبــلــديــن مــنــاقــشــات حـــول الــفــكــرة عــام 
2019، لكنها قوبلت باعتراض من البنك 
المركزي البرازيلي في ذلك الوقت، وفق 

ما نقلته »رويترز«.
ــبــــادرة  ــــي الـــتـــقـــريـــر أن الــــمــ وجـــــــاء فـ
ستنطلق كمشروع ثنائي في البداية 
 لــدعــوة 

ً
عــلــى أن يــتــم توسيعها الحــقــا

 
ً
دول أخرى من أميركا الالتينية، مضيفا
أنــه مــن المتوقع صــدور إعــالن رسمي 
خالل زيــارة الرئيس البرازيلي لويس 
إيناسيو لوال دا سيلفا إلى األرجنتين.
)العربية. نت(

 
ً
»KIB« يجري إخالًء وهميا

لمبناه الرئيسي
أعــلــن بــنــك الــكــويــت الــدولــي 
ــــالء  )KIB( إجـــــــــراء عـــمـــلـــيـــة إخـ
ــنــــاه  ــبــ ــة لــــمــ ــ ــحــ ــ ــاجــ ــ ــة نــ ــ ــيــ ــ ــمــ ــ وهــ
الرئيسي، بالتعاون مع الدفاع 
ــتــــي، ووزارة  ــكــــويــ ــدنــــي الــ ــمــ الــ
الصحة، وإدارة مجمع البنوك 

المشتركة. 
ــراء  ــ ويــــهــــدف »KIB« مــــن إجـ
عملية اإلخالء إلى معرفة مدى 
جاهزية إدارات وأقسام البنك 
لـــمـــواجـــهـــة حــــــاالت الــــطــــوارئ، 
والـــحـــفـــاظ عــلــى أمــــن وســالمــة 
الموظفين والعمالء بشكل دائم 
وتدريبهم على اإلخالء بشكل 

سريع ومنظم.
وبهذه المناسبة، قال داود 
بهبهاني، مدير تنفيذي - إدارة 
أمن المعلومات والخصوصية 
 ،KIB ومــكــافــحــة االحــتــيــال فــي
إن عــمــلــيــة اإلخــــــــالء الـــوهـــمـــي 
الناجحة تمت في وقت قياسي 
وبـــشـــكـــل مـــنـــظـــم، ويــــؤكــــد ذلـــك 
على إدراك ومعرفة الموظفين 
والعمالء على مواجهة الحاالت 

الطارئة في حال حدوثها«.
وأكـــد بهبهاني أن »ســالمــة 
الموظفين والعمالء على رأس 
، حيث نهدف 

ً
اهتماماتنا دائما

ــى تـــطـــويـــر خـــطـــط مــواجــهــة  ــ إلـ
الطوارئ مع الجهات الحكومية 
بــاســتــمــرار مـــن خــــالل اخــتــبــار 

قــــــــدرات مـــوظـــفـــيـــنـــا والـــعـــمـــالء 
ــلـــى مـــواجـــهـــة  الــــمــــوجــــوديــــن عـ
الحاالت الطارئة بنجاح، حيث 
 لتنفيذ 

ً
 كبيرا

ً
أظــهــروا تعاونا

التعليمات واستخدام مخارج 
الطوارئ بشكل سريع ومنظم«.  
وتـــوجـــه بــهــبــهــانــي بالشكر 
الجزيل لكل من الدفاع المدني 
ووزارة الصحة على جهودهما 
ــتـــعـــاون مـــع الــبــنــك على  فـــي الـ
نجاح عملية اإلخالء الوهمي، 
وعــلــى مساعيهما المستمرة 
فــــي تـــطـــويـــر خـــطـــط مـــواجـــهـــة 
الـــطـــوارئ، والــحــفــاظ على أمن 

.»KIB« وسالمة موظفي

 »الخليج«: بطاقة موج تستقطب 
شريحة واسعة من العمالء

تواصل بطاقة موج مسبقة 
الــدفــع مــن بنك الخليج، وهي 
األولـــى مــن نوعها الــتــي تقدم 
مـــــيـــــزة االســـــــــتـــــــــرداد الــــنــــقــــدي 
لحامليها في الشرق األوسط، 
تــــقــــديــــم مـــــزايـــــا وخــــصــــومــــات 
حصرية للعمالء، إلــى جانب 
استرداد نقدي يصل إلى 600 
ــا يــجــعــلــهــا  ــنــــار ســـنـــويـــا، مــ ديــ
تستقطب شريحة واسعة من 

العمالء.
وقــــــــــــال مـــــســـــاعـــــد الــــمــــديــــر 
ــام لــلــخــدمــات الــمــصــرفــيــة  ــعـ الـ
الشخصية محمد تقي: »تجربة 
الــعــمــيــل هـــي شــغــلــنــا الــشــاغــل 
ــيـــج، ونــســعــى  ــلـ ــخـ ــك الـ ــنـ ــــي بـ فـ
بشكل دائــم إلــى تقديم أفضل 
الــمــنــتــجــات وأكــثــرهــا ابــتــكــارا 
لــعــمــالئــنــا، ونـــفـــخـــر بــنــهــجــنــا 
االســتــبــاقــي فــي تــقــديــم كــل ما 
يــعــود بــالــنــفــع عــلــى عمالئنا، 
ويــقــدم لــهــم تــجــربــة مصرفية 
مــمــيــزة وســهــلــة وســريــعــة، مع 
تــوفــيــر كـــل مــســتــويــات األمـــان 

وجودة الخدمة«.
وأضــــــــــاف تــــقــــي: »يــــحــــرص 
بـــنـــك الــخــلــيــج عـــلـــى االبـــتـــكـــار 

والتميز في جميع المنتجات 
ــرهـــا  ــــي نـــوفـ ــتـ ــ والـــــخـــــدمـــــات الـ
لـــلـــعـــمـــالء، ونـــعـــتـــبـــر االبـــتـــكـــار 
ا ال يــتــجــزأ من  والــتــمــيــز جــــزء
عـــمـــلـــيـــاتـــنـــا الــــيــــومــــيــــة، ونـــعـــد 
عمالءنا بالمزيد من التطورات 
الــتــي تــقــرب بــنــك الــخــلــيــج من 
ــه لـــيـــكـــون بــنــك  ــتــ تــحــقــيــق رؤيــ

المستقبل«.
ــاقــــة مــــوج  وأفــــــــــاد بـــــــأن بــــطــ
الــــجــــديــــدة تــــقــــدم لــحــامــلــيــهــا 
ــة فـــي  ــ ــريــ ــ ــــصــ خــــــصــــــومــــــات حــ
محالتهم ومطاعمهم المفضلة 
ــن 850 مـــنـــفـــذا  ــ ــ ــر مـ ــ ــثــ ــ ــع أكــ ــ ــ مـ
بـــالـــكـــويـــت، مــنــهــا خــصــومــات 
ــر  ــثـ ــي أكـ ــ ــل إلـــــــى 25% فــ تــــصــ
مـــن 550 مــطــعــمــا ومــقــهــى في 
الكويت، كما تقدم خصومات 
ــة تـــصـــل إلـــــى 30% فــي  ــوريــ فــ
أكثر من 300 محل تجاري في 
قــطــاعــات الــتــرفــيــه والــســيــاحــة 
والتجميل والــصــحــة، كــمــا أن 
البطاقة مزودة بميزة الحماية 
ــيـــات االحــــتــــيــــال مــع  ــلـ ــن عـــمـ ــ مـ
النظام الثالثي اآلمن الخاص 
ببنك الخليج خـــالل عمليات 
الشراء التي تتم عبر اإلنترنت.

وأردف: إلــى جانب تجارب 
التسوق السريعة والمريحة، 
تــقــدم بــطــاقــة مـــوج لحامليها 
تقنية االتــصــال قــريــب المدى 
ــراء  ــ ــيـــث تـــتـــيـــح إجــ »NFC«، حـ
المعامالت عن بعد لعمليات 
الشراء، مما يوفر على العمالء 
عناء إدخال وتمرير بطاقتهم 
عبر أجهزة نقاط البيع في كل 
مرة يقومون فيها بسداد قيمة 

مشترياتهم.
ــوج تــم  ــ وبـــيـــن أن بـــطـــاقـــة مـ
تــصــمــيــمــهــا لـــتـــكـــون مــنــاســبــة 
الستخدام جميع أفراد العائلة 
والـــشـــبـــاب، حــيــث يــمــكــن لــرب 
األســـــرة الــتــحــكــم فـــي الــمــبــالــغ 
الــمــحــولــة لــلــبــطــاقــة، ومــراقــبــة 
مصروفاتها، وهــو ما يشجع 
ــذيـــن يــســتــخــدمــون  الـــعـــمـــالء الـ
 )K-net( بطاقة السحب اآللــي
الـــخـــاصـــة بــهــم لــمــشــتــريــاتــهــم 
فـــــي الـــجـــمـــعـــيـــات ولـــلـــتـــســـوق 
والـــــمـــــطـــــاعـــــم، عــــلــــى تـــحـــويـــل 
استخدامهم إلــى بطاقة موج 
مـــســـبـــقـــة الـــــدفـــــع لــــالســــتــــرداد 
الـــــنـــــقـــــدي واالســـــــتـــــــفـــــــادة مـــن 
االسترداد النقدي الذي يصل 

إلى 600 دينار سنويا.
وكانت بطاقة موج مسبقة 
ــرداد الـــنـــقـــدي  ــ ــتـ ــ ــــالسـ ــع لـ ــ ــدفـ ــ الـ
حصلت على جائزة »البطاقة 
مسبقة الدفع األكثر مكافأة في 
الشرق األوســط وافريقيا« من 
شركة ماستركارد العالمية، إذ 
توفر للعمالء استردادا نقديا 
يـــصـــل إلـــــى 5% عـــلـــى جــمــيــع 
المشتريات محليا ودوليا على 

مدار العام.

»التجاري« يعلن الفائز بسحب
»النجمة« األسبوعي

أجـــــــــــــــــــــرى الــــــبــــــنــــــك 
ــه  ــبـ الــــــــتــــــــجــــــــاري ســـحـ
األســـــــــبـــــــــوعـــــــــي عــــلــــى 
ــة،  ــ ــمـ ــ ــــجـ ــنـ ــ حـــــــســـــــاب الـ
ــراء الــســحــب  ــ ــ ــم إجـ ــ وتـ
ــنــــى  ــبــ أمـــــــــــــس فــــــــــي مــ
ــك الــــرئــــيــــســــي،  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ الـ
بحضور ممثل وزارة 
الــتــجــارة والصناعة 
عبدالعزيز أشكناني. 

ــنـــك الــســحــب  ــبـ ــــى الـ
ّ
ــد غــــط ــ وقــ

مباشرة عبر وسائل التواصل، 
وجــــــاءت نــتــيــجــتــه عــلــى الــنــحــو 

التالي:
- ســــحــــب حـــــســـــاب الـــنـــجـــمـــة 
األسبوعي، جائزة 5 آالف دينار 
مــن نصيب الــفــائــز جــريــد مثال 

الظفيري. 
يــــذكــــر أن جـــــوائـــــز »حــــســــاب 
الــنــجــمــة« مــمــيــزة بــحــجــم مبالغ 
الــجــوائــز الــمــقــدمــة، إضــافــة إلــى 
تــنــوعــهــا طـــــوال الـــســـنـــة، والــتــي 
تتضمن سحوبات أسبوعية بـ 5 
آالف دينار، وشهرية بـ 20 ألفا، 
إضافة الى جائزة نصف سنوية 
بـ 500 ألف دينار، وسحب آخر 
الــعــام عــلــى أكــبــر جــائــزة نقدية 
مرتبطة بــحــســاب مــصــرفــي في 

العالم بـ 1.5 مليون دينار. 
وعن آلية فتح حساب النجمة 
والتأهل لدخول السحوبات، فمن 

المعروف أنه يمكن فتح الحساب 
فقط بإيداع 500 دينار، ويجب أن 
يكون في الحساب مبلغ ال يقل 
عــن 500 ديــنــار للتأهل ودخــول 
ــات عــــلــــى كــل  ــوبــ ــيـــع الــــســــحــ جـــمـ
الجوائز التي يقّدمها الحساب، 
فكلما زاد رصيد العميل زادت 
 عن المزايا 

ً
فرصة الفوز، فضال

اإلضافية التي يوفرها الحساب، 
إذ يحصل العميل على بطاقة 
سحب آلي، ويستطيع الحصول 
عـــلـــى بـــطـــاقـــة ائـــتـــمـــان بــضــمــان 
الحساب، وكذلك الحصول على 
كل الخدمات المصرفية من البنك 

التجاري.
ــنــــك أن حـــســـاب  ــبــ ــــف الــ ــــشـ وكـ
النجمة متاح للجميع، وبإمكان 
ــه مـــــن خــــالل  ــتـــحـ أي شــــخــــص فـ
تطبيق CBK Mobile بخطوات 
بسيطة ومــن أي مــكــان وفــي أي 

وقت.

سند الشمري

طارق المطوع

محمد تقي

داود بهبهاني

 استثمارية بعوائد مجزية
ً
»بيتك« يوفر خططا

يواصل بيت التمويل الكويتي )بيتك(، 
تأكيد أهمية رسم خطط مالية مستقبلّية، 
وتكوين مخصص مالي لتحقيق األهداف 
ــة الــــحــــاجــــات  ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ والــــــطــــــمــــــوحــــــات، ومــ
والمتطلبات، السيما في ظل تغّير أساليب 
المعيشة، واإلنفاق بين الماضي والحاضر 

والمستقبل. 
ويــــحــــرص »بـــيـــتـــك« عـــلـــى تـــعـــزيـــز ثــقــافــة 
ــار، وهـــمـــا صــفــتــان ال  ــمـ االدخـــــــار واالســـتـــثـ
تــتــجــزآن مــن التخطيط الــمــالــي، فــاالدخــار 
 
ً
وحده ال يكفي، إنما يجب أن يكون مرتبطا
بــاالســتــثــمــار وفــهــم مــمــارســات التخطيط 
المالي حتى ال يفقد االدخار مع مرور الوقت 

 من قيمته.
ً
ا جزء

ــأول بــنــك فـــي الــكــويــت  ــ ــادر »بــيــتــك« كـ ــ وبــ
ــة مــتــنــوعــة مــــن الــمــنــتــجــات  ــاقـ بــتــصــمــيــم بـ
االستثمارية المتنوعة التي تساعد على 
االســتــعــداد لــمــا قــد يخبئه المستقبل من 
تــطــورات ومــفــاجــآت ومتطلبات تستدعي 
وجود إمكانات مادية لتغطيتها، فضال عن 
دور تلك المنتجات االستثمارية في تحقيق 
طـــمـــوحـــات وأهــــــــداف مــســتــقــبــلــيــة، كــإقــامــة 
مشروع خاص أو شراء منزل أو غيرها من 
متطلبات الحياة بكل مراحلها، ابتداء من 
 بالتقاعد، 

ً
التعليم، ثم الزواج، والعمل، مرورا

مع عدم اغفال الرعاية الطبية.

»جامعتي« و»رفاء«

وُصممت خطة »جامعتي« االستثمارية 
لتلبي أغراض التعليم الجامعي لألبناء عند 
بلوغهم سن 18، إذ يستطيع العميل تحديد 
مــبــلــغ مــســتــهــدف لــلــخــطــة، ويــتــم اســتــثــمــار 
الـــمـــبـــالـــغ فــيــهــا وإيــــــــداع األربــــــــاح ســنــويــا، 
ليستفيد العميل من المبلغ المستثمر، وكل 
األرباح المتراكمة عندما يحين وقت دخول 

األبناء للجامعة.
كما صمم »بيتك« خطة »رفاء« لمواجهة 
تكاليف زواج األبــنــاء، والتخطيط المبكر 
لــحــيــاتــهــم األســـــريـــــة، إذ يــســتــطــيــع اآلبـــــاء 
واألمهات المساهمة في زواج أبنائهم من 
اآلن، بتحديد مبلغ معين لتغطية مصاريف 
الــــــزواج، حــيــث تــوفــر لــهــم الــخــطــة إمــكــانــيــة 

توفير المبلغ المستهدف مــع كــل األربـــاح 
االستثمارية المستحقة، والحصول عليها 

 عند نهاية الخطة.
ً
جميعا

»إنجاز« و»ثمار« 

أما خطة »إنجاز« المتعددة األغراض فقد 
 لتحقيق تطلعات الشباب، 

ً
أعدت خصيصا

إذ يستطيع الشباب من خاللها التخطيط 
الــمــســبــق وتــحــقــيــق أحــالمــهــم المستقبلية 
البدء في استثمار مدخراتهم حتى يحين 
الوقت المناسب لتحقيق اهدافهم، كإقامة 
ــزل مــنــاســب  ــنـ ــــاص او شــــــراء مـ مــــشــــروع خـ

وغيره.
ــتــــك« خـــطـــطـــا اســـتـــثـــمـــاريـــة  ــيــ ــر »بــ ــ ــوفـ ــ ويـ
لــمــرحــلــة مـــا بــعــد الــتــقــاعــد مـــن خـــالل خطة 
»ثمار« التي تساعد على االستمتاع بحياة 
تقاعدية مريحة بعد عناء العمل لسنوات 
طويلة، إذ يستطيع العميل تحديد مبلغ 
ويتم استثمار المبالغ المدفوعة، تستحق 
جميعها عــنــد انــتــهــاء الــخــطــة بــبــلــوغ سن 

التقاعد.

»شفاء«

ويقدم »بيتك« خطة »شفاء«، وهي خطة 
ــل تــتــيــح تغطية  ــ اســتــثــمــاريــة طــويــلــة األجـ
تكافلية لحاالت الرعاية الطبية الخاصة. 
وتشجع »شفاء« العمالء من سن 21 إلى 60 
سنة على االدخار التدريجي لمبالغ صغيرة 
لالستفادة منها عند انتهاء الخطة أو عند 
الحاجة، حيث تتألف الخطة من عنصرين 

أساسيين، هما: ادخــار مبالغ متراكمة مع 
أرباح، باإلضافة إلى تغطية تكافلية لألفراد 
في حــاالت الــوفــاة بسبب مــرض أو حــادث، 
والــعــجــز الــكــامــل الـــدائـــم بــســبــب مــــرض أو 
حادث، فضال عن عدد من األمراض الطارئة 

.
ً
األكثر شيوعا

خطة االستثمار

ويتم استهداف مبلغ يرغب العميل في 
الحصول عليه مستقبال يتراوح بين 4 آالف 
إلى 120 ألف دينار، ومن خالل خطة منظمة 
يقوم بادخار هذا المبلغ على دفعات شهرية 
خــالل فترة مــحــددة مسبقا تــتــراوح بين 2 
و39 ســنــة بحسب شـــروط كــل خــطــة، وفــي 
الوقت ذاته يتم استثمار المبالغ المتراكمة 

واحتساب أرباح استثمارية سنوية.
وتــتــمــيــز جــمــيــع الــخــطــط االســتــثــمــاريــة 
ــلـــة األجـــــــل بــتــغــطــيــة تـــكـــافـــلـــيـــة، مــع  الـــطـــويـ
خيارات متعددة، منها التغطية التكافلية 
المتناقصة أو التغطية التكافلية الثابتة. 
ويمكن للعميل السحب من حساب الخطة 
االســـتـــثـــمـــاريـــة بــعــد نــهــايــة الــســنــة األولــــى 
خــالل فترة االستثمار للخطة، كما تتميز 
بالمرونة التامة في تعديل المبلغ المراد 
استثماره أو الدفعات الشهرية في أي وقت، 
ويمكن للعميل إيداع دفعات مالية محددة، 
باإلضافة إلى المبالغ الشهرية المستقطعة 
من دون التأثير على الجدول الزمني لخطة 

االستثمار أو المبلغ المستهدف.

 KWT Visa« الوطني« يحتفل مع حاملي«
Infinite« بمرور عام على إصدارها 

يــحــرص بنك الكويت الوطني 
 عــلــى أن يــكــون األقــــرب إلــى 

ً
دائــمــا

ــار، نظم  ــ ــ ــك اإلطـ ــي ذلــ عـــمـــالئـــه، وفــ
ــنـــك فـــعـــالـــيـــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة فــي  ــبـ الـ
ــة بــمــنــطــقــة مــشــرف  مــمــشــى الـــواحـ
لالحتفال بمرور عام على إصدار 
بطاقة KWT Visa Infinite الوطني 
االئــتــمــانــيــة وســــط حــضــور كبير 

وتفاعل من العمالء.
ــعـــديـــد  وشـــــهـــــدت الـــفـــعـــالـــيـــة الـ
مــن الــفــقــرات الــتــرفــيــهــيــة المميزة 
وتضمنت أنشطة مختلفة والعديد 
من األلعاب والجوائز، التي القت 
 مــن الــحــضــور، كما 

ً
 كــبــيــرا

ً
تــفــاعــال

حضرت محالت القهوة والطعام. 
وتميز االحــتــفــال بحضور كبير، 
واســـتـــمـــتـــع الـــعـــمـــالء مــــن حــامــلــي 
بطاقة KWT Visa Infinite الوطني 
االئتمانية بالمشاركة في األلعاب 
المختلفة في يــوم ترفيهي مميز 
يعكس حرص بنك الكويت الوطني 
ــأة عــــمــــالئــــه بـــأفـــضـــل  ــافــ ــكــ عــــلــــى مــ

العروض والمزايا الحصرية.
وبـــهـــذه الــمــنــاســبــة، قــــال نــائــب 
المدير العام لمجموعة الخدمات 
ــة الــــشــــخــــصــــيــــة فـــي  ــ ــيـ ــ ــرفـ ــ ــــصـ ــمـ ــ الـ
»الوطني«، هشام النصف: »نحرص 
على تقديم تجربة مصرفية شاملة 
واستثنائية تناسب كل الشرائح 
وتــعــكــس اســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــي، 
الــتــي تــهــدف إلـــى مــكــافــأة العمالء 
بــبــاقــة مــتــنــوعــة مـــن الــســحــوبــات 
والجوائز، التي تعكس ريادته في 

تقديم كل جديد ومميز«.
وأضــــــاف الــنــصــف أن »بــطــاقــة 
لـــوطـــنـــي  KWT Visa Infinite ا
االئتمانية تمنح حامليها نمط 
ــا تــقــدمــه   بــفــضــل مــ

ً
ــدا ــ ــريـ ــ حـــيـــاة فـ

ــنـــاســـب  مــــــن مــــــزايــــــا وعــــــــــــروض تـ

احتياجاتهم وتلبي طموحاتهم 
وتطلعاتهم«.

ــنـــي« على  وأكـــــد حــــرص »الـــوطـ
البقاء قرب عمالئه والتعرف على 
احــتــيــاجــاتــهــم والـــتـــواصـــل الــدائــم 
مــعــهــم بـــاســـتـــخـــدام كــــل الـــقـــنـــوات 
لرصد التغير في تلك االحتياجات 
وتطوير الخدمات والمنتجات بما 

يتماشى مع تلك المتغيرات. 
 KWT Visa وأشار إلى أن بطاقة
Infinite الوطني االئتمانية تجمع 
بين باقة من المزايا االستثنائية 
والــشــعــور بالفخر الــوطــنــي الــذي 
يعكسه تصميمها مما يجعلها 

فريدة من نوعها.
 KWT Visa وتــــمــــنــــح بــــطــــاقــــة
Infinite الـــوطـــنـــي االئـــتـــمـــانـــيـــة 
هــا حــريــة اخــتــيــار الطريقة  عــمــالء
الــتــي يــريــدونــهــا لــلــحــصــول على 
 لنمط حياتهم، إما 

ً
الــنــقــاط وفــقــا

ــاق أو الــفــئــة  ــفــ بــاخــتــيــار فــئــة اإلنــ
ــكـــن لــلــعــمــالء  الــــتــــجــــاريــــة، إذ يـــمـ
الـــحـــصـــول عــلــى نـــقـــاط KWT من 
»الـــوطـــنـــي« عــلــى كـــل الــمــدفــوعــات 

 KWT Visa ــتـــخـــدام بـــطـــاقـــة بـــاسـ
Infinite الوطني االئتمانية عند 
 لحجم 

ً
اخــتــيــار فئة اإلنــفــاق وفــقــا

اإلنــفــاق الشهري لغاية 5% على 
المدفوعات الرقمية ولغاية %5 
على المدفوعات لدى أجهزة نقاط 
الــبــيــع الـــدولـــيـــة ولــغــايــة 3%عــلــى 

المدفوعات األخرى.
ــة الـــتـــجـــار  ــئــ ــيـــل فــ ــعـ ــفـ ــد تـ ــ ــنـ ــ وعـ
يـــمـــكـــن لـــلـــعـــمـــالء الـــحـــصـــول عــلــى 
نــقــاط KWT مـــن »الـــوطـــنـــي« على 
كل المدفوعات الخاصة بشرائح 
 KWT مــحــددة بــاســتــخــدام بطاقة
Visa Infinite الوطني االئتمانية 
الــــــتــــــي تـــــصـــــل إلــــــــــى 10% عـــلـــى 
المطاعم واالتــصــاالت و5% على 
الـــتـــجـــمـــيـــل والــــــنــــــوادي الــصــحــيــة 
ومـــحـــال الــمــجــوهــرات و3% على 
األزياء والمشتريات من الجمعية 

التعاونية والتعليم.
كذلك يمكن للعمالء الحصول 
ــقــــاط KWT مــــن الـــوطـــنـــي  ــلـــى نــ عـ
ــدام  ــخــ ــتــ ــد اســ ــنــ ــبـــة 10% عــ ــنـــسـ بـ
ــن: »إيـــكـــيـــا«،  ــ ــــدى كــــل مـ الـــبـــطـــاقـــة لـ

booking.يوريكا«، »فارفيتش« و«
.com

ويتيح البنك للعمالء استبدال 
ــنــــي« عــن  نـــقـــاط KWT مــــن »الــــوطــ
ــــي عــبــر  ــنــ ــ ــــوطــ طـــــريـــــق خـــــدمـــــة »الــ
ــة »الـــوطـــنـــي  ــدمـ ــل« أو خـ ــايـ ــوبـ ــمـ الـ
ــيـــار بين  ــتـ ــتـــرنـــت« واالخـ عــبــر اإلنـ
االسترجاع من قيمة المشتريات 
في البطاقة مباشرة أو االستبدال 
بــحــجــوزات الــســفــر لـــدى أكــثــر من 
800 شركة طيران و150 ألف فندق 
أو اســتــبــدال الــنــقــاط أو الحصول 
عــلــى الــقــســائــم اإللــكــتــرونــيــة لــدى 
 أو استبدال 

ً
أكثر من 190 متجرا

النقاط لدى شركات الطيران التي 
يفضلها العمالء.

ويــمــكــن لــلــعــمــالء كــســب نــقــاط 
 لغاية 

ً
KWT مــن الــوطــنــي شــهــريــا

ما قيمته 1000 دينار. كما يمكن 
 KWT Visa ــاقــــات لـــحـــامـــلـــي بــــطــ
Infinite الـــوطـــنـــي االئـــتـــمـــانـــيـــة 
ــقــــاط مـــكـــافـــآت  ــلـــى نــ الــــحــــصــــول عـ
الـــوطـــنـــي لــــدى أكـــثـــر مـــن 900 من 

المحال المشاركة.

هشام النصف
جانب من االحتفال

روسيا: نعكف على وضع آلية لتصدير الحبوب إلى مصر بالروبل
قالت نائبة رئيس الحكومة الروسية، فيكتوريا 
أبرامشينكو، أمــس، إن بالدها تعكف على تطبيق 
آلية لتسوية مدفوعات صفقات تصدير الحبوب 

لمصر بالروبل الروسي.
وأضافت أبرامشينكو، ان روسيا لم تتحول بشكل 
منتظم إلى التجارة باستخدام العمالت الوطنية، 

لكن هناك اتجاها نحو ذلك.

وذكرت أبرامشينكو لوكالة »سبوتنيك«، أن مصر 
هي أكبر مستورد للحبوب من روسيا.

وقالت إن أحــدث مثال على ذلك صفقة الحبوب 
مع تركيا، حيث تم الدفع بالروبل واصفة الصفقة 

»بالناجحة«.
وأشــارت إلى أن البنك المركزي الروسي يجري 
محادثات، في الوقت الحالي، مع البنوك المركزية 
للدول األخــرى لوضع آليات لمثل هــذه التسويات 

المتبادلة. وأكــدت أن هذا ال يشمل فقط المنتجات 
الغذائية.

 
ً
ــان الــبــنــك الــمــركــزي الـــروســـي قـــد نــشــر بــيــانــا وكــ

بموقعه الرسمي قال فيه إن قائمة العمالت األجنبية 
 مقابل الروبل تضمنت 

ً
التي يحدد سعرها رسميا

9 عمالت جديدة من بينها الجنيه المصري، الذي 
يساوي أكثر من 2 روبل روسية.

وكــانــت أبــرامــشــيــنــكــو، قــد صــرحــت فــي ديسمبر 

الــمــاضــي، بــأن روســيــا سلمت الــحــبــوب إلــى تركيا 
ألول مــرة مقابل الــروبــل، والحقا تبين أن التجربة 

األولى كانت ناجحة.
يأتي ذلك في ظل تراجع سعر الــدوالر األميركي 
أمام الجنيه المصري بعد ارتفاعات متتالية تزامنت 

مع تحرير سعر الصرف.
ــا  ــيــ ــرار الــــجــــديــــد ســيــســمــح لـــمـــصـــر وروســ ــ ــقــ ــ ــ وال
باستخدام الروبل والجنيه في المعامالت التجارية 

بــيــن الــبــلــديــن، بـــدال مــن الـــــدوالر، حــيــث يــقــدر حجم 
الــتــبــادل الــتــجــاري بــيــن مــصــر وروســيــا بنحو 4.7 

مليارات دوالر لعام 2021.
وســتــســتــفــيــد كــذلــك مــصــر بــالــســيــاحــة الــروســيــة 
الوافدة إليها في الحصول على الروبل الروسي في 

التبادل التجاري.
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»الوطني«: البنوك المركزية تواصل حربها ضد التضخم
»النشاط االقتصادي في الواليات المتحدة يفقد زخمه تحت وطأة ارتفاع أسعار الفائدة«

قال تقرير أسواق النقد األسبوعي، 
الصادر عن بنك الكويت الوطني، إنه 
على الرغم من البيانات االقتصادية 
األضعف من المتوقع، فإن مسؤولي 
»االحـــتـــيـــاطـــي الــــفــــدرالــــي« ذكـــــــروا أن 
معركتهم ضد التضخم لم تنته بعد، 
وبدأت آراء صناع السياسات النقدية 
فــي اتــخــاذ مــســارات مختلفة، إذ دعم 
البعض رفع معدالت الفائدة بوتيرة 
أكثر اعتدااًل، بينما دعم آخرون اتخاذ 

 .
ً
مسار أكثر تشددا

في التفاصيل، وفي حين أكد عضوا 
اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، 
لوري لوجان وباتريك هاركر، أن رفع 
سعر الفائدة 25 نقطة أساس يعتبر 
، رغم إشارة 

ً
دما

ُ
أكثر مالءمة للمضي ق

كليهما إلـــى إمــكــانــيــة تــخــطــي معدل 
الفائدة النهائي أكثر من 5 بالمئة، إال 
ل رفــع سعر 

ّ
أن جيمس بـــوالرد يفض

الفائدة 100 نقطة أســاس هذا العام، 
لــيــصــل ســعــر الـــفـــائـــدة عــلــى األمـــــوال 
الــفــدرالــيــة إلـــى 5.5 بــالــمــئــة، وتــتــوقــع 
لوريتا ميستر تخطي سعر الفائدة 
5 بالمئة، حتى لو تحّرك التضخم في 

االتجاه الصحيح. 
ــون ويـــلـــيـــامـــز  ــ ــ وأشــــــــــار كـــــل مـــــن جـ
وســـوزان كولينز واليــل برينارد إلى 
ضرورة رفع أسعار الفائدة، حتى مع 
تباطؤ معدالت التضخم، فيما أشار 
 
ً
ويليامز إلى أن الطلب ال يــزال »قويا
 بــالــعــرض، وأن تــراجــع 

ً
« مــقــارنــة

ً
جــــدا

التضخم هذا العام يعود بشكل كبير 
ن سالسل التوريد وتراجع  إلى تحسُّ
أســعــار السلع عــن ذروة مستوياتها 
ــال بـــريـــنـــارد، إن  ــ الـــعـــام الـــمـــاضـــي. وقـ
األمر قد يتطلب إبقاء أسعار الفائدة 
مرتفعة »بعض الوقت« من أجل إعادة 
التضخم بشكل مستدام إلى مستوى 

2 بالمئة المستهدف.
ــــادي فــي  ــــصـ ــتـ ــ ــنــــشــــاط االقـ وبـــــــدأ الــ
الواليات المتحدة يفقد زخمه تحت 
وطأة ارتفاع أسعار الفائدة، إذ تراجع 
المؤشر الصناعي في نيويورك إلى 
- 32.9 فـــي يــنــايــر مــقــابــل - 11.2 في 
ديسمبر، ليسجل أدنــى المستويات 
مــنــذ األشــهــر األولــــى لــلــجــائــحــة، مما 
ــواجـــه  ــتــــي تـ ــد االضـــــطـــــرابـــــات الــ ــؤكــ يــ
ــار مــســح  ــ الـــمـــنـــتـــجـــيـــن، فــــي حـــيـــن أشـــ
المصنعين في نيويورك إلى انكماش 
حاد في قطاع التصنيع بداية العام 
الحالي مع انخفاض الطلبات الجديدة 
بــشــكــل حـــــاد بــســبــب ضـــعـــف الــطــلــب 

وتباطؤ نمو سوق العمل.
كــذلــك انــخــفــض مــؤشــر فيالدلفيا 
الــفــدرالــي الصناعي فــي يناير إلــى - 
ة جــاءت أفضل  8.9، إال أن تلك الــقــراء
من التوقعات بوصول المؤشر إلى - 
10.9 ومقارنة بقراءة الشهر الماضي 

التي بلغت - 13.8.
وعــــلــــى جــــانــــب اإلنــــــتــــــاج، اســتــمــر 
تراجع ضغوط األسعار في ديسمبر، 
وخالل الشهر الماضي، تراجع مؤشر 
أسعار المنتجين بأعلى وتيرة منذ 
بــدايــة الــجــائــحــة، إذ انــخــفــض مؤشر 
أســعــار المنتجين األســاســي بنسبة 
0.5 بالمئة، بمعدل أقــل مــن توقعات 
انخفاضه بنسبة 0.1 بالمئة. وعلى 

أســاس ســنــوي، ارتــفــع مؤشر أسعار 
المنتجين بنسبة 6.2 بالمئة مقابل 

7.3 بالمئة في نوفمبر.
ــع الـــشـــهـــري إلـــى  ــراجــ ــتــ ويــــعــــزى الــ
ــلــــع، خــاصــة  انــــخــــفــــاض أســــعــــار الــــســ
الطاقة والمواد الغذائية. وباستثناء 
تلك المكونات، ارتــفــع مؤشر أسعار 
ــــي بــنــســبــة 0.1  ــاسـ ــ الــمــنــتــجــيــن األسـ
بــالــمــئــة فـــي ديــســمــبــر وبــنــســبــة 5.5 
بالمئة على أساس سنوي. وبدأ أداء 
اإلنتاج الصناعي يفقد زخمه في ظل 
تــراجــع االســتــثــمــار بأنشطة األعــمــال 
عــلــى خلفية ارتــفــاع أســعــار الــفــائــدة، 
إذ انــخــفــض اإلنـــتـــاج الــصــنــاعــي في 
 التوقعات بهامش 

ً
ديسمبر، مخالفا

 الــشــهــر الــثــالــث على 
ً
كــبــيــر، ومــســجــال

التوالي من االنكماش. كما انخفض 
إجمالي اإلنــتــاج بنسبة 0.7 بالمئة، 
ليسّجل أكــبــر انــخــفــاض شــهــري منذ 

ســبــتــمــبــر2021. وســاهــم االنــخــفــاض 
الـــحـــاد لــإنــتــاج الــصــنــاعــي واألنـــبـــاء 
ــد مــن  ــ ــزيـ ــ ــمـ ــ ــة بــــتــــســــريــــح الـ ــقـ ــلـ ــعـ ــتـ ــمـ الـ
الموظفين في إشعال المخاوف دخول 
الواليات المتحدة حالة ركود بالفعل.

ــلــــى الـــصـــعـــيـــد الــمــســتــهــلــكــيــن،  وعــ
انخفضت مبيعات التجزئة االساسية 
واإلجــمــالــيــة بنسبة 1.1 بــالــمــئــة في 
ديسمبر، بمعدل أضعف من المتوقع. 
واتسعت دائــرة الخسائر على نطاق 
 من 

ً
 فرعيا

ً
واسع، إذ سجل 11 مؤشرا

 ،
ً
 شــهــريــا

ً
أصـــل 14 مــؤشــر انــخــفــاضــا

مــمــا يـــؤكـــد إحـــجـــام األمــيــركــيــيــن عن 
اإلنفاق وسط استمرار ارتفاع معدالت 
التضخم والضغوط التي يتعّرض لها 
الدخل. وقد يؤدي انخفاض المبيعات 
ــع تــجــار الــتــجــزئــة والــمــطــاعــم  إلـــى دفـ
ــى خـــفـــض األســــعــــار أو تــثــبــيــتــهــا،  ــ إلـ
مـــا ســيــســاعــد عــلــى خــفــض مــعــدالت 

التضخم والحفاظ على تباطؤ وتيرة 
نمو األسعار.

ولـــــم يــتــمــكــن مـــؤشـــر الـــــــــدوالر مــن 
الــــدفــــاع عـــن نــفــســه فـــي الـــنـــطـــاق 102 
من دعــم »الــفــدرالــي« المتشدد وأغلق 

األسبوع عند 101.992.

استمرار معنويات التفاؤل في أوروبا

وقـــــــــــــــد تــــــحــــــســــــنــــــت مــــــعــــــنــــــويــــــات 
المستثمرين في ألمانيا بشكل حاد 
فــي يــنــايــر، ووصــلــت قــــراءة الــمــؤشــر 
ــى الـــمـــســـتـــويـــات الــمــســجــلــة مــنــذ  ــلـ أعـ
 ZEW فــبــرايــر 2022، إذ قــفــز مـــؤشـــر
ــال فــي  ــ ــمـ ــ الـــمـــعـــنـــي بـــقـــيـــاس ثـــقـــة األعـ
ألمانيا بمقدار 40.2 نقطة إلــى 16.9 
نقطة، مقابل - 23.3 نقطة في ديسمبر، 

 التوقعات.
ً
متخطيا

وللمرة األولـــى منذ فبراير 2022، 

ة الــمــؤشــر إلـــى المنطقة  ــراء ــ ــادت قـ عــ
اإليجابية، وتزايدت معنويات التفاؤل 
بــتــرجــيــح ركــــود هــامــشــي فــي منطقة 
ــذا الــــعــــام، فــــي ظــــل طــقــس  الــــيــــورو هـــ
 من المعتاد حتى 

ً
الشتاء األكثر دفئا

اآلن، ومــع إمكانية وصــول التضخم 
ــــد ســاهــمــت  ــه بـــالـــفـــعـــل. وقـ ــ ــ ــــى ذروتـ إلـ
األوضاع المواتية على صعيد أسواق 
الطاقة وفرض الحكومة األلمانية حدا 
أقصى ألسعار الطاقة في تحقيق ذلك، 
وإضـــافـــة إلـــى ذلــــك، تحسنت ظــروف 
الــتــصــديــر لــالقــتــصــاد األلــمــانــي بعد 
رفع الصين القيود المتعلقة باحتواء 

كوفيد 19.
وترددت أنباء بشأن تفكير صانعي 
الــســيــاســة الــنــقــديــة بــالــبــنــك الــمــركــزي 
األوروبي في إبطاء وتيرة رفع أسعار 
الفائدة بداية من شهر مارس. وكشف 
محضر اجــتــمــاع البنك الــمــركــزي في 
« من صانعي 

ً
 كبيرا

ً
ديسمبر أن »عددا

 بـــرفـــع سعر 
ً
ــرارا ــ ــ ــمـــوا قـ الــســيــاســة دعـ

الـــفـــائـــدة 75 نــقــطــة أســــــاس، إال أنــهــم 
تــوصــلــوا إلـــى حــل وســـط بــرفــعــهــا 50 
نقطة أساس، مع اإلبقاء على نبرة أكثر 

 في التعليق على السياسات. 
ً
تشددا

وجـــــادل الــبــعــض بــــأن رفــــع أســعــار 
الـــفـــائـــدة بـــأقـــل مـــن 75 نــقــطــة أســـاس 
مـــن شــأنــه أن يــحــمــل رســـالـــة خــاطــئــة، 
ــــوة غــيــر  ــطـ ــ ويــــخــــاطــــر بــــاعــــتــــبــــاره خـ
مــتــســقــة مـــع جــهــود خــفــض التضخم 
الـــى مــســتــوى 2 بــالــمــئــة الــمــســتــهــدف، 
إال أن ثبات وتيرة رفــع سعر الفائدة 
والوقت الذي ظلت فيه أسعار الفائدة 
فـــي الــمــنــطــقــة الــمــقــيــدة يــعــتــبــران من 
العوامل األكثر أهمية. وسيتيح رفع 
سعر الفائدة 50 نقطة أساس المجال 
أمام مجلس اإلدارة بتشديد السياسة 

النقدية لفترة أطول.
وافتتح الــيــورو تـــداوالت األسبوع 
ــقــــر  ــتــ 1.0836 واســ عــــنــــد مــــســــتــــوى 
عــنــد مــســتــوى 1.0859، وذلـــــك عقب 

تصريحات البنك المركزي األوروبــي 
ــــدت الــعــمــلــة  ــاعـ ــ ــتــــي سـ الــــمــــتــــشــــددة الــ
الموحدة في الحفاظ على استقرارها.

الجهة المقابلة من األطلسي

وقد استمرت محدودية سوق العمل 
بالمملكة المتحدة في األشهر الثالثة 
األخــيــرة حــتــى نــوفــمــبــر، مــع اســتــقــرار 
معدل البطالة دون تغيير عند مستوى 
3.7 بالمئة وتــســارع متوسط الدخل 
األسبوعي إلى 6.4 بالمئة على أساس 
سنوي، مقابل 6.2 بالمئة في األشهر 

الثالثة المنتهية في أكتوبر. 
وانخفض مــعــدل التضخم للشهر 
الثاني على التوالي في ديسمبر، مما 
عزز اآلمال في أن أسوأ أزمة تتعرض 
لـــهـــا تــكــلــفــة الــمــعــيــشــة مـــنـــذ جـــيـــل قــد 
بــــدأت فــي االنــحــســار، وارتـــفـــع مؤشر 
أسعار المستهلكين إلى 10.5 بالمئة 
 المنتهية فــي ديسمبر 

ً
فــي 12 شــهــرا

2022، مقابل 10.7 بالمئة في نوفمبر، 
ومقارنة بأعلى مستوياته البالغة 11 

بالمئة في أكتوبر.
ــار الـــوقـــود  ــعــ ــفـــاض أســ وكــــــان انـــخـ
والمالبس من أبرز العوامل الرئيسية 
الــتــي ســاهــمــت فـــي الــتــبــاطــؤ بنهاية 
العام، إال أن مؤشر أسعار المستهلكين 
 عند مستوى 6.3 

ً
األساسي ظل ثابتا

بالمئة على أساس سنوي، بانخفاض 
هــامــشــي فــقــط عــن مــســتــويــات الـــذروة 
الــــتــــي وصــــلــــت إلـــــى 6.5 بـــالـــمـــئـــة فــي 

سبتمبر 2022.
ــاع الــتــضــخــم  ــفــ ــرار ارتــ ــمـ ــــع اســـتـ ومـ
وتخطية مستوى 2 بالمئة المستهدف 
بخمسة أضــعــاف، إلـــى جــانــب موجة 
إضــــــــرابــــــــات عـــــمـــــال الـــــقـــــطـــــاع الــــعــــام 
الغاضبين مــن عــدم اقــتــراب أجــورهــم 
مـــن تــغــطــيــة زيـــــادات األســـعـــار، تعّهد 
رئيس الوزراء ريشي سوناك بخفض 
مــعــدل التضخم إلـــى الــنــصــف، ضمن 
الــتــعــهــدات الــخــمــســة الــرئــيــســيــة لــهــذا 
الــعــام. وقــال وزيــر الــخــزانــة، جيريمي 
هانت، إن أمامه المزيد من التحركات 
لخفض تكاليف المعيشة، وأضاف في 
 
ً
بيانه: »التضخم المرتفع يعد كابوسا

بــالــنــســبــة إلــــى مــيــزانــيــات الــعــائــالت، 
ويــدمــر االستثمارات بقطاع األعمال 
ــرابــــات، لـــذلـــك، حتى  ــــؤدي إلـــى إضــ ويـ
، يجب اإلبقاء على 

ً
لو كان ذلك صعبا

المسار الصحيح لخفضه«.
وقام بنك إنكلترا برفع سعر الفائدة 
9 مــــرات عــلــى الــتــوالــي مــنــذ ديسمبر 
2021. ويعتقد محافظ بنك إنكلترا، 
ــدرو بــيــلــي، أن الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة  ــ أنــ
قــد تــجــاوزت منعطف التضخم، وأن 
التضخم سينخفض »بسرعة هائلة« 
 من أواخر الربيع، فيما يعزى 

ً
اعتبارا

إلـــى حــد كــبــيــر إلـــى انــخــفــاض أســعــار 
 إلى أن تضخم 

ً
الطاقة. كما أشار أيضا

 ألحدث 
ً
 وفقا

ً
األجور، الذي ظل مرتفعا

البيانات، قد يبدأ أيضا في التراجع 
خالل األشهر المقبلة.

وافتتح الجنيه اإلسترليني تداوالت 
األسبوع عند مستوى 1.2218 وأنهى 
 على ارتفاع، 

ً
تداوالت األسبوع مغلقا

وصواًل إلى 1.2400.

»األوروبي«: سنرفع أسعار الفائدة
0.5% في فبراير ومارس

قـــال كـــالش كــنــوت، الــعــضــو فــي مجلس محافظي 
ــــي، أمـــس، إنــه مــن الــمــقــرر أن  البنك الــمــركــزي األوروبـ
يرفع البنك أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في فبراير 
ومــــارس، وإنـــه ســيــواصــل رفــع األســعــار فــي الشهور 

التالية.
وأضاف كنوت، في مقابلة مع محطة »دبليو.إن.إل« 
الهولندية: »توقعوا أن نرفع األسعار 0.5 في المئة في 
تخذ 

ُ
فبراير ومارس، وتوقعوا أال نكتفي بذلك، وأن ت

المزيد من الخطوات في مايو ويونيو«، وفق »رويترز«.
وفــي وقــت سابق، أكــد كنوت استمرار »المركزي« 
األوروبــي بنهج رفع أسعار الفائدة في االجتماعات 
الخمسة المقبلة حتى يوليو من 2023، عبر زيادات 

بنصف نقطة مئوية، لتبلغ الفائدة أعلى مستوياتها 
 
ً
في الصيف المقبل. وشدد على أن أكبر خطر حاليا
يكمن في عدم اتخاذ قرارات كافية لتحجيم التضخم.

وأضاف عضو المركزي األوروبي، أن البنك سيقوم 
بتقييم أداء وتأثير السياسة النقدية التشديدية خالل 
عــام 2023، ومــن ثــم يحدد موعد إيــقــاف رفــع أسعار 
 أن وقف رفع الفائدة سيكون بمنزلة 

ً
الفائدة، مؤكدا

 لعمق الركود القادم.
ً
تحدٍّ رئيسي، نظرا

وكــان البنك الــمــركــزي األوروبــــي قــام فــي ديسمبر 
الماضي برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، 
ــى 2.50 فـــي الـــمـــئـــة، لكبح  لــيــصــل مـــعـــدل الـــفـــائـــدة إلــ

التضخم المرتفع.

تراُجع البيانات 
االقتصادية 

األميركية بصفة 
ز أداء 

ّ
عامة عز

العمالت الرئيسية 
األخرى مقابل 

الدوالر

مجلس »الفدرالي« 
ُيبقي تعليقاته 

المتشددة في وقت 
ال يزال هناك المزيد 

من العمل لكبح 
جماح التضخم

https://www.aljarida.com/article/11931
https://www.aljarida.com/article/11931
https://www.aljarida.com/article/11931
https://www.aljarida.com/article/11932
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ً»International Finance« تمنح »الكويت 
للتأمين« جائزة أكثر الحمالت التسويقية ابتكارا

حازت شركة الكويت للتأمين 
من المجلة البريطانية المرموقة 
 »International Finance «
الـــمـــؤســـســـة الـــمـــتـــخـــصـــصـــة فــي 
إطــاق التصنيفات السنوية في 
ـــال،  ــمـ ــاد واألعــ ــتـــصـ مــــجــــاالت االقـ
جائزة »أكثر الحمات التسويقية 
 في قطاع التأمين بالكويت 

ً
ابتكارا

للعام 2022«، لتميزها بالحمات 
الــتــســويــقــيــة عـــلـــى مــــــدار الـــعـــام، 
 لــجــهــودهــا المضنية 

ً
وتــكــريــمــا

في تسويق منتجاتها التأمينية 
المنوعة، وسعيها المستمر في 
تسويق وتعزيز حزمة خدماتها 

وحلولها المبتكرة. 
وتم تكريم »الكويت للتأمين« 
في حفل منح الجوائز الذي أقيم 
في دبي، حيث تفوقت على العديد 

من الشركات التي وصلت للقائمة 
الــنــهــائــيــة لــتــنــال هــــذه الــجــائــزة 
ضمن واحــدة من الفئات شديدة 

التنافسية. 
تجدر اإلشــارة إلى أن حصول 
الشركة على هذا التكريم المرموق 
ــاء فـــي أعـــقـــاب عــمــلــيــة تحكيم  جــ
صارمة بمشاركة لجنة وخبراء 
مــتــمــرســون فـــي مـــجـــال األعـــمـــال 
واالقــتــصــاد الــعــالــمــي، وأنــهــا قد 
اســتــوفــت جميع المعايير التي 
وضــعــت مـــن قــبــل لــجــنــة تحكيم 
International Finance«« الختيار 

الفائزين.
وحول الفوز بالجائزة، صرح 
سامي شريف الرئيس التنفيذي 
: »تلقي 

ً
لـ »الكويت للتأمين«، قائا

هذه الجائزة الضوء على نجاحنا 

المتواصل فــي قطاع التسويق. 
لقد غّيرت هذه الجائزة المشهد 
ــيـــدي لــحــمــات  ــلـ ــقـ ــتـ ــنـــمـــطـــي الـ الـ

الــتــســويــق لــلــشــركــات مـــن حيث 
االبــــتــــكــــار واألصـــــالـــــة واإلبـــــــــداع. 
إذ تــقــود الــشــركــة ســـوق التأمين 

الــكــويــتــي مــنــذ عــــام 1960، وقــد 
عـــــززت ريـــادتـــهـــا بــعــد الــحــمــات 
التسويقية الفريدة على مستوى 
الــــكــــويــــت، وقـــــد القـــــت حــمــاتــهــا 
التسويقية رد فعل إيجابي من 
الجمهور الكويتي، مما أدى بدوره 
إلــى ارتــفــاع قياسي في مبيعات 

التأمين بشتى مجاالته«.
ــــف عـــــن فـــخـــره  ــريـ ــ وأعـــــــــــرب شـ
 بــقــولــه: نعتز 

ً
وامــتــنــانــه مــعــلــقــا

بــأن عملنا الشاق يتم االعتراف 
به ومكافأته، وهــذا مثال واقعي 
 ما 

ً
على حقيقة أن التفاني دائما

يؤتي ثماره. لقد توصلنا إلى ما 
يريده عماؤنا وقدمناه لهم، وإنه 
ا أن نرى شهورا من 

ً
ألمر رائع حق

التفاني يتم ماحظتها وتكريمها 
اليوم.

»شرق لالستثمار«: 2022 عام النمو والتطور
أعرب الرئيس التنفيذي لشركة شرق لاستثمار، 
خـــالـــد عــــــواد، عـــن اعــــتــــزازه بــاخــتــيــار شـــركـــة شــرق 
لــإســتــثــمــار، كــأســرع شــركــة اســتــثــمــار فــي الكويت 
 للنمو عــن عــام 2022، بــنــاًء على تصنيف 

ً
تحقيقا

مؤسسة Global business outlook، التي تعّد من 
ــرز الــمــؤســســات المتخصصة فــي مــجــال تقييم  أبــ
المؤسسات االستثمارية والمالية، والتي تستهدف 
تشجيع وتكريم التميز والمميزين في القطاع المالي، 
وذلــك بعد نجاحها في تحقيق عــائــدات استثمار، 
وتحقيق نمو في أصول وموجودات الشركة خال 
الــعــام المنقضي، كــمــا تــم تصنيفها مــن مؤسسة 
International Finance Magazine الشركة األسرع 
 في إدارة المحافظ االستثمارية داخل الكويت 

ً
تطورا

خال عام 2022.
 لــكــل الــجــهــود 

ً
وجــــــاءت تــلــك الـــجـــوائـــز تــصــديــقــا

الــتــي بذلتها الــشــركــة فــي الــخــطــوات االستثمارية 
 
ً
الناجحة التي اتخذتها خال عام 2022، وانعكاسا
لاستراتيجية والــرؤيــة التي ســـارت عليها شركة 
 في 

ً
شرق لاستثمار خال هذا العام، وذلك استنادا

تقييم تلك المؤسسات للشركة من خال مجموعة من 
 
ً
المعايير العالمية، عند اختيارها الشركة األسرع نموا

على مستوى قطاع االستثمار في الكويت، واألكثر 
 في إدارة المحافظ االستثمارية، إذ استطاعت 

ً
تطورا

شركة شــرق لاستثمار أن تفوز بــصــدارة شركات 
االستثمار المرخص لها بعد تقييم أنشطة وخدمات 

االستثمار التي تقدمها الشركة لعام 2022.
وجاء التتويج الثاني لشركة شرق لاستثمار من 
خال International Finance Magazine، التي تعد 
من أبرز المؤسسات المتخصصة في التركيز على 

األسواق العالمية الناشئة.

»زين« الشريك االستراتيجي لمعرض 
الكويت للسيارات 2023

أعلنت شركة »زين« أنها الشريك االستراتيجي 
لــلــنــســخــة الــحــاديــة عــشــرة مـــن مــعــرض الــكــويــت 
للسيارات 2023، وهــو الــحــدث األكــبــر مــن نوعه 
ر منّصة متكاملة لوكاالت 

ّ
في الكويت الذي يوف

السيارات والمركبات والدراجات النارية، ويستمر 
من 19 – 28 الجاري في مول 360 بُمشاركة أكثر 

من 30 عامة تجارية عالمية.
ــواصــل »زيـــن« تواجدها االستراتيجي في 

ُ
وت

 من إيمانها بالدور 
ً
هذا المعرض الُمميز انطاقا

الــمــهــم الـــذي تلعبه مــؤســســات الــقــطــاع الــخــاص 
الكويتي في دعم مختلف المبادرات، والجهود 
الــمــبــتــكــرة الــتــي تــســهــم فــي دفـــع عــجــلــة التنمية 
االقتصادية بالدولة، خصوصا أن هذا المعرض 
يعتبر األكــبــر مــن نوعه فــي الــبــاد، ويــخــدم هذا 
العام أكثر من 300 ألف زائــر بُمشاركة أكثر من 
30 عــامــة تــجــاريــة عالمية تستعرض أكــثــر من 

80 مركبة.
ومـــع مــوجــة الــتــحــول الــرقــمــي الــتــي اجتاحت 
جميع القطاعات في السنوات الماضية، شهدت 
صناعة الــســيــارات تــطــوراٍت كبيرة فــي ُمختلف 
 ال 

ً
ا أسواق العالم، وقد أصبحت التكنولوجيا جزء

يتجزأ منها، بحيث تحتوي المركبات اليوم على 
أحدث التقنيات مثل الذكاء االصطناعي وتقنيات 
االتصاالت الحديثة وغيرها، بحيث يهدف هذا 
الــمــعــرض الســتــعــراض أحـــدث مــا تــوصــلــت إليه 

 .
ً
صناعة السيارات من التقنيات األكثر تطورا

ــر معرض الكويت للسيارات المساحة 
ّ
ويــوف

ــاق الــســيــارات 
ّ

األكــبــر عــلــى مــســتــوى الــبــاد لــعــش
والــمــهــتــمــيــن بــالــمــركــبــات والــــدراجــــات الــنــاريــة،  

للتعرف على أحــدث وآخــر مــا توصل إليه أكبر 
اع المركبات من الشركات العالمية والعروض 

ّ
ُصن

الحصرية التي توفرها الوكاالت المحلية التي 
تتواصل مع العماء والجمهور بشكل ُمباشر 

خال المعرض.
وتتواجد »زين« في المعرض من خال جناحها 
الــخــاص على مـــدار فــتــرة تنظيمه فــي مــول 360 
ولــمــدة عــشــرة أيـــام مــتــواصــلــة، والــــذي تــقــوم من 
خــالــه بــتــقــديــم تــجــربــة ُمــمــيــزة لــــزوار الــمــعــرض 
لتجربة القيادة االفتراضية مع مساحة للتنافس 

وفرصة لربح جوائز قيمة. 
وُيــعــتــبــر مـــعـــرض الــكــويــت لــلــســيــارات 2023 
الـــحـــدث األكـــبـــر مـــن نـــوعـــه عــلــى مــســتــوى دولـــة 
 مع النجاح الكبير الذي حققه 

ً
الكويت، خصوصا

في المواسم العشر الماضية، والتي شهدت عرض 
الــعــديــد مــن الــســيــارات والــمــركــبــات والـــدراجـــات 
الــنــاريــة بأنواعها مــن أكــبــر الــشــركــات العالمية، 
وتوفير العروض الحصرية من الوكاالت المحلية، 

وزيارة مئات اآلالف من الزّوار.
وتـــدرك »زيـــن« أهمية دور مــؤســســات القطاع 
ــادرات  ــبــ ــمــ ــل هــــــذه الــ ــثـ ــــي تـــشـــجـــيـــع مـ ــــخـــــاص فـ الـ
التي تدفع مــن الحركة االقتصادية فــي الــدولــة، 
خصوصا لكونها إحدى أكبر الشركات الوطنية 
الرائدة في القطاع الخاص، حيث أتت ُمشاركتها 
لــتــؤّكــد اهــتــمــامــهــا والــتــزامــهــا بــتــطــويــر األعــمــال 
اإلبداعية المختلفة في المجتمع الكويتي المليء 
بأصحاب المواهب مــن الشغوفين والمبدعين 
 إبداعية تهدف إلى تقديم 

ً
الذين يملكون أفكارا

حلول فعلية الحتياجات السوق.

سفراء ودبلوماسيون يتوسطون فريق »زين« في جناح الشركة

خال تسلم الجائزة

بورقبة: 600 مليون دينار حجم مبيعات سوق 
الخضراوات والفواكه... والمصاعب ال تحصى 

ــن شــــركــــة الــــجــــودة  ــ • مــــــــاذا عـ
الــكــويــتــيــة وخــطــطــهــا فـــي تعزيز 

منظومة األمن الغذائي؟ 
- شركة الجودة الكويتية هي 
مبادرة وطنية تأسست من 277 
كويتيا وكويتية ساهموا فيها من 
مزارعين وأصحاب أعمال، وتهدف 
إلــــى احــتــضــان الــمــنــتــج المحلي 
وجعله ذا جـــودة ورفـــع معاييره 
لــبــيــعــه فــــي الــــســــوق الــمــحــلــي أو 
تصديره خارج الكويت، وستكون 
أول شــــــركــــــة مــــتــــخــــصــــصــــة فـــي 
الخضراوات والفواكه ستتحول 
ــة في  ــامـ ــة مــســاهــمــة عـ ــركـ ــى شـ ــ الـ

السوق المحلي.
وأود في البداية أن أبّين حجم 
سوق الخضراوات والفواكه، إذ إن 
قيمة المبيعات األولية في السوق 
ــلـــيـــون ديـــنـــار  ــــى 600 مـ تـــصـــل إلــ
ســنــويــا، وهــــي قــيــمــة المنتجات 
الــقــادمــة مـــن الـــخـــارج وتـــبـــاع في 
األســـواق المحلية، وتــقــدر حصة 
الــجــودة من السوق بأقل من 0.5 

في المئة.
وتــعــد »الــــجــــودة« هـــي الــشــركــة 
العاملة الوحيدة في هذا القطاع 
كشركة مساهمة وطنية، في حين 
أن ســوقــا بــهــذا الــحــجــم ال توجد 
بـــه إال شــركــتــان مــســاهــمــتــان مع 
العلم بأنه يستوعب دخول شركة 
مساهمة عامة ثالثة وبإمكانها 
االستحواذ على حصة، لكن حتى 
نــصــل الــــى هــــذه الــمــرحــلــة يجب 
التخلص من المشاكل الموجودة 

في السوق.

معوقات

• هل واجهت الشركة معوقات 
في هذا القطاع عند بدء عملها؟ 

ــا الــعــمــل  ــدأنــ - نـــعـــم، عـــنـــدمـــا بــ
فوجئنا بوجود معوقات كثيرة 
خلقتها عقلية الموظف الحكومي، 
الـــذي ُجـــل همه حماية شخصه، 
أكثر من ان يحل مشكلة يواجهها 
المزارعون أو الشركات أو حماية 
المستهلك، لـــذا تــركــيــزه منصب 
عــلــى أن يــحــمــي نــفــســه بــالــدرجــة 
االولــى حتى ال يقع في األخطاء، 
كما أنه ال يبادر إلى حل المشكات 
التي قد تفتح باب عداوات أو باب 

مقاومة أو هجوم مضاد من بعض 
األطراف المستفيدين من الوضع 

الراهن.
وســـيـــطـــرة مــثــل هــــذه العقلية 
انعكست بقرارات أضرت المزارع 
والشركات العاملة في الخضراوات 
والفواكه ومرافقها، وكذلك خلقت 
بــيــئــة غـــيـــر صــحــيــة لـــلـــســـوق مــن 
الصعب أن تغري شركات عالمية 

باالستثمار في الكويت.
ــم صـــعـــوبـــات  ــ ــتـ ــ ــهـ ــ • هــــــل واجـ
وعقبات من الجهات الحكومية؟ 

ــبـــات فــي  ــقـ ــعـ - الـــمـــصـــاعـــب والـ
القطاع الزراعي ال تحصى، ولكن 
أبـــرزهـــا يــتــمــثــل فـــي عــــدم امــتــاك 
الحكومة بالمستوى الحالي رؤية 
واضحة للقطاع، وال رؤية لألمن 
الغذائي، حيث لم تحقق الكويت 
األمــــن الــغــذائــي النسبي بتوفير 

إنتاج محلي.
ــــي الــــواقــــع يــجــب أن يــكــون  وفـ
ــوارث  ــكــ ــلــ ــة لــ ــطــ لــــــــدى الـــــــدولـــــــة خــ
واالزمـــــات، إذ نجد بعض الـــدول 
ــوارث  ــ ــكــ ــ ــــروب والــ ــحــ ــ ــي وقــــــت الــ ــ فـ
تمنع تصدير منتجاتها حماية 
ألســواقــهــا المحلية، وهـــذا االمــر 
يتطلب وجــــوب تــوافــر منتجات 
اســاســيــة يــجــب أن تـــكـــون ضمن 
الــمــنــتــجــات االســتــراتــيــجــيــة، فــإذا 
كــان بــاالمــكــان زراعــتــهــا كــان بها، 
وإذا لــم يــكــن ذلـــك ممكنا فيجب 
توفير البنية التحتية لتخزينها 
فترات طويلة، ومن هذا المنطلق 
ال توجد لدينا بنية تحتية حديثة 
في الكويت، فضا عن عدم توافر 
أماكن متخصصة لتخزين المواد 

الغذائية.
ــمــــى إلـــــــى عـــلـــمـــنـــا وجـــــود  • نــ
تحديات لــدى الــدخــول فــي سوق 
الــمــنــتــجــات الـــغـــذائـــيـــة، فــمــا هــذه 

التحديات؟ 
- فـــي الــكــويــت ال تـــوجـــد بنية 
تحتية للتخزين وال رؤية واضحة 
تدعم االمن الغذائي، أما السعودية 
عـــنـــدمـــا وضــــعــــت رؤيـــتـــهـــا بــهــذا 
الـــشـــأن فــكــانــت واضـــحـــة بتقليل 
االعــتــمــاد عــلــى الــنــفــط، وكــــان من 
ضمن الــمــرتــكــزات الــتــي اعتمدوا 
ــة وتــشــجــيــع  ــ ــــزراعـ ــم الـ ــ عــلــيــهــا دعـ
المزارعين وتكبير حجم انتاجهم، 
كما أن خطتهم لم ترتكز على دعم 

المزارعين فقط، بل جعلت منها 
 عن 

ً
رافدا أساسيا لإيرادات بديا

النفط، ودعــم توجه المزارع لكي 
 أو من التصدير 

ً
يربح سواء محليا

خارجيا.
ويــمــكــن أن يــكــون الــدعــم كذلك 
عبر خلق فرص عمل للمواطنين 
والمتقاعدين عبر تعيينهم من 
خــال تكويت مهنة الــداللــيــن في 
االســــــــــواق، إذ يـــلـــزم الـــقـــانـــون ان 
يــكــون الــعــامــل فــي الــمــزاد كويتي 
الجنسية، لكن في الواقع ال يوجد 
أي كويتي يعمل في هذه المهنة، 
فضا عــن عــدم وجــود مراقبة أو 

متابعة لذلك. 
 تــمــت الــمــوافــقــة على 

ً
ومـــؤخـــرا

منح المزارعين رخصا لمزاولة 
بــــعــــض االنـــــشـــــطـــــة الـــصـــنـــاعـــيـــة 
ــــي خـــطـــوة أتـــت  الــتــحــويــلــيــة، وهـ
 
ً
مــتــأخــرة، ولــكــن ان تــأتــي متأخرا
ــن  ، ومـ

ً
ــأتــــي أبــــــــــدا ــــن أال تــ ــر مـ ــيـ خـ

الـــواجـــب أن نــوضــح أن االنشطة 
الــزراعــيــة التي نقوم بها تحتاج 

إلى مساحات كبيرة.
ــول فــي  ــ ــ ــدخـ ــ ــ ــي الـ ــ والـــــــراغـــــــب فــ
ــاج الـــى  ــتـ الــــقــــطــــاع الــــــزراعــــــي يـــحـ
مبلغ استثماري كبير في سوق 
ــــدود،  ــحـ ــ ــا مـ ــ ــد مــ ــ حـــجـــمـــه الـــــــى حــ
فمتى يستطيع المستثمر حصد 
الــعــوائــد؟... إضــافــة الــى ذلــك جزء 
كبير مــن الجمعيات التعاونية 
بشكلها الحالي بيئة غير مشجعة 
لألعمال، إذ ُيــدار أغلبها بعقلية 
»اشـــتـــراكـــيـــة«، ويـــجـــب أن تتغير 
هــذه النظرة ألصــحــاب العمل او 
المبادرين او المزارعين، ألنــه ال 
يفرض على المستهلكين بضائع، 
بل يطرح لهم خيارات اكثر، ويضع 
السعر المناسب، ودائما ما تطرح 
»الجودة« بضائعها بجودة عالية، 
إال أن هذه القيمة المضافة عندما 
تـــذهـــب الــــى الــجــمــعــيــات ال تجد 
االهتمام الكافي بها، مع االسف، 
فتجد ان هناك جمعية عقليتها 
مكرسة على جلب السلع بأرخص 

األسعار.
ــانـــع الـــســـوق  كـــمـــا نـــجـــد أن صـ
ــار لـــديـــنـــا هــــم مـــنـــاديـــب  ــ ــعــ ــ واألســ
الجمعيات في االســواق، وهم من 
يحدد سعر المنتج عاليا كان او 
منخفضا، وغالبا ما نقع ضحية 

لـــذلـــك نــتــيــجــة الـــــمـــــزايـــــدات، مــمــا 
 
ً
ض االسعار أكثر، لــذا دائما

ّ
يخف

ما ندخل في مناكفات وصراعات 
مع هؤالء المناديب.

الدعم الحكومي

• هـــل حــصــلــتــم عــلــى دعــــم من 
الحكومة؟ وما نموذج عملكم؟ 

ــم نـــحـــصـــل عـــلـــى دعــــــم مــن  ــ - لـ
الحكومة، ورغــم ذلــك فــإن نموذج 
عــمــل »الــــجــــودة الــكــويــتــيــة« يعد 
 وهو ما ترجم بتحقيقها 

ً
ناجحا

ألول مرة أرباحا في ديسمبر من 
الـــعـــام الــمــاضــي، وهـــو اول شهر 
شهدنا نتائجه، وهــذا يــدل على، 
أنــــه بــعــد الـــفـــتـــرة الــطــويــلــة الــتــي 
عملنا فيها، ان السوق فيه فرص، 
ولكن يحتاج الى ان تقوم الدولة 
بــتــنــظــيــمــه عـــبـــر وضـــــع مــعــايــيــر 
واضحة وشفافة وعادلة للجميع 
على ضوئها يتم العمل، ومن هذا 
المنطلق يــجــب أن تعيد الــدولــة 
النظر فــي قضية التصدير، ألنه 
 يتم بطريقة غير قانونية 

ً
حاليا

عبر تغيير بلد المنشأ، وقــرارات 
الشؤون المعقدة والقديمة وعقلية 
ــمــــوظــــف الـــحـــكـــومـــي الــمــبــنــيــة  الــ
على حماية نفسه دون االلتفات 
الــــى الـــشـــركـــات والـــقـــوانـــيـــن الــتــي 
تحتاج إلى تحديث، ويجب منح 
المزارع الحق في تقطيع وتغليف 

منتجاته بشكل قانوني. 
دمت 

ُ
• هــل هــنــاك مقترحات ق

لــتــنــظــيــم الــعــمــل مـــع الــجــمــعــيــات 
التعاونية؟ 

- بــالــتــأكــيــد، قــدمــت »الـــجـــودة« 
 لـــشـــركـــات 

ً
 تـــنـــظـــيـــمـــيـــا

ً
ــا مــــقــــتــــرحــ

الـــــــخـــــــضـــــــراوات والـــــــفـــــــواكـــــــه فــي 
الــجــمــعــيــات الـــتـــعـــاونـــيـــة، بــهــدف 
ــيـــة اخـــتـــيـــار الــشــركــات  تــنــظــيــم آلـ
ــزارع لــــدى الــجــمــعــيــات عبر  ــمــ والــ
ــــادل  ــــع تــصــنــيــف شـــفـــاف وعـ وضـ
ــقــــوق كــــل الـــشـــركـــات  لــيــضــمــن حــ
ــاوي ويــــمــــنــــع احــــتــــكــــار  ــ ــسـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
ــاء- الـــشـــريـــطـــيـــة- أقـــســـام  ــطــ الــــوســ
الـــــــخـــــــضـــــــراوات والـــــــفـــــــواكـــــــه فــي 
الـــجـــمـــعـــيـــات، ويــــدفــــع الـــشـــركـــات 
والــمــزارعــيــن لاستثمار محليا 
ــا فــي  ــهـ ــتـ ــســــوق لـــرفـــع درجـ ــي الــ فــ

التصنيف.

ويتم االشـــراف على التصنيف 
عبر تعيين لجنة مشتركة مــن 4 
جـــهـــات تــضــع أســــس الــتــصــنــيــف، 
ــة الـــــشـــــركـــــات  ــعــ ــابــ ــتــ ــمــ وتـــــــقـــــــوم بــ
المصنفة، والتأكد من حفاظها على 
اشتراطات التصنيف، وتكون من 
مهمة اللجنة مراجعة التصنيف 
ــنــــوي، وتــعــديــل  بــشــكــل نـــصـــف ســ
تصنيفات الــشــركــات او الــمــزارع 
حسب المعطيات الــمــوجــودة من 
تــقــاريــر الـــزيـــارة، إمـــا بــرفــع تقييم 
الـــشـــركـــات او بــخــفــضــهــا فـــي هــذا 
الــتــصــنــيــف، مـــع مــراجــعــة سنوية 
للمعايير والــتــأكــد مــن تحقيقها 

الغرض من إنشاء التقييم.
أما الجهات المقترحة فهي وزارة 
الـــشـــؤون، وهــيــئــة الـــغـــذاء، وهيئة 
الـــزراعـــة )لــلــمــزارع فــقــط(، والــقــوى 
العاملة، ووزارة التجارة والصناعة. 
وتستند المعايير عــلــى مساحة 
التخزين الُمرخصة )تكون ضمن 
قسيمة الشركة مملوكة لها كأصل 
او تأجير مباشر بنفس الرخصة 
وليس بالباطن للتقطيع وإعــادة 
الــتــعــبــئــة والــتــغــلــيــف لــمــزاولــتــهــا 
والــحــصــول عــلــى مــوافــقــات وزارة 

التجارة وهيئة الغذاء. 
وال يحق للشركات أو المزارعين 
بـــيـــع األصــــنــــاف بــالــتــقــطــيــع على 
الجمعيات )تحويل عبوات الجملة 
ــوات الــتــجــزئــة الــصــغــيــرة  ــبـ إلــــى عـ
ــراد النهائيين(  للمستهلكين االفــ
ــا لــــم يــحــصــلــوا عـــلـــى مـــوافـــقـــات  مــ
ورخــصــة بممارسة نــشــاط إعـــادة 
التعبئة والــتــغــلــيــف، والــتــأكــد من 
وجــود مكان مائم لهذا النشاط، 
وأخــيــرا الــحــصــول على موافقات 
لكل اشكال التعبئة مذكور عليها 
الحجم والصنف وشكل التعبئة 
ومواصفاتها واسم الشركة وتاريخ 

التعبئة ومكانه.

حجم السوق

• ما حجم سوق الخضراوات 
ــات  ــيــ ــعــ ــمــ ــجــ والــــــــفــــــــواكــــــــه فــــــــي الــ
الــتــعــاونــيــة؟ ومـــا عـــدد الــشــركــات 

العاملة فيه؟ 
- حجم مبيعات الخضراوات 
والفواكه في الجمعيات يتجاوز 

الـ 250 مليون دينار سنويا. 

وعدد الشركات المساهمة التي 
يــمــلــكــهــا كــويــتــيــون ومــــدرجــــة في 
البورصة ومن الممكن ان يعملوا 
ــقـــطـــاع قــلــيــلــة، ويــجــب  فــــي هـــــذا الـ
االستفادة من هذا المبلغ، فالسوق، 
على االقل، قد يستوعب من 4 إلى 5 
شركات، اال أن عدد الشركات العاملة 
 شركتان فقط، إضافة الى 

ً
فيه حاليا

ذلــك نجد االســــواق الــمــوازيــة غير 
مستغلة وهي أسواق حية.

وأذكر مثاال على شركة محلية 
قـــررت زيـــادة رأسمالها والــدخــول 
ــــوق بـــقـــســـم الـــــطـــــازج فــي  ــــسـ ــــي الـ فـ
الــخــضــراوات والــفــواكــه واستمرت 
ــام، وبــعــد هــذه  ــعـ  ونــصــف الـ

ً
عـــامـــا

ــررت  ــ الــــمــــدة تـــكـــبـــدت خـــســـائـــر وقــ
اغــــــــاق هــــــذا الــــقــــطــــاع، وخــلــصــت 
دراســة الشركة إلى ان هذا السوق 
ال يصلح لعمل الشركات الكبرى 
نتيجة عدم تنظيمه بشكله الحالي، 
ألن الــجــمــعــيــات الــتــعــاونــيــة رغــم 
أهميتها كنقطة بيع فإنها سوق 
غير منضبط ويحتاج الى التنظيم.
كـــمـــا أن هـــنـــاك شـــركـــة محلية 
خسرت في السوق المحلي مليون 
ديـــنـــار نــتــيــجــة تــلــك الــمــمــارســات 
الضارة، اضافة الى انسحاب شركة 
عالمية من قطاع التجزئة وأوقفت 
أنشطتها ليقتصر عملها على بيع 
الجملة لشركات محددة، ألنها رأت 
ان البيئة في الكويت غير صالحة 
لــلــعــمــل، ونــتــيــجــة لــذلــك أصبحت 
هناك فجوة استغلها »الشريطية« 
والــوســطــاء وهــم عــبــارة عــن تاجر 
فـــرد يملك رخــصــا تــجــاريــة ســواء 
كــانــت حقيقية او وهــمــيــة ولــديــه 
عــمــالــة غــيــر نــظــامــيــة ويــســتــحــوذ 
على رخص الشركات الكبيرة في 
»الشبرة« ويؤجرها منهم ويرتب 
مـــع رئـــيـــس او عــضــو اي جمعية 
تــعــاونــيــة، وبــالــتــالــي يستطيع ان 
ــــورد للجمعية الــتــعــاونــيــة عبر  يـ
خمس رخص وهو شخص واحد 

فقط.
وأعـــتـــقـــد ان 40 فـــي الــمــئــة من 
الجمعيات في الكويت تعمل بهذا 
 لهذه 

ً
ــدرا الــنــظــام، وهـــو مــا يعد هــ

المبالغ، واألولـــى أن تعمل الدولة 
عــلــى تنظيم الــســوق واالســتــفــادة 
منه من ناحية الضرائب، الى جانب 
توظيف 400 كويتي في الجمعيات 

فــي قــطــاع الــخــضــراوات والــفــواكــه 
بنظام المراقبة والمتابعة، ومديرين 

ومنسقين ومسؤولي مشتريات.
وأطرح هنا تساؤاًل، هل الدولة 
ــادة فـــي خــلــق فــــرص والتقليل  ــ جـ
مـــن الــمــصــاريــف مـــن الـــبـــاب االول 
لــلــمــيــزانــيــة، ألن تــنــظــيــم الـــســـوق 
ستجني الــدولــة مــن خاله امــواال 
كــثــيــرة؟ ولــمــاذا تجعل مبلغ 100 
ــار بـــيـــد 7 اشـــخـــاص  ــنــ مـــلـــيـــون ديــ
»شريطية ووسطاء« بخاف ان هذه 
االمــوال يتم تحويلها للخارج وال 

؟
ً
يتم االستفاده منها محليا

ــذا الــســوق   ويــجــب تــشــجــيــع هــ
عــبــر ضــخ أمــــوال فــيــه، االمــــر الــذي 
ســيــنــعــكــس عـــلـــيـــه تــــطــــور قـــطـــاع 
الخضراوات والفواكه، فأين الجهات 
الـــحـــكـــومـــيـــة كــــــوزارتــــــي الــــشــــؤون 
والتجارة والصناعة من تنظيم هذا 
القطاع؟... فعلى »التجارة« مراقبة 
تـــراخـــيـــص تــلــك الـــشـــركـــات ومــنــع 

تأجيرها بالباطن.

حلول

• هل هناك حلول لمحاربة تلك 
الممارسات الضارة؟ 

- نعم لدينا مقترح تصنيف 
ــلــــوال  ــن حــ ــمــ ــتــــضــ الـــــــشـــــــركـــــــات، يــ
لتعزيز االمن الغذائي عبر وضع 
معايير تصنيف الشركات حسب 
ــات A, B, and C، ضمن  ــدرجــ الــ
عدة معايير وبمساحة التخزين 
الُمرخصة )تــكــون ضمن قسيمة 
الــشــركــة مــمــلــوكــة لــهــا كــأصــل أو 
تــأجــيــر مــبــاشــر بــنــفــس الــرخــصــة 
وليس بالباطن(، مع نشر أسماء 
الــشــركــات حــســب الــتــصــنــيــف في 
مــوقــع الــكــتــرونــي لــلــشــفــافــيــة، أو 
تــوزع على الجمعيات فــي كتاب 
رســـمـــي يـــخـــرج مـــن الــلــجــنــة إلــى 
الجمعيات، وعليهم االلتزام بها.

أثناء تسلم الجائزة

جراح الناصر

قال الرئيس التنفيذي لشركة الجودة الكويتية للمواد الغذائية والخضراوات والفواكه عبدالله 
بورقبة، إن المصاعب والعقبات في القطاع الزراعي ال تحصى، لكن أبرزها يتمثل في عدم امتالك 

الحكومة الكويتية رؤية واضحة لهذا القطاع، إضافة الى افتقادها لرؤية شاملة لتعزيز األمن 
الغذائي.

وأضاف بورقبة، في حواره مع »الجريدة«، أن قيمة المبيعات األولية في سوق الخضراوات 
والفواكه تصل إلى 600 مليون دينار سنويا، وهي قيمة المنتجات القادمة من الخارج ويتم بيعها 

 إلى أن حصة »الجودة« من هذا السوق أقل من 0.5 في المئة.
ً
في األسواق المحلية، الفتا

وأكد أن الكويت ال تملك بنية تحتية حديثة بهذا الشأن، إضافة إلى عدم توافر أماكن متخصصة 

 أن على الدولة تنظيم السوق عبر وضع معايير واضحة 
ً
لتخزين المواد الغذائية، مضيفا

وشفافة وعادلة للجميع، وعلى ضوئها يتم العمل، كما يجب عليها إعادة النظر في 
 بطريقة غير قانونية.

ً
قضية التصدير ألنه يتم حاليا

وأوضح أن السوق يحتاج إلى قيام الدولة بتنظيمه، السيما أن حجم مبيعات 
الخضراوات والفواكه في الجمعيات التعاونية يتجاوز الـ 250 مليون دينار 

، كما أنه يمكن خلق فرص عمل للمواطنين والمتقاعدين عبر تعيينهم 
ً
سنويا

من خالل تكويت مهنة الداللين في األسواق، وفيما يلي التفاصيل:

 رغم حجم 
السوق الكبير 
فال تعمل فيه 

سوى شركتين 
مساهمتين

 يجب أن يكون 
لدى الدولة 

خطة للكوارث 
واألزمات

 »الجودة« 
 
ً
قدمت مقترحا

 
ً
تنظيميا
لشركات 

الخضراوات 
والفواكه

 بالكويت ال 
بنية تحتية 

للتخزين
وال رؤية
واضحة

عبدالله بورقبة

أكد لـ ةديرجلا• أن بعض التعاونيات غير مشجعة لألعمال وتدار بعقلية »اشتراكية«
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»Joy Awards« نجوم الكويت يحصدون جوائز متنوعة في
النسخة الثالثة شهدت منح جوائز فخرية وتكريمية لفنانين عالميين وعرب

حصد نجوم الكويت جوائز 
متنوعة في النسخة الثالثة 

 Joy من حفل توزيع جوائز
Awards، الذي احتضنته 

الرياض أمس األول.

أقــيــم مــســاء أمــس األول حفل 
 Joy Awards ــز ــوائــ تــــوزيــــع جــ
لصناع الترفيه بالعالم العربي 
ــــام  فـــي مـــجـــاالت الـــفـــنـــون واإلعـ
والــريــاضــة فــي مدينة الــريــاض، 
تـــحـــت إشـــــــراف الــهــيــئــة الــعــامــة 
للترفيه في السعودية، بحضور 
المستشار تركي آل شيخ، رئيس 
الهيئة، والشيخ وليد اإلبراهيم 
مالك مجموعة MBC اإلعامية، 
التي تشارك في تنظيم الحفل، 
إضافة إلى نخبة من نجوم الفن 
والسينما والــدرامــا والرياضة 
الــعــرب والــعــالــمــيــيــن، وجـــاء في 
مقدمتهم النجم ميل جيبسون 
والنجم الهندي أميتاب باتشان.

ــد الـــحـــفـــل فــــي نــســخــتــه  ــهـ وشـ
الثالثة لعام 2023، منح جوائز 
فــخــريــة وتــكــريــمــيــة لــنــجــوم من 
الــفــنــانــيــن الــعــالــمــيــيــن والـــعـــرب، 
تقديرا لمشوارهم الفني الطويل، 
إلى جانب الجوائز التي حصل 
عليها الــفــائــزون بلقب األفضل 
بــنــاء عــلــى تــصــويــت الــجــمــهــور، 
وذهبت جائزة شخصية العام 
إلـــى الــنــجــمــة الــعــالــمــيــة صوفيا 
ــرت عـــن  ــ ــبــ ــ ــي عــ ــ ــتــ ــ ــ ــارا، ال ــ ــ ــرغـ ــ ــ ـــيـ ــ فــ

إعجابها بالمطبخ السعودي، 
مؤكدة أنها تتناول الكثير من 

الطعام.
وكــانــت جــائــزة اإلنــجــاز مدى 
الـــحـــيـــاة مــــن نـــصـــيـــب الـــمـــخـــرج 
مـــايـــكـــل بــــــاي، الــــــذي أشــــــار إلـــى 
أنها الزيارة األولى له للرياض، 
اع الترفيه 

ّ
وتم منح جائزة صن

الـــــفـــــخـــــريـــــة أيــــــضــــــا لـــلـــمـــمـــثـــلـــة 
اإلسبانية إستير آسيبو، وكذلك 
ــال الـــنـــجـــم الـــهـــنـــدي الــعــالــمــي  ــ نـ
أميتاب باتشان جائزة اإلنجاز 
مـــدى الــحــيــاة بــالــحــفــل، وحصل 
النجم العالمي ميل جيبسون 
عــلــى جـــائـــزة الــتــرفــيــه الــفــخــريــة 
إلنجاز مدى الحياة، عن مسيرته 
السينمائية الناجحة والمتألقة.

وخـــطـــف الـــفـــنـــان األســـتـــرالـــي 
األمــــيــــركــــي األنـــــظـــــار بــــوجــــوده 
ألول مـــرة فــي الـــريـــاض، وكــذلــك 
ــه بـــالـــجـــائـــزة  ــالـ ــفـ ــتـ بـــطـــريـــقـــة احـ
الفخرية وتعبيره عن سعادته 
بـــطـــريـــقـــة مــــرحــــة، وبـــــــدأ كــامــه 
بكلمة »شــكــرا« باللغة العربية، 
مشيرا إلى أنه كان يود أن يلقي 
كلمته بالعربية لكنه لم يستطع 
أن يتعلمها بسرعة، كما أشاد 

بالتطور والتقدم الــذي تشهده 
السعودية.

كوكبة كبيرة 

وشـــهـــد حــفــل تـــوزيـــع جــوائــز 
ــــذي احــتــضــنــه  Joy Awards، الـ
مــســرح بــكــر الــشــدي بــالــريــاض، 
تــكــريــم الــفــنــانــتــيــن حــيــاة الفهد 
وسعاد عبدالله بجائزة صناعة 
الترفيه الفخرية، وسط حضور 
كوكبة كبيرة من النجوم العرب 
والــعــالــم عــلــى مــــدار أكــثــر مـــن 3 
ساعات، وشهد إعان تكريمهما 
ــادا مــــن الـــحـــضـــور،  ــ تــصــفــيــقــا حــ
تــقــديــرا لــدورهــمــا ومسيرتهما 
الفنية، ووجهت الفنانتان الشكر 
للجمهور والــقــيــادة السعودية 
على رؤيتها في إقامة الفعاليات 
الفنية والترفيهية خال الفترة 

الماضية.
ــدار 3 ســــاعــــات مــن  ــ ــ وعــــلــــى مـ
الفعاليات والعروض المتنوعة 
بــالــحــفــل تـــواجـــد عـــدد كــبــيــر من 
الفنانين، وسط مفاجآت عديدة 
تضمنت ظــهــور رونـــالـــدو الــذي 
قدم الجائزة الرياضية عن بعد 

بسبب انشغاله، بينما شاركت 
جورجينا رودريــغــز فــي تقديم 
ــز، وقــــــدم راغــــب  ــوائــ ــجــ إحــــــدى الــ
عامة جائزة أفضل مطرب شاب، 

والتي فازت بها جوي قطان.
وشهد الحفل تقديم مجموعة 
مــــــــن األغـــــــنـــــــيـــــــات والــــــــعــــــــروض 
ــة  ــاركــ ــمــــشــ ــة، بــ ــ ــيــ ــ ــراضــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ االســ
فــنــانــيــن عــــرب وأجــــانــــب، منهم 
نــانــســي عــجــرم، مــــروان خـــوري، 
أحمد سعد، الذي تقاسم الغناء 
ــي مــيــدلــي  ــع رحـــمـــة ريــــــاض فــ مــ
لمجموعة من األغاني الناجحة 
الخاصة بهم، بينما كــرم راشد 
ــنـــائـــه بـــجـــائـــزة  الـــمـــاجـــد بـــعـــد غـ
صــنــاع الــتــرفــيــه الــفــخــريــة، وهــو 
نفس ما تكرر مع الفنان محمد 
منير الذي قدم أغنيته الشهيرة 

»الليلة يا سمرا«.

جائزة الزوجية

واختير الثنائي أحمد حلمي 
ومنى زكي للحصول على جائزة 
صناع الترفيه الفخرية، وسط 
تـــصـــفـــيـــق حـــــــاد مـــــن الـــحـــضـــور 
للثنائي الفني الشهير، بينما 

حـــرص الــاعــب أشـــرف حكيمي 
على اصطحاب والــدتــه لترافقه 
ــــال تــســلــمــه  ــ ــرح خـ ــســ ــمــ عــــلــــى الــ

جائزته.
ــفـــل الــــعــــديــــد مــن  ــهــــد الـــحـ وشــ
المداعبات على المسرح، فوصف 
أحــمــد حــلــمــي جــائــزتــه مــع منى 
ــــي بـــأنـــهـــا جــــائــــزة الـــزوجـــيـــة،  زكـ
وداعــــــب مــحــمــد هــنــيــدي زمــيــلــه 
أحـــمـــد عـــز بــالــحــديــث عـــن فـــارق 
الـــطـــول بــيــنــهــمــا، بــيــنــمــا أهـــدت 
الفنانة أنــغــام جائزتها لبلدها 
مــــصــــر، ووجــــــــه حـــســـن الـــــــــرداد، 
ــــال تـــقـــديـــمـــه جــــائــــزة أفــضــل  خــ
عمل درامــي، رسالة إلى زوجته 
إيمي سمير غانم بأنه سيعود 
لها والبنهما الــذي رزق به قبل 

أسبوعين غدا بشكل سريع.

الجائزة الماسية

وخـــــال الــحــفــل مــنــح الــشــيــخ 
وليد اإلبراهيم، مؤسس شبكة 
قــنــوات mbc، الجائزة الماسية 
للترفيه، وهي جائزة تمنح للمرة 
األولى، تقديرا لدوره االستثنائي 
والــــــريــــــادي فــــي اإلعــــــــــام، فــيــمــا 

كــرم رئيس شركة روتــانــا سالم 
الهندي.

ــقـــات،  ــابـ ــمـــسـ ــز الـ ــ ــوائـ ــ وفــــــي جـ
حصل الجزء الثاني من مسلسل 
ــــون زهــــــــرة« عـــلـــى جـــائـــزة  ــالـ ــ »صـ
ــــي، بينما فــاز  أفــضــل عــمــل درامـ
إبراهيم الحجاج بجائزة الممثل 
المفضل عــن دوره فــي مسلسل 
»مــنــهــو ولـــدنـــا«، وهـــي الــجــائــزة 
الـــتـــي حــصــدتــهــا مـــن الــفــنــانــات 
نــــاديــــن نـــجـــيـــم عــــن دورهــــــــا فــي 
ــرة«، وحصد أحمد  »صــالــون زهـ
عـــز جـــائـــزة الــتــمــثــيــل بالسينما 
عن دوره في فيلم »كيرة والجن«، 
ــه مــــــروان  ــرجـ ــل مـــخـ الـــــــذي حـــصـ
ــلـــى جــــائــــزة اإلخــــــــراج،  حــــامــــد عـ
ونالت بطلته هند صبري جائزة 

التمثيل بالسينما.
وفاز أحمد الشقيري بجائزة 
الــمــؤثــر األفــضــل، والــتــي نالتها 
أيـــضـــا عــبــيــر الـــصـــغـــيـــر، بــيــنــمــا 
حصل عبدالمجيد عبدالله على 
جائزة الفنان المفضل بالغناء، 
وهــي الــجــائــزة الــتــي نالتها من 
الفنانات أنغام، بينما حصدت 
« جائزة 

ً
أصالة بأغنيتها »شكرا

األغنية المفضلة.

نوالمن استعراضات الحفل

راشد الماجد

حياة الفهد وسعاد عبدالله

ميل جيبسونصوفيا فيرغاراأميتاب باتشان

المطوع: دوري في »نون وما يعلمون« نقلة نوعية
ً
أكد أن سوق السينما في الكويت مازال ضعيفا

يخوض الفنان حسن المطوع 
تجربة جديدة ومختلفة في 

مسلسل »نون وما يعلمون«، 
المقرر عرضه في شهر 

رمضان.

• فضة المعيلي
كــشــف الـــفـــنـــان حــســن الـــمـــطـــوع، أنــه 
ــداث مسلسل  ــ انــتــهــى مـــن تــصــويــر أحــ
»الـــمـــيـــراث«، الـــذي ُيــعــد أطـــول مسلسل 
عربي ُيعرض على قناة mbc على مدار 
الــعــام، حيث بلغت حلقاته حتى اآلن 
 إلى أنه من المتوقع أن 

ً
750 حلقة، الفتا

يكمل »سيزون 4«، ليصبح ألف حلقة.
ــــذا الــمــســلــســل يــمــثــل  وأضــــــاف أن هـ
انـــطـــاقـــتـــه الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، حـــيـــث يــجــســد 
شخصية الوريث يوسف البهيتاني، 
ــمـــوت عــبــدالــمــحــســن الــبــهــيــتــانــي  إذ يـ
فــي الحلقة األولــــى، ويــتــرك وصــيــة أال 
يــدفــن إال بــوجــود ابــنــه يــوســف، الــذي 
، وتتوالى 

ً
 لمدة 30 عــامــا

ً
كــان مختفيا

األحداث بين يوسف وزوجة أبيه، التي 
تقوم بسجنه في الحلقات األولى.

القلب الطيب

ــوع، فـــــي تـــصـــريـــح  ــ ــطـ ــ ــمـ ــ وأوضــــــــــح الـ
»الجريدة«، أنه شارك في وقت سابق  لــ
مــع الممثلة إلــهــام الفضالة بمسلسل 
د شخصية  »نفس الحنين«، حيث جسَّ
نــاصــر، زوج ريــم الفنانة روان العلي، 
وهـــو شــخــص لــعــوب، وبــنــفــس الــوقــت 
ذو قلب طيب يؤدي األشياء بنوع من 

التسرع. 
ــــي مــســلــســل  ــه شـــــــارك فـ ــ وأضــــــــاف أنــ
»مـــن حــقــي أحـــب«، بــطــولــة الــفــنــان علي 
كــــاكــــولــــي، وبــــمــــشــــاركــــة: ريــــــم أرحـــمـــة 
وشيماء سلمان، وسعاد سلمان، ومي 
البلوشي، وإخراج أحمد الفردان. وهو 
أول عــمــل فــنــي يـــشـــارك فـــيـــه، وتـــوالـــت 
ي 

َ
بعدها التجارب الفنية عبر مسلسل

»ماذا لو«، و»غرس الود«.

 بـــصـــدد خــوض 
ً
وكـــشـــف أنــــه حـــالـــيـــا

ــون ومـــــا يـــعـــلـــمـــون«، وهـــو  ــ ــ تـــجـــربـــة »نـ
 
ً
مسلسل ُيعرض في شهر رمضان، الفتا

 عن 
ً
إلى أن دوره بالعمل مختلف تماما

أدواره السابقة، حيث يجسد شخصية 
قد تمثل نقلة نوعية بالنسبة له.

»عين الذيب«

وذكــر أنــه بسبب تصويره مسلسل 
ــي أبـــوظـــبـــي ابـــتـــعـــد عــن  »الــــمــــيــــراث« فــ
 إلى أنه شارك 

ً
الدراما الكويتية، الفتا

فــي مسلسل »عــيــن الــذيــب« مــع الفنان 
داود حسين في رمضان الماضي، في 

دور ذياب بن ذيب، وهو ابنه. 
وأشار المطوع إلى أن »عين الذيب« 
عــمــل جــمــيــل، إخــــراج مــحــمــد الــقــفــاص، 
 أن عــمــلــه مـــع الــكــبــار »يــكــبــره« 

ً
مـــؤكـــدا

ويمنحه الثقة، ويصقل خبرته لتقديم 
 
ً
 ما معهم، مشيرا

ً
األفضل، ليكون يوما

 الفنانين الكبار 
ً
إلى أنه يساعد أيضا

في إنجاح العمل الفني.
ــكـــون  وأكـــــــــد أن الــــفــــنــــان البـــــــد أن يـ
ــام الــكــامــيــرا، لــكــي ينجح،   أمـ

ً
نــرجــســيــا

 في 
ً
وهـــذا ال يعني أن يــكــون نــرجــســيــا

الـــحـــيـــاة. وأضــــــاف أنــــه عــلــى الــصــعــيــد 
 بأن ُحبه لذاته 

ً
الشخصي يؤمن تماما

يعطيه المزيد من الطاقة، التي يجب أن 
يوظفها في مكانها الصحيح، إلفادته 

وغيره. 
وتابع المطوع: »أي عمل فني درامي 
أو مسرحي ال يرتكز على فنان واحد 
بشخصه، إنما هو فريق عمل متكامل، 
لذلك البد أن يكون الكل على قلب واحد، 
ملتزمين بتقديم صورة جميلة تعجب 

الجمهور«.

أدوار الشر

وحـــول تقبله تجسيد أدوار الــشــر، 
قـــــال إنـــــه يــقــبــل أي دور مــهــمــا كــانــت 
 ،

ً
طبيعته، بشرط أن يكون النص جيدا

 له، 
ً
 مفيدا

ً
وأن يضيف هذا الدور شيئا

 إلى أن الفنان الحقيقي ال ينضب 
ً
الفتا

 تكون لديه القدرة على 
ً
عطاؤه، ودائما

 
ً
تــقــديــم الــجــديــد والــحــديــث، خــصــوصــا
ــان الـــحـــقـــيـــقـــيـــة تــظــهــر  ــنــ ــفــ أن قــــــــدرة الــ
عندما يجسد األدوار التي تتنافى مع 

شخصيته الحقيقية.

السينما الكويتية

وعــــن وجـــــوده فـــي مــجــال الــســيــنــمــا، 
ـــن الــمــطــوع أن الــســيــنــمــا الــكــويــتــيــة  بـــيَّ
ــة، حــــتــــى وإن كـــــانـــــت هـــنـــاك  ــفــ ــيــ ــعــ ضــ
تجارب لبعض األفــام، فالسينما لها 
مقاييس كثيرة، في التصوير واإلخراج 
واإلنتاج، و»نحن بالكويت لم نتعمق 
فــيــهــا. قــد نــكــون اجــتــهــدنــا، لــكــن ســوق 
السينما في الكويت مازال يحتاج إلى 
 إلــى أن حصول 

ً
اجتهاد أكــثــر«، مشيرا

أحــد األفــام الكويتية على جــائــزة من 
 
ً
مهرجان البحر األحمر في جدة أخيرا

شيء يشرف.

حسن المطوع

لقطة من مسلسل »الميراث«

الجسمي يطرح أولى أغنياته 
المنفردة في 2023

طرح الفنان اإلماراتي حسين الجسمي أولى أغنياته المنفردة 
 مع الشاعر 

ً
في العام الجديد )2023(، بعنوان »ألّمح له«، متعاونا

أحمد المطري، والملحن عبدالله آل سهل، توزيع »ســيــروس«، 
وقــام بعملية المكس والماستر م. جاسم محمد، متضمنة في 
 في المشاعر الرومانسية وأحاسيس 

ً
 جــديــدا

ً
كلماتها أسلوبا

المحبة والعشق، ويقول في مقدمتها:
ألّمح له... ولكن قلبه ما يفهم/ ألّمح له... وال َحس اني به مهتم/ 
ألّمح لــه... والنــي قــادر اتكلم/ متى يوصل له إحساسي ويعرف 

إني به مغرم؟!
وقد ُعرضت أغنية »ألّمح له« في القناة الرسمية للجسمي على 
YouTube، في فيديو جميل ومميز في تصميمه، وتم بثها عبر 
أثير اإلذاعات اإلماراتية والخليجية والعربية، وبجميع المنصات 

اإللكترونية المتخصصة في عرض األغنيات.

ملصق األغنية

العمل مع 
الكبار 

يمنحني الثقة 
وال يرتكز 

على ممثل 
واحد

نبيل شعيل ينشر »جلسات ليالي 
الدرعية« عبر »إنستغرام«

ــا الـــفـــنـــان نــبــيــل شعيل  ــيـ أحـ
حــفــا غنائيا نــاجــحــا الــثــاثــاء 
الـــــمـــــاضـــــي، ضــــمــــن فـــعـــالـــيـــات 
»جلسات ليالي الدرعية«، وشارك 
شعيل في الحفل نجوم آخرون، 
مــنــهــم الـــفـــنـــان أصـــيـــل أبــوبــكــر، 

والفنان فؤاد عبدالواحد.
ونــشــر شعيل مقطع فيديو 
مـــن الــحــفــل، عــبــر حــســابــه على 
»انستغرام«، وعلق قائا: »شكرا 
وزارة الرياضة وهيئة الترفيه 
وروتــــانــــا عــلــى جــلــســات ليالي 

الدرعية«.
ويــــــعــــــد مــــــوســــــم الـــــدرعـــــيـــــة 
فـــعـــالـــيـــة ريـــاضـــيـــة وتــرفــيــهــيــة 
وثــقــافــيــة، تــقــام فــي قلب مدينة 
الـــدرعـــيـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة، وخــــال 
فعاليته يتواجد عدد من نجوم 
ومشاهير الوطن العربي إلحياء 
حفات غنائية مختلفة، وسط 
تــــواجــــد وحــــضــــور جــمــاهــيــري 

كبير. 

يذكر أن شعيل طرح مؤخرا 
ألبوما بعنوان »الهي«، يتكون 
من أربع أغنيات، هي: الهي، يا 
مدور، وال هم يحزنون، ونهاب، 
وتـــعـــاون فــيــهــا مـــع نــخــبــة من 

صناع الفن.

نبيل شعيل

الدغيدي رئيسة لجنة تحكيم 
في مهرجان السينما العربية

وافقت المخرجة المصرية 
إيناس الدغيدي على رئاسة 
لجنة تحكيم األفام الطويلة 

في مهرجان السينما العربية 
بدورته األولى، والمقرر 

إقامته بمدينة شرم الشيخ 
خال مايو المقبل.

 من 
ً
واستقبلت إيناس وفدا

إدارة المهرجان، للترتيب 
بشأن التحضيرات الجارية 
النطاق الدورة األولى في 
مايو المقبل، حيث يجري 

وضع اللمسات األخيرة على 
الهيكل التنظيمي للمهرجان 

السينمائي واختيار باقي 
المكرمين ورؤساء لجان 

التحكيم.
وأكد رئيس المهرجان أيمن 
الحكيم، أن اختيار الدغيدي 

يرجع لكونها واحدة من 
أبرز مخرجات السينما في 

العالم العربي، ولها تاريخها 
الطويل في الدفاع عن قضايا 

المرأة العربية، وتعرف عن 
قرب همومها وتطوراتها.

أيتن عامر تشارك
في »مبروك جالك ولد«

تشارك الفنانة أيتن عامر في 
العرض المسرحي الجديد 

»مبروك جالك ولد« مع 
مجموعة كبيرة من الفنانين 

المصريين.
العرض الذي تخرجه بتول 

عرفة يشارك في بطولته: 
أحمد فهمي، وميرهان 
حسين، وبدرية طلبة، 

وينتمي لنوعية األعمال 
الكوميدية، وسيعرض ضمن 
فعاليات موسم الرياض على 
مدار 5 ليالي عرض، في وقت 

لم تحسم الشركة المنتجة 
 
ً
ما إذ كانت ستقيم عروضا
 
ً
في مصر أم ال، خصوصا

مع وجود ارتباطات لفريق 
العمل بمشاريع أخرى.

أيتن تتابع في الوقت الحالي 
ردود األفعال على مسلسلها 

الجديد )أوالد عابد(، فيما 
تعمل على تجهيزات الفيلم 

الكوميدي »لف وارجع تاني«، 
المقرر عرضه خال موسم 

الصيف المقبل.

وفاة أسطورة الروك 
األميركي ديفيد كروسبي

توفي األميركي ديفيد 
كروسبي، أحد أكثر مغني 
 في ستينيات 

ً
الروك تأثيرا

وسبعينيات القرن الماضي، 
 لما أفادت 

ً
، وفقا

ً
عن 81 عاما

 عن 
ً
به مجلة فارايتي، نقا

بيان من زوجته.
ونقلت »فارايتي« عن زوجته 

جان دانس، قولها في 
البيان: »ببالغ الحزن، وبعد 
 ،

ً
 طويا

ً
مرض استمر وقتا

أعلن وفاة حبيبنا ديفيد 
)كروز( كروسبي«.

 
ً
وكان كروسبي عضوا

 في اثنتين من 
ً
مؤسسا

فرق الروك التي حظيت 
بشعبية كبيرة، وهما 

فرقتا بيردز وسي.إس.إن.
واي، وهي الحروف األولى 

من كروسبي، ستيلز، 
ناش ويانغ، واسمه مدرج 

في قاعة مشاهير الروك 
آند رول كعضو في كلتا 

الفرقتين.
وتميز كروسبي بإيقاع 

صوتي صعب، وتوليفات 
غير تقليدية في العزف على 

الغيتار وكتابة األغاني 
المؤثرة. ومزج عمله 

مع بيردز وسي.إس.إن.
واي بين موسيقى الروك 

والموسيقى الشعبية بطرق 
جديدة، وأصبحت أغاني 

 من موسيقى 
ً
ا الفرقتين جزء
عصر الهيبيز.

 )رويترز(
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حضر عدد قليل من وزراء خارجية الدول 
الــعــربــيــة، بــيــنــهــم وزراء خــارجــيــة الــجــزائــر 
 
ً
 عــربــيــا

ً
 وزاريــــــا

ً
وتـــونـــس وقـــطـــر، اجــتــمــاعــا

 فــي طــرابــلــس، دعــت إلــيــه حكومة 
ً
تــشــاوريــا

عــبــدالــحــمــيــد الــدبــيــبــة الـــتـــي تــســيــطــر عــلــى 
العاصمة الليبية، فيما غاب عن االجتماع 
وزراء خــارجــيــة دول مـــؤثـــرة فـــي مــقــّدمــهــا 
 عـــن األمـــيـــن الـــعـــام لــلــجــامــعــة 

ً
مــصــر، فــضــا

العربية أحمد أبوالغيط. 
وال تـــعـــتـــرف مـــصـــر بـــحـــكـــومـــة الــدبــيــبــة 
الــتــي ال تــزال تحظى بــاعــتــراف دولـــي، رغم 
انتهاء واليتها ورفضها تسليم السلطة. 
وفي سبتمبر الماضي، انسحب وفد مصر 
 على 

ً
من اجتماع وزاري عربي، احتجاجا

تسليم وزيرة الخارجية في حكومة الدبيبة 
نــجــاء الــمــنــقــوش رئــاســة الـــدورة الــجــديــدة 

للمجلس.
وفــي كلمتها، أمـــس، انــتــقــدت المنقوش 
 الــقــاهــرة، مــؤكــدة »رفضها تسييس 

ً
ضمنا

قـــواعـــد الــعــمــل ومــيــثــاق ولـــوائـــح الــجــامــعــة 
العربية«. وكانت الحكومة الليبية المكلفة 
من مجلس النواب، والتي يرأسها، فتحي 
بــاشــاغــا، قــد عــّبــرت على لسان خارجيتها 
عــــن اســـتـــغـــرابـــهـــا مــــن اســـتـــضـــافـــة حــكــومــة 
 
ً
الدبيبة االجتماع الوزاري العربي، مجددة

وصفها بـ »الحكومة المنتهية الوالية«. 
وكانت الفتة زيارة وزير خارجية إيطاليا، 
أنــطــونــيــو تــايــانــي، )الــــذي كــانــت بـــاده أحــد 
الـــداعـــمـــيـــن الــرئــيــســيــيــن لــحــكــومــة الــدبــيــبــة 
إلـــى جــانــب تــركــيــا(، إلـــى الــقــاهــرة، بالتزامن 
مــع االجــتــمــاع فــي طــرابــلــس. وعــقــد الرئيس 
ـــس،  ــمــــصــــري عـــبـــدالـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، أمــ الــ
مباحثات مع تاياني تناولت »تعزيز التعاون 
االقتصادي، السيما في مجال الغاز الطبيعي، 
وقــضــيــة الـــهـــجـــرة غــيــر الــشــرعــيــة فـــي ضــوء 

الــجــهــود المصرية الفاعلة فــي هــذا اإلطـــار، 
وجهود مكافحة اإلرهاب والفكر المتطرف«، 
كما تطرق اللقاء إلى قضية الطالب اإليطالي 
ريجيني، والــتــعــاون مــن أجــل الــوصــول إلى 

الحقيقة وتحقيق العدالة.
من جهته، قال وزيــر الخارجية المصري 
ــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مــع  ــري، فــ ــكــ ســـامـــح شــ
نــظــيــره اإليـــطـــالـــي، إن الــمــبــاحــثــات تــطــّرقــت 
ــاع فــي ليبيا وشـــرق المتوسط،  إلـــى األوضــ

والقضية الفلسطينية.
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أقال الرئيس البرازيلي 
لوال دا سيلفا قائد 
جيش البر، خوليو 

سيزار دي أرودا، بعد 
أسبوعني على هجمات 
استهدفت مقار السلطة 
في برازيليا، وهو قرار 
اتخذه عشية أول رحلة 

خارجية له استهلها، 
أمس، من األرجنتني. 

ل العاقة مع 
ّ
وتمث

القوات املسلحة أحد 
أكبر التحديات املباشرة 

التي يواجهها لوال 
وفقًا ملحللني تحدثوا 

عن الحضور العسكري 
الكبير في إدارة الرئيس 

السابق اليميني املتشدد 
جايير بولسونارو، الذي 

كان نفسه ضابطًا في 
الجيش. 

وأعلن وزير الدفاع 
خوسيه موسيو، مساء 
أمس األول، من القصر 
الرئاسي في بانالتو 

إقالة دي أرودا، مضيفًا 
أنه »بعد أحداث 8 يناير 

ُهِدمت الثقة«.

سلة أخبار

لوال يقيل قائد الجيش 
ويزور األرجنتين

طالبت الحكومة 
العسكرية في بوركينا 

فاسو، ليل السبت ـ األحد، 
برحيل القوات الفرنسية 

املتمركزة في الباد في 
غضون شهر.

وأكد مصدر مقّرب من 
الحكومة العسكرية في 

قت 
ّ
البلد اإلفريقي أنها عل
في 18 الجاري اتفاقًا 

برم عام 2018، 
ُ
عسكريًا أ

وسمح بوجود القوات 
الفرنسية في الباد.

ويعد هذا القرار مؤشرًا 
على تدهور العاقات 

بني فرنسا ومستعمرتها 
السابقة منذ االنقاب 
العسكري في سبتمبر 

.2022
وخرجت تظاهرات عدة، 

كان آخرها الجمعة 
املاضي في واغادوغو، 

للمطالبة بانسحاب 
فرنسا.

بوركينا فاسو تطالب 
فرنسا بسحب قواتها 

غداة تظاهرة حاشدة 
في تل أبيب للمعارضة، 

امتثل رئيس الحكومة 
اإلسرائيلية بنيامني 

نتنياهو، أمس، لقرار من 
املحكمة العليا، وأقال 

وزير الداخلية والصحة 
اريه درعي زعيم حزب 

»شاس« الديني املتشدد.
وخافًا لتهديدات سابقة 

بالخروج من الحكومة في 
حال إقالة درعي يبدو أن 

»شاس« قرر البقاء بعد 
أن حصل على ضمانات، 

على ما يبدو، من نتنياهو 
بإعادة درعي في حال 

نجح االئتاف الحاكم في 
تمرير قانون يحجم دور 
القضاء ويمنع محاكمة 

النواب خال واليتهم. 
وتواجه أكثر حكومة 

يمينية في تاريخ إسرائيل 
أزمة أخرى بعد أن قاطع 

حزب الصهيوينة الدينية 
املتطرف بزعامة بتسلئيل 

سموتريتش جلسات 
الحكومة بسبب إخاء 

بؤرة استيطانية في 
الصفة الغربية.

نتنياهو يمتثل للمحكمة 
العليا... واألزمات تالحقه

روسيا: منح كييف أسلحة هجومية سيسبب  كارثة عالمية
« ويشيدان بوحدة أوروبا في وجه موسكو

ً
شولتس وماكرون يتعهدان بدعم أوكرانيا »ما دام ذلك ضروريا

ضاعفت روسيا تحذيراتها 
من إمكانية تحّول حربها ضد 

أوكرانيا إلى مواجهة دولية 
واسعة، ولّوحت أمس بكارثة 

عالمية في حال قرر الغرب 
تزويد كييف بأسلحة هجومية 

ثقيلة، في حين تعهدت 
فرنسا وألمانيا بمواصلة دعم 
كييف، وبعثتا برسالة وحدة، 
فيما تهدد تداعيات الحرب 

بتفكك البناء األوروبي.

حـــذر رئــيــس مجلس الــدومــا 
ــن،  ــ ــوديــ ــ ــولــ ــ فــــيــــاتــــشــــيــــســــاف فــ
أمــس، من أن إمـــدادات األسلحة 
ــا مـــن  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرانـ ــ ــ الــــهــــجــــومــــيــــة ألوكـ
ــتــــحــــدة وحـــلـــف  ــمــ الـــــــواليـــــــات الــ
ــاتــــو« لـــشـــن هـــجـــمـــات عــلــى  ــنــ »الــ
ــــؤدي إلــــــى كـــارثـــة  ــتـ ــ ــا سـ ــ ــيـ ــ روسـ
ــل الـــحـــجـــج  ــ ــعـ ــ ــجـ ــ ــة، وتـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ عـ
المناهضة الســتــخــدام أسلحة 

الدمار الشامل واهية.
وكـــــــتـــــــب فــــــــولــــــــوديــــــــن، عـــلـــى 
»تليغرام«: »إذا أرسلت واشنطن 
ودول الناتو أسلحة تستخدم 
لــــشــــن هــــجــــمــــات عــــلــــى الــــمــــدن 
المسالمة أو محاوالت الحتال 
أراضـــيـــنـــا، فـــســـيـــؤدي ذلــــك إلــى 
استخدام أسلحة أقوى كرد فعل 

موجع من جانب روسيا«.
وأشــــــــار إلـــــى أنـــــه ال يــنــبــغــي 
للغرب الحديث عن مسألة عدم 
استخدام أسلحة الدمار الشامل 
في النزاعات المحلية، كما في 
الـــمـــاضـــي، فـــي وقــــت لـــم تــواجــه 
 
ً
فيه القوى النووية الغربية أبدا

 يكون فيه أمن مواطنيها 
ً
وضعا

أو سامة أراضيها على المحك.
ودعــا رئيس مجلس الدوما 
أعـــضـــاء الــكــونــغــرس األمــيــركــي 
والبرلمان األلماني والجمعية 
الــوطــنــيــة الــفــرنــســيــة وغــيــرهــم 
مـــن الــبــرلــمــانــيــيــن األوروبـــيـــيـــن 
إلـــى إدراك مــســؤولــيــتــهــم تجاه 

البشرية.
وقــــــــــــــال: »تـــــــدفـــــــع واشــــنــــطــــن 
وبروكسل، بموجب قراراتهما، 
العالم إلــى حــرب كارثية، وإلى 
عـــمـــلـــيـــات عـــســـكـــريـــة ســـتـــكـــون 
مختلفة تماما عما رأوه حتى 

اآلن«.
وخـــــــلـــــــص فـــــــولـــــــوديـــــــن إلـــــى 
ــفــــوق  ــتــ أنــــــــه »بــــالــــنــــظــــر إلــــــــى الــ
التكنولوجي لألسلحة الروسية، 
ــى الـــســـيـــاســـيـــيـــن فــي  ــلـ يـــجـــب عـ
الغرب الذين يتخذون مثل هذه 
الــقــرارات أن يــدركــوا أن هــذا قد 
ــــؤدي إلــــى كـــارثـــة عــالــمــيــة من  يـ

شأنها أن تمحو بلدانهم«.
وعلى األرض، صّعد الجيش 
الروسي هجماته على مناطق 
عـــــــدة خــــــــارج خـــــط الـــمـــواجـــهـــة 

الجيش الروسي 
يكثف هجماته 

خارج »خط 
المواجهة« الرئيسي 
في دونباس ويتقدم 

باتجاه زابوريجيا

رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون يزور بلدة بوروديانكا األوكرانية أمس )رويترز(

الــرئــيــســي فـــي إقــلــيــم دونـــبـــاس 
الــصــنــاعــي، الـــذي يشمل معظم 
مناطق لوغانسك ودونيتسك، 
ي 

َ
وتقدمت قــواتــه باتجاه بلدت

ــبـــول فــي  ــايـ ــيـ أوريــــخــــيــــف وغـــولـ
منطقة زابوريجيا.

ووفــــــــــق الـــــقـــــيـــــادي الـــمـــحـــلـــي 
الـــمـــوالـــي لــلــكــرمــلــيــن فــاديــمــيــر 
ــادرة فــي  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ـــإن »الـ روغــــــــــوف، فـــ
أيـــديـــنـــا« والـــقـــتـــال مــســتــمــر فــي 
البلدتين اللتين تقع كل منهما 
 على مسافة 65 كلم و100 

ً
تواليا

كــلــم جــنــوب شــــرق زابــوريــجــيــا، 
عــاصــمــة الــمــنــطــقــة الــتــي تحمل 
االســــم نــفــســه، وتــســيــطــر عليها 

القوات األوكرانية.
وأّكــد الجيش الروسي لليوم 
الثاني تنفيذ عمليات هجومية 
على طول خط جبهة زابوريجيا، 
ــيــــطــــرت وحـــــــــدات الــمــنــطــقــة  وســ

العسكرية الشرقية على خطوط 
ومواقع متقدمة أكثر.

ــمـــاس بــيــن  ــتـ ويـــشـــهـــد خــــط الـ
الجيشين األوكــرانــي والــروســي 
فــــي هـــــذه الــمــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة 
 منذ أشهر، ولم تحدث أي 

ً
جمودا

اشتباكات كبيرة هناك، بخاف 
منطقتي خيرسون )جنوب( حتى 
نوفمبر، ودونيتسك )شرق( مركز 

االشتباكات الحالية.
فــــي الـــمـــقـــابـــل، نـــقـــلـــت كــيــيــف 
الـــمـــعـــدات الــعــســكــريــة الــمــدرعــة 
غــــربــــيــــة الــــصــــنــــع مــــــن مــنــطــقــة 
ــنــــة  خــــــاركــــــيــــــف بــــــاتــــــجــــــاه مــــديــ

سفاتوفو في دونباس. 
ــن تـــقـــويـــض  ــ ــ ــد أيـــــــــــام مـ ــ ــعــ ــ وبــ
الحلفاء الغربيين آلمال الرئيس 
األوكراني فولوديمير زيلينسكي 
 عــلــى 

ً
ــا ــ ــعـ ــ ــريـ ــ ــــول سـ ــــصـ ــــحـ فــــــي الـ

ــارد 2 الــقــتــالــيــة،  ــيـــوبـ ــات لـ ــابــ دبــ

تعهد المستشار األلماني أوالف 
ــيـــس الــفــرنــســي  ــرئـ شــولــتــس والـ
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون أمـــــس، بــأن 
يدعم بلداهما أوكــرانــيــا »مــادام 
« وبشكل »ثــابــت« 

ً
ذلــك ضـــروريـــا

ضد العدوان الروسي.
وقال شولتس، خال احتفال 
في السوربون بالذكرى الستين 
لتوقيع معاهدة المصالحة بين 
ألـــمـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا: »ســـنـــواصـــل 
تقديم كل الدعم الذي تحتاج إليه 

.»
ً
أوكرانيا ما دام ذلك ضروريا

 ،
ً
وأضــــــــــاف شــــولــــتــــس: »مــــعــــا

بـــوصـــفـــنـــا أوروبـــــيـــــيـــــن، بـــهـــدف 
الــــدفــــاع عـــن مــشــروعــنــا لــلــســام 

األوروبي«.
ومـــــن جـــانـــبـــه، أكـــــد مــــاكــــرون 
تقديم »الدعم الثابت« من جانب 
البلدين إلــى الشعب األوكــرانــي 

»في جميع المجاالت«.

ــعـــد 24  وأضـــــــاف مــــاكــــرون »بـ
فبراير، لم ينقسم اتحادنا ولم 

يتنصل من مسؤولياته«.
ــرى فــي  ــ ــال الــــــذي جـ ــفــ ــتــ واالحــ
جــامــعــة الـــســـوربـــون يــهــدف إلــى 
ــدة الـــمـــســـتـــعـــادة  ــ ــوحــ ــ ــار الــ ــ ــهـ ــ إظـ
بــيــن الــبــلــديــن، بــعــد أن تــوتــرت 
عاقتهما فــي األشــهــر األخــيــرة 
ــــرب فــي  ــــحـ بـــســـبـــب تــــداعــــيــــات الـ

أوكرانيا.
وأكـــد وزيـــر الـــدفـــاع األلــمــانــي 
الجديد، بوريس بيستوريوس، 
 
ً
أنه يعتزم زيارة أوكرانيا قريبا

في الوقت الذي تواجه فيه برلين 
 للسماح بتزويد كييف 

ً
ضغوطا

بدبابات ألمانية الصنع.
وطالبت رئيسة لجنة الدفاع 
فــــي الـــبـــرلـــمـــان »الـــبـــونـــدســـتـــاغ« 
ماري زيمرمان شولتس، باتخاذ 
مــوقــف واضــــح، مــؤكــدة أنـــه »إذا 

كان ال يرغب في تزويد أوكرانيا 
بــــالــــدبــــابــــات فـــعـــلـــيـــه تـــوضـــيـــح 

السبب«. 
في السياق، أعلنت السلطات 
اإليطالية والفرنسية استكمال 
الــعــمــل إلرســــــال أنــظــمــة الـــدفـــاع 
الجوي »SAMP-T« إلى أوكرانيا. 
ــال نــائــب وزيـــر الخارجية  وقـ
اإليطالي، أنطونيو تاجاني، إن 
»إيطاليا قدمت بالفعل ألوكرانيا 
خــمــس حـــزم مــســاعــدات دفاعية 
تبلغ قيمتها نحو مليار يورو«. 
وأضـــــاف تــاجــانــي أن الــعــمــل 
 إلعــــداد الــحــزمــة 

ً
»يــجــري حــالــيــا

الـــســـادســـة الـــتـــي تــشــمــل أنــظــمــة 
الــدفــاع الــجــوي. وبــالــتــعــاون مع 
فـــرنـــســـا، نــســتــكــمــل الــعــمــل على 
ــال أنــظــمــة الــــدفــــاع الــجــوي  ــ إرســ
SAMP-T. وهـــنـــاك أمــــور أخـــرى 

نعمل عليها بشكل سري«.

موجة التنديد بإحراق المصحف 
تتسع... وحكومة السويد تدين

اتسعت مــوجــة التنديد مــن دول إسامية 
وعربية بسماح السويد للمتطرف راسموس 
ــتـــشـــدد«  ــمـ ــزب »الـــــخـــــط الـ ــ ــ ــودان زعــــيــــم حـ ــ ــ ــالـ ــ ــ بـ
ــي الــــدنــــمــــارك، بــحــرق  الــيــمــيــنــي الـــمـــتـــشـــدد فــ
نسخة من المصحف الشريف في استكهولم 
ــارة الـــتـــركـــيـــة. ــ ــفـ ــ ــسـ ــ خـــــــال تــــظــــاهــــرة أمـــــــــام الـ
ودانــت أغلبية مطلقة من الــدول اإلسامية 
ــتـــي وجـــهـــت بـــاالســـتـــنـــكـــار كــذلــك  ــوة، الـ ــطـ ــخـ الـ
مـــن مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي والــجــامــعــة 
الــعــربــيــة ومنظمة الــعــالــم اإلســامــي للتربية 
والعلوم والثقافة )إيسيسكو( التي رأت أنها 
»تبرهن على االنــهــزام الــحــضــاري«. وصــدرت 
مـــواقـــف مـــنـــددة مـــن بــاكــســتــان إلــــى الــمــغــرب، 
وصــواًل إلــى السلطة والفصائل الفلسطينية 
وحكومة حركة طالبان في أفغانستان. ونّدد 
رئــيــس هيئة كــبــار العلماء واللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية واالفــتــاء، مفتي السعودية 
الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، بـ »العمل العبثي 
المشين االســتــفــزازي« الـــذي »يــخــدم أجــنــدات 
ــتـــطـــرف واإلرهـــــــــاب ومــــصــــدري الـــكـــراهـــيـــة«. الـ

بـــدوره، شجب رئيس وزراء السويد أولــف 
كريسترسون ما جرى وكتب في تغريدة أمس: 
»حرية التعبير جزء أساسي من الديموقراطية، 
لكن ما هو قانوني ليس بالضرورة أن يكون 

.»
ً
مائما

وأشار وزير الخارجية السويدي، توبياس 
ــزازات الــمــعــاديــة  ــفـ ــتـ بــيــلــســتــروم، إلـــى أن »االسـ
لإلسام مــروعــة، السويد لديها حرية تعبير 
كــبــيــرة، لكن هــذا ال يعني أن الحكومة أو أنا 

نفسي ندعم اآلراء التي يتم التعبير عنها«.
ــا تــــظــــاهــــر عـــــشـــــرات آالف األتــــــــــراك،  ــيــــمــ وفــ
ــد بـــأنـــقـــرة  ــويــ ــســ ــارة الــ ــ ــفـ ــ  أمــــــــام سـ

ً
ــا خــــصــــوصــ

وقنصليتها في إسطنبول، وصف المتحدث 
باسم الكنيسة األرثوذكسية الروسية، فاديمير 
ليغويدا حرق نسخة من المصحف بأنه »عمل 

تخريبي غير مقبول«. 
وأضـــــــاف: »ال يــمــكــنــك االســـتـــهـــتـــار بــمــا هو 
مــقــدس لشخص آخـــر. ال يمكن تــجــاوز حــدود 
اإلنسانية أو إهانة الرموز الدينية في صراع 

سياسي«.

غياب واسع عن »الوزاري العربي« في ليبيا

المنقوش تلقي كلمتها في طرابلس أمس )أ ف ب(

القضاء يفتش منزل بايدن ويعثر على وثائق سرية جديدة
ــي هــــذا  ــ ــركــ ــ ــيــ ــ عــــثــــر الـــــقـــــضـــــاء األمــ
ـــــق ســـريـــة  ــائـ ــ ــوع عــــلــــى 6 وثــ ــ ــ ــبـ ــ ــ األسـ
إضافية في منزل عائلة جو بايدن، 
فــي فصل جــديــد مــن قضية تتسبب 
فـــــي إحــــــــــراج لـــلـــرئـــيـــس األمــــيــــركــــي، 
ــح الــتــرشــح  ــ الــــذي يــنــوي عــلــى األرجـ

النتخابات 2024 الرئاسية.
وذكر المحامي الشخصي لبايدن، 
ــدر أمـــس  بـــــوب بـــــــاور، فــــي بـــيـــان صـــ
األول، أن »وزارة الــعــدل اســتــحــوذت 
عــلــى مــــواد اعــتــبــرتــهــا ضــمــن نــطــاق 
6 عــنــاصــر تتألف  تحقيقها، بينها 
من وثائق عليها عامات تصنيف«، 
ــعـــة  ــمـ ــلــــيــــة تــــفــــتــــيــــش الـــجـ خــــــــال عــــمــ
لــلــمــنــزل الـــــذي يــمــلــكــه الـــرئـــيـــس فــي 
ويلمينغتون بوالية دياوير )شرق(.
وأوضــــــــــــــح بــــــــــــاور أن الـــــوثـــــائـــــق 
ــيـــن  ــتـ ــلـ ــــط بـــمـــرحـ ــبـ ــ ــرتـ ــ ــورة تـ ــ ــ ــذكـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الـ
ــة لــلــرئــيــس  ــيـ ــيـــاسـ ــيــــاة الـــسـ ــــن الــــحــ مـ
(؛ مسيرته 

ً
الــديــمــوقــراطــي )80 عــامــا

الطويلة كعضو في مجلس الشيوخ 
عــن واليــــة ديـــاويـــر، الــتــي اســتــمــرت 
، وتـــولـــيـــه نــيــابــة 

ً
أكـــثـــر مـــن 30 عـــامـــا

الرئاسة في عهد بــاراك أوباما بين 
عامي 2009 و2017. وكان بايدن قد 
 بالعثور على وثائق في 

ً
أقر سابقا

موقعين.
ــارة لــكــالــيــفــورنــيــا قبل  ــ وخــــال زيـ
بضعة أيام، حاول بايدن التقليل من 
أهمية الضجة حــول أزمــة الوثائق. 
ــه احـــتـــفـــظ بــهــا  ــ ويــــؤكــــد مـــحـــامـــوه أنـ
»من غير قصد«، ويشددون من جهة 
أخـــرى عــلــى أنــهــم يــتــعــاونــون بشكل 

كامل مع القضاء.
وغـــايـــة الــبــيــت األبـــيـــض واضــحــة؛ 
ــاول أن يـــمـــّيـــز نـــفـــســـه قـــدر  فـــهـــو يــــحــ
اإلمكان عن الرئيس السابق دونالد 
ترامب الذي أعلن نيته خوض سباق 
 
ً
جديد إلــى الــرئــاســة يــواجــه تحقيقا
 على خلفية نقله صناديق 

ً
قضائيا

عدة تحوي وثائق رسمية إلى منزله 
في فلوريدا.

 
ً
 نــســبــيــا

ً
ــم أن هـــنـــاك تـــبـــايـــنـــا ــ ورغــ

ــيـــن الـــقـــضـــيـــتـــيـــن، فـــــإن الـــمـــوضـــوع  بـ
ال يــصــب فـــي مــصــلــحــة بـــايـــدن الـــذي 
يــقــّدم نــفــســه عــلــى أنـــه رئــيــس صــارم 
يــلــتــزم الــقــواعــد. وأعــلــن وزيـــر الــعــدل 
األميركي، ميريك غــارالنــد، أنــه عّين 
 للتحقيق في 

ً
 مستقا

ً
 عــامــا

ً
مــدعــيــا

 كما فعل في 
ً
»وثائق بايدن«، تماما

قضية ترامب، وذلك لتبديد الشكوك 
في أي ازدواجية معايير.

ــك، يــســتــعــد كــبــيــر مــوظــفــي  إلـــى ذلــ
الــبــيــت األبـــيـــض، رون كـــايـــن، لــتــرك 
منصبه في األسابيع المقبلة، وهو 
ما اعتبرته وكالة »بلومبرغ« لألنباء 
 لـــمـــســـؤول رفـــيـــع الــمــســتــوى، 

ً
رحـــيـــا

حيث يواجه البيت األبيض عامين 
من »الكونغرس« المنقسم، ويستعد 

لمحاولة إعادة انتخابه المتوقعة.
بايدن خارجًا من قداس األحد في دياوير أمس )رويترز(
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تـــأهـــل الــفــريــق األول لــكــرة 
الــــقــــدم بــــنــــادي بــــرقــــان لــــدور 
الـــثـــمـــانـــيـــة فــــي بـــطـــولـــة كـــأس 
ســمــو األمــيــر، إثـــر فـــوزه على 
الصليبيخات أمــس بنتيجة 
ــرب بــرقــان  ــذلـــك ضــ 3 - 1، وبـ
 مع كاظمة حامل اللقب.

ً
موعدا

ــاء الـــــشـــــوط األول دون  ــ ــ جـ
ــم يــــقــــدم فــيــه  ــ ــ ــتــــوى، ولـ ــمــــســ الــ
الـــفـــريـــقـــان الـــعـــرض الــمــنــتــظــر 
منهما، السيما الصليبيخات، 
بــيــنــمــا كـــــان بــــرقــــان األفـــضـــل 
ــم  ــيـ ــنـــظـ ــتـ  بــــســــبــــب الـ

ً
نــــســــبــــيــــا

والتحركات الجيدة لالعبيه.
ويــعــد الــهــدف الـــذي أحـــرزه 
العــــب بـــرقـــان فـــالـــح الــعــجــمــي 
في الدقيقة 29، بعد أن تلقى 
عــرضــيــة مـــن األردنـــــــي حــمــزة 
ــــي، حـــــّولـــــهـــــا داخـــــــل  ــفـ ــ ــيـ ــ ــــصـ الـ
الشبكية بتسديدة متقنة، أبرز 

ما في هذا الشوط.
والــغــى حــكــم الــلــقــاء محمد 
 فــي الدقيقة 10 

ً
العطار هــدفــا

بسبب تسلل النيجيري أوبي.
ــثــــانــــي  وشـــــهـــــد الــــــشــــــوط الــ
 في مستوى 

ً
 ملموسا

ً
تحسنا

ــاعــــف نــاصــر  الـــفـــريـــقـــيـــن، وضــ
القحطاني النتيجة في الدقيقة 
48 مــن ركــلــة جـــزاء احتسبها 
الــعــطــار بــعــد تــعــرض فــرحــان 
ــل منطقة  ســعــد لــلــعــرقــلــة داخــ

الجزاء.

وأضاف فرحان سعد الهدف 
الـــثـــالـــث لـــبـــرقـــان فـــي الــدقــيــقــة 
ــص 

ّ
68، وبـــعـــد 10 دقـــائـــق قــل

اإليــفــواري فــؤاد بابا النتيجة 
بالهدف الــذي أحــرزه برأسية 

متقنة.
 
ً
وألـــــــغـــــــى الــــــعــــــطــــــار هـــــدفـــــا

لــلــصــلــيــبــيــخــات أحـــــرزه أوبـــي 
في الدقيقة الثانية من الوقت 
الــمــحــتــســب بـــدال مــن الــضــائــع 
بـــداعـــي الــتــســلــل، ولــــم تشهد 
 ،

ً
ــدا ــديــ الـــدقـــائـــق الــمــتــبــقــيــة جــ

لــيــنــتــهــي الــلــقــاء بـــفـــوز بــرقــان 
.1 - 3

إلـــــى ذلـــــــك، يــــواصــــل الـــــدور 
األول منافساته اليوم االثنين، 
ــإقــــامــــة 3 مــــبــــاريــــات تــجــمــع  بــ
الـــكـــويـــت مـــع الــتــضــامــن على 
ــتـــاد عــلــي صـــبـــاح الــســالــم،  اسـ
ــع الــــجــــهــــراء عــلــى  والـــنـــصـــر مــ
استاد ثامر، وتقام المباراتان 
بتوقيت واحـــد الــســاعــة 4:30 
مساء، والسالمية مع الشباب 
على استاد علي صباح السالم 

الساعة 8:15 مساء.

الكويت والتضامن

ــــن فـــي  ــامـ ــ ــــضـ ــتـ ــ ــــح الـ ــمـ ــ ــطـ ــ ويـ
مواجهته اليوم أمــام الكويت 
ــــى تــحــقــيــق الـــمـــفـــاجـــأة رغـــم  إلـ
ــة الـــــلـــــقـــــاء، مـــدعـــومـــا  ــوبــ ــعــ صــ

بـــالـــروح الــمــعــنــويــة لــالعــبــيــه، 
ــــادل مــع  ــعـ ــ ــتـ ــ ــه فـــــي الـ ــاحــ ــجــ ونــ
األبــيــض فــي الــجــولــة الثانية 

عشرة لدوري زين الممتاز.
وسيدخل التضامن المباراة 
بـــالـــصـــفـــقـــات الــــجــــديــــدة الــتــي 
ضــمــهــا فـــي فـــتـــرة االنـــتـــقـــاالت 
الشتوية والجاهزة للمشاركة 
وهـــم راضـــي جــمــال وعبدالله 
ــر،  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ مـــــــــــــــــاوي وأحــــــــــمــــــــــد سـ

والنيجيري بابا تاندي.
فـــي الــمــقــابــل، فــــإن الــكــويــت 
الــــــــــذي اســــتــــعــــد الســـتـــئـــنـــاف 
الـــنـــشـــاط مـــن خــــالل مــعــســكــره 
التدريبي في أبوظبي، يدخل 
ــاراة الــــيــــوم عـــلـــى اعـــتـــبـــار  ــ ــبـ ــ مـ
ــطـــوة األولـــــــى نــحــو  أنـــهـــا الـــخـ

استعادة أغلى األلقاب. وجاءت 
تعليمات الــمــدرب البحريني 
عــلــي عـــاشـــور لــالعــبــيــه خــالل 
التدريبات باحترام المنافس 
واللعب حتى الدقيقة األخيرة، 
علما بأن الكويت دعم صفوفه 
بــالــتــونــســي يــاســيــن الــعــمــري 
ــي  ــراقــ ــعــ ــد الــ ــقــ ــاء عــ ــ ــهــ ــ ــد إنــ ــعــ بــ

شـــيـــركـــو كــــريــــم بـــالـــتـــراضـــي. 
ويفتقد الفريق لجهود طالل 
فاضل وأحمد الظفيري بداعي 

اإلصابة.

النصر والجهراء

وفــــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي دعــــم 

الـــنـــصـــر صـــفـــوفـــه بــالــتــعــاقــد 
مــع الالعبين األردنــيــيــن أنس 
عــــــــوضــــــــات وأحــــــــمــــــــد ســـمـــيـــر 
والــبــرازيــلــي جــوســتــافــو، بعد 
إنـــهـــاء عــقــود تـــوريـــس وتــاكــو 
وديــــنــــيــــس، فـــــإن الــــجــــهــــراء لــم 
يدعم صفوفه سواء بمحليين 
أو محترفين. ومع ذلك، تبقى 
ــفـــرصـــة فــــي تــحــقــيــق الـــفـــوز  الـ
متساوية بين الفريقين عطفا 
عــلــى مستواهما فــي الـــدوري 

الممتاز.

السالمية والشباب

وفيما تبدو مهمة السالمية 
مــع الــشــبــاب سهلة الــيــوم في 

ــــدور الــثــمــانــيــة، فــإن  الــتــأهــل لـ
هذه السهولة على الورق فقط، 
 أن الشباب استعاد 

ً
خصوصا

عــافــيــتــه فـــي الــفــتــرة األخـــيـــرة، 
ونــجــح فـــي الــتــربــع عــلــى قمة 

دوري الدرجة األولى.
 الســــــــتــــــــعــــــــدادات 

ً
ووفـــــــــــقـــــــــــا

السماوي الستئناف النشاط، 
 داخل الجهاز 

ً
فإن هناك توجها

الفني بقيادة الــمــدرب محمد 
ــراء تغييرات  إبــراهــيــم إلــى إجـ
عديدة في التشكيل األساسي 
ــانـــب تــغــيــيــر  ــــى جـ لـــلـــفـــريـــق، إلـ
الـــخـــطـــة، والـــعـــمـــل كـــذلـــك على 

تالفي األخطاء.

ختام ناجح لبطولة »الداوثلون« 
في مدينة المحّركات

ــلــــون« الــثــالــثــة الــتــي  اخــتــتــمــت بــطــولــة »الــــداوثــ
 على مضمار مدينة الكويت لرياضة 

ً
أقيمت أخيرا

الــمــحــّركــات بــمــشــاركــة كــبــيــرة مـــن الــريــاضــيــيــن، 
مها النادي واالتحاد الكويتي للترايثلون، 

ّ
ونظ

ــيـــن  ــريـ ــكـ ــعـــسـ ــدات والـ ــات الـــــــرجـــــــال والــــــســــــيــــ ــئــ ــفــ لــ
والخليجيين والصغار.

وحقق المراكز األولى بمختلف المراحل السنّية 
كل مــن، هــدى الصالح وفــرح محرز وعبدالعزيز 
الــغــامــدي وســـعـــود الــزعــابــي وخــلــيــفــة النعيمي 
وعبدالله الشمري وأسامة بورحمة وعبدالعزيز 
الهزيم، وفي فئة الخليجيين حل أوال عبدالعزيز 
الدعيج. وشهدت البطولة حضور عضو اللجنة 

األولمبية الكويتية الشيخ مبارك النواف.

ــاد رئـــيـــس الــــنــــادي واالتـــحـــاد  ــ مـــن جـــانـــبـــه، أشـ
الكويتي للترايثلون، راشد الكندري، بالمستوى 
الفني الكبير للمشاركين في بطولة الداوثلون 

بنسختها الثالثة.
ــا، وحـــــرص جميع  ــويـ وقــــــال: »جـــــاء الـــســـبـــاق قـ
المشاركين بكل المراحل السنّية، على المنافسة 

على المراكز األولى«.
وبــّيــن الــكــنــدري أن حــضــور أســـر المشاركين 
وجــمــهــور الــلــعــبــة أضــفــى عــلــى الــســبــاق حماسا 
أكبر، وأعطى الالعبين دفعات معنوية لمواصلة 

السباق.

مبارك النواف يتوسط الفائزين باأللقاب

صراع بين القادسية وكاظمة 
على قمة »ممتاز الطائرة«

• محمد عبدالعزيز
تقام اليوم مباراتان في الجولة الثالثة من الدور 
الثاني للدوري الممتاز لكرة الطائرة، حيث يلتقي في 
السابعة مساًء القادسية مع كاظمة، وفي الخامسة 
تقام مباراة الجهراء مع الساحل، على صالة االتحاد 

بمجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي.
ويتطلع القادسية، صاحب المركز الثالث برصيد 
15 نقطة، لالنفراد بصدارة الترتيب، بالسعي لتكرار 
الفوز على كاظمة، المتصدر بـ 16 نقطة، والطامح 
للمحافظة على مركزه وتعويض خسارته األخيرة 
أمام الجهراء 2 - 3، للمحافظة على مركزه واالبتعاد 

بالصدارة.
وسيعول القادسية، بقيادة األرجنتيني جوليان، 
على حالة عــدم االتـــزان التي يعانيها »البرتقالي« 
 على تألق العبيه راشد 

ً
للظفر بنقاط اللقاء، معتمدا

عنبر وناصر دشتي والمحترفين البرازيلي دايغالما 
والروسي فيكتور.

فــي الــمــقــابــل، يعمل مــواطــنــه كــريــســتــيــان داريـــو، 
مدرب كاظمة، على تصحيح أخطاء المباراة األخيرة 
 الــدفــاعــيــة والشخصية، 

ً
أمـــام الــجــهــراء، خــصــوصــا

وكـــذلـــك عــلــى مــســتــوى اإلعــــــــداد، الســـتـــعـــادة نغمة 
 على 

ً
الفوز. وسيخوض »البرتقالي« اللقاء مرتكزا

خــبــرة العــبــي الــفــريــق مــشــعــل الــعــمــر وعــبــدالــعــزيــز 
شاكر والمحترفين الكوبي سبيدا والدمينيكاني 

سانتوس.

الجهراء والساحل
وفي المباراة األولى، ستكون الفرصة سانحة أمام 
الجهراء، الخامس بـ 10 نقاط، لتحقيق فوز بمتناول 

يده على حساب الساحل األخير من دون رصيد.

بوربيع والباز »أول وثاني« بطولة 
اإلمارات للدراجات المائية

أحرز متسابقا المنتخب الكويتي للدراجات المائية 
)جــت. سكي( محمد بوربيع ومحمد الباز المركزين 
األول والــثــانــي فــي فــئــة كــبــار المحترفين )GP1( في 
بطولة اإلمــارات العربية المتحدة الدولية المفتوحة 

للعبة التي اختتمت أمس األول واستمرت يومين.
وحقق بوربيع المركز األول بفئة كبار المحترفين 
بالعالمة الكاملة بالنقاط، في حين حقق المتسابق 

محمد الباز المركز الثاني بنفس الفئة.
يذكر أن بوربيع هو بطل أبطال العالم وصاحب 
الرقم القياسي بموسوعة غينيس )البطل العالمي(، 
فيما البطل العالمي محمد الــبــاز حائز بطولة ملك 

تايلند وبطل قارة آسيا للعبة.
وبدوره، أشاد أمين السر العام في النادي البحري 

الرياضي الكويتي خالد الفودري بالنتائج المشرفة 
للبطلين العالميين المتميزين بوربيع والباز، مشيرا 
ــأتـــي فـــي مستهل  ــذا اإلنــــجــــاز لــيــس بــغــريــب ويـ أن هــ
مــشــاركــات الــمــنــتــخــب فـــي الــبــطــوالت الــدولــيــة للعام 
الــمــيــالدي الــجــديــد، وأن لــدى المنتخب استحقاقات 
خليجية وإقليمية وعالمية واسعة الستكمال سجل 
إنجازاته الكبيرة وغير المسبوقة في حصد البطوالت 

واأللقاب ولرفع اسم وعلم الكويت عاليا.
وعـــبـــر الــــفــــودري عـــن شـــكـــره لــلــدعــم الــكــبــيــر الـــذي 
قدمته الهيئة للرياضة ولمؤسسة برو رايدر الراعية 
للمنتخب ولما يحظى به المنتخب من اهتمام كبير 
مـــن قــبــل رئــيــس الـــنـــادي واألب الـــروحـــي لــلــريــاضــات 

البحرية اللواء فهد الفهد ونائبه أحمد الغانم.

الجهاز اإلداري والعبو المنتخب الوطني للدراجات المائية

»اليد« يناشد وزير الشباب إلنهاء 
مشكلة التفرغات الرياضية

ناشد مجلس إدارة االتحاد الكويتي لكرة اليد وزير 
الدولة لشؤون الشباب، لحل مشكلة التفرغات الرياضية 

لالعبي المنتخبات الوطنية خالل الفترة المقبلة.
وقــال االتــحــاد، على حسابه الرسمي في »انستغرام«، 
إن رئيس وأعضاء مجلس ادارة االتحاد يناشدون وزير 
الـــدولـــة لــشــؤون الــشــبــاب الــمــســاعــدة فــي حــل المشكالت 
االدارية التي تواجه الالعبين واألطقم الفنية للمنتخبات 
الــوطــنــيــة لــكــرة الـــيـــد، خــصــوصــا مـــا يــتــعــلــق بــالــتــفــرغــات 
الرياضية التي كانت ومــازالــت عائقا لبعض الالعبين 
واإلداريين في االنضمام إلى المنتخب خالل شهري فبراير 
ومارس المقبلين، اللذين تشارك خاللهما المنتخبات في 

بعض البطوالت اآلسيوية والعربية والقارية.
 وأوضح أن من البطوالت التي ستخوضها المنتخبات، 
عــلــى ســبــيــل الــمــثــال ال الــحــصــر، بــطــولــة كــــأس االتـــحـــاد 
االسيوي لكرة اليد للسيدات باألردن، والبطولة اآلسيوية 
لــكــرة الــيــد الــشــاطــئــيــة لــلــرجــال بــإنــدونــيــســيــا، والــبــطــولــة 
العربية الــحــاديــة عــشــرة للناشئين، والــبــطــولــة العربية 
الثانية عشرة للشباب، فضال عن فترة االعداد والتحضير 
التي تحتاج إلى معسكرات في اطار االستعدادا لخوض 

هذه المشاركات.
 وأعرب عن أمله التفضل باالستجابة لطلب االتحاد، 
واإليعاز إلى جهة االختصاص بسرعة اتخاذ االجراءات 
 لضيق الوقت.

ً
الالزمة الستخراج التفرغات الرياضية نظرا

• القاهرة - ةديرجلا●
ــفــــريــــق األول لـــكـــرة  حـــقـــق الــ
القدم بالنادي األهلي المصري 
فوزا كبيرا على نظيره الزمالك 
ــلـــيـــدي«، بــثــالثــة  ــقـ ــتـ »الــــغــــريــــم الـ
أهــــداف دون مــقــابــل، فــي القمة 
125، الــــتــــي أقـــيـــمـــت بــيــنــهــمــا 
ــبـــت(،  ــــس األول )الـــسـ مـــســـاء أمـ
عــلــى اســـتـــاد الــقــاهــرة الـــدولـــي، 
ضمن منافسات الجولة 14 من 
عــمــر مسابقة الــــدوري لموسم 

.2023-2022
األداء خــــالل الـــشـــوط األول، 
ــلــــيــــه الــــحــــذر  كــــــــان واضــــــحــــــا عــ
ــلــــي  ــــب األهــ ــانـ ــ الــــشــــديــــد مـــــن جـ
ــكــــن هـــنـــاك  والــــــزمــــــالــــــك، ولـــــــم تــ
ــالــــغــــة، إذ انــحــصــر  ــــورة بــ ــــطـ خـ
الــلــعــب فــي منطقة الــمــنــاورات، 

وانتهى بالتعادل السلبي.
وتغيرت األحـــداث واألجـــواء 
ــة مـــع بــدايــة  ــ بــنــســبــة 180 درجـ
ــدا  ــيــــث بــ ــــوط الـــــثـــــانـــــي، حــ ــشــ ــ الــ
واضــحــا تــركــيــز العــبــي األهــلــي 
بحثا عــن إحــــراز الــفــوز، وســط 
تــــراجــــع أداء العــــبــــي الـــزمـــالـــك 

للدفاع، خصوصا بعد تغييرات 
مــدربــه البرتغالي بــنــزول عمر 
ــاري،  ــ ــزنــ ــ ــفـــى الــ جــــابــــر ومـــصـــطـ
ــوثـــي  ــلـ ــثـ ــمـ وخــــــــــــروج حـــــمـــــزة الـ

وعمرو السيسي.
واســتــطــاع األهـــلـــي تسجيل 
الــهــدف األول عــن طــريــق العبه 
محمود عبدالمنعم »كهربا« في 
الدقيقة 61، بعدما تلقى تمريرة 
ــمــــدي فــتــحــي،  ــــن حــ ســـحـــريـــة مـ
ليقابلها بضربة رأس ويسكنها 

في شباك محمد عواد.
ــك بـــعـــدهـــا  ــ ــالـ ــزمـــ وحــــــــــاول الـــ
الـــعـــودة إلــــى أجـــــواء الـــمـــبـــاراة، 
إال أن األهــلــي نــجــح فــي إحـــراز 
الهدف الثاني بالدقيقة 75، عبر 
مــهــاجــمــه مــحــمــد شــريــف الـــذي 
حــل بــديــال لــكــهــربــا، ثــم أضــاف 
الـــالعـــب نــفــســه الـــهـــدف الــثــالــث 
بالدقيقة 90، لتنتهي المباراة 
ــنــــاء الــقــلــعــة الـــحـــمـــراء  ــفـــوز أبــ بـ

بثالثية نظيفة.
بــــــهــــــذه الــــنــــتــــيــــجــــة، ابـــتـــعـــد 
األهلي بصدارة ترتيب الدوري 
الـــمـــصـــري، بــرصــيــد 34 نــقــطــة، 
ــاط عــــن فــيــوتــشــر  ــقـ ــفــــارق 4 نـ بــ

ــيـــن اســتــمــر  ــيــــف، فــــي حـ الــــوصــ
الزمالك رابعا بـ26 نقطة.

مصير فيريرا
ــا ســيــطــرت تــوابــع  وســـريـــعـــا مـ
هزيمة الزمالك على األجواء داخل 
جدران »القلعة البيضاء«، حيث دعا 

رئــيــس الــنــادي مرتضى منصور 
إلى اجتماع عاجل، لبحث مصير 
فـــيـــريـــرا، قــبــل أن يــتــراجــع ويــقــرر 

التأجيل لمدة 24 ساعة.
 
ً
 كبيرا

ً
وشهدت األجواء اختالفا

في وجهات النظر داخل الزمالك، 
ــاداة فـــريـــق يــتــزعــمــه  ــ ــنـ ــ ــل مـ فــــي ظــ

مرتضى منصور بضرورة إنهاء 
التعاقد مع فيريرا وإسناد المهمة 
لـــمـــدرب مـــصـــري، لــضــيــق الــوقــت، 

بسبب تالحم المباريات.
بــيــنــمــا تــــزعــــم الـــفـــريـــق اآلخـــــر، 
ــتــــعــــجــــال فــي  ضـــــــــرورة عــــــدم االســ
القرارات االنفعالية، واإلبقاء على 

فــيــريــرا، مــع الــحــديــث عــن أســبــاب 
تراجع النتائج بهذا الشكل، والعمل 
على رأب الصدع، ويتفق مع هذا 
ــرتـــضـــى مــنــصــور  ــر مـ ــيــ الـــــــــرأي أمــ
المشرف العام على الفريق، والذي 
قرر التقدم باستقالته حال رحيل 

المدرب البرتغالي.

فرحة العبي األهلي بعد صافرة الحكم

مباريات اليوم
الملعبالتوقيتالمباراة 

علي صباح السالم4:30الكويت x  التضامن

ثامر4:30النصر x  الجهراء

علي صباح السالم8:15السالمية x الشباب

األهلي يهزم الزمالك بثالثيةاألهلي يهزم الزمالك بثالثية

حازم ماهر

حارس مرمى برقان مشعل الرشيدي يحاول إنقاذ مرماه

برقان يهزم الصليبيخات 
ويواجه كاظمة في دور الثمانية

33 مباريات اليوم في الدور األول لكأس األمير  مباريات اليوم في الدور األول لكأس األمير 

 مع كاظمة 
ً
ضرب برقان موعدا

في دور الثمانية لبطولة كأس 
األمير، بفوزه على الصليبيخات 

أمس 3-1 في الدور األول، 
الذي يشهد اليوم 3 مباريات.

https://www.aljarida.com/article/12000
https://www.aljarida.com/article/11999
https://www.aljarida.com/article/11997
https://www.aljarida.com/article/11996
https://www.aljarida.com/article/12001
https://www.aljarida.com/article/11951
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سلة أخبار

ذكرت تقارير إعالمية، أن نادي 
اليبزيغ، بطل كأس أملانيا لكرة 
القدم، يدرس التعاقد مع ماركو 

رويس العب فريق بوروسيا 
دورتموند. 

وأفادت شبكتا »سكاي« 
و»سبورت1«، بأن اليبزيغ أرسل 

عرضًا لديرك هيبيل، مستشار 
رويس، في عطلة نهاية األسبوع 

الحالية. 
وينتهي عقد رويس )33 عامًا( 

مع دورتموند في نهاية املوسم 
الحالي. 

وقال ماكس إيبرل، املدير 
الرياضي الجديد لفريق اليبزيغ، 

أخيرًا لقناة بيلد التلفزيونية: 
»ماركو يمكنه أن يجعل الفريق 

أقوى من خالل خبرته«. 
ُيذكر أن إيبرل )49 عامًا( هو من 
قام بجلب رويس إلى بوروسيا 

مونشنغالدباخ عام 2009.
 )د ب أ(

 اليبزيغ يدرس التعاقد 
مع ماركو رويس

اتفق بروسيا دورتموند مع 
مهاجمه الشاب يوسوفا 

موكوكو )18 عاما( على تمديد 
عقده حتى 30 يونيو 2026. 

وأعلن النادي، في بيان، تمديد 
العقد مع الالعب، والذي كان 

سينتهي هذا الصيف.
يذكر أن الهداف املولود في 
الكاميرون، والحاصل على 

الجنسية األملانية، تأهل في 
النادي األملاني، وسجل 11 هدفا 

في البوندسليغا.
وقال املدير الرياضي لبروسيا 

دورتموند سباستيان كيهل: 
»يوسوفا العب استثنائي، ونرى 

فيه هامش تطور كبيرا«.
من ناحيته، صرح الالعب: 
»أشعر بثقة الجهاز الفني، 

واملناخ هنا يمكنني أن أعيش 
فيه بشكل مثالي«، معربا عن 
أنه تشرف بكل العروض التي 

تلقاها من أندية أخرى، لكن 
قراره في النهاية »جاء القلب 

قلبه«.

بروسيا دورتموند يمدد 
عقد موكوكو

تخطى بوسطن سلتيكس غياب 
هدافه جايسون تايتوم املصاب 

وخروج ماركوس سمارت 
وروبرت وليامس في وقت مبكر، 

ليفوز على مضيفه تورونتو 
رابتورز 106-104، أمس األول 
السبت، في دوري كرة السلة 

األميركي للمحترفني، محققا 
انتصاره التاسع تواليا.

وواصل فيالدلفيا سفنتي 
سيكسرز سلسلة مبارياته 
املميزة خارج أرضه، معززا 

سجله الى 5-0 بعد فوزه على 
ساكرامنتو كينغز 127-129، 

مع استمرار غياب الكاميروني 
جويل إمبيد والنجم جيمس 

هاردن.
في كليفالند، سجل إيفان موبلي 

38 نقطة، األعلى في مسيرته، 
ليقود كافالييرز إلى الفوز 

على ميلووكي باكس املنقوص 
من عمالقه اليوناني يانيس 

أنتيتوكونمبو وكريس ميدلتون 
.102-114

في مينيابوليس، أحرز أنتوني 
إدواردز 44 نقطة األعلى له 

هذا املوسم ليقود مينيسوتا 
تمبروولفز للفوز 104-113 

على هيوسنت روكتس، وحقق 
تشارلوت هورنتس الجريح فوزا 

ثانيا تواليا للمرة الثانية فقط 
هذا املوسم بتفوقه على مضيفه 

أتالنتا هوكس 118-122.

 سلتيكس يسقط 
رابتورز

أكد حسن صالح حميديتش، 
املسؤول الرياضي بمجلس إدارة 

نادي بايرن ميونيخ األملاني لكرة 
القدم، أن حارس املرمى الدولي 

مانويل نوير يدرك أنه أخطأ 
بعد أن جازف بممارسة رياضة 
التزلج، مما تسبب في إصابته 

بكسر في الساق. 
واضطر ميونيخ، بطل 

البوندسليغا، إلى التعاقد مع 
الحارس السويسري يان سومر 

من بوروسيا مونشنغالدباخ، 
لتعويض غياب نوير قائد 

املنتخب األملاني حتى نهاية 
املوسم، وربما أبعد من ذلك. 

وقال حميديتش، ملحطة »بيلد 
تي في«، مانويل يدرك أنه ارتكب 

خطأ هذا أمر واضح، إنه أيضا 
يشعر بأسف شديد، مضيفا: 

»الشيء األكثر أهمية بالنسبة لنا 
وملانويل هو تعافيه من إصابته، 
وأن يعود قويا كما كان من قبل«.

حميديتش: نوير أخطأ 
بمغامرة التزلج

ــة  ــمـ ــغـ عـــــــــــاد نـــــــابـــــــولـــــــي إلـــــــــــى نـ
االنتصارات بعد اإلقصاء الصادم 
من كأس إيطاليا، وعــزز صدارته 
بفوزه على مضيفه ساليرنيتانا 
ــر، أمــــــس األول  ــ ــفــ ــ الــــــمــــــأزوم 2-صــ
ــتــــاح الـــمـــرحـــلـــة  ــتــ ــــي افــ ــبــــت، فـ الــــســ
الــحــاديــة والــعــشــريــن مــن الـــدوري 

اإليطالي لكرة القدم.
ويــديــن نــابــولــي بــهــذا الــفــوز إلى 
هدفي جوفاني دي لورنتسو )2+45( 
ومتصدر ترتيب الهدافين النيجيري 
فيكتور أوسيمهن )48(، الــذي رفع 
رصيده إلى 13 هدفا هذا الموسم، 
إضافة إلى 3 تمريرات حاسمة في 

15 مباراة خاضها بالدوري.

ــادي  ــ ــنـ ــ ــوز عـــــــزز الـ ــ ــفــ ــ ــ ــذا ال ــ ــهــ ــ وبــ
الــــجــــنــــوبــــي صـــــــدارتـــــــه لـــتـــرتـــيـــب 
»سيري أ« مع 50 نقطة، بفارق  الـ
12 نقطة عن ميالن الثاني حامل 
اللقب، والذي سيلعب أمام التسيو 

غدا الثالثاء.
وفــــــــي مــــســــعــــاه إلــــــــى تــحــقــيــق 
اللقب األول له منذ موسم 1989-
ــات الــفــريــق  1990، فـــإن نــابــولــي بـ
الــثــالــث فـــي تـــاريـــخ »الــكــالــتــشــيــو« 
الــذي يصل إلــى 50 نقطة أو أكثر 
خــــالل الــنــصــف األول مـــن مــوســم 
واحــد في الـــدوري اإليطالي، بعد 
يوفنتوس وإنــتــر، بحسب شبكة 
»أوبتا« لإلحصائيات الرياضية، 

أما ساليرنيتانا فبقي في المركز 
السادس عشر مع 18 نقطة، بعد 
خسارته الثانية تواليا بالدوري 
عقب سقوطه المذل في المرحلة 

الماضية أمام أتاالنتا 8-2.
وأدت تلك الخسارة إلى تخبط 
ــادي ســالــيــرنــيــتــانــا الـــذي  ــل نــ داخــ
أقال مدربه دافيدي نيكوال وأعاده 
خالل 24 ساعة، مانحا إياه فرصة 
ثانية، خصوصا أنه كان مهندس 
الهروب الكبير من الهبوط الموسم 

الماضي.

فيرونا يهزم ليتشي

وفـــــــي مــــــبــــــاراة أخــــــــــرى، تــغــلــب 
فيرونا على ضيفه ليتشي بثنائية 
نظيفة سجلها فــابــيــو ديــبــاولــي 
)40( والصربي داركــو الزوفيتش 
)54(، وبـــهـــذا الـــفـــوز رفــــع فــيــرونــا 
رصيده إلــى 12 نقطة في المركز 

الثامن عشر، بينما تجمد رصيد 
ليتشي عند 20 نقطة في المركز 

الرابع عشر.
ــاز تـــوريـــنـــو عـــلـــى مــضــيــفــه  ــ ــ وفـ
فيورنتينا بــهــدف نظيف سجله 
الروسي أليكسي ميرانتشوك )33(، 
ليرفع رصيد فريقه إلى 26 نقطة 
فـــي الــمــركــز الـــثـــامـــن، بــيــنــمــا بقي 

فيورنتينا عاشرا مع 23 نقطة.
وفـــي بــقــيــة مــبــاريــات المرحلة 
يلعب اليوم إنتر ميالن مع امبولي 
وبولونيا مع كريمونيزي، ويدخل 
اإلنتر المباراة منتشيا بفوزه على 
ميالن في كأس السوبر اإليطالي 
3-1، في المباراة التي أقيمت على 
ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، 
وبإمكان إنتر ميالن خطف المركز 
الثاني من غريمه ميالن في حال 
فوزه على امبولي وانتظار تعثر 

الروسونيري.

قصي شفيونتيك من أستراليا
ُ
ريباكينا ت

أقصيت المصنفة أولى عالمًيا 
البولندية إيغا شفيونتيك، أمس، 
مــن الـــدور ثمن النهائي لبطولة 
أستراليا المفتوحة على يد بطلة 
ويمبلدون، الكازاخستانية إيلينا 
ريــبــاكــيــنــا، فــيــمــا نــجــا الــيــونــانــي 
ســــتــــيــــفــــانــــوس تـــســـيـــتـــســـيـــبـــاس، 
ــام اإليــطــالــي  ــ الــــرابــــع عــالــمــًيــا، أمـ
يانيك سينر، وفاز عليه بمباراة 
مــــن 5 مـــجـــمـــوعـــات، لــيــعــبــر الـــى 
ربع النهائي في يوم استمر فيه 

سقوط المصنفين.
وتفوقت ريباكينا، )المصنفة 
25 عـــالـــمـــًيـــا(، عــلــى بــطــلــة روالن 
غــــــــاروس والــــــواليــــــات الــمــتــحــدة 
الــمــفــتــوحــة الـــعـــام الــمــاضــي 4-6، 
 البولندية من مسعاها 

ً
6-4 حارمة

للقب أول في ملبورن.
وتلتقي تالًيا مع الالتفية يلينا 
أوستابينكو، بطلة روالن غاروس 
2017، التي حققت مفاجأة أخرى 
بإسقاطها األميركية كوكو غوف 

السابعة عالمًيا 5-7، 3-6.
ومع خروج شفيونتيك، وقبلها 
المصنفة ثانية التونسية أنس 
جابر، تبدو األميركية جيسيكا 
بــيــغــوال الــثــالــثــة عــالــمــًيــا الالعبة 
ا أخــيــًرا، وبلغت ربع 

ً
األكــثــر تألق

النهائي بفوزها على التشيكية 

باربورا كرايتشيكوفا بطلة روالن 
غاروس 2021 بنتيجة 5-7، 2-6.

 تسيتسيباس ينجو  

ونجح تسيتسيباس في بلوغ 
الـــدور ربــع النهائي فــي ملبورن 
للعام الثالث توالًيا، بعد أن أحبط 
عودة ممكنة من سينر بفوزه على 
المصنف السادس عشر عالمًيا 

.3-6 ،6-4 ،6-3 ،4-6 ،4-6
ويلتقي تسيتسيباس تالًيا مع 
التشيكي ييري ليهيتشكا الذي 
أطـــاح الــكــنــدي فيليكس أوجــيــه-
ألــيــاســيــم الـــســـابـــع عــالــمــًيــا 4-6، 
3-6، 6-7 )7/2(، 6-7 )7/3( في يوم 

تواصل فيه سقوط المصنفين.
كــمــا خـــرج الــبــولــنــدي هــوبــرت 
 
ّ
ــا(، لــكــن ــ ــًي ــمــ ــالــ هـــــوركـــــاش )11 عــ
سقوطه لــم يكن مــفــاجــأة كبيرة، 
ــلــــى يــد  ــد أن حـــــــدث عــ ــعــ ــا بــ ــ ــمـ ــ ربـ
ــي الـــــمـــــتـــــألـــــق أخــــــيــــــًرا  ــ ــ ــركـ ــ ــ ــيـ ــ ــ األمـ
سيباستيان كــــوردا، فــي مــبــاراة 
مــاراثــونــيــة 6-3، 3-6، 2-6، 6-1، 

.)10/7( 7-6
ــي ربـــع  ــ ويـــلـــعـــب األمــــيــــركــــي فـ
ــارن  ــ ــي كــ ــ ــ ــروسـ ــ ــ ــع الـ ــ ــي مــ ــائــ ــهــ ــنــ الــ
ا 

ً
خاتشانوف الذي فاز بـ 14 شوط

ــي طـــريـــقـــه لــإلطــاحــة  مـــتـــتـــالـــًيـــا فــ
بالياباني يوشيهيتو نيشيوكا 

.)4/7( 6-7 ،0-6 ،0-6

سيميوني: ديباي يشبه دييغو كوستا  ولفرهامبتون يعلن 
أعلن دييغو سيميوني المدير تعاقده مع داوسون

الـــفـــنـــي لـــفـــريـــق أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد 
اإلســبــانــي لــكــرة الــقــدم جاهزيته 
لــجــعــل مــمــفــيــس ديـــبـــاي متعلقا 
بــشــغــف الــفــريــق عــقــب انــتــقــالــه من 

برشلونة. 
وســــجــــل الـــمـــهـــاجـــم الـــهـــولـــنـــدي 
الدولي مشاركته األولى في الشوط 
الــثــانــي كــبــديــل فـــي الـــمـــبـــاراة الــتــي 
فاز فيها أتلتيكو 3-صفر على بلد 

الوليد. 
وجاء انتقال ديباي عقب رحيل 
ــكـــس إلــــــــى تــشــلــســي  ــيـ ــلـ ــيـ جــــــــــواو فـ
عــلــى ســبــيــل اإلعــــــارة، ولــكــي يمنح 
سيميوني خيارا إضافيا في الثلث 
الهجومي، رغــم أنــه يــرى أن ديباي 
لـــيـــس مـــهـــاجـــمـــا صـــريـــحـــا لــيــقــود 

الهجوم. 
وقال لشبكة »دازن«: أراه مشابها 
لدييغو كوستا، الذي لم يكن مهاجما 
صريحا، مضيفا: ديباي لديه القوة، 
يحتاج للعمل ولمساعدتنا ونحن 

بــحــاجــة لــمــســاعــدتــه.  وأردف: لقد 
لعب لوقت قليل، وسنمنحه دقائق 
للعب والتدريب، وسنجعله متعلقا 

بشغفنا. 
)د ب أ(

ــادي ولــفــرهــامــبــتــون  ــ أعـــلـــن نـ
ــدم، أمـــس،  ــقـ اإلنــكــلــيــزي لــكــرة الـ
تعاقده مع كرايغ داوسون، العب 
ــام اإلنــكــلــيــزي  فـــريـــق ويـــســـت هــ

لكرة القدم. 
وذكـــــر ولــفــرهــامــبــتــون، عبر 
موقعه اإللكتروني، أن داوسون 
 لعامين 

ً
ــــع عــقــدا

َّ
( وق

ً
)32 عـــامـــا

 من ويست 
ً
ونصف العام، قادما

هام، الذي قضى معه آخر ثالث 
سنوات. 

وبــــــدأ الــــالعــــب مــســيــرتــه فــي 
نادي روشدال عام 2009، وبعد 
تألقه مــع الفريق انتقل لفريق 

وست بروميتش. 
ــــاي  ــكـ ــ وأفـــــــــــــــــــادت شـــــبـــــكـــــة سـ
سبورتس، بأن داوسون بدأ في 
الظهور بشكل مميز مــع فريق 
وســت بروميتش، حيث شــارك 

في أكثر من 200 مباراة، قبل أن 
يتألق مع ويست هام، حيث لعب 
 في وصول الفريق 

ً
 رئيسا

ً
دورا

لــلــدور قــبــل الــنــهــائــي بــالــدوري 
األوروبي في الموسم الماضي. 
)د ب أ(

مصر تهزم البحرين وتبلغ ربع نهائي مونديال اليد
● محمد عبدالعزيز

حسم منتخب مصر تأهله لدور الثمانية 
في بطولة كــأس العالم لكرة اليد، المقامة 
حاليا في بولندا والسويد، إثر فوزه الثمين 
أمس األول على نظيره البحريني بنتيجة 
26-22، في المباراة التي جمعتهما ضمن 
الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في 
الـــدور الرئيسي للمسابقة، والــتــي شهدت 
أيــضــا فـــوز الــدنــمــارك عــلــى أمــيــركــا 24-33، 

وكرواتيا على بلجيكا 26-34.
ــدارة  ــ ــ وبـــــذلـــــك حــــافــــظــــت مــــصــــر عــــلــــى صـ
مجموعتها الرابعة بـ8 نقاط، تليها الدنمارك 
بـ7 نقاط، وستكون مباراتهما اليوم حاسمة 
لتحديد هوية متصدر المجموعة، ويكفي 
مــصــر الــتــعــادل لــضــمــان الــمــقــدمــة وتجنب 
مواجهة السويد )صاحب األرض( متصدر 
المجموعة الثانية في ربع النهائي، بينما 
احــتــلــت كــرواتــيــا الــمــركــز الــثــالــث بــــ5 نــقــاط، 
ــاط، وبــلــجــيــكــا  ــقــ ــع بــــــ4 نــ ــ ــرابـ ــ ــن الـ ــريـ ــبـــحـ والـ

الخامس، وأميركا السادس بدون رصيد.

ألمانيا والنرويج 

وأســـفـــرت نــتــائــج مـــبـــاريـــات الــمــجــمــوعــة 
الــثــالــثــة، الــتــي جـــرت أمـــس األول، عـــن فــوز 
ألمانيا على هولندا 33-26، وصربيا على 
األرجنتين 28-22، والنرويج على قطر 30-

17، وبذلك تصدرت ألمانيا المجموعة بفارق 

األهداف عن النرويج الثاني برصيد واحد 
8 نقاط، وتأهال معا لدور الثمانية، بينما 
ــاءت صــربــيــا ثــالــثــا بـــفـــارق األهـــــداف عن  جــ
هولندا، ولكل منهما 4 نقاط، يليهما قطر 
خامسا، واألرجنتين سادسا بدون رصيد.

ختام الدور الرئيسي 

وتختتم اليوم مباريات الــدور »الثاني« 
الرئيسي لــلــمــونــديــال، بــإقــامــة 6 مــبــاريــات، 
حيث يلتقي في الخامسة والنصف مساء 
منتخب قــطــر مــع األرجــنــتــيــن وأمــيــركــا مع 

بلجيكا، وفي الثامنة مساء تلعب كرواتيا 
مــع الــبــحــريــن، وصــربــيــا مــع هــولــنــدا، وفــي 
العاشرة والنصف مساء ألمانيا مع النرويج، 

ومصر مع الدنمارك.

كأس الرئيس 

وفي مباريات المجموعة الثانية لكأس 
ــازت الــمــغــرب على  الــرئــيــس »الــتــرضــيــة«، فــ
الـــجـــزائـــر 28-27، وتـــونـــس عــلــى مــقــدونــيــا 

.28-33

أتلتيكو يهزم بلد 
الوليد ويعزز موقعه

عزز أتلتيكو مدريد مركزه الرابع المؤهل لدوري 
ــا، بــفــوزه عــلــى بــلــد الــولــيــد 3- صفر،  ــ أبــطــال أوروبـ
السبت، ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشرة من 

الدوري اإلسباني لكرة القدم.
ورفـــع أتلتيكو رصــيــده إلـــى 31 نقطة في 

المركز الرابع.
وعلى ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو، 
حــســم أتلتيكو النتيجة فــي الــشــوط األول 

بتسجيله ثالثيته في 10 دقائق عبر كل ألفارو 
موراتا )18( والفرنسي أنطوان غريزمان )23( وماريو 

هيرموسو )28(.
 ،

ً
وتــعــّرض بلد الوليد لخسارته الخامسة تواليا

وتــراجــع إلــى المركز الثامن عشر مــع 17 نقطة، في 
حين استفاد إشبيلية من فوزه على قادش 1- صفر 
بهدف من الكرواتي إيفان راكيتيتش في الدقيقة 89 
من ركلة جزاء في صراع تفادي الهبوط، للتقدم إلى 

المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة.

أوسيمهن نجم نابولي يحتفل بهدفه

 نابولي يستعيد إيقاعه بفوز على ساليرنيتانا

جانب من مباراة مصر والبحرين

مباراتا اليوم

AD SPORTS PR1 بولونيا - كريمونيزي 8:30

AD SPORTS PR1 انتر ميالن - امبولي 10:45

مباراة اليوم

beINSPORTS PR1 فولهام - توتنهام 11:00

فاز فريق مانشستر سيتي 
على ضيفه ولفرهامبتون 

3 - صفر، في المباراة التي 
جمعتهما أمس في الجولة 

الحادية والعشرين من الدوري 
اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم، 

 تعادل 
ً
والتي شهدت أيضا

ليدز يونايتد مع برينتفورد 
.

ً
سلبيا

ــتـــي  ــيـ ــر سـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــــشـ ــانـ ــ ــق مـ ــ ــقــ ــ حــ
المطلوب منه بفوزه الكبير على 
ضــيــفــه ولــفــرهــامــبــتــون بــثــالثــيــة 
نظيفة سّجلها مهاجمه الدولي 
النرويجي إرلينغ هاالند، أمس، 
في المرحلة الحادية والعشرين 
من الدوري اإلنكليزي لكرة القدم.
ويبدو أن حامل اللقب تعافى 
مـــن الــهــزيــمــة الـــتـــي تـــعـــّرض لها 
فــي دربـــي مانشستر عــلــى أرض 
يونايتد فــي المرحلة الماضية، 
، بعد 

ً
 تواليا

ً
 ثانيا

ً
بتحقيقه فوزا

الذي سجله في منتصف األسبوع 
ضد توتنهام 4- 2 في لقاء مؤجل 

من المرحلة السابعة.
 على 

ً
وبــفــوزه الــســادس تواليا

ولفرهامبتون، الــذي تحقق قبل 
استضافة أرسنال الجمعة المقبل 
فــــي الـــــــدور الــــرابــــع مــــن مــســابــقــة 
الـــكـــأس قــبــل أن يــتــواجــه بــعــدهــا 
بأسبوع مع توتنهام في الدوري 
، رفع »سيتي« رصيده الى 

ً
مجددا

45 نقطة في المركز الثاني خلف 

أرسنال الذي سيكون خصم فريق 
ــانـــي جـــوزيـــب غــــوارديــــوال  ــبـ اإلسـ
في 15 الشهر المقبل في مباراة 
مؤجلة من المرحلة الثانية عشرة.
وبـــعـــد ســيــطــرتــه الـــتـــامـــة على 
أجــــــــــواء الـــــشـــــوط األول، كـــوفـــئ 
ســيــتــي عــلــى جـــهـــوده بــافــتــتــاحــه 
التسجيل فــي الــدقــيــقــة 40 بكرة 
 
ً
رأسية لهاالند الذي ارتقى عاليا

لتحويل عرضية البلجيكي كيفن 
دي بـــرويـــن فـــي شــبــاك الــحــارس 

البرتغالي جوزيه سا.
وعـــزز هــاالنــد النتيجة مطلع 
الـــشـــوط الـــثـــانـــي مـــن ركـــلـــة جـــزاء 
اقـــتـــنـــصـــهـــا األلـــــمـــــانـــــي إيـــلـــكـــاي 
غــونــدوغــان مــن البرتغالي نونو 
نيفيش )50(، ثــم أكــمــل الثالثية 
بـــعـــد خـــطـــأ فـــــــادح مــــن الــــحــــارس 
سا، الذي أهدى الكرة للجزائري 
ريـــاض مــحــرز، فــمــررهــا لمهاجم 
بــوروســيــا دورتـــمـــونـــد األلــمــانــي 
السابق الذي سددها في الشباك 

.)54(

 لهاالند
ً
25 هدفا

ورفـــــع هـــاالنـــد بـــذلـــك رصــيــده 

 فــي صـــدارة ترتيب 
ً
الــى 25 هــدفــا

 الثالثية الرابعة 
ً
الهدافين، مسجال

لــه فــي 19 مــبــاراة خاضها خالل 
موسمه األول في الدوري الممتاز، 
 
ً
وذلك في إنجاز لم يحققه سابقا
 بـــفـــارق كبير 

ً
أي العــــب، مــتــفــوقــا

على وصيفه الهولندي رود فان 
نيستلروي الــذي احــتــاج الــى 65 

مباراة ليصل الى 4 ثالثيات.
وبـــات هــاالنــد بــعــد 19 مــبــاراة 
عــــلــــى بــــعــــد ثــــالثــــيــــة واحــــــــــدة مــن 

معادلة الرقم القياسي ألكبر عدد 
ــد فــي  ــم واحــــ ثـــالثـــيـــات فــــي مـــوسـ
الدوري الممتاز والمسجل باسم 
ألن شيرر موسم 1995- 1996 مع 

بالكبيرن روفرز.
وتــرك هــاالنــد أرضــيــة الملعب 
ــهــــدف الـــثـــالـــث،  مـــبـــاشـــرة بـــعـــد الــ
ــنــــي  ــيــ ــتــ ــنــ ــه األرجــ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ ودخـــــــــــل مـ
ــان  ــيــــان ألــــفــــاريــــس الـــــــذي كـ خــــولــ
ــيــــن مــــــن تـــعـــزيـــز  ــبــ ومــــــحــــــرز قــــريــ

الــنــتــيــجــة، لــكــن من 

دون تــوفــيــق، وانــتــهــت الــمــبــاراة 
على هــذه النتيجة الــتــي ألحقت 
ــه  ــتــ ــمــ ــزيــ ــــون هــ ــتــ ــ ــبــ ــ ــامــ ــ ــرهــ ــ ــفــ ــ ــولــ ــ بــ
الــحــاديــة عــشــرة، فتجمد رصيد 
فــريــق الـــمـــدرب اإلســبــانــي خولن 
لــوبــيــتــيــغــي عــنــد 17 فـــي الــمــركــز 
السابع عــشــر، بــفــارق نقطة أمــام 
بورنموث الثامن عشر، ومثلها 
عن ثالث فرق أمامه، بينها ليدز 
 األحد مع 

ً
يونايتد المتعادل سلبا

برنتفورد.

ويــلــعــب تــوتــنــهــام الـــيـــوم أمـــام 
مـــضـــيـــفـــه فــــولــــهــــام، فـــــي مــــبــــاراة 
يسعى من خاللها فريق المدرب 
اإليـــطـــالـــي أنــتــونــيــو كــونــتــي الــى 
اســتــعــادة الـــتـــوازن بــعــد الهزيمة 
أمـــام مانشستر سيتي 4- 2 في 
الجولة الماضيه، كما أن توتنهام 
خسر المباراة التي سبقتها أمام 

أرسنال 2- صفر.

هاالند »نجم سيتي« يحرز هدفه الثاني في مرمى ولفرهامبتون

 هاالند يضرب ولفرهامبتون 
بـ »هاتريك« ويقود سيتي للفوز

سيميوني

إيلينا ريباكينا

غريزمان
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https://www.aljarida.com/article/12004
https://www.aljarida.com/article/12003
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري     

وفيات

عبدالله محمد عبدالله المسفر
، شيع، العزاء في المقبرة، ت: 97741959، 97926361

ً
57 عاما

غازي تركي العياد القهيدي
، شيع، العزاء في المقبرة، ت: 51777757، 67044404

ً
82 عاما

مرزوق ربيعه مطر
، شيع، الرجال: الرحاب، ق1، ش3،م51، النساء: العدان، ق1، 

ً
77 عاما

ش47، م51، ت: 67756799، 60721700
إسماعيل محمد غلوم غريب

، شيع، الرجال: حسينية اإلمام المهدي، الرميثية مقابل مدرسة 
ً
74 عاما

أبوتمام، العزاء ابتداء من اليوم، النساء: العزاء في المقبرة، ت: 99178188
يوسف محمد حجي اللوغاني

، شيع، الــرجــال: الــعــزاء في المقبرة، النساء: الــزهــراء، ق3، 
ً
76 عــامــا

ش310، م14، ت: 99052921، 50005051
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الطقس والبحرمواعيد الصالة

العظمى

الصغرى

أعلى مد

أدنى جزر

  18

07

 02:03 مــــــســــــــــــــــاًء 

 
ً
07:26 صبـــاحــــــا

07:10 مــــــســــــــــــــــاًء 

جنين وزنه جنين وزنه ٧٧ كيلوغرامات! كيلوغرامات!

جهاز تتبع يحذر من كارثة مناخيةجهاز تتبع يحذر من كارثة مناخية

سماء الليل من غير نجوم!سماء الليل من غير نجوم!

تمساح يعيد جثمان تمساح يعيد جثمان 
طفل ألهلهطفل ألهله

لفت جنين برازيلي أنظار العالم، بسبب الحديث عن حجمه 
الضخم الـــذي دفــع األطــبــاء إلــى إجـــراء عملية والدة مبكرة 
إلخراجه من بطن أمه، ألنها لن تتمكن من حمله فترة أطول، 

إذ ُولد ووزنه 7 كيلوغرامات.
( ابنها أنغرسون 

ً
وأنجبت كليديان سانتوس )27 عــامــا

بعملية قيصرية في 18 يناير الجاري، في مستشفى بادري 
كولومبو بوالية أمازوناس البرازيلية.

وكانت سانتوس في المستشفى إلجراء استشارة روتينية، 
لكن األطباء أدركوا أن الطفل الذي لم يولد بعد كان أكبر من 

أن تحمله فترة كاملة.
وذكــرت صحيفة ديلي ميل، في الخبر الذي نقله »سكاي 
نيوز«، أمس، أن أنغرسون، الموجود في حاضنة بالمستشفى 
فـــي حــالــة مــســتــقــرة، ُيــعــتــقــد أنـــه أكــبــر طــفــل يــولــد فـــي واليـــة 

.
ً
أمازوناس، ويبلغ طوله 59 سنتيمترا

 في الوالية، تم تحديثه 
ً
 جديدا

ً
 قياسيا

ً
وسجل الطفل رقما

آخر مرة عام 2011، لصبي يزن نحو 5.8 كيلوغرامات، ويبلغ 
.
ً
طوله نحو 54 سنتيمترا

ويقوم مستشفى بادري كولومبو بجمع التبرعات لشراء 
مالبس جديدة ألنغرسون، ألن المالبس التي اشتراها والداه 

لن تناسب حجمه.

اســتــطــاع عــلــمــاء الــتــعــرف 
على مسار فقمة عبر جهاز 
تتبع، كشف لهم عن مؤشرات 
قد تدل على »كارثة مناخية 

محتملة«.
ــرة نــت،   وقـــــال مـــوقـــع الـــحـ
أمس، إن جهاز التتبع ُوضع 
عــلــى الــفــقــمــة فــي عـــام 2011، 
وكــان طولها يتجاوز ثالثة 
أمـــتـــار، وتــــزن أكــثــر مـــن 800 
كـــلـــغـــم، حـــيـــث تـــعـــرفـــوا عــلــى 

مسار رحالتها التي تجاوزت 
ــارة  ــ ــقــ ــ ــ ــل قـــــــــرب ال ــ ــيـ ــ 1500 مـ

القطبية الجنوبية.
وفــي مسار الفقمة ظهرت 
 عـــــــن شــــــاطــــــئ نـــهـــر 

ً
ــدا ــ ــيــ ــ ــعــ ــ بــ

جــلــيــدي يــســمــى ديــنــمــان في 
مارس 2011، وبتتبع العلماء 
للرحلة حصلوا على »دالئل 
مبكرة« على أن نهر دينمان 
الـــجـــلـــيـــدي يــمــكــن أن »يـــهـــدد 

السواحل العالمية«.

 لــــدراســــة جـــديـــدة، 
ً
ــا ــقــ وفــ

كــــشــــف عــــلــــمــــاء الــــفــــلــــك أن 
»النجوم تختفي من السماء 
؛ ألن الــســمــاء تصبح، 

ً
لـــيـــال

 
ً
فــي كــل عـــام، أكــثــر سطوعا
بنسبة 10 فــي المئة«، مما 
 من 

ً
 كــبــيــرا

ً
ــددا ــ يــعــنــي أن عــ

الــنــجــوم الــتــي كــانــت مرئية 
 أصبحت مخفية اآلن 

ً
يوما

عن العلماء والجمهور.
رت الـــدراســـة، التي 

ّ
وحـــــذ

ــــشــــرت فــــي مــجــلــة الــعــلــوم 
ُ
ن

ونقلها موقع روسيا اليوم، 
أمــس األول، من أن المواقع 
ــي تـــحـــتـــوي عـــلـــى 250  ــتــ الــ
، على 

ً
 حــالــيــا

ً
 مــرئــيــا

ً
نــجــمــا

سبيل المثال، سيكون بها 
100 نــجــم مـــرئـــي فــقــط في 

.
ً
غضون 18 عاما

وينمو التلوث الضوئي 
الـــذي يحجب تــلــك النجوم 

بسرعة أكبر بكثير من إدراك 
البشر، رغم محاوالت الحد 
منه، ويمكن أن يكون لذلك 
نــتــائــج جـــذريـــة، لــيــس فقط 
فيما يتعلق برؤية السماء 
 ولكن بالنسبة للبيئة، 

ً
ليال

ــع الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى الــنــظــم  ــ مـ
الــبــيــولــوجــيــة لــلــحــيــوانــات 

والبشر، وأكثر من ذلك.
وحللت الدراسة أكثر من 
50 ألف مالحظة من علماء 
حول العالم تم رصدها بين 

عامي 2011 و2022.

ُصدم سكان بلدة موارا جاوا اإلندونيسية 
بظهور تمساح ضخم يحمل على ظهره جثة 

طفل غريق، فشلت أسرته في العثور عليه.
وانتشل التمساح في نهر ماهاكام بمنطقة 
كالمنتان الشرقية فــي إندونيسيا، الطفل 

محمد زياد ويجايا، البالغ 4 سنوات.
وقــال موقع العربية نــت، أمــس، إن شبكة 
تــلــفــزيــون »tvOne« اإلنـــدونـــيـــســـيـــة نــشــرت 
، يــمــكــن فــيــه رؤيــــة تمساح 

ً
 صـــادمـــا

ً
مــقــطــعــا

يــحــمــل عــلــى ظــهــره جــســد الــطــفــل إلـــى ضفة 
النهر حيث تسلمه أهله.

مراهق في التسعين يتزوج دكتورة ستينية
تزوج رائد الفضاء األميركي السابق باز 
ألدرين للمرة الرابعة في عيد ميالده الـ 93.
وقـــال الطيار الــســابــق، فــي تغريدة على 
»تويتر« نقلها موقع روسيا اليوم أمس: »في 
عيد ميالدي الـ 93 وفي اليوم الذي سيشهد 
 من مؤسسة أساطير الطيران 

ً
تكريمي أيضا

الحية، يسعدني أن أعلن أنني عقدت قراني 
عــلــى حــبــي الـــدكـــتـــورة. لــقــد انــضــمــمــنــا إلــى 
الــــــزواج الــمــقــدس فـــي حــفــل خــــاص صغير 
بلوس أنجلس، متحمَسين مثل المراهقين 

الهاربين«.
ــور مـــن يــوم  ــام ألــــدريــــن بــنــشــر صــ كــمــا قــ
الـــزفـــاف، وكـــان يــرتــدي ربــطــة عــنــق ســـوداء 
وبــدلــة تــوكــســيــدو مــزيــنــة بـــشـــارات، بينما 
( وكــانــت تــرتــدي 

ً
ابــتــســمــت فــــور، )63 عـــامـــا

 بــأكــمــام طــويــلــة مــع دانــتــيــل، وهــي 
ً
فــســتــانــا

تحمل باقة من الزهور البيضاء والوردية.
وألدرين هو أحد الطياَرين المشاركين في 
رحلة الفضاء األسطورية »أبولو 11« في عام 

1969، حيث أصبح رفقة قائد المهمة، نيل 
أرمسترونغ، أول شخصين يمشيان على 
ســطــح الــقــمــر، وهـــو واحـــد مــن 4 أشــخــاص 

قاموا بذلك وما زالوا على قيد الحياة.

وفـــــي 1969، شـــهـــد نـــحـــو 600 مــلــيــون 
شخص أن نيل أرمــســتــرونــغ وبـــاز ألــدريــن 
أصبحا أول من سارا على سطح القمر كجزء 

من مهمة أبولو 11.

...
ً
الخيارات الموجودة محدودة جدا

إما أن تطير الحكومة...
أو يطير المجلس... 

 في نفس الوقت...
ً
أو يطير االثنان معا

من لديه تطلعات بأن يعم الهدوء وتستقر النفوس 
فــهــو يــعــيــش فــي حــلــم بــعــيــد الــمــنــال، وهــــذا واضــــح من 
ركام االستجوابات واستمرارية التهديد بها وبغيرها، 
وستكون النتيجة هي ازدحام مكتب رئيس مجلس األمة 

بعدد المستجوبين من النواب...!
الكل يريد أن يوهمنا بأنه يستعمل حقه الدستوري، 
ولكن أيــن حقنا الــدســتــوري فــي العيش بديموقراطية 
حقيقية وســــالم نــســبــي ولــفــتــرة طــويــلــة لــكــي نــفــهــم ما 

يحدث؟!
الدولة بأكملها تعيش في فراغ دستوري ومن ضمن 
ذلك الفراغ هناك فوضى سياسية واجتماعية تضاف 

إلى التخلف االقتصادي!
كل خطوة لألمام يتبعها عشر خطوات إلى الخلف، 
فال التعليم انصلح، وال المساكن توفرت، وال الخدمات 
تحسنت، وليس هناك في األفق ما يدل على الجدية في 

القضاء على الفساد.
دولــة تعيش يومها فقط، وليس هناك ما يــدل على 

التفكير المستقبلي...
 واألقل في عدد 

ً
أغنى دولة في العالم واألصغر مساحة

 
ً
 واقتصاديا

ً
سكانها، ومع ذلك كل ما هو مطروح سياسيا

 هو إبر تخدير ومسكنات ويبقى المرض 
ً
 وثقافيا

ً
وفكريا

دون عالج... والله يستر.

العالج بالمسكنات 
د. ناجي سعود الزيدال يقضي على المرض

الله بالنور

التقاعد المبكر يؤدي إلى الخرف
جريت 

ُ
كشفت دراسة حديثة أ

على أشخاص في مناطق ريفية 
بالصين أن التقاعد المبكر قد 
يسّرع التدهور المعرفي ويزيد، 
فــي الـــواقـــع، مــن خــطــر اإلصــابــة 

بالخرف.
شرت 

ُ
ووجدت الدراسة، التي ن

فــي مجلة السلوك االقتصادي 
والتنظيم، ونقلها موقع روسيا 
اليوم، أمس، أن األشخاص الذين 
يتوقفون عن العمل عند سن 60 
 
ً
 إدراكــيــا

ً
 يعانون تــدهــورا

ً
عــامــا

أكثر حدة من أقرانهم.
ويعتقد الباحثون أن أدمغة 
مــعــظــم الـــنـــاس يــتــم تــحــفــيــزهــا 
ــل أكــــــبــــــر أثـــــــنـــــــاء الـــعـــمـــل  ــكــ ــشــ بــ
ــاعــــي فــي  ــمــ ــتــ والـــــتـــــواصـــــل االجــ

المكتب أو بيئة العمل.
ــنـــاس  ــراء الـ ــبــ ــخــ ويــــوصــــي الــ
ــلـــمـــات  ــكـ ــاب الـ ــ ــعــ ــ ــة ألــ ــارســ ــمــ ــمــ بــ
المتقاطعة والقراءة في التقاعد 
 وتجنيب 

ً
للبقاء نشيطين عقليا

أنفسهم المشكالت اإلدراكية.
واستخدمت الدراسة بيانات 

من مخطط المعاشات التقاعدية 
الــريــفــيــة الــوطــنــيــة فـــي الــصــيــن 
)NRPS(، وقـــال الــمــشــاركــون في 
بــرنــامــج المعاشات التقاعدية 
ــــاض مـــــعـــــدل شــــرب  ــفـ ــ ــخـ ــ عــــــن انـ
الكحول بانتظام مقارنة بالعام 

 أن 
ً
هم وجــدوا أيضا

ّ
السابق، إن

المشاركين أبلغوا عن معدالت 
تفاعل تطوعي واجتماعي أقل 

من غير المستفيدين.
وعندما تعّمق الباحثون في 
التحليل، كان أداء المتقاعدين 

ــوأ فـــي االخــتــبــارات  األوائـــــل أســ
الـــمـــعـــرفـــيـــة، وكـــشـــفـــت الــــدراســــة 
أن أكــبــر مــؤشــر عــلــى الــتــدهــور 
ر االستدعاء، 

ُّ
المعرفي هو تأخ

ــقــــيــــاس يــــرتــــبــــط عـــــادة  وهـــــــو مــ
بالتنبؤ بالخَرف.

بايدن يطلب وجبة من مطعم محلي
فــاجــأ الــرئــيــس األمــيــركــي جــو بــايــدن العاملين في 
مطعم محلي بالعاصمة واشنطن، بطلب وجبة برغر 

له ولنائبته كاماال هاريس.
ونشر البيت األبيض فيديو على »تويتر«، نقله موقع 
الــحــرة نــت، أمــس، قــال فيه إنــه يأتي لتسليط الضوء 
على »عامين قياسيين من إقامة المشاريع الصغيرة 

بالواليات المتحدة«.
وذكر بايدن، في الفيديو: »لدي أخبار رائعة، إذ تقدم 
10.4 ماليين شخص بطلبات لبدء مشروع جديد. هذا 
أكثر من أي وقت بالتاريخ األميركي في فترة واحدة«، 
مضيفا: »أنــا ونائبة الرئيس نتناول الــغــداء مــرة في 
األســـبـــوع، وســأطــلــب مــن مطعم صغير اآلن، ويــدعــى 

غوست برغر«.
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