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»القرار جاء في ضوء متابعة البنك المستمرة 
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ً
 وعالميا

ً
لتطورات األوضاع االقتصادية محليا

مصر والهند تتفقان 
على شراكة استراتيجية 
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 Everything«
 Everywhere
 »All At Once

يحصل على 11 
 في جوائز 

ً
ترشيحا

األوسكار

كــشــف مــحــافــظ بــنــك الــكــويــت الــمــركــزي رئيس 
مجلس إدارتـــه باسل الــهــارون، أن مجلس إدارة 
 من اليوم، 

ً
البنك قرر رفع سعر الخصم، اعتبارا

بواقع نصف نقطة مئوية ليصبح 4.0 في المئة 
بداًل من 3.5 في المئة.

وأوضـــح الــهــارون، فــي تصريح أمـــس، أن هذا 
القرار جاء في ضوء متابعة »المركزي« المستمرة 
ــة الــعــالــمــيــة  ــاديــ ــتــــصــ لــــتــــطــــورات األوضــــــــــاع االقــ

والــمــحــلــيــة، ومـــســـتـــجـــدات الـــمـــؤشـــرات الــنــقــديــة 
والمصرفية المحلية، وحركة أسعار الفائدة على 
الدينار الكويتي في السوق المحلي، مع األخذ 
في االعتبار حركة التغير في أسعار الفائدة على 

العمالت العالمية الرئيسية.
 في إطار النهج 

ً
 وأضاف أن القرار يأتي أيضا

المتوازن والمتدرج الذي يتبعه البنك لسياسته 
الــنــقــديــة الـــهـــادفـــة لــتــكــريــس االســتــقــرار 

الرشيد: نشارك النواب 
الحرص على مصلحة 

المواطنين ورفاهيتهم

تظاهرات حاشدة في 
بغداد ضد ارتفاع الدوالر 
الرئيس العراقي يطالب العرب 

باالستثمار في بالده

بوشهري: لم أتسلم معاشات 
استثنائية بعد نهاية عضويتي 

في »البلدي«

في كتاٍب وجهه إلى اللجنة المالية البرلمانية 
ــــق بـــه مـــذكـــرة لــلــمــؤســســة الــعــامــة للتأمينات  وأرفـ
االجتماعية، أكد وزير المالية وزير الدولة للشؤون 
االقـــتـــصـــاديـــة واالســـتـــثـــمـــار عـــبـــدالـــوهـــاب الــرشــيــد 
مشاركته أعــضــاء مجلس األمــة فــي الــحــرص على 
 أن ذلك »ما 

ً
مصلحة المواطنين ورفاهيتهم، مبينا

تحرص عليه الحكومة في برامجها«.
وقـــال الــرشــيــد، أمــا فيما يتعلق برغبة اللجنة 

في موافاة وجهة نظر »التأمينات« حول 

تظاهر آالف العراقيين، أمـــس، فــي محيط 
مــبــنــى الــبــنــك الـــمـــركـــزي الـــعـــراقـــي بــالــعــاصــمــة 
 عــلــى الـــمـــضـــاربـــات الــتــي 

ً
ــداد؛ احـــتـــجـــاجـــا ــغــ بــ

يشهدها سعر صرف الدوالر في البالد للشهر 
الثالث على التوالي.

ــتـــظ بــهــم  ــتـــف الـــمـــتـــظـــاهـــرون، الــــذيــــن اكـ وهـ
شــارع الرشيد وســاحــة الــرصــافــي فــي محيط 
»الــــمــــركــــزي«، بـــشـــعـــارات تــطــالــب إدارة الــبــنــك 
بالعمل على ضبط سعر صــرف الـــدوالر عند 
 على أسعار السلع 

ً
مستويات ال تنعكس سلبا

 خالل 
ً
 كــبــيــرا

ً
الــغــذائــيــة، الــتــي سجلت ارتــفــاعــا

األشهر الماضية.
ووســط حضور أمني كثيف، طالب بعض 
المتظاهرين بــوقــف تهريب العملة الصعبة 
إلى إيران، التي تواجه عقوبات غربية خانقة. 
وذكرت وسائل إعالم عراقية، أن تظاهرات 
ــافــــظــــات الــــوســــط  ــــت فـــــي مــــحــ ــــرجـ مـــمـــاثـــلـــة خـ

والجنوب، وانطلقت باتجاه العاصمة.
ــيـــس الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــي مــحــمــد  وكــــــان رئـ
شياع السوداني قرر إقالة محافظ »المركزي« 
مصطفى غــالــب مــخــيــف، بــعــد أن وصـــل سعر 
الـــ 100 دوالر إلــى 166 ألــف دينار عراقي، في 

.
ً
ل منذ نحو 19 عاما مستوى لم ُيسجَّ

ن السوداني علي العالق، المقرب من   وعيَّ
رئــيــس الــــــوزراء األســـبـــق زعــيــم حـــزب الــدعــوة 
اإلسالمي نوري المالكي، في منصب محافظ 
»الــمــركــزي«. وكـــان الــعــالق قــد شغل المنصب 
لنحو ست سنوات، بين عامي 2014 و2020، 
وأقيل منه بسبب »اإلخفاقات المالية«، ما أثار 
جداًل حول قرار إعادة تعيينه. وعقب تعيينه 
تــعــّهــد الـــعـــالق »بــســقــف زمـــنـــي إلعــــــادة سعر 

الصرف إلى وضعه الطبيعي«.
ــلــــون فــــــي ســــوق  ــامــ ــعــ ــتــ ورّجـــــــــــح مــ

عقب رفع الجلسة، قالت النائبة د. جنان 
ــهـــري، إن تـــعـــامـــل الــمــجــلــس مــــع مــلــف  بـــوشـ
 
ً
 مثاليا

ً
المعاشات االستثنائية كان نموذجا

للعمل النيابي، مؤكدة أن استقالة الحكومة 
لن تمنع متابعتها ذلك الملف.

ــــب  ــفــــت بـــوشـــهـــري تــســلــمــهــا أي رواتــ ونــ
 
ً
استثنائية من الحكومة، مؤكدة »أتسلم راتبا
 بعد نهاية عضويتي في المجلس 

ً
تقاعديا
البلدي«.

● فهد تركي وعلي الصنيدح
لــلــيــوم الــثــانــي عــلــى الـــتـــوالـــي، ووســــط مــشــهــد ضــبــابــي للمرحلة 
السياسية الراهنة، رفع رئيس مجلس األمة أحمد السعدون جلسة 
أمس لعدم حضور الحكومة، التي قدمت كتاب استقالتها، أمس األول، 

إلى القيادة السياسية.
وقال السعدون قبيل رفعه الجلسة: »على الرغم من اكتمال النصاب 
فإن وزيــر الدولة لشؤون مجلس األمــة وزيــر الدولة لشؤون اإلسكان 
والتطوير العمراني عمار العجمي أبلغني عــدم حضور الحكومة«، 
رفع الجلسة وفق الالئحة الداخلية إلى 7 و8 فبراير 

ُ
: »وعليه ت

ً
متابعا

المقبل«.
من جهته، صرح النائب محمد هايف، بأنه في حال إبطال مجلس 
األمة بحكم من المحكمة الدستورية بسبب أخطاء إجرائية فإن الحكومة 
ــراءات  ل كــل مــســؤول شـــارك فــي اتــخــاد اإلجــ

َ
ــحــاســب، وُيــعــز

ُ
يجب أن ت

الخاطئة، وأال يمر الموضوع مرور الكرام.
وفي ظل دعوته للتهدئة، قال النائب عادل الدمخي، ليس المطلوب 
اليوم المزيد من الصراع، بل يجب التنسيق النيابي حول األولويات مع 
 »لو كنت من متخذي القرار لرفضت استقالة 

ً
أي حكومة قادمة، مضيفا

الحكومة وأمرتها بمواجهة االستجوابات وتغيير نهج الهروب«.
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»الوطني« يتوافق مع تعهد الكويت 
بالحياد الكربوني بحلول 2060

»األشغال« تشكل لجنة 
خماسية إلصالح الطرق

»الشؤون« تتخذ إجراءاتها بحق 
الجمعيات األهلية غير الفاعلة

● سيد القصاص
ــال  ــ ــغــ ــ ــلـــــت وزيـــــــــــــرة األشــ ــ ــّكـ ــ شـ
وزيرة الكهرباء والماء والطاقة 
الـــمـــتـــجـــددة د. أمـــانـــي بــوقــمــاز 
لــجــنــة فــنــيــة اســـتـــشـــاريـــة عــلــيــا 
بــرئــاســتــهــا وعــضــويــة ممثلين 
عــــن جـــامـــعـــة الـــكـــويـــت ووزارة 
الدفاع وإدارة الفتوى والتشريع 

ومؤسسة البترول الكويتية.
وستختص اللجنة بتقديم 
الدعم الفني الالزم لـ »األشغال« 
بــشــأن إصــــالح الــطــرق والبنية 

التحتية.

● جورج عاطف
علمت »الجريدة«، من مصادرها، أن وزارة الشؤون االجتماعية تعكف 
 على حصر أســمــاء الجمعيات األهلية الُمشهرة منذ سنوات 

ً
حاليا

ولم تقّدم خدمات حقيقية للمجتمع، وال تسعى إلى تحقيق األهداف 
المشهرة من أجلها، التخاذ اإلجراءات الالزمة حيالها.

 لــلــمــصــادر، فـــإن الــــــوزارة جــــادة فـــي تــطــبــيــق الــقــانــون على 
ً
ــا ــقـ ووفـ

الجمعيات التي يثبت عدم قيامها بأي أنشطة على أرض الواقع منذ 
سنوات مضت، وعدم تزويدها الوزارة بالموازنة التقديرية أو التقارير 

المالية واإلدارية للسنوات الماضية أو كشوفات حساباتها البنكية.
ولفتت إلى أن مثل هذه الجمعيات غير الفاعلة قد تقطع الطريق 
أمام طلبات إشهار الجمعيات الجديدة التي تحمل األهداف ذاتها، مما 
يترتب على ذلك حرمان المجتمع من خدمات حقيقية من الممكن أن 

02تقّدم لفئات وشرائح عدة.

02

 سنتين 
ً
»االستئناف« تحبس 14 متهما

في »فرعية« مطير بـ »الخامسة«
• المحكمة: الدستور والقانون ال يعرفان االنتخابات الفرعية 

• أكدت أنها تكرس القَبلية على حساب االنتماء الوطني
● حسين العبدالله

قضت محكمة االستئناف الجزائية، أمس، برئاسة المستشار 
، بينهم النائب السابق صالح ذياب، 

ً
وائل العتيقي، بحبس 14 متهما

وشقيق نائب حالي، سنتين مع الشغل والنفاذ، في جريمة تنظيم 
االنتخابات الفرعية لقبيلة مطير في الدائرة الخامسة.

وفي حين قضت المحكمة بعدم قبول القضية ضد النائب ماجد 
المطيري؛ لعدم رفــع مجلس األمــة الحصانة عنه، قررت 

ك عقارب  حرِّ
ُ
دبابات الغرب ت

ساعة موسكو النووية
روسيا: مناقشاتنا معه بشأن »الخطوط 

الحمراء« أصبحت من الماضي

مــع بــدايــة عــامــهــا الــثــانــي، دخــلــت الــحــرب 
ــة مــرحــلــة جـــديـــدة من  ــيـ ــرانـ ـــ األوكـ الـــروســـيـــة ــ
الـــخـــطـــورة، مـــع إعـــطـــاء ألــمــانــيــا والــــواليــــات 
الــمــتــحــدة الـــضـــوء األخـــضـــر لــتــزويــد كييف 
ــراز »لــيــوبــارد«  بــدبــابــاتــهــمــا الــقــتــالــيــة مـــن طــ
و»أبرامز«، والسماح لجميع الحلفاء الغربيين 

بإعادة تصدير مخزونهم منها إلى كييف.
وأعلن المستشار األلماني أوالف شولتس 
قرار إرسال 14 دبابة ليوبارد 2 من مخزونات 
الجيش ألوكرانيا كدفعة أولى من أصل نحو 

90 لدعمها في مواجهة روسيا.
وأكد وزير الدفاع األلماني أن تلك الدبابات 

لن تكون قابلة للتشغيل في أوكرانيا قبل 3 
 على أن »ألمانيا لن تصبح 

ً
أو 4 أشهر، مشددا

 في الحرب، وستحرص على ذلك«. 
ً
طرفا

بدوره، كشف الرئيس األميركي جو بايدن 
عن خطة لتزويد نظيره األوكراني فلوديمير 

02زيلينسكي بما يقرب من 30 إلى 50 
02

دبابة »ليوبارد ٢« األلمانية خالل تدريبات عسكرية )د ب أ(

02
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»المركزي«: رفع سعر الخصم...

»االستئناف« تحبس 14 متهمًا...

تظاهرات حاشدة في بغداد ضد...
ك عقارب ساعة... حرِّ

ُ
دبابات الغرب ت

الرشيد: نشارك النواب الحرص...
النقدي والمالي لوحدات القطاع المصرفي والمالي، والمحافظة 
على تنافسية وجاذبية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية، 
التي تشكل أحد المصادر األساسية للتمويل، الذي تقدمه وحدات 
القطاع المصرفي والمالي المحلي لقطاعات االقتصاد الوطني 
المختلفة، بما يكرس األجواء المواتية لمواصلة النمو االقتصادي 

على أسس مستدامة.
وذكر أن قرارات »المركزي« في مجال السياسة النقدية، بما في 
ذلك القرارات واإلجراءات ذات الصلة بأسعار الفائدة المحلية، ترتكز 
فــي أساسها على دراســـة وتحليل أحــدث البيانات والمعلومات 
االقتصادية والنقدية والمصرفية المتوافرة بما في ذلك معدالت 
األداء االقتصادي العام، ومستويات التضخم، ومؤشرات السيولة 
المحلية، وحركة الودائع واالئتمان المصرفي، وأسعار الفائدة على 
الدينار وعلى العمالت الرئيسية، ألن تلك البيانات تعد من أهم 
محددات الحاجة لتحريك أسعار الفائدة المحلية، واتجاهات حركة 

هذه األسعار ومقدارها واألدوات المناسبة لتحقيقها.
وبّين أنه روعي في اتخاذ القرار مختلف العوامل المؤثرة في 
الرقم القياسي ألسعار المستهلك لتحديد وتقييم العوامل التي 
شّكل جــوانــب ضغط على هــذه األســعــار، مــع األخــذ فــي االعتبار 

ُ
ت

طبيعة االقتصاد الكويتي المنفتح على العالم الخارجي.
ــارون مــواصــلــة نــهــج الــمــتــابــعــة الــحــثــيــثــة لــتــطــورات  ــهــ ــد الــ ــ وأكـ
ومستجدات األوضاع االقتصادية والنقدية والمصرفية، واالستعداد 
للتحّرك عند الحاجة لتوجيه مختلف أدوات السياسة النقدية من 

أجل المحافظة على االستقرار النقدي والمالي.

االقتراح بقانون بإلغاء المادة 80 من قانون التأمينات االجتماعية، 
»فأود التأكيد أن طلب اللجنة المالية الرأي كان بتاريخ 21 ديسمبر 
الــمــاضــي، هــذا رغــم صـــدور قـــرار مــن مجلس الــــوزراء بآلية جديدة 
لتعامل الحكومة مع االقتراحات بقوانين في 19 من الشهر نفسه، إال 
أنني من منطلق التعاون مع اللجنة، أردف لكم وجهة نظر المؤسسة 

في االقتراح بقانون المشار إليه«.

 عن تبرئة 5 متهمين 
ً
سقوطها بحق أحد المتهمين لوفاته، فضال

من االتهامات المنسوبة إليهم.
 وقـــالـــت الــمــحــكــمــة، فـــي حــيــثــيــات حــكــمــهــا، إن الــمــتــهــمــيــن بعد 
تنظيمهم هذه االنتخابات الفرعية التي ال يعرفها الدستور، وال 
قــانــون االنــتــخــاب، ارتــكــبــوا، دون أدنــى شــك، تكريس القبلية على 
 فرصة الفوز للعناصر 

ً
حساب االنتماء الوطني، مما يتيح حتما

التقليدية صاحبة الــنــفــوذ والــتــأثــيــر داخـــل القبيلة على حساب 
الــعــنــاصــر األكــثــر قــــدرة، مــن ذكـــور وإنــــاث، عــلــى الــعــطــاء واإلبــــداع، 

 على تصحيح مسار المشاركة الوطنية.
ً
واألفضل عمال

العمالت األجنبية بالعراق، أن تستمر موجة التذبذب في استقرار 
ات  ســوق الــعــمــالت األجنبية إلــى حين استكمال تطبيق اإلجــــراء

الحكومية على حركة الــدوالر األميركي، ومنع تهريبه إلى خارج 
البالد، وتشديد الرقابة على عمليات االستيراد من الخارج.

وفــي ســيــاق متصل، أكــد الــرئــيــس الــعــراقــي عبداللطيف جمال 
 استثمارية واعدة، لكنه يحتاج 

ً
رشيد، أمس، أن العراق يملك فرصا

 الشركات العربية باالستثمار 
ً
إلى تأهيل البنى التحتية، مطالبا

في بالده.
وحــث رشيد ســفــراء الـــدول العربية، خــالل استقباله لهم، على 
»تشجيع الشركات في بلدانهم لغرض االستثمار في العراق في ظل 
الوضع المستقر بالبالد، ونقل الصورة الحقيقية عن العراق وحالة 
 أن رؤساء وقادة وسياسيين أعربوا عن 

ً
األمان في مدنه، خصوصا

دعمهم للعراق في جهوده لترسيخ األمن واالستقرار، ورغبتهم في 
إقامة عالقات فّعالة معه«.

وذكر بيان للرئاسة العراقية، أن سفير اإلمارات أكد، خالل اللقاء، 
أن هناك شركات إماراتية جاهزة للعمل في العراق، في حين شدد 
السفير الــســعــودي عــلــى »ضــــرورة التنسيق والــتــعــاون وتسهيل 
ات من أجل تطوير العمل االستثماري، واستغالل الفرص  اإلجراء
 عن استعمال القوة 

ً
 إلى أن »االقتصاد أصبح بديال

ً
المتاحة«، الفتا

العسكرية«.

دبابة أبرامز، فيما أعلن قصر اإلليزيه أن القرار األلماني عزز 
خططه إلرسال دباباته القتالية »لوكلير« إلى كييف.

وسارعت هولندا وفنلندا والنرويج وإسبانيا إلى إعالنها 
توريد دبابات ليوبارد المتاحة لديها إلى أوكرانيا لتنضم 

إلى بريطانيا التي أعلنت إرسال دبابات تشالنجر، في وقت 
صــوتــت لــجــنــة فــي الــبــرلــمــان الــســويــســري لمصلحة مقترح 
لتعديل قانون الحياد العسكري للسماح بتقديم أسلحة إلى 

أوكرانيا عبر دول أخرى.
فــي الــمــقــابــل، اتــهــمــت روســيــا شــولــتــس وبـــايـــدن بتحريك 
»عقارب الساعات النووية«، وأعلنت أن المناقشات مع الغرب 

 من الماضي.
ً
بشأن »الخطوط الحمراء« أصبحت شيئا

وحث نائب رئيس مجلس األمن دميتري مدفيديف واشنطن 
وبرلين على »وقف دقات عقارب الساعات النووية«، في حين 
رأى رئيس الوفد الروسي في محادثات فيينا، كونستانتين 
غافريلوف، أن استخدام كييف لقذائف اليورانيوم من دبابات 

 للقنابل النووية القذرة.
ً
»ليوبارد 2« سيعتبر استخداما

ــد الــمــتــحــدث بــاســم الــكــرمــلــيــن ديــمــتــري بــيــســكــوف أن  وأكــ
»الــوضــع متوتر بــشــأن الــتــراشــق الــنــووي، ومــســار الــواليــات 
 قناعة الغرب بأن 

ً
المتحدة والناتو ينذر بالخطر«، واصفا

استمرار الحرب ضمان ألمن قارة أوروبــا يعد من »السخف 
13والغباء«.
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 األمير يعزي رئيس موريتانيا 
بوفاة المختار ولد أباه

ولي العهد يعزي رئيس موريتانيا 
بوفاة المختار ولد أباه

رئيس الوزراء يعزي بوفاة 
المختار ولد أباه

بعث سمو أمير البالد الشيخ 
نــــواف األحـــمـــد، بــبــرقــيــة تعزية 
إلى رئيس موريتانيا الشقيقة 
مــحــمــد ولـــد الــشــيــخ الــغــزوانــي، 
عـــّبـــر فــيــهــا ســـمـــوه عـــن خــالــص 
ــه  ــاتــ تــــعــــازيــــه وصــــــــــادق مــــواســ
ــإذن الــلــه  ــه بـــ ــاة الــمــغــفــور لـ ــوفـ بـ
مــة الموريتاني د. 

ّ
تعالى الــعــال

محمد المختار ولد أباه، سائال 
سموه المولى تعالى أن يتغمده 
بواسع رحمته ويسكنه فسيح 
ــلـــهـــم ذويـــــــه جــمــيــل  جـــنـــاتـــه، ويـ

الصبر وُحسن العزاء.

بعث سمو ولي العهد الشيخ 
مــشــعــل األحــمــد بــبــرقــيــة تعزية 
إلى رئيس موريتانيا الشقيقة 
مــحــمــد ولـــد الــشــيــخ الــغــزوانــي، 
ضّمنها سموه خالص تعازيه 
ــاة  ــ ــوفـ ــ وصـــــــــــــادق مــــــواســــــاتــــــه بـ
الــمــغــفــور لـــه بــــإذن الــلــه تــعــالــى 
مــة الموريتاني د. محمد 

ّ
الــعــال

المختار ولد أباه، راجيا سموه 
لـــذويـــه جــمــيــل الــصــبــر وُحــســن 

العزاء.

بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد، 
ببرقية تعزية إلى رئيس موريتانيا الشقيقة محمد ولد الشيخ 
الــغــزوانــي، ضّمنها ســمــوه خــالــص تــعــازيــه وصــــادق مــواســاتــه 
مة الموريتاني د. محمد 

ّ
بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى العال

المختار ولد أباه.

وزير الخارجية: حرق المصحف الشريف 
خطوة استفزازية تؤجج مشاعر المسلمين

 من التحريض على العنف
ً
دعا إلى نشر التسامح بدال

عّبر وزير الخارجية، الشيخ سالم الصباح، عن إدانة واستنكار 
الــكــويــت الشديدين إقـــدام أحــد المتطرفين فــي مدينة »الهـــاي« 
بهولندا على تمزيق وحرق نسخة من المصحف الشريف، في 
خطوة استفزازية أخرى، وبعد يوم فقط من عمل شائن مماثل 
في السويد، قائال إن »هــذه األعمال من شأنها تأجيج مشاعر 

المسلمين حول العالم«.
ودعــا الصباح، في بيان لــه، مساء أمــس األول، جميع الــدول 
والمنظمات الدولية لمضاعفة جهودها وتحمل مسؤولياتها، 
لـــوقـــف مــثــل هــــذه األعــــمــــال الـــمـــنـــبـــوذة، واإلســـــــــاءات الــمــتــعــمــدة 
والــمــتــكــررة، والــعــمــل عــلــى نــشــر قــيــم الـــحـــوار والــتــســامــح ونبذ 

الكراهية والتطرف بدال من التحريض على العنف.

وزير خارجية أوكرانيا: نشكر الكويت على دعمها 
 ما تعنيه »المقاومة«

ً
وشعبها يعرف جيدا

السفير باالنوتسا لـ ةديرجلا.: نثمن للكويت دعمها لنا على الساحة الدولية
● ربيع كالس

شكر وزير الخارجية األوكراني 
ــكـــويـــت عــلــى  ــتـــرو كــولــيــبــا الـ ــيـ دمـ
ــا لــــبــــالده،  ــهــ ــمــ انـــســـانـــيـــتـــهـــا ودعــ
ودعـــــــــاهـــــــــا فــــــــي الــــــــوقــــــــت نـــفـــســـه 
للمساهمة فــي »صــيــغــة الــســالم« 

األوكرانية.
ــدة نـــشـــرهـــا عــلــى  ــريــ ــغــ وفــــــي تــ
ــلــــى »تـــــويـــــتـــــر«، كــتــب  ــه عــ ــابــ حــــســ
كــولــيــبــا بــعــد يــومــيــن مـــن اتــصــال 
أجراه مع نظيره الكويتي الشيخ 
ســالــم الــصــبــاح: »نــشــكــر الــكــويــت 
ــا، وخـــالل  ــيـ ــرانـ عــلــى دعــمــهــا ألوكـ
اتــصــالــي بــالــشــيــخ ســالــم، أعــربــت 
له عن امتناني على المساعدات 

اإلنسانية الكويتية«.
 وأضاف: »األصدقاء الكويتيون 
يعرفون جيدا ما تعنيه مقاومة 
العدوان ويفهموننا جيدا«. وختم 

: »دعـــوت الكويت 
ً
تغريدته قــائــال

لــلــمــســاهــمــة فــــي تــنــفــيــذ صــيــغــة 
السالم األوكرانية«.

وأعــاد السفير األوكــرانــي لدى 
البالد أولكسندر باالنوتسا نشر 
ــلـــى حــســابــه  تـــغـــريـــدة كـــولـــيـــبـــا عـ
على »تويتر«، وقال لـ »الجريدة«، 
أمـــس: »هـــذا الــعــام رمـــزي جــدا من 
ــعـــالقـــات  ــر الـ ــر تـــطـــويـ ــة نـــظـ ــهــ وجــ
الثنائية بين الكويت وأوكرانيا، 
إذ إنــنــا ســنــحــتــفــل فـــي 18 أبــريــل 
بــــالــــذكــــرى الـــثـــالثـــيـــن لــتــأســيــس 
العالقات الدبلوماسية بين بلدينا 

الصديقين«.
وتــابــع: »فــي األوقـــات الصعبة، 
ــم األوكـــــــــرانـــــــــيـــــــــون دائـــــمـــــا  ــ ــ ــدعـ ــ ــ يـ
أصــــــــدقــــــــاءهــــــــم. فــــــخــــــالل الـــــغـــــزو 
الــعــراقــي فــي 1990-1991، ساعد 
ــيـــن فــي  ــيـ ــتـ األوكــــــرانــــــيــــــون الـــكـــويـ
ــا الــــطــــالب  ــيــــمــ أوكـــــــرانـــــــيـــــــا، ال ســ

ــيـــن، ومــــــن مــــــــارس إلـــى  ــيـ ــتـ ــكـــويـ الـ
أغـــســـطـــس 2003، تــــمــــركــــزت فــي 
الكويت الكتيبة التاسعة عشرة 
المنفصلة للحماية اإلشعاعية 
والكيماوية والبيولوجية التابعة 

للقوات المسلحة األوكرانية«. 
وقــــال: »اآلن، أوكــرانــيــا تــواجــه 
 ألراضــيــهــا، والــكــويــت تقف 

ً
غــــزوا

بجانبنا. الكويت تدعم أوكرانيا 
على الساحة الدولية، ال سيما في 
األمم المتحدة، وتقدم مساعدات 
إنسانية، وفــي مايو 2022، نظم 
الشيخ ســالــم الصباح والشيخة 
ــتــــرة  ــا الــــــصــــــبــــــاح، خـــــــــالل فــ ــ ــمــ ــ ريــ
مهامه الدبلوماسية بــالــواليــات 
المتحدة، حفل استقبال مميزا، 
تبرع ضيوفه بمليون دوالر، وتم 
توجيه المبلغ لمساعدة الالجئين، 
ال سيما الالجئين األوكــرانــيــيــن. 
وجــمــيــع األوكــرانــيــيــن، مــن قــيــادة 
الــدولــة إلـــى الــســلــك الدبلوماسي 
ألوكـــرانـــيـــا فـــي الــكــويــت ممتنون 
لــلــكــويــت لــلــمــســاعــدة الــمــتــبــادلــة، 
ــدة  ــ ــاعــ ــ ــســ ــ ــمــ ــ وعــــــــلــــــــى رأســـــــــهـــــــــا الــ

اإلنسانية«.

أولكسندر باالنوتسا

سالم الصباح

وداع دبلوماسي لسفراء منتهية مهامهم
الشيخ: الكويت شريك استراتيجي لألمم المتحدة

● ربيع كالس
أقامت سفارة طاجيكستان حفل وداع 
كـــل مـــن ســفــيــر مــالــيــزيــا داتــــو ســالمــات، 
وليبيريا جيف جونجور دووانا، إضافة 
إلــى ممثل األمين العام لألمم المتحدة 
فــــي الــــكــــويــــت الـــمـــنـــســـق الـــمـــقـــيـــم طــــارق 
الشيخ، لمناسبة انتهاء مهماتهم لدى 
البالد، بحضور عدد من السفراء العرب 

واألجانب المعتمدين.
وبهذه المناسبة، أشاد عميد السلك 
الــدبــلــومــاســي بــاإلنــابــة سفير فلسطين 
لــــدى الـــبـــالد رامـــــي طــهــبــوب بــمــا قــدمــه 
زمــــــــالؤه مــــن جــــهــــود لـــتـــطـــويـــر عـــالقـــات 

بلدانهم ومؤسساتهم مع الكويت.
كما أعرب عن شكره لوزارة الخارجية 
ــم مــع  ــ ــدائـ ــ ــلـــى تـــعـــاونـــهـــا الـ الـــكـــويـــتـــيـــة عـ
الـــبـــعـــثـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والــمــنــظــمــات 
الدولية المعتمدة وتقديم كل التسهيالت 

لهم إلتمام مهامهم. 
ــن نـــاحـــيـــتـــه، شـــكـــر الـــشـــيـــخ »الـــدعـــم  مــ
ــم الـــمـــتـــحـــدة  ــ ــــألمـ ــز لـــلـــكـــويـــت لـ ــيـ ــمـ ــتـ ــمـ الـ
ــا شــــريــــك  ــ ــهــ ــ ــا«، وأكـــــــــــد أنــ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــمـ ــ ــــظـ ــنـ ــ ومـ
 
ً
استراتيجي لألمم المتحدة، مستذكرا
»دعم سمو األمير الراحل الشيخ صباح 
 إلى أن »سمو األمير الشيخ 

ً
األحمد«، الفتا

نواف األحمد وسمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد مستمران في دعمهما غير 

المحدود لعمل األمم المتحدة وتحقيق 
 عن التزام 

ً
أهــداف األلفية الثالثة، فضال

الكويت بالعمل اإلنساني وحرصها على 
تحقيق االستقرار في المنطقة«.

: »لم أشعر بالغربة 
ً
وختم كالمه قائال

طيلة وجودي في الكويت فقد أحسست 
ــلـــي لـــمـــا القـــيـــتـــه مــــن دعـــم  ــنـــي بـــيـــن أهـ أنـ

ومحبة وكرم«.
مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال ســـفـــيـــر مـــالـــيـــزيـــا 
الــمــنــتــهــيــة مــهــامــه: »بــقــلــب مــمــتــن، أقـــول 
إن الـــقـــدر اخـــتـــارنـــي لــتــمــثــيــل بـــلـــدي في 
الكويت، مما يعطيني الشعور بالفخر 
والمسؤولية. فكان مــن حسن حظي أن 
الفترة التي أمضيتها في الكويت تزامنت 

مع فترة مثيرة من العالقات الثنائية بين 
بلدينا الشريكين الدوليين«.

ــات: »مــــنــــذ وصــــولــــي،  ــ ــــالمــ ــع ســ ــ ــابـ ــ وتـ
تــضــاعــف الــتــبــادل الــتــجــاري بــيــنــنــا من 
 ،»

ً
448.6 مليون دوالر إلى 838.3 مليونا

 على أنه »يمكن القيام بالعديد من 
ً
مشّددا

األشياء الستكشاف الفرص في الكويت، 
 األمــن الغذائي، وأنــا متأكد 

ً
وخصوصا

مــن أن الــســفــارة ستبقى فــي أيـــٍد أمينة 
، وخليفتي، السفير عالء الدين محمد 

ً
جدا

نور، دبلوماسي متمرس ومتميز تسبقه 
سمعته الممتازة«.

مـــن نــاحــيــتــه، أعـــــرب ســفــيــر لــيــبــيــريــا 
في كلمته الوداعية عن شكره وتقديره 

ــى  ــلــ ــة وشــــــعــــــب الــــــكــــــويــــــت »عــ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ لـ
المساعدات الكثيرة التي ال يــزال شعب 
جـــمـــهـــوريـــة لــيــبــيــريــا يــتــمــتــع بـــهـــا عــلــى 
ــــاف دووانــــــا: »تــعــود  مـــر الــســنــيــن«. وأضـ
الـــعـــالقـــات بــيــن الــكــويــت ولــيــبــيــريــا إلــى 
عام 1971، ومنذ ذلك الوقت وحتى اآلن، 
اســتــفــادت بــالدي بشكل كبير، ال سيما 
مــن المشاركة بين الــصــنــدوق الكويتي 
وحـــكـــومـــة لــيــبــيــريــا، ونـــتـــوقـــع اكــتــشــاف 
مجاالت جديدة ذات اهتمامات مشتركة، 
 
ً
 أكـــثـــر إشـــراقـــا

ً
وأعـــتـــقـــاد بــــأن مــســتــقــبــال

ينتظرنا«.

لقطة تذكارية في نهاية حفل الوداع 

مهدي: تنسيق مع المجتمع 
المدني لدعم جهود التنمية

عت اتفاقية تعاون مع جمعية إسناد
ّ

»أمانة التخطيط« وق
● محمد جاسم

ــعــــت األمــــانــــة الـــعـــامـــة لــلــمــجــلــس األعـــلـــى  ــ
ّ
وق

للتخطيط والتنمية، أمـــس، مــذكــرة تفاهم مع 
جمعية إســنــاد للدعم والتنمية، مــن أجــل دعم 
رؤية كويت 2035 وبرامج وأهداف الخطة العامة 
 للدولة، وذلــك بحضور األمين العام للمجلس 
د. خالد مهدي، ورئيس الجمعية م. عبدالرحمن 
العجمي ومسؤولين في »التخطيط« والجمعية.
وذكر مهدي أن األمانة تسعى إلى التنسيق 
والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لدعم 
جــهــود التنمية، معتبرا أنــهــم عنصر مهم من 
شركاء التنمية الممثلة بالقطاعين الحكومي 
والخاص ومنظمات المجتمع المدني والدولي. 
 لكون القائمين 

ً
وقال إنها اتفاقية مهمة جدا

على الجمعية والمقترحات التي تم تقديمها، 
تــصــب وتــخــدم فــي دعـــم الــنــشــاط الــتــنــمــوي في 
 
ً
الكويت وأنشطة األمانة العامة للتخطيط، معّبرا

عن سعادته بهذا التعاون. 
ــال إن هــنــاك لــجــان تــنــســيــق بــيــن األمــانــة  وقــ
الجمعية من أجل دعم األنشط التي تقوم بها 
األمانة في التنمية المستدامة وتقييم مشاريع 
 في الدعم والتوعية 

ً
الخطة اإلنمائية، وأيــضــا

لخط كويت جديد 2035 وسياساتها. 

وأكــد مهدي مساهمة المجتمع المدني في 
إعــداد الخطط السنوية، موضحا أن تم إعــداد 
الكثير من الورش مع المجتمع المدني، وسوف 
تــكــون جميعة إســنــاد إضــافــة رائــعــة باعتبار 

مرسوم إنشائها يختص بدعم التنمية. 
بدوره، ذكر العجمي أنه بعد توقيع الجمعية 
مــذكــرة التفاهم، فــإن أصبحت شريكا رئيسيا 
لــلــدولــة فـــي دعــــم رؤيــــة كــويــت 2035 وأهــــداف 
الخطة العامة للدولة، وهي خطوة نحو اندماج 
الجمعية بملف التنمية فــي الـــدولـــة، ومعرفة 
حيثيات الخطة التي ترسم مالمح المستقبل، 
مؤكدا دعم الجمعية إليجاد الكوادر الوطنية 
واســتــقــطــابــهــا، والــمــســاهــمــة فـــي تــشــكــيــل فــرق 
مختصة مساندة لتطوير القطاعات التي تحتاج 

إلى صب الخامات الوطنية بها. 
وأضاف أن »إسناد« مشروع وطني تطوعي 
يقوم بتحويل المبادرات المتوافقة مع أهداف 
ومشاريع الخطة العامة للدولة الى برامج تعمل 
علي تعزيز وتنمية المجتمع ونهضة الوطن 
بمشاركة أفراد المجتمع ومؤسسات المجتمع 
الـــمـــدنـــي والـــمـــؤســـســـات الـــتـــنـــمـــويـــة الــمــحــلــيــة 
 
ً
عّد تكاتفا مهنيا

ُ
والدولية، مشيرا إلــى أنها ت

يدفع نحو التطور واالرتقاء في تنمية المجتمع.

العتيبي بحث التعاون مع أمين منظمة التعاون اإلسالمي
تــلــقــى نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة السفير 
منصور العتيبي، أمــس، اتصاال هاتفيا 
مـــــن األمـــــيـــــن الـــــعـــــام لـــمـــنـــظـــمـــة الـــتـــعـــاون 

اإلســالمــي حسين طــه. وتــنــاول االتــصــال 
اســتــعــراض أوجـــه الــتــعــاون الثنائي بين 
الكويت ومنظمة التعاون اإلسالمي إلى 

جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من 
القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام 

المشترك.
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»الشؤون«: حصر الجمعيات األهلية غير الفاعلة... وإجراءات حيالها
»لم تقّدم خدمات فعلية للمجتمع وال تسعى إلى تحقيق أهدافها وتضر بنظيراتها الجديدة«

ــمــــت »الـــــــجـــــــريـــــــدة« أن وزارة  ــلــ عــ
الشؤون االجتماعية، ممثلة في إدارة 
الجمعيات األهــلــيــة بقطاع التنمية، 
 عـــلـــى حـــصـــر أســـمـــاء 

ً
تـــعـــكـــف حـــالـــيـــا

الــجــمــعــيــات األهـــلـــيـــة الــُمــشــهــرة منذ 
سنوات غير الفاعلة ولم تقّدم خدمات 
حقيقية للمجتمع، وغــيــر الملتزمة 
باللوائح والــضــوابــط واالشــتــراطــات 
الــمــنــظــمــة لـــلـــعـــمـــل، وال تـــســـعـــى إلـــى 
تحقيق األهداف التي أشهرت ألجلها، 
بغية اتخاذ اإلجراءات الالزمة حيالها.

ــــؤون« فــإن  ــشـ ــ  لـــمـــصـــادر »الـ
ً
ــا ــقــ ووفــ

الوزارة جادة في تطبيق القانون على 

الجمعيات، التي يثبت عــدم قيامها 
بـــأي أنــشــطــة عــلــى أرض الـــواقـــع منذ 
سنوات مضت، وعدم تزويدها الوزارة 
بـــالـــمـــوازنـــة الــتــقــديــريــة أو الــتــقــاريــر 
المالية واإلداريــة للسنوات الماضية 
أو كـــشـــوفـــات حــســابــاتــهــا الــبــنــكــيــة، 
موضحة أن مثل هذه الجمعيات غير 
الــفــاعــلــة تــســّد الــطــريــق أمــــام طــلــبــات 
إشــــهــــار الـــجـــمـــعـــيـــات األخــــــــرى الــتــي 
تحمل ذات األهداف، مما يترتب على 
ذلــــك حـــرمـــان الــمــجــتــمــع مـــن خــدمــات 
حقيقية مــن الممكن أن تــقــّدم لفئات 

وشرائح عدة.

ــى أن هــــذا  ــ ــ ــادر إلـ ــ ــــصـ ــمـ ــ ولــــفــــتــــت الـ
االجراء، من »الشؤون«، يأتي على غرار 
 بحق بعض المبرات 

ً
ما اتخذته أخيرا

الخيرية غير الفاعلة، »حيث أصدرت 
ــا«،  ــهـــارهـ ُجــمــلــة قـــــــرارات بــســحــب إشـ
كاشفة أن ثمة ما يزيد على 20 مبرة 
جديدة باتت قاب قوسين من صدور 
قـــــــــرارات بـــإلـــغـــاء تـــراخـــيـــصـــهـــا لــــذات 

.
ً
األسباب المذكورة آنفا

التقييم السنوي للموظفين

في موضوع آخر، بينت المصادر، 

أن إدارة الـــشـــؤون اإلداريــــــة، بــاشــرت 
ــنــــويــــة عــلــى  تـــــوزيـــــع الـــتـــقـــايـــيـــم الــــســ
بـــعـــض قـــطـــاعـــات وإدارات الــــــــوزارة 
 
ً
 إلنــجــازهــا، ثــم إدخــالــهــا آليا

ً
تمهيدا

ــوان الــخــدمــة الــمــدنــيــة،  ــ إلـــى نــظــام ديـ
»لــيــتــســنــى عـــقـــب ذلـــــك حـــصـــر أعـــــداد 
الموظفين مستحقي صرف مكافآت 
األعــمــال الــمــمــتــازة ودرجــــات الترقية 
باالختيار«، مشددة على التزام الوزارة 
بــقــرار الــديــوان الــصــادر بشأن قواعد 
ات ومــواعــيــد تقييم  وأســــس وإجــــــراء
أداء الموظفين، الــذي حــدد نسبة 70 
فــي المئة لــلــوزارة على أســاس األداء 

الوظيفي، و30 في المئة للديوان على 
أســاس إثــبــات الحضور واالنــصــراف 

عبر البصمة.
وذكـــرت الــمــصــادر، أن هــنــاك قرابة 
6 آالف مــوظــف ومــوظــفــة فـــي جميع 
القطاعات ســوف يخضعون ألعمال 
 لتعميم ديــوان الخدمة 

ً
التقييم وفقا

الــمــدنــيــة )2021/17( الـــصـــادر بــشــأن 
تقييم األداء عن عامل حساب مجموع 
ــدد الــتــأخــيــر خــــالل ســنــة الــتــقــيــيــم،  مــ
مشيرة إلــى أن التقييم يحسب وفق 
الــنــســبــة الـــمـــئـــويـــة الـــحـــاصـــل عــلــيــهــا 
الموظف كــاآلتــي: 54 فــي المئة وأقــل 

)ضعيف(، ومــن 55 إلــى 74 في المئة 
 ،)

ً
)جــيــد(، ومــن 75 إلــى 89 )جيد جــدا

أما االمتياز فمن 90 في المئة وأكثر. 
ــة 5  ــمـ وأضــــافــــت الــــمــــصــــادر، أن »ثـ
مجموعات على أساسها يتم احتساب 
الــتــقــيــيــم الـــنـــهـــائـــي لـــلـــمـــوظـــف، وهـــي 
عوامل األداء الــفــردي، وعــوامــل األداء 
الـــجـــمـــاعـــي، والـــــقـــــدرات الــشــخــصــيــة، 
ــاءة شـــاغـــلـــي الـــوظـــائـــف  ــفــ وتــقــيــيــم كــ
ــتــــزام  ــــدى االلــ ــيــــاس مـ اإلشــــرافــــيــــة، وقــ

بالدوام الرسمي«.

»التربية« تدخل الفراغ القيادي الكبير »األشغال« تشكل لجنة إلصالح الطرق

6 مناصب شاغرة بنهاية دوام اليوم تضم وكيل الوزارة و5 وكالء مساعدين
بعضوية جامعة الكويت ووزارة الدفاع و»الفتوى« ومؤسسة البترول

● فهد الرمضان
بــيــنــمــا تـــدخـــل وزارة الــتــربــيــة 
مــع نــهــايــة دوام الــيــوم الخميس 
26 يناير مرحلة الــفــراغ القيادي 
ــغـــور 6  ــر، والـــمـــتـــمـــثـــل بـــشـ ــيـ ــبـ ــكـ الـ
مناصب قيادية، أبــرزهــا منصب 
وكــيــل الــــوزارة، ومنصب الــوكــالء 
المساعدين لقطاعات »المالية«، 
ــة«، و»الــــمــــنــــشــــآت  ــ ــيــ ــ ــونــ ــ ــانــ ــ ــقــ ــ ــ و»ال
التربوية«، و»المناهج والبحوث«، 
و»الــتــعــلــيــم الـــخـــاص«، و»التنمية 
ــة  ــالـ ــد إحـ ــعـ الــــتــــربــــويــــة«، وذلـــــــك بـ
شــاغــلــيــهــا إلــــى الـــتـــقـــاعـــد، أصـــدر 
وزيــــــــر الـــتـــربـــيـــة وزيــــــــر الــتــعــلــيــم 
العالي والبحث العلمي، د. حمد 
 بتكليف أسامة 

ً
الــعــدوانــي، قـــرارا

السلطان وكــيــال لـــوزارة التربية، 
بــــاإلضــــافــــة إلـــــى عــمــلــه األصـــلـــي، 
وتكليف د. غانم السليماني وكيال 

لقطاع التنمية التربوية واألنشطة 
الطالبية، باإلضافة إلى عمله.

ــعــــدوانــــي قـــــرارا  كـــمـــا أصــــــدر الــ
ــدة  ــاعـ ــمـــسـ ــلــــة الـ بـــتـــكـــلـــيـــف الــــوكــــيــ
للشؤون اإلدارية، رجاء بوعركي، 
ــل قـــطـــاع  ــ ــيـ ــ لـــلـــقـــيـــام بــــأعــــمــــال وكـ
الــشــؤون الــمــالــيــة، بــاإلضــافــة إلى 

عملها.
يأتي ذلك بعد استقالة الوكيل 
ــد فـــيـــصـــل الـــمـــقـــصـــيـــد،  ــاعــ ــمــــســ الــ
الــــذي كــــان يــشــغــل مــنــصــب وكــيــل 
التنمية التربوية، ووكيل الوزارة 
ـــقــــالــــة وكـــيـــل  ـــتـ ــيـــف، واسـ ــلـ ــكـ ــتـ ــالـ بـ
الــقــطــاع الــمــالــي يــوســف الــنــجــار، 
اللذين تنتهي أعمالهما بنهاية 
دوام الــيــوم، حيث سبق استقالة 
الـــمـــقـــصـــيـــد والــــنــــجــــار اســـتـــقـــالـــة 
الوكالء المساعدين عبدالمحسن 
الـــحـــويـــلـــة، ويـــاســـيـــن الـــيـــاســـيـــن، 

وصالح دبشة، وبدر المطيري.

وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، تــعــيــش 
ــا كــبــيــرا  ــاديــ ــيــ ــا قــ ــ ــراغـ ــ الــــــــــــوزارة فـ
ربــمــا لـــم تــعــشــه مــنــذ تــأســيــســهــا، 
حـــيـــث لــــم يــتــبــق ســـــوى وكــيــلــيــن 
مساعدين باألصالة هما: الوكيل 
الــمــســاعــد للتعليم الــعــام أســامــة 
الــســلــطــان، والــوكــيــلــة الــمــســاعــدة 
للشؤون اإلداريــة رجــاء بوعركي، 
6 مــنــاصــب قيادية  فيما تصبح 
ــنـــصـــب وكـــيـــل  شـــــاغـــــرة أولـــــهـــــا مـ
ــل الـــمـــســـاعـــد  ــ ــيـ ــ ــوكـ ــ الـــــــــــــــوزارة، والـ
للتعليم الخاص، ووكيل المناهج 
التربوية، ووكيل القطاع القانوني، 
ووكـــيـــل قـــطـــاع الـــمـــالـــيـــة، ووكــيــل 
الــمــنــشــآت الــتــربــويــة، الســيــمــا أن 
معظم هذه المناصب تم شغلها 
بــالــتــكــلــيــف مــــن قـــبـــل مــســؤولــيــن 

بدرجة مدير إدارة.
وأشارت مصادر تربوية إلى أن 
»التربية« تعاني فراغا في مناصب 

الــمــديــر الــعــام لمنطقة تعليمية، 
ــــود 24 مــنــصــب  ــــى وجــ إضــــافــــة إلـ
مدير إدارة مركزية شاغر، وعدد 
غير قليل من المراقبين ورؤساء 
األقـــســـام، مــنــوهــة إلـــى أن الــــوزارة 

بــدأت فعليا إعــالن هــذه الشواغر 
منذ مدة، إال أن استقالة الحكومة 
قد تعرقل تسكين هذه المناصب، 
الســيــمــا أنـــه مــن الــمــتــعــارف عليه 
أنـــه يــتــم وقـــف إجــــراء التعيينات 
القيادية واإلشــرافــيــة خــالل فترة 
استقالة الحكومة إلى حين تعيين 

حكومة جديدة.
إلى ذلك، يتخوف أهل الميدان 
التربوي من وقف إجراءات تسكين 
الــشــواغــر اإلشــرافــيــة التعليمية، 
ــائــــف  ــيــــث صـــــــدر إعـــــــــالن الــــوظــ حــ
اإلشرافية في ديسمبر الماضي، 
إال أن الـــوزارة لم يسعفها الوقت 
إلجــــــراء الـــمـــقـــابـــالت لــلــمــتــقــدمــيــن 
ــذه الـــوظـــائـــف مــــن أهـــل  ــ لــشــغــل هـ
الميدان، ومــن المتوقع أن يشمل 
الوقف بسبب استقالة الحكومة 

التعيينات اإلشرافية التعليمية.

● سيد القصاص
ــال  ــ ــغــ ــ أصـــــــــــــدرت وزيـــــــــــــرة األشــ
وزيـــرة الكهرباء والــمــاء والطاقة 
ــــي بـــوقـــمـــاز  ــانـ ــ الــــمــــتــــجــــددة د. أمـ
قـــــــــرارا وزاريــــــــــا بــتــشــكــيــل لــجــنــة 
فنية استشارية عليا برئاستها 
وعــضــويــة عـــدة جــهــات حكومية 
لدعم جهود وزارة االشغال العامة 
إلصالح الطرق والبنية التحتية.

وجــــــــاء فـــــي الــــــقــــــرار الــــــــــوزاري 
»تشكل اللجنة المكونة من جهات 
حـــكـــومـــيـــة عـــــدة بـــرئـــاســـة وزارة 
االشغال العامة وعضوية جامعة 
ــاع وإدارة  ــدفـ الــكــويــت ووزارة الـ
ــتـــوى والـــتـــشـــريـــع ومــؤســســة  ــفـ الـ

البترول الكويتية«.
ــرار اهـــــداف عمل  ــقـ وتــضــمــن الـ
اللجنة في تقديم المشورة والدعم 
ــلــــوزارة والــهــيــئــة  ــــالزم لــ الــفــنــي الــ
العامة للطرق والنقل البري في 

مــا يتعلق بتنفيذ خــطــط وزارة 
االشـــغـــال الــعــامــة وهــيــئــة الــطــرق 
ــــالح الــــطــــرق والــبــنــيــة  بـــشـــأن إصــ

التحتية.
ــد عـــلـــى مـــراجـــعـــة الــعــقــود  ــ وأكــ
الـــــــجـــــــاري تـــنـــفـــيـــذهـــا وتـــقـــايـــيـــم 
ــات الــــمــــنــــفــــذة لـــلـــعـــقـــود  ــ ــركــ ــ ــشــ ــ الــ
والـــــمـــــكـــــاتـــــب االســـــتـــــشـــــاريـــــة إن 
وجــــــــــدت، وإبــــــــــــداء الـــمـــالحـــظـــات 
ومراجعة المستندات التعاقدية 
والــمــواصــفــات الــفــنــيــة ومــراجــعــة 
المالحظات، وتقديم الدعم الفني 
واالستشاري بشأن نظام المراقبة 
ة  وضـــبـــط الـــجـــودة وأداء وكـــفـــاء
ــال الــفــحــص  ــ ــمـ ــ الـــمـــخـــتـــبـــرات وأعـ
والمراقبة على مصانع األسفلت 
ــواقــــع الــعــمــلــيــات لــلــمــشــاريــع  ومــ
التابعة للقطاعات التابعة لوزارة 
األشــغــال العامة والهيئة العامة 

للطرق والنقل البري. 
وشدد على مراجعة آلية طرح 

العقود وصيانة الــطــرق وتقديم 
المقترحات والتوصيات الالزمة 
بشأن البرنامج الزمني والعمل 
ــدة الـــزمـــنـــيـــة  ــ ــمـ ــ عـــلـــى تـــقـــلـــيـــص الـ
للدورة المستندية لطرح العقود. 

رجاء بوعركي
أماني بوقماز

جورج عاطف
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تنظيم القضاء!

الحاجة إلــى تعديل قانون تنظيم القضاء إلحــداث المزيد 
من الضبط الفني واإلداري لمنظومة القضاء باتت كبيرة، في 
ة إلى  ظل التحديات التي تمر بها المنظومة، والحاجة الُملحَّ
ته، وسرعة إنجاز  تطويرها، وصــواًل إلى جــودة العمل وكفاء

ما هو معروض عليها.
 عندما 

ً
وآخر تنظيم واجه تلك المنظومة كان قبل 30 عاما

كان عدد الجهاز القضائي من قضاة ووكالء النيابة ال يتجاوز 
300 قــــاٍض، وعــــدد مــبــانــيــه ال يــتــجــاوز الــمــبــنــى أو المبنيين 

القضائيين.
، وتجاوز أعداد المنضمين 

ً
وبعد مرور أكثر من ثالثين عاما

والعاملين في الجهاز القضائي ألكثر من 1300 عنصر قضائي، 
ووجود أكثر من سبعة مباٍن قضائية تتبع المحاكم والنيابة 
العامة وتقدم الخدمات القضائية، فإن الحاجة باتت ضرورية 
لضبط الجانبين الفني واإلداري، والعمل على ضمان سيرهما 
ته، ويسهم بتقديم الخدمات  بما يعكس جــودة العمل وكفاء
القانونية في تلك المنظومة بأسرع وقت وبأسهل النظم، وبما 

يتفق مع أحكام الدستور ومبادئ العدل والمحاكمة العادلة.
وقبل تلك المراجعة لقانون تنظيم القضاء نأتي إلى تقييم 
وضــع المنظومة القضائية والفنية، وسبل تطويرها، ورفع 
جــودة أعضائها، والنظر في تقييم أداء األجهزة الفنية التي 
ة أعــضــائــه، وهــي أجهزة  يعتمد عليها القضاء فــي رفــع كــفــاء
 عن إنشاء مكاتب 

ً
التفتيش القضائي ومعهد القضاء، فضال

أو أقــســام تــرافــق تــلــك األجـــهـــزة، مــن أجـــل ضــبــط جـــودة العمل 
القضائي، بهدف قياس معدل فصل القاضي وإنجازه لعمله 

بكل كفاءة.
ة لقانون تنظيم  ن النظر في ظل المراجعة الُملحَّ كما يتعيَّ
القضاء العمل على تأقيت المناصب القضائية، ووضع قواعد 
ثابتة لالنتقال بين األعــضــاء فــي النيابة والــقــضــاء ومنافذ 
 عن ضرورة التوسع في 

ً
التعيين واإلعارة إلى القضاء، فضال

التفتيش على جميع األعــمــال التي يقوم بها عضو القضاء، 
مهما بلغت درجته القضائية، ألن القانون الحالي ال يسمح 
بالتفتيش على الــســادة الــقــضــاة ممن يحصلون على درجــة 
مستشار، أو التقدم بطلب ضدهم لدى التفتيش القضائي إال 

بعد عرض األمر على المجلس األعلى للقضاء. 
ورغــم نص قانون تنظيم القضاء الحالي على إنشاء عدد 
من األجهزة لجهات التفتيش القضائي، فإن تجربتها ال تلبي 
الطموح الــذي يعكس الغاية الحقيقية من وجودها، ويسهم 
 لضعف إمكانياتها، 

ً
في تطوير جودة العمل القضائي، نظرا

وغياب الدعم عنها من ِقبل األجهزة التنفيذية، كوزارة العدل 
وديوان الخدمة المدنية، رغم نص قانون تنظيم القضاء على 
، كالتفتيش القضائي، ال يحظى بدعم 

ً
وجودها، إال أن جهازا

إلقــرار هيكل تنظيمي له يعمل من خالله على تنفيذ أجندته 
في ضبط وتطوير المنظومة، وال يوكل له، ولألسف، حتى اآلن 
موظفون إداريون يسهمون في ممارسته لعمله المهم، بسبب 

إهمال مطالبه الحقة! 
ن العمل على تعديل قانون تنظيم القضاء، بعد  ، يتعيَّ

ً
أخيرا

تقييمه ومراجعته على نحو جاد يزيل كل العراقيل الواردة في 
القانون الحالي، وتعمل تلك التعديالت على استحداث آليات 
جديدة تسهم في رفع جودة العمل القضائي وكفاءته، وضبط 

أبعاده الفنية واإلدارية، بما ينعكس على خدمة العدالة.

مرافعة

البلدية: ضرورة نشر ثقافة البناء األخضر
للحفاظ على البيئة وترشيد الكهرباء والمياه وإعادة تدويرها

ــام  ــعــ ــــب الــــمــــديــــر الــ ــائـ ــ أكـــــــد نـ
لشؤون البلدية في محافظتي 
ــعــــود  حــــــولــــــي واألحـــــــــمـــــــــدي ســ
ــدبـــوس، ضــــرورة نــشــر ثقافة  الـ
البناء األخضر في المجتمعات 
ــتــــي  وتــــعــــزيــــز مــــفــــهــــومــــهــــا، والــ
تستهدف الحفاظ على البيئة، 
وتــقــلــيــل اســـتـــخـــدامـــات الــمــيــاه 
والكهرباء في المباني، إضافة 

إلى إعادة تدوير الهالك منها.
ــــوس، فــــي كــلــمــتــه  ــدبـ ــ ــال الـ ــ وقــ
بـــمـــؤتـــمـــر ومـــــعـــــرض الـــخـــلـــيـــج 
للمدن والمباني الخضراء، الذي 
انــطــلــق أمـــس ويــســتــمــر يومين 
تــحــت شــعــار »فـــرص االقــتــصــاد 
األخــــضــــر«، إن بــلــديــة الــكــويــت 
تــــعــــمــــل عــــلــــى تــــعــــزيــــز مـــفـــهـــوم 
»البناء األخضر« ووضعه ضمن 

أولويات عملها.
وأوضــــــــح الـــــدبـــــوس أن هـــذا 

الـــنـــوع مـــن الــبــنــاء يــحــمــل علما 
ــن شــأنــهــا  ــ وأدوات حـــديـــثـــة مـ
ــدامـــات الــمــيــاه  تـــرشـــيـــد اســـتـــخـ
ــاء، مــــشــــيــــرا إلـــــــى أن  ــ ــربـ ــ ــهـ ــ ــكـ ــ والـ
الـــكـــويـــت لــديــهــا مــجــمــوعــة من 
الــمــبــانــي الــقــائــمــة والــحــاصــلــة 
على شهادات دولية في البناء 
األخــــــضــــــر، ســــــــواء الــــشــــهــــادات 
ــة مـــن  ــ ــيـ ــ ــــضـ ــفـ ــ الـــــذهـــــبـــــيـــــة أو الـ

المنظمات الدولية.
وذكـــــر أن الــمــبــانــي الــقــائــمــة 
ــة الــــشــــداديــــة،  ــعـ ــامـ تـــتـــضـــمـــن جـ
والــمــشــروعــات الكبرى الجاري 
إنـــــــــشـــــــــاؤهـــــــــا مـــــــثـــــــل مـــــــشـــــــروع 
توسعة مــطــار الــكــويــت الــدولــي 
ــافــــة  ــنــــى الــــــركــــــاب 2«، إضــ ــبــ »مــ
إلـــى الــمــشــروعــات المستقبلية 
الكبرى، ومنها المدينة الطبية 
الــتــابــعــة لــمــؤســســة الــتــأمــيــنــات 

االجتماعية.

ــنــــت جـــامـــعـــة  ــلــ بـــــــدورهـــــــا، أعــ
ــاركـــت  ــا شـ ــهــ الــــكــــويــــت أمــــــس أنــ
فــي المؤتمر، مضيفة انــه أقيم 
عــلــى هــامــش الــمــؤتــمــر معرض 
ــدث  ــ ــلــــى أحــ ــوء عــ ــ ــــضــ يـــســـلـــط الــ
الـــمـــواد الــمــســتــخــدمــة فــي حفظ 
وتــــوفــــيــــر الــــكــــهــــربــــاء والـــــمـــــاء، 

ــيـــات الـــتـــبـــريـــد، وتـــبـــريـــد  ــنـ ــقـ وتـ
المدن، وإعــادة التدوير، وإدارة 
الـــنـــفـــايـــات والـــمـــيـــاه، ووســـائـــل 
التنقل الكهربائية والصديقة 
للبيئة، ووسائل وأجهزة المدن 
الذكية، والمهتمين بالمسؤولية 

االجتماعية للبيئة.

جانب من حضور مؤتمر الخليج

»حماية البيئة«: التوعية أفضل
السبل لمواجهة تغيرات المناخ

بهزاد: »الشرق األوسط األخضر« جعلت تغير المناخ أولوية
• عادل سامي

اعتبرت عضوة مجلس إدارة الجمعية الكويتية 
لحماية البيئة مديرة البرامج واألنشطة جنان بهزاد، 
ــراد فـــي مــواجــهــة  ــ أن أفــضــل األســالــيــب إلشـــــراك األفــ
تغيرات المناخ تتمثل في التوعية البيئية، وعمل 
بـــرامـــج جــمــاهــيــريــة تــســتــدعــي مــشــاركــة الــعــامــة في 

الفعاليات واألنشطة التوعوية.
وقــالــت بــهــزاد، خــالل مــحــاضــرة قدمتها بعنوان 
»دور مـــؤســـســـات الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي فـــي مــواجــهــة 
مخاطر تغيرات المناخ«، ضمن مشاركة الجمعية 
في ورشــة العمل الخليجية، التي تنظمها جمعية 
الهالل األحمر باالشتراك مع األمانة العامة لمجلس 
التعاون الخليجي، وبالتعاون مع االتحاد الدولي 
لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر ومكتب 
األمـــم الــمــتــحــدة لتنسيق الــشــؤون اإلنــســانــيــة حــول 
»قضايا التغير المناخي«، إن الجمعية ساهمت بعمل 
دراسة استطالعية لمعرفة أنشطة وإنجازات األعضاء 
من جمعيات النفع العام في الخليج والوطن العربي 
بمشاركة 16 جمعية نفع عــام عربية، مستعرضة 
أبرز التجارب لتلك الجمعيات وملقية الضوء على 
الــمــؤتــمــرات وورش العمل الــتــي تــم تنظيمها بهذا 

الخصوص.
وأشــارت إلى إدراج مخاطر التغير المناخي في 
برنامج »كل يوم كشتة« التلفزيوني البيئي التوعوي، 
الذي أنتجته الجمعية ضمن سلسلة توثيق الحياة 
الفطرية في الكويت وتوثيق الرصد البيئي لألمطار 

والسيول وآثارها على الكويت.

وأوضـــحـــت بـــهـــزاد، أن »الــمــنــظــمــات الــمــدنــيــة في 
منطقة الخليج العربي ومن خالل دعم جهود المملكة 
العربية السعودية بمبادرة الشرق األوسط األخضر 
تعمل على زيـــادة المسطحات الــخــضــراء مــن خالل 
التشجير ورعــايــة المحميات الطبيعية واالهتمام 

في السياحة البيئية«.
وأضـــافـــت أن وجــهــة الــنــظــر الــتــقــلــيــديــة لمنطقة 
الخليج بشأن قضية تغير المناخ، والطاقة المتجددة، 
 
ً
ومصادر الطاقة األحفورية التقليدية تغيرت كثيرا
فــي األعــــوام الماضية، ونــشــأ الكثير مــن المشاريع 
المرادفة لمبادرة الشرق األوسط األخضر جعلت من 

موضوع تغير المناخ أولوية للعمل البيئي.

بهزاد تلقي محاضرة خالل الورشة

بلدية الجهراء ترفع 9 سيارات مهملة
كشف مدير إدارة النظافة 
ــة وإشـــــغـــــاالت الـــطـــرق  ــامـ ــعـ الـ
بفرع بلدية الــجــهــراء محمد 
الجبعة أن الجولة الميدانية 
الـــتـــي تـــم تــنــفــيــذهــا بمنطقة 
الــجــهــراء أســفــرت عــن رفـــع 9 
ســـيـــارات مــهــمــلــة وإرســالــهــا 

لموقع حجز البلدية. 
ــى أن  ــ وأشــــــــار الـــجـــبـــعـــة إلــ
الــمــفــتــشــيــن بــجــمــيــع مـــراكـــز 
الــنــظــافــة وإشـــغـــاالت الــطــرق 
ومــتــابــعــة الــبــاعــة الجائلين 
ــــون  ــلـ ــ ــواصـ ــ ــة يـ ــظــ ــافــ ــحــ ــمــ ــالــ بــ
جــوالتــهــم الــمــيــدانــيــة لــرصــد 
ومتابعة المخالفين لألنظمة 
والــلــوائــح الــمــعــمــول بــهــا في 

إزالة سيارة مهملة

ــاذ اإلجـــــــــراءات  ــ ــخـ ــ ــلـــديـــة واتـ ــبـ الـ
 أن 

ً
القانونية حيالهم، مضيفا

الجولة األخيرة جاءت في إطار 

االهتمام الذي توليه البلدية 
لرفع مستوى النظافة بجميع 

المحافظات.

»جنح التمييز« تؤكد اختصاص النيابة بجرائم 
العنف األسري وعدم انعقاده لـ »التحقيقات«

فــي حــكــم قــضــائــي بــــارز، أكــدت حسين العبدالله
دائــــرة جــنــح التمييز اختصاص 
النيابة العامة بالتحقيق في جرائم 
ــري، وبـــعـــدم انــعــقــاد  ــ ــ الــعــنــف األسـ
االخــتــصــاص إلـــى اإلدارة العامة 
 إلى ما نصت 

ً
للتحقيقات، استنادا

عليه أحكام قانون العنف األسري. 
ــتـــي  ــكــــمــــة، الـ وأضـــــــافـــــــت الــــمــــحــ
ــا بـــــرئـــــاســـــة  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــكـ ــ أصــــــــــــــــــدرت حـ
المستشار محمد الخلف وعضوية 
ــان الــجــاســر  ــدنــ الـــمـــســـتـــشـــاريـــن عــ
ووليد الكندري وعبدالله الجمهور 
ــد الــــذويــــخ، أن الـــقـــانـــون لم  ــمـ وأحـ
يشترط لتطبيق أحكامه استمرار 
االرتـــبـــاط األســــري، وأن المحكمة 
الجزائية ملزمة في التحرز بتفسير 
القوانين الجزائية، والتزام جانب 
الدقة، وعدم تحميل عباراتها فوق 
ــه مــتــى مـــا كــانــت  ــ مـــا تــحــتــمــل، وأنـ
عــبــارة الــقــانــون واضــحــة ال لبس 
 
ً
ــعــد تعبيرا

ُ
فيها، فــإنــه يجب أن ت

 عن إرادة الشارع، وال يجوز 
ً
صادقا

االنحراف عنها عـن طريق التفسير 
أو التأويل. 

وكانت النيابة العامة أسندت 
 
ً
ــدا ــمـ ــم، أنــــــه أحـــــــدث عـ ــهـ ــتـ ــمـ إلــــــى الـ
ــا اإلصــــــابــــــات  ــهـ ــيـ ــلـ بـــالـــمـــجـــنـــي عـ
الموصوفة بالتقرير الطبي األولي، 
وكان ذلك على نحو محسوس على 
النحو المبين بالتحقيقات، وطلبت 
 لنص المادة 160 من 

ً
عقابه وفقا

قانون الجزاء والمواد 1/-1أ، 2، 22 
مــن الــقــانــون رقـــم 16 لسنة 2020 
بشأن الحماية من العنف األسري، 
 
ً
فـــأصـــدرت محكمة الــجــنــح حكما

 بالغرامة بقيمة مئة دينار، 
ً
غيابيا

ــم الـــرفـــض،  ــ فــــعــــارض الــمــتــهــم، وتـ
فطعن عــلــى الــحــكــم هــو والــنــيــابــة 
ــام محكمة الجنح المستأنفة،  أمـ
الــتــي قــضــت بــعــدم قــبــول الــدعــوى 

الجزائية بشأنها.
 ذلك القضاء القبول 

َ
وإذ لم يلق

ــة، فــطــعــنــت  ــامــ ــعــ ــيـــابـــة الــ ــنـ ــدى الـ ــ لــ
عليه »التمييز« بموجب عريضة، 
وأودعـــت مــذكــرة بأسباب طعنها 
بـــذات الــتــاريــخ، وإذ أحــيــل الطعن 
إلى هذه المحكمة التي نظرته علـى 
النحو المبين بمحاضر الجلسات.

ــالـــت دائــــــرة جــنــح الــتــمــيــيــز،  وقـ
في حيثيات حكمها، إن ما تنعاه 
النيابة العامة على الحكم المطعون 
فيه بالخطأ في تطبيق القانون، 
ــه اشــتــرط لتطبيق أحــكــام  ذلـــك أنـ
قانون الحماية من العنف األسري 
أن يكون سلوك الجاني في االعتداء 
، وهو 

ً
على المجني عليه مستمرا

ما لم يتطلبه القانون، ولم يرد به 
مما يعيبه ويستوجب تمييزه.

ــه لما  ولــفــتــت المحكمة إلـــى أنـ
كــان مــن المقرر وفــق نــص الــمــادة 
التعريفية األولى من القانون رقم 
16 لسنة 2020 بشأن الحماية من 
العنف األسري، أنه يكون للكلمات 
والعبارات التالية حيثما وردت في 
هذا القانون المعني المبين قرين 
كــل منها مــا لــم يــدل سياق النص 

على غير ذلك:
1 - األســـــــرة، وتـــشـــمـــل:  الــــزوج 
وزوجــة بعقد رسمي، وأبناءهما 
وأحفادهما. 2 - العنف األسري: كل 
شكل من أشكال المعاملة الجسدية 
أو النفسية أو الجنسية أو المالية، 
 عن 

ً
 أم امتناعا

ً
ســواء أكانت فعال

 بهما يرتكب من 
ً
فعل، أم تــهــديــدا

أحد أفراد األسرة ضد فرد أو أكثر 
 ما له من مسؤولية 

ً
منها، متجاوزا

قانونية، وفق األفعال أو الجرائم 
المنصوص عليها في التشريعات 
الوطنية كافة... 3 - )جهة التحقيق 
الــمــخــتــصــة الـــنـــيـــابـــة الــــعــــامــــة...(، 
والمادة رقم )8(: )لكل من تعرض 
لعنف مــن قبل أحـــد أفــــراد أسرته 

تقديم بالغ إما إلى اإلدارة المعنية 
أو لجهة التحقيق المختصة...(، 
ــادة رقــــم )9(: )تــحــرك  ــمــ وكـــذلـــك الــ
الدعوى في جرائم العنف األسري 
بناء على بــالغ من أي شخص أو 
جــهــة، ومـــع ذلـــك يــجــوز للمعتدي 
عليه أن يوقف سير اإلجراءات في 
الدعوى في أي حالة كانت عليها 

قبل صدور الحكم(. 
ــادة  ــمـ وبـــيـــنـــت الــمــحــكــمــة أن الـ
رقــم 22 تنص على أنـــه: »تختص 
ــة الـــــعـــــامـــــة بـــالـــتـــحـــقـــيـــق  ــ ــابـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الـ
والـــتـــصـــرف واالدعــــــــاء فـــي جميع 
الــجــرائــم الــمــنــصــوص عليها في 
هذا القانون«. كما أشارت المذكرة 
اإليضاحية لــذات القانون إلــى أن 
العنف سلوك مشين ومنبوذ في 
المجتمع، القترانه بالقوة المفرطة 
واإليـــــــــــــذاء الــــجــــســــدي والـــنـــفـــســـي 

لألشخاص.
ــه  ــ ــة أنـ ــمــ ــكــ ــحــ ــمــ وأوضــــــــحــــــــت الــ
ــد خلت  ــقــــدم، فــقـــ ــا تــ مــــن جـــمـــاع مــ
نــصــوص الــقــانــون رقـــم 16 لسنة 
2020 بــشــأن الحماية مــن العنف 
األســــري مــن وجــــوب تــوافــر شــرط 
نــمــطــي، هــو االســتــمــرار والتتابع 
الــثــابــت النــطــبــاق جـــرائـــم الــعــنــف 
األسري علــى أي واقعة، وإذ كان من 
المقرر وفــق قضاء هــذه المحكمة 
أن األصـــل أنــه التحرز فــي تفسير 
القوانين الجزائية والتزام جانب 
الدقة ذلك، وعدم تحميل عباراتها 
فــوق مــا تحتمل، وأنــه متى كانت 
عــبــارة الــقــانــون واضــحــة ال لبس 

 
ً
فيها، فــإنــه يجب أن تعد تعبيرا

 عن إرادة الشارع، وال يجوز 
ً
صادقا

االنحراف عنهـا عـن طريق التفسير 
أو التأويل.

ــة أنـــــــه مــمــا  ــمـ ــكـ ــنــــت الـــمـــحـ ــيــ وبــ
مفاده أن المادة األولى/ 2 من ذات 
القانون، السالف بيانه، قد عرفت 
الـــعـــنـــف األســــــــري بـــأنـــه كــــل شــكــل 
من أشكال المعاملة الجسدية أو 
النفسية أو الجنسية أو المالية، 
ــك الــفــعــل  ــم تــشــتــرط أن يــقــع ذلــ ولــ
بنمط مستمر أو متتابع، بـل يقع 
ولو كان ذلك النشاط يأتيه الجاني 

ألول مرة.
ــك،  ــ ــا كـــــــان ذلــ ــمــ وذكـــــــــــرت أنـــــــه لــ
وكانت النيابة العامة أسندت إلى 
الــمــطــعــون ضــــده تــهــمــة االعـــتـــداء 
 
ً
على المجني عليها زوجته حكما

بسبب أنه طلقها طلقة رجعية، ولم 
تنتِه عدتها - بالضرب، واحــداث 
اصــابــتــهــا الــمــوصــوفــة بتقريرها 
الطبي األولي وقيدها وفق جرائم 
قانون العنف األســري، وهو األمر 
الـــذي يعد وفــق صحيح القانون، 
وإذ خــالــف الــحــكــم الــمــطــعــون فيه 
هــــذا الــنــظــر وقــضــى بــإلــغــاء حكم 
محكمة أول درجة، والقضاء بعدم 
قــبــول الــدعــوى الــجــزائــيــة بشأنها 
ــر نمط  ــوافـ  عــلــى عــــدم تـ

ً
تــأســيــســا

االستمرار في واقعة العنف األسري 
عـد جنحة 

ُ
الماثلة، ومن ثم فإنهـا ت

اعتداء بالضرب عادية ال تختص 
بالتحقيق والتصرف واالدعاء بها، 
وتكون بهذه المثابة من اختصاص 

اإلدارة الــعــامــة للتحقيقات، فإنه 
يكون قد أخطأ في تطبيق القانون 
وفي تأويله، بما يستوجب تمييزه.
وأشـــارت المحكمة إلــى أنــه عن 
موضوع استئناف كل من النيابة 
الـــعـــامـــة والــمــتــهــم، ولـــمـــا كــــان من 
 وعلى ما جـرى بـه 

ً
المقرر قانونا

نص المادة 18 من القانون رقم 40 
لسنة 1972 بشأن حــاالت الطعن 
بالتمييز وإجراءاته أنه: »إذا حكمت 
محكمة الــتــمــيــيــز بــقــبــول الــطــعــن، 
فعليها أن تقضي فــي موضوعه 
 عــلــى مــســألــة 

ً
ــان قــــاصــــرا إال إذا كــ

االختصاص، فيقتصر الحكم علـى 
الفصل فيه، وعند االقتضاء تعين 

المحكمة المختصة....«.
ــت الـــمـــحـــكـــمـــة قــضــت  ــانــ وإذ كــ
ــم الــــمــــطــــعــــون  ــ ــكــ ــ ــحــ ــ بــــتــــمــــيــــيــــز الــ
ــقــــاضــــي بـــإلـــغـــاء الــحــكــم  فــــيــــه، والــ
المستأنف، وبعدم قبول الدعوى 
ــة بـــشـــأنـــهـــا، ولـــــم تــقــِض  ــيـ ــزائـ الـــجـ
فــي مــوضــوعــهــا، ومــن ثــم يقتصر 
قضاء هذه المحكمة على الفصل 
في مسألة االختصاص وصحته، 
ن معه، والــحــال كذلك،  وبما يتعيَّ
إعادة االستئناف لمحكمة الجنح 
المستأنفة للفصل في موضوعه، 
على نحو ما سيرد في المنطوق، 
فلهذه األســبــاب حكمت المحكمة 
ــي  ــ ، وفـ

ً
ــن شـــــــكـــــــال ــ ــعـ ــ ــطـ ــ ــول الـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ بـ

الموضوع بتمييز الحكم المطعون 
فيه، وبإعادة األوراق إلى محكمة 
الــجــنــح الــمــســتــأنــفــة، لــلــفــصــل في 

موضوع االستئناف.

متى ما كانت عبارة 
القانون واضحة 

ال لبس فيها فإنه 
 
ً
عد تعبيرا

ُ
يجب أن ت

 عن إرادة 
ً
صادقا
الشارع

المحكمة ملزمة 
بالتحرز في تفسير 

القوانين الجزائية 
وعدم تحميل 

عباراتها فوق ما 
تحتمل

»بيئة وقانونية البلدي« لم تحسم الئحة النظافة
الفارسي: موادها ال تتناسب مع توصيات اللجنة إلدارة النفايات بالبلدية

• محمد جاسم
عــقــدت الــلــجــنــة الــمــشــتــركــة 
بـــيـــن لـــجـــنـــة شـــــــؤون الــبــيــئــة 
واللجنة القانونية والمالية 
فــي المجلس الــبــلــدي، أمــس، 
اجــتــمــاعــهــا األول لــمــنــاقــشــة 

ـــدول الـــمـــقـــارنـــة لـــمـــشـــروع  جــــ
القرار الــوزاري بشأن »الئحة 

النظافة ونقل النفايات«. 
ــة الـــلـــجـــنـــة  ــيــــســ وقـــــالـــــت رئــ
علياء الفارسي، في تصريح، 
ــــان  إن هـــــــــدف االجــــــتــــــمــــــاع كـ
مناقشة الفصل األول وجــزء 

من الفصل الثاني، مبينة أن 
مواد الالئحة ال تتناسب مع 
تــوصــيــات الــلــجــنــة الــخــاصــة 
ــايـــات الـــبـــلـــديـــة،  ــفـ ــنـ بــــــــإدارة الـ
ــاء الـــالئـــحـــة  ــ ــقـ ــ و»ارتـــــأيـــــنـــــا إبـ
عــلــى الــجــدول ليتم تــزويــدنــا 
ــات مــــن الـــجـــهـــاز  ــظـ ــمـــالحـ ــالـ بـ

الــتــنــفــيــذي لــجــمــيــع اإلدارات 
ذات الصلة«. 

ــارســــي أن  ــفــ ــت الــ ــ ــحـ ــ وأوضـ
الالئحة تضم 5 فصول، وخال 
ــن تــعــريــف  ــ الـــفـــصـــل األول مـ
مصطلح »فرز«، كما أن المادة 
12 ذكــرت أن اإلدارة المعنية 
بــالــبــلــديــة تــتــولــى اتـــخـــاذ كل 
اإلجراءات الخاصة باإلشراف 
ومــــــتــــــابــــــعــــــة أعـــــــــمـــــــــال جـــمـــع 
ونـــقـــل الــنــفــايــات إلــــى مــواقــع 
معالجتها، ولكن في الواقع، 
مواقع المعالجة الحالية هي 
مواقع مرادم وليست معالجة 

وإعادة تدوير.
بـــــــدورهـــــــا، أكــــــــدت عـــضـــوة 
المجلس البلدي، المهندسة 
ــة الــــشــــلــــفــــان، أهـــمـــيـــة  ــفــ ــريــ شــ
إيــــــــالء قـــضـــيـــة الـــنـــظـــافـــة فــي 
 
ً
 بــــالــــغــــا

ً
الـــــــبـــــــالد اهـــــتـــــمـــــامـــــا

باعتبارها من أهــم القضايا 
الـــــــتـــــــي تــــــمــــــس الــــمــــجــــتــــمــــع، 
وتــفــادي أثــرهــا السلبي على 
حـــيـــاة الـــســـكـــان الــيــومــيــة من 
الجوانب الصحية والبيئية 
 عــن 

ً
ــة، فــــضــــال ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ واالقـ
المظهر غير الحضاري. 

ــــان إنــــهــــا  ــفـ ــ ــلـ ــ ــــشـ ــت الـ ــ ــ ــالـ ــ ــ وقـ
حرصت خالل اجتماع اللجنة 
على أن تكون الئحة النظافة 

الـــمـــعـــروضـــة أكـــثـــر شــمــولــيــة 
لمنظومة الــنــفــايــات البلدية 
 
ً
الــصــلــبــة واإلنــشــائــيــة، فضال

عــــــن كــــونــــهــــا تــــعــــكــــس رؤيــــــة 
واضــحــة مــواكــبــة لالستدامة 
تطمح للحد من ردم النفايات 
مع الحرص على أهمية إعادة 
تـــدويـــر ومــعــالــجــة الــنــفــايــات 
لالستفادة منها في جوانب 

مختلفة.
ــتـــرحـــت   وذكــــــــــرت أنــــهــــا اقـ
ــة لــــتــــكــــون  ــ ــحــ ــ ــالئــ ــ ــيــــح الــ ــقــ ــنــ تــ
ــع تــحــديــد   مــ

ً
ــا ــ ــــوحـ أكـــثـــر وضـ

الــــــمــــــســــــؤولــــــيــــــات اإلداريـــــــــــــــة 
والـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة والــــرقــــابــــيــــة 
لــتــشــمــل الــمــنــظــومــة الــكــامــلــة 
للتعامل مع النفايات، مشددة 
على الــتــزام الــالئــحــة بقانون 
الــهــيــئــة الــعــامــة للبيئة فيما 
ــايــــات الـــبـــلـــديـــة  ــفــ ــنــ يـــخـــص الــ
الصلبة واالنشائية، وااللتزام 
أيــضــا باستراتيجية البيئة 
للنفايات للوصول إلى توافق 
ــح جــهــات  ــوائــ بـــيـــن خـــطـــط ولــ
الــــدولــــة الــمــخــتــلــفــة بـــمـــا فــيــه 

منفعة للمصلحة العامة.
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المشهد ضبابي... والسيناريو يتكرر
 السعدون رفع الجلسة لليوم الثاني على التوالي لعدم حضور الحكومة

وسط ضبابية المشهد 
 ،

ً
السياسي، وكما كان متوقعا

رفع رئيس مجلس األمة 
أحمد السعدون الجلسة 

للمرة الثانية، أمس، بسبب 
عدم حضور الحكومة التي 

رفعت استقالتها إلى القيادة 
السياسية أمس األول، لتبقى 

بت 
ُ
الجلسات معلقة حتى ت

االستقالة، وما يتبعها من 
إجراءات قد تطول مدتها.

لــلــيــوم الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي، 
رفــع رئــيــس مجلس األمـــة أحمد 
الـــســـعـــدون الــجــلــســة التكميلية 
لــعــدم حــضــور الــحــكــومــة، إال أنه 
رفــعــهــا أمـــس فــي تــمــام التاسعة 
، بعد أن أبلغته الحكومة 

ً
صباحا

ــم يــؤجــلــهــا  بـــعـــدم حــضــورهــا ولــ
نصف ساعة كما فعل أمس األول.

وقــــــال الــــســــعــــدون قــبــيــل رفـــع 
الجلسة: على الرغم من اكتمال 
ــر الــدولــة  الــنــصــاب فـــإن األخ وزيـ
لشؤون مجلس األمة وزير الدولة 
ــــؤون اإلســـــكـــــان والـــتـــطـــويـــر  ــشـ ــ لـ
الــعــمــرانــي أبــلــغــنــي أمــــس بــعــدم 
 تـــرفـــع 

ً
حــــضــــور الــــحــــكــــومــــة، إذا

الجلسة وفــق الالئحة الداخلية 
إلى يومي 7 و8 فبراير المقبلين، 
وسط مطالبات عدد من النواب 
بـــنـــقـــاط نـــظـــام لـــلـــحـــديـــث، اال ان 

السعدون لم يسمح بذلك.
الى ذلك، قالت النائبة د. جنان 
بوشهري إن تعامل مجلس األمة 
مع ملف المعاشات االستثنائية 
كــــــان نــــمــــوذجــــا مـــثـــالـــيـــا لــلــعــمــل 
النيابي الذي تكاملت فيه األدوار 

التشريعية والرقابية.
وأكدت بوشهري في تصريح 
صحافي بمجلس األمة، عقب رفع 
الجلسة، أن استقالة الحكومة لن 
تمنع متابعتها مــلــف الــرواتــب 
االستثنائية، وأنــهــا فــي انتظار 
ــتــــصــــاديــــة  ــر الـــلـــجـــنـــة االقــ ــقــــريــ تــ
ــوزاريـــــة الــمــكــلــفــة بــبــحــث هــذا  الـــ

الموضوع.
وقــالــت: إنــنــي آثـــرت االنــتــظــار 
إلــى نهاية جلسة الــيــوم )أمــس( 

لــكــي أعـــرض بــعــض المعلومات 
ــتــــرض أن  ــفــ الــــتــــي كـــــــان مـــــن الــــمــ
ــي  ــتـ ــشـ ــاقـ ــنـ ــا أثـــــــنـــــــاء مـ ــ ــهــ ــ ــرحــ ــ أطــ
استجواب وزيــر الــدولــة لشؤون 

مجلس الوزراء براك الشيتان.

ال أدراج

وأكـــدت أن استقالة الحكومة 
ال تعني وضــع االســتــجــواب في 
األدراج خصوصا أن الهدف هو 
المحاسبة على االنحراف الذي 
حصل في األشهر الماضية في 
اســتــعــمــال الـــمـــادة 80 الــخــاصــة 

بالمعاشات االستثنائية.
وذكرت أن المحاور األخرى ال 
تقل أهمية عن هذا المحور، وان 
الــهــدف ليس استقالة الحكومة 
ــــالع الـــشـــعـــب الــكــويــتــي  ــا إطــ ــمـ إنـ
على بعض الحقائق ومحاسبة 
الــمــســؤول عــن هـــذه االنــحــرافــات 

وتقويمها.
وأوضحت أنه في 31/10/2022 
أصدر مجلس الوزراء قرارا بمنح 
معاش استثنائي للوزراء الجدد 
في الحكومة الحالية بناء على 
مذكرة مرفوعة من األمانة العامة 
لمجلس الــوزراء التابعة للوزير 

براك الشيتان.

رفع المعاشات

وأضافت انه بعد صدور قرار 
مجلس الوزراء بمنح المعاشات 
االســتــثــنــائــيــة بـــ 28 يــومــا صــدر 
قرار آخر أقر فيه مجلس الوزراء 

رفع المعاشات االستثنائية لكل 
الـــــــوزراء فـــي الــحــكــومــة الــحــالــيــة 
6 آالف ديـــنـــار، وذلــــك بــنــاء على 
مذكرة رفعت من األمانة العامة 

لمجلس الوزراء.
واعــتــبــرت أن هــذا األمــر يمثل 
ــادة 80  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ســــــــوء اســـــتـــــخـــــدام لـ
ــــالل شـــهـــر واحــــد  ــأن تـــصـــدر خـ ــ بـ
ــة الــعــامــة  ــ ــانـ ــ مــــذكــــرتــــان مــــن األمـ
لمجلس الـــوزراء بشأن الرواتب 
االســتــثــنــائــيــة، الـــمـــذكـــرة األولــــى 
ــدد رواتـــــب  ــجــ بــمــنــح الــــــــــوزراء الــ
ــادل رواتـــبـــهـــم  ــ ــعـ ــ اســـتـــثـــنـــائـــيـــة تـ
والــمــذكــرة الــثــانــيــة بــعــدهــا بـــ 28 
يــومــا تــمــنــح كــل الـــــوزراء رواتـــب 
استثنائية بزيادة قدرها 6 آالف 
دينار وهنا تقع مسؤولية الوزير 

الشيتان.
ــن  وأعــــــــــربــــــــــت بـــــــوشـــــــهـــــــري عـ
استغرابها من تأخر الحكومة في 

ــقــــديــــم دراســـــاتـــــهـــــا لــتــحــســيــن  تــ
الـــوضـــع الــمــعــيــشــي للمواطنين 
ومــمــاطــلــتــهــا فــــي الــــتــــعــــاون مــع 
مجلس األمة بملفات اقتصادية 
وسياسية مهمة، وفي الوقت ذاته 
ترفع رواتب الوزراء االستثنائية.

لـــــــــت: مـــــــــن األولــــــــــــى  وتـــــــــســـــــــاء
ــــب  ــرواتـ ــ ــتــــمــــام وزيــــــــــادة الـ بــــاالهــ
الــمــواطــنــون أم مجلس الـــوزراء؟ 
ــــى انـــتـــظـــارهـــا تــقــريــر  مـــشـــيـــرة إلـ
الــلــجــنــة االقـــتـــصـــاديـــة بمجلس 
الـــــــــوزراء والــــتــــي يـــرأســـهـــا وزيــــر 
النفط د. بدر المال بشأن فحص 
الـــقـــرارات السابقة الــتــي صــدرت 
خالل األشهر الماضية ومنحت 
رواتــب استثنائية من غير وجه 

حق.
ــال الـــنـــائـــب مــحــمــد  ــ بــــــــدوره، قـ
هـــــايـــــف إنــــــــه فــــــي حــــــــال إبــــطــــال 
مجلس األمة بحكم من المحكمة 

الـــــدســـــتـــــوريـــــة بــــســــبــــب أخــــطــــاء 
ــإن الـــحـــكـــومـــة يــجــب  ــ إجـــرائـــيـــة فـ
أن تحاسب ويــعــزل كــل مسؤول 
ــاد االجــــــــــراءات  ــ ــــخـ ــــي اتـ شـــــــارك فـ
الــخــاطــئــة، وأال يــمــر الــمــوضــوع 

مرور الكرام.
وأشار هايف إلى أن الحكومة 
ــــذت ثـــالثـــة أشــهــر  قـــالـــت إنـــهـــا اخـ
في دراسة موضوع االنتخابات 
حتى ال يــكــون هــنــاك أي إبــطــال، 
»ومـــن التناقض أن نــقــول اليوم 
ــنــــاك ابــــطــــاال او ان هــنــاك  ان هــ
ات خـــاطـــئـــة او ان هــنــاك  إجـــــــــراء

شبهة دستورية«.

أخطاء غير معقولة

وطالب بمحاسبة كل من قام 
بإشغال أهل الكويت ومؤسسات 
الــــــدولــــــة وجــــمــــيــــع الـــمـــرشـــحـــيـــن 

وتــســبــب فــي هـــذه األخـــطـــاء غير 
المعقولة وغير المنطقية، »وذلك 
إذا كــنــا فــي نــهــج جــديــد وتــوجــه 

جديد وإصالح«.
من ناحية أخرى، شدد هايف 
على ضرورة تعديل قانون غرفة 
التجارة وتعديل آلية التصويت 
وخفض الــرســوم التي تفرضها 
مع اإلبقاء عليها وعدم هدم هذه 

المؤسسة العريقة.
وقال هايف إن بعض وسائل 
اإلعــالم تداولت مغالطات بشأن 
ــــن غـــرفـــة  ــابــــق عـ تـــصـــريـــحـــه الــــســ
التجارة، مشيرا إلى أن »البعض 
تصور من هذا التصريح بأنني 
مع غرفه التجارة الحالية وذلك 
ألحد أمرين؛ إما انه جاهل أو لم 
يــســمــع الــتــصــريــح كــامــال أو أنــه 
ممن يتصيدون في الماء العكر 
ويــــدلــــســــون، فـــكـــمـــا هــــو مــعــلــوم 
هناك بعض الوسائل اإلخبارية 
التي دأبت على تضليل الشارع 
ــــراض هم  ــداف وأغـ الــكــويــتــي ألهــ

أعلم بها«. 
وجدد هايف تأكيده ضرورة 
ــة ســــواء  ــدم أي مـــؤســـسـ ــ ــدم هــ ــ عــ
غـــرفـــة الــــتــــجــــارة أو غـــيـــرهـــا مــن 
المؤسسات العريقة، مشيرا إلى 
ــارض إلـــغـــاء هــيــئــة الــقــرآن  أنـــه عــ
وطالب بتعديل اإلدارة، كما طالب 
أيـــضـــا بــتــعــديــل إدارة صــنــدوق 

المشاريع.

»التأمينات«: 4 فئات تتضرر من سحب »المعاشات االستثنائية«
1- من يتقاضاها وليس لديه راتب تقاعدي

3- أصحاب المعاشات الذين استفادوا من االستبدال
2- المستحقون بعد وفاة صاحب المعاش لبقائهم دون دخل

ة واجبة النفاذ
ّ
4- َمن صدرت بأحقيتهم أحكام قضائية بات

● محيي عامر
ــــت حــــــذرت الـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــلــتــأمــيــنــات  فــــي وقـ
االجــتــمــاعــيــة مـــن أن ســحــب قــــــرارات مــنــح الــمــعــاشــات 
االستثنائية الصادرة بناء على أحكام المادة 80 من 
قانون المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية يترتب 
عليه بــقــاء العديد مــن الــحــاالت دون مــعــاش تقاعدي، 
أكــــدت أن إلــغــاء هـــذه الـــمـــادة يــخــرج عــن اختصاصها 

بإبداء الرأي فيه.
جاء ذلك ردا على االقتراح بقانون بشان إلغاء المادة 
80 من قانون المؤسسة، الذي قدمه النواب مهند الساير 
وعبدالله المضف وعبدالوهاب العيسى وحسن جوهر 
وعبدالكريم الكندري، في المذكرة التي نظرتها اللجنة 
المالية مؤخرا، وطلبت اللجنة معلومات إضافية من 
المؤسسة بناء على ما ورد فيها. وحــددت المؤسسة 
بالمذكرة 4 فئات لم يعالجها االقتراح بقانون المقدم، 
حيث قالت: يترتب على سحب قرارات منح المعاشات 
االســتــثــنــائــيــة الـــصـــادرة بــنــاء عــلــى أحـــكـــام الـــمـــادة 80 
مــن قــانــون الــتــأمــيــنــات االجــتــمــاعــيــة، بــقــاء الــعــديــد من 
الحاالت دون معاش تقاعدي، باعتبار أن تلك الحاالت 
لــم تستحق الــمــعــاش الــتــقــاعــدي بــســبــب عـــدم اكــتــمــال 
الشروط الالزمة لالستحقاق السيما السن القانونية، 
وكذا بالنسبة لغير الكويتيين الذين تقرر لهم المعاش 
تقديرا لجهودهم وانتهاء خدماتهم بالوفاة أثناء تأدية 
الواجب، فضال عن عدم إمكانية الجمع بين المعاش 
التقاعدي والمرتب بالنسبة لغير الحاالت التي يسري 
بشأنها القرار رقم 5 لسنة 1978 بشأن تحديد قواعد 
الجمع، وتعيين الحد األدنــى للنصيب، وكــذا القانون 
رقم 47 لسنة 2005 بشأن إعــادة تعيين أعضاء هيئة 
التدريس السابقين بجامعة الكويت والهيئة العامة 

للتعليم التطبيقي والتدريب إلى العمل.

مراكز قانونية 

وشددت المؤسسة على أن المقترح المعروض بما 
يقرره من سحب قــرارات منح المعاشات االستثنائية 
الــصــادرة بــنــاء على الــمــادة 80 مــن قــانــون التأمينات 
االجتماعية لــم يعالج الــعــديــد مــن الــحــاالت الواقعية 
والمراكز القانونية التي نشأت في ظل تلك القرارات، 

وهي كاآلتي:
ــائــــي عــلــى  ــنــ ــثــ ــتــ - حـــــــــاالت تـــــوزيـــــع الــــمــــعــــاش االســ
المستحقين بعد وفـــاة صــاحــب المعاش ومــا يترتب 
على سحب تلك القرارات من بقائهم دون مصدر للدخل 
واإلعالة، باعتبار أن هذا المعاش أصبح بمنزلة المعيل 

لهم بعد وفاة صاحبه )ومن ذلك المعاشات االستثنائية 
التي تم توزيعها على أوالد الشهداء(.

- أصحاب المعاشات االستثنائية الذين استفادوا 
من صرف مبلغ االستبدال، وفقا للمادة 77 من قانون 
التأمينات االجتماعية، وكذا صرف المعاشات المقدمة 
وفـــقـــا لــلــمــادة 112 مـــكـــررة مـــن ذات الـــقـــانـــون والـــذيـــن 
يقومون بالسداد خصما من هذا المعاش حتى تمام 
استيفاء المؤسسة مستحقاتها من القيمة االستبدالية 
والمعاشات المقدمة، حيث لم يعالج المقترح مآل تلك 
المبالغ وكيفية استيفاء المؤسسة لها من أصحاب 
المعاشات االستثنائية بعد إيقاف وسحب قراراتهم 
السيما بالنسبة ألصــحــاب الــمــعــاشــات االستثنائية 
 
ً
بالكامل الذين ال يستحقون المعاش التقاعدي وفقا

لقوانين وأنظمة التأمينات االجتماعية.
- لم يعالج المقترح الحاالت التي صــدرت بشأنها 
أحكام قضائية نهائية باستحقاق المعاش االستثنائي، 
وكذا باستمرار صرفه باعتبارها أحكاما باتة واجبة 
الـــنـــفـــاذ، وال يــجــوز مــخــالــفــتــهــا وعــــدم تــنــفــيــذهــا، وقــد 
استقرت أحكام »التمييز« على أن األصــل أنــه إذا نيط 
بجهة إدارة اختصاص معين بمقتضى القانون فال 
يــجــوز لها أن تــنــزل عنه إال إذا تضمن الــقــانــون نصا 

يجيز ذلك.
واكدت المؤسسة أنه بالرجوع إلى القوانين المقارنة 
تبين وجـــود نــصــوص مماثلة فــي أنــظــمــة التأمينات 
االجتماعية والتقاعد في بعض الدول كاإلمارات وقطر 
وعمان ومصر، وبما مؤداه أن هذه المكنة متاحة في 
بــعــض الــــدول لمعالجة الـــحـــاالت الــتــي ال تستوعبها 
أنظمة التأمينات االجتماعية، إما لعدم توافر شروط 
االستحقاق فيها طبقا للقانون، أو ألن مــا هــو مقرر 

وفقا لها ال يكفي لمعالجة أوضاع تلك الحاالت، أو ال 
يتناسب مع ما قدمته من خدمات جليلة، أو لغير ذلك 
من األسباب بما في ذلــك األسباب التي تشمل حاجة 
الدولة لتجديد الدماء في بعض الحاالت، مضيفة: »وقد 
سبق لمجلس الوزراء اللجوء ألحكام المادتين 80 و19 

المشار إليهما لذات األغراض«.
وفـــي خــتــام رأيــهــا قــالــت: »لــمــا كـــان دور المؤسسة 
بالنسبة للمعاشات والــمــكــافــآت االستثنائية بشكل 
عــام يقتصر على صرفها مــع تحّمل الــخــزانــة العامة 
بتكلفتها، وكان مجلس الوزراء هو الجهة المقرر لها 
قانونا سلطة المنح، ومن ثم فإن أية ضوابط ترتبط 
بما يــرى تحقيقه من أغــراض أو معالجات عن طريق 
المعاشات أو المكافآت االستثنائية باعتباره المهيمن 
على مصالح الدولة والمختص برسم السياسة العامة 
للحكومة، وكان في الغاء المادة 80 المشار إليها إلغاء 
لهذه السلطة التي ال تتحمل المؤسسة األثــر المالي 
لها، فإنه يخرج عن اختصاص المؤسسة إبداء الرأي 

في مقترح إلغاء السلطة المذكورة.

مذكرة المكتب الفني

وحــصــلــت »الـــجـــريـــدة« عــلــى مـــذكـــرة للمكتب الفني 
للجنة أعدها المستشار د. فــارس النجادا، قــال فيها 
جاء االقتراح بقانون ليلغي نص المادة ۸۰ من قانون 
التأمينات وسحب القرارات التي سبق أن صدرت بمنح 

تلك المعاشات وتسوية اآلثار الناجمة عنها.
وبـــالـــعـــودة الـــى االقـــتـــراح بــالــقــانــون نــجــده تضمن 
مادتين، األولــى وفيها الغاء الــمــادة ٨٠، وهــذه المادة 
ــرار مـــن مــجــلــس الـــــــوزراء منح  ــقـ تــنــص عـــلـــى: يـــجـــوز بـ

مـــعـــاشـــات أو مـــكـــافـــآت اســتــثــنــائــيــة لـــلـــمـــؤّمـــن عــلــيــهــم 
وأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم أو لغيرهم 
من الكويتيين ولــو كانوا غير خاضعين ألحكام هذا 
القانون، ومع عدم اإلخالل بما يقرره مجلس الوزراء من 
أحكام خاصة تسري على هذه المعاشات والمكافآت 

االستثنائي.
والمادة الثانية، وفيها قيام مجلس الوزراء بسحب 
قــرارات منح المعاشات االستثنائية وتسوية رواتــب 
المشمولين بــقــرارات االستثناء بإعادتها للمعاشات 

التقاعدية القانونية قبل االستثناء.
وعـــن الــــرأى الــقــانــونــي )فــيــمــا يتعلق بــالــنــص على 
ــال: ال يــوجــد مـــا يــمــنــع دســتــوريــا  إلـــغـــاء الـــمـــادة ٨٠( قــ
وقانونيا من الغاء النص، وعند الغاء المادة ٨٠ ال بّد 

من مالحظة اآلتي:
بإلغاء المادة ٨٠ ستلغى الرخصة الممنوحة لمجلس 
الوزراء بإصدار قرارات بمنح مكافآت أو معاشات، وإذا 
كانت هناك رغبة بمنح معاشات أو مكافآت استثنائية 

فاألمر سيحتاج إلى قانون.
وإذا اقتصر القانون فقط على إلغاء المادة ٨٠، فإن 
أثر النص فوري منذ تاريخ العمل بالقانون الجديد، 
ولن يسري على األحوال السابقة التي منحت معاشات 

ومكافآت استثنائية.

إشكاالت قانونية 

وبشأن المادة الثانية، وهي التي تتعلق بالنص على 
سحب قرارات منح معاشات استثنائية وتسوية رواتب 
المشمولين بــقــرارات االستثناء بإعادتها للمعاشات 
التقاعدية القانونية قبل االستثناء، أوضــح النجادا 

أن هــذه الــمــادة تثير العديد من اإلشــكــاالت القانونية 
والواقعية ومنها:

1 - تثير المادة شبهة عدم الدستورية، ألنها تتضمن 
اثرا رجعيا يمس بأفراد نشأت لهم حقوق في ظل قانون 
صــدر ونــفــذ صحيحا، وفــيــه مــســاس بمراكز قانونية 
ومالية نشأ مركزها في ظل قانون سابق ال يجوز مسه 
بقانون الحــق، كما أن األثــر الرجعي أمر استثنائي ال 

يقاس عليه وال يتوسع فيه.
2 - النص يطلب من مجلس الــوزراء سحب قــرارات 
منح معاشات استثنائية، فهل يحق السحب في هذه 

الحالة؟
كما هو معلوم سحب القرار اإلداري شرع لتمكين 
جهة اإلدارة من تصحيح خطأ وقعت فيه، ويقتضي ذلك 
أن يكون القرار المراد سحبه صدر مخالفا للقانون، وقد 
استقر القضاء على أن القرارات اإلدارية التي تولد حقا 
أو مركزا شخصيا لألفراد ال يجوز سحبها في أي وقت 
متى صدرت سليمة، فالقاعدة العامة هي عدم رجعية 
القرارات اإلدارية، فاألصل ان آثار القرار اإلداري السليم 
تمتد إلى المستقبل وال تنصرف إلى الماضي، حماية 
للمراكز القانونية التي كانت قائمة قبل صدور القرار.

ــاس ال يــمــكــن تــســويــة  ــأنــ ــد يــتــعــلــق بــ 3 - الـــنـــص قــ
أوضــــاعــــهــــم، ألنــــهــــم أصـــــال لــــم يـــكـــونـــوا مــــن أصـــحـــاب 
الــمــعــاشــات أو يــعــمــلــوا فــكــيــف ســتــســوى مــعــاشــاتــهــم 
وتعاد معاشاتهم التقاعدية القانونية قبل االستثناء، 
خــاصــة ان إقـــرار الــمــادة ٨٠ كــان مــن أسبابه إثــابــة من 
يؤدون خدمات جليلة للبالد سواء كانوا يعملون لدى 

صاحب عمل أو ال.
ــق بــجــمــاعــات ولــيــس أفـــــرادا، فهناك 

ّ
4 - الــنــص تــعــل

استخدامات سابقة للمادة، تشير الى انها استخدمت 
فــي إطــــار مــكــافــآت الــعــســكــريــيــن أو جـــزء مــن إجــــراءات 
اإلحــاالت الى التقاعد، ووفق اإلحصائيات المنشورة 
تنقسم شريحة المستفيدين من المعاشات االستثنائية 
إلــى مجموعتين، األولــى وفقا للقوانين الــصــادرة من 
مجلس الوزراء وبلغ عددهم ٣١٠٥١ مستفيدا، واألخرى 
وفــقــا لــــقــــرارات خــاصــة ٢٦٤٥ مــســتــفــيــدا، مــنــهــم ٢٥٩٢ 
يــتــقــاضــون أقـــل مــن ٣ آالف ديــنــار مــقــابــل ٢٤ متقاعدا 
يتقاضون معاشات ما بين ٣ آالف و5 آالف دينار، و۲۸ 
متقاعدا يتقاضون ما بين 5 آالف و۱۰ آالف، ومستفيد 

واحد من معاش يتجاوز ۱۰ آالف.
وفي ختام مذكرته قال: »لذلك كله، نرى عدم الموافقة 
على المادة الثانية من االقتراح بقانون لألسباب التي 
أبديناها، وال مانع من إلغاء المادة األولى، أو تقييدها، 
أو وضع ضوابط لها، بالشكل الذي ترغب فيه اللجنة«.

الدمخي يدعو 
إلى التهدئة

ــا الــنــائــب د. عـــادل   دعــ
ــى الـــتـــهـــدئـــة  ــ ــ ــي الـ ــخــ ــدمــ الــ
والــــــتــــــعــــــاون الــــنــــيــــابــــي - 
ــي، والــــــتــــــعــــــاون  ــ ــابــ ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــ ال
النيابي - الحكومي، كما 
ــا الــحــكــومــة لمواجهة  دعـ
ــيـــاســـي مــع  الــــخــــالف الـــسـ
المجلس من أجل تحقيق 

المصلحة العامة.
ــي فـــي  ــ ــخــ ــ ــدمــ ــ وقــــــــــــال الــ
تــــــــصــــــــريــــــــح صــــــحــــــافــــــي: 
ــنـــي الـــبـــعـــض عــلــى  ــلـــومـ يـ
الدعوة للتهدئة، نعم أنا 
أدعـــو للتوافق النيابي - 
النيابي، وأدعــو للتوافق 
النيابي - الحكومي، فهذا 
مطلب لــن أحــيــد عــنــه، ما 
يحصل الــيــوم مــن هــروب 
الــحــكــومــة مـــن الــمــواجــهــة 
وانسحابها مــن الجلسة 
ــــن انــــتــــقــــدتــــه،  أنــــــــا اول مــ
والظاهر نوع من الصراع 
ت منه، 

ّ
والنزاع الناس مل

وتقول ان كل يوم استقالة 
وحــــل مــجــلــس الــــى مــتــى، 
فالحكومة التي ال تتوقع 
ــا ال تـــســـتـــطـــيـــع أن  ــ ــــالفـ خـ

تدير بلدا.
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 فهد تركي 
وعلي الصنيدح

اجتماع سابق للجنة المالية

السعدون يرفع الجلسة ... واألعضاء في أحاديث مشتركة )تصوير عبدالله الخلف(

المكتب الفني لـ »المالية« البرلمانية: تطبيق القانون بأثر رجعي يثير إشكاالت قانونية وواقعية عديدة

 
ً
 استثنائيا

ً
م راتبا

ّ
 بوشهري: لم أتسل

بعد عضوية »البلدي«
نفت النائبة جنان بوشهري تسلمها أي رواتب استثنائية من 
الحكومة، قائلة »استخرجت شهادة من التأمينات بتاريخ 12 الجاري 
عن طريق تطبيق سهل، وكنت سأسلمها للوزير الشيتان على منصة 
مي راتبا استثنائيا«. وأضافت بوشهري: 

ّ
االستجواب تثبت عدم تسل

»أتسلم راتبا تقاعديا من بعد نهاية عضويتي في المجلس البلدي، 
وبالتالي فإن قرار الحكومة برفع معاشات الوزراء ال ينطبق علّي«، 

م معاشا استثنائيا ألعلنت عنه.
ّ
مؤكدة أنها لو كانت تتسل

 
ً
ًهايف لعزل المتسبب في »اإلبطال« سياسيا

وتعويض المرشحين ماليا
ضــمــن تصريحه أمـــس، طــالــب الــنــائــب هايف 
فــي حــال إبــطــال المجلس الــحــالــي، بسن قانون 
لمحاسبة كــل مــن أبــطــل هـــذه الــمــجــالــس بعزله 
 أن الــمــســؤول عــن ذلــك األمـــر ال 

ً
سياسيا، مــؤكــدا

يستحق أن يدير دولة أو انتخابات أو حكومة.
وقـــال هــايــف إن اســتــغــالل الــمــوضــوع ووضــع 
النواب تحت رحمة المحكمة الدستورية والتهديد 

باإلبطال حال عدم تجانس المجلس والحكومة 
وتكرار هذا المشهد أمر غير صحيح، وال يمكن 

أن يقبله الشارع الكويتي«.
وطالب بضرورة تعويض كل من بذل جهدا في 
االنتخابات سواء من مؤسسات الدولة والقضاة 
وموظفي الدولة وكذلك المرشحين الذين دفعوا 

أمواال طائلة، ومنهم من فاز ومنهم من لم يفز.

https://www.aljarida.com/article/12261
https://www.aljarida.com/article/12267
https://www.aljarida.com/article/12253
https://www.aljarida.com/article/12253
https://www.aljarida.com/article/12333
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عادل سامي

الوفد الطبي أبدى 
إعجابه بالكلية 

وبالبيئة التعليمية 
واألكاديمية

سلة أخبار

»التراث« تنظم سلسلة 
دروس »أفال يبصرون«

»المنابر القرآنية« تصدر 
 للغة اإلشارة

ً
قاموسا

ً»طالب العلم«: سداد 
الرسوم لـ 345 طالبا

نظمت جمعية إحياء 
التراث اإلسالمي سلسلة 
من الشروحات والدروس 

والدورات العلمية والثقافية 
تحت شعار »أفال يبصرون«.

وقالت الجمعية، في بيان 
أمس، إن الدورات تتضمن 

درسا أسبوعيا بعنوان »حسن 
الخاتمة... أسباب وعالمات« 

للشيخ محمود الدليل، في 
ديوانية لجنة العمرية. 

وأضافت: كما نظمت الجمعية 
 في 

ً
 أسبوعيا

ً
 درسا

ً
أيضا

»ترجمة أبي سفيان بن 
حرب رضي الله عنه« للشيخ 

خالد الحميدي بديوانية 
فرعها في األندلس. ودعت 

الجمعية طلبة العلم للمشاركة 
في فعاليات الدورات 

والمحاضرات والدروس التي 
تقيمها، األمر الذي يعود 

عليهم بالنفع والفائدة في 
دينهم ودنياهم.

يذكر أن فرعي الجمعية في 
منطقتي العمرية واألندلس 
يضمان العديد من اللجان 
التي تتولى مسؤولية نشر 
الكلمة الطيبة في المجتمع، 

والتصدي بالحكمة والموعظة 
الحسنة لعوامل االنحراف 
العقائدي واألخالقي التي 

تستهدف قيم ومثل المجتمع.

كشف رئيس مجلس إدارة 
جمعية المنابر القرآنية، 

د. محمد الشطي، عن إعداد 
الجمعية أول عمل تربوي 

علمي يخص لغة فئة الصم 
والبكم وهو )قاموس لغة 

اإلشارة( الذي سيتمكن من 
خالله حتى ذوو األفراد من 
التأقلم والتفاهم معهم دون 

عناء أو تعب. وذكر الشطي أن 
القاموس يتضمن مجموعة 

من المعارف وما يحتاجه 
الصم في التعامل مع اآلخرين 

باألماكن العامة كالمستوصف 
والمستشفى والمدرسة 
والمكتبة والمواصالت 

العامة ومركز الشرطة، وكذلك 
التعريف بدول مجلس 

التعاون الخليجي وعواصمها 
وأهم المدن والموانئ فيها، 

إضافة الى التعريف بأيام 
األسبوع وبأفراد األسرة 

واألقرباء وغيرهم، وكذلك 
التعريف باألرقام، ليتمكنوا 

من معرفة العمليات 
الحسابية، كما يتضمن 

القاموس بلغة اإلشارة أيضا 
الحروف الهجائية لتعليم 

القراءة والكتابة.

أكد مدير لجنة طالب العلم، 
التابعة لجمعية النجاة 
الخيرية، خالد الكندري، 

اهتمام اللجنة الحثيث بدعم 
ملف تعليم الطالب األيتام 

وضعاف الدخل وأبناء 
السجناء والمرضى داخل 

الكويت. وأعلن الكندري، 
في بيان له، أمس، إنجازات 

لجنة طالب العلم خالل 
الفصل الدراسي األول من 

العام الدراسي الحالي، حيث 
تكفلت اللجنة بسداد الرسوم 

 داخل 
ً
الدراسية لـ 345 يتيما

الكويت موزعين على ٢٢٧ 
أسرة. وأضاف: »ينتسب 

الطالب األيتام المستفيدون 
من لجنة طالب العلم إلى 

54 مدرسة داخل الكويت«، 
 أن اللجنة تتلقى 

ً
موضحا

 ،
ً
طلبات المساعدة إلكترونيا

ثم تقوم بفحص كل حالة 
بشكل دقيق، والتأكد من 

األوراق الثبوتية، واختيار 
الحاالت المستوفاة للشروط، 

بعدها يتم إيصال المساعدات 
 بيد للمدارس التعليمية 

ً
يدا

التابع لها الطالب، وتوثيقها 
من خالل »شيكات« رسمية.

العتل: تعزيز التعاون مع اتحاد 
المهندسين الفلسطينيين

أكـــــــــــــــــــد رئــــــــــــيــــــــــــس جـــــمـــــعـــــيـــــة 
المهندسين، م. فيصل العتل، دعم 
الجمعية لألشقاء الفلسطينيين، 
ــلـــى تــعــزيــز   الــــحــــرص عـ

ً
مـــــجـــــددا

الـــعـــمـــل الـــمـــشـــتـــرك مــــع االتــــحــــاد 
العام للمهندسين الفلسطينيين 
وفتح مزيد من مجاالت التعاون 
مع الزمالء العاملين في الكويت.

جاء ذلك خالل استقبال العتل 
لرئيس االتحاد العام للمهندسين 
ــكــــويــــت، م.  ــالــ الــفــلــســطــيــنــيــيــن بــ
هشام كامل، وأمين السر م. علي 
الزبيدي، ورئيس مكتب االرتباط 
لنقابة المهندسين األردنيين م. 

عمر الحمود.
 مــن 

ً
ــاء عـــــــــــددا ــ ــقـ ــ ــلـ ــ وتـــــــنـــــــاول الـ

المواضيع ذات االهتمام المشترك 

في مقدمتها تشكيل لجنة ارتباط 
ــة الـــمـــهـــنـــدســـيـــن  ــابـ ــقـ ــنـ جـــــديـــــدة لـ
األردنـــيـــيـــن وبــحــث األمـــــور الــتــي 
تهّم المهندسين الفلسطينيين 
واألردنيين في الكويت واالعتراف 

ــة بــعــد  ــيـ ــنـــدسـ ــهـ بــــالــــشــــهــــادات الـ
ات الــتــحــقــق عبر  تــطــبــيــق إجــــــراء
ــا فـــلـــو« وتـــحـــديـــث قـــوائـــم  ــ ــداتـ ــ »الـ

الجامعات المعترف بها. 

العتل خالل استقباله وفد المهندسين الفلسطينيين

الغصاب يدعو إلى اعتماد إحدى مدارس 
 لـ »األساسية«

ً
المنطقة الجنوبية فرعا

● أحمد الشمري
دعا مساعد العميد للشؤون 
األكـــاديـــمـــيـــة فـــي كــلــيــة الــتــربــيــة 
األســــاســــيــــة بـــالـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
للتعليم التطبيقي والتدريب، 
ــاب، وزيــــر  ــغــــصــ ــه الــ ــلـ ــدالـ ــبـ د. عـ
التربية وزيـــر التعليم العالي، 
د. حمد الــعــدوانــي، ومسؤولي 
ــــى تـــوفـــيـــر إحــــدى  ــة« إلـ ــيـ ــربـ ــتـ »الـ
المدارس أو أحد مباني الوزارة 
غـــيـــر الــمــســتــغــلــة فــــي الــمــنــطــقــة 
الجنوبية، وتهيئتها بالشكل 
 
ً
الــصــحــيــح لــتــكــون فــــرع جــديــدا

لكلية التربية األساسية.
وأشار الغصاب، في تصريح 
صحافي أمس، الى أن فتح فرع 
للكلية فــي المنطقة الجنوبية 
ــعــب دراســيــة 

ُ
يسهم فــي فــتــح ش

أمــــام الــطــلــبــة الـــذيـــن يــتــأخــرون 
ــيـــر شــعــب   لــــعــــدم تـــوفـ

ً
ــا ــ ــيــ ــ دراســ

دراســـيـــة لــهــم، وذلـــك عــلــى غــرار 
إعـــادة فتح مركز علوم البحار 

لطلبة كليات جامعة الكويت.
ــلـــبـــة الـــمـــنـــاطـــق  وذكــــــــر أن طـ
الــجــنــوبــيــة يــعــانــون بــاســتــمــرار 
الـــعـــديـــد مـــن الــمــشــاكــل، بسبب 
ُبعد المسافة من منازلهم إلى 
الــكــلــيــة فــي منطقة الــعــارضــيــة، 
إضــافــة إلـــى االزدحــــــام الــشــديــد 
واالخـــتـــنـــاقـــات الـــمـــروريـــة الــتــي 

تواجه الطلبة.
وأثـــنـــى الــغــصــاب عــلــى قـــرار 
أعضاء مجلس األمة اإلسراع في 
المطالبة بإنشاء معاهد وكليات 
تابعة للهيئة الــعــامــة للتعليم 
التطبيقي والتدريب في مدينة 
صباح األحمد السكنية لإلناث 

ــا إلــــى ضــــرورة  ــيـ والــــذكــــور، داعـ
توفير الميزانية الالزمة لتسريع 

تنفيذ هذا المشروع.

عبدالله الغصاب

المشاركون بمؤتمر الجراحين زاروا »القانون الكويتية«
جالوا على قاعات الكلية ومحكمتها الصورية... واطلعوا على نظام التسجيل

اعلنت كلية القانون الكويتية 
 من 

ً
العالمية »KILAW« أن وفدا

األســـاتـــذة األطـــبـــاء المشاركين 
فـــي الــمــؤتــمــر الــعــالــمــي الــثــامــن 
ــة  ــاســ ــرئــ ــر لــــلــــجــــراحــــيــــن بــ ــ ــــشـ عـ
الطبيب الجراح الكويتي موسى 
خــورشــيــد الــــذي نــظــمــتــه وزارة 
الصحة، زار الكلية، أمس األول.

وذكـــرت »KILAW«، فــي بيان 
صحافي أمس، أن الوفد الطبي 
الــزائــر جــال فــي مختلف أرجــاء 
الكلية، وشملت جولته األقسام 
العلمية، والــقــاعــات الــدراســيــة، 
وقــــاعــــة الـــمـــحـــكـــمـــة الـــصـــوريـــة، 
والمكتبة، كما اطلع على نظام 
الــتــســجــيــل والــتــقــويــم، وتــعــّرف 
التقنيات الحديثة المستثمرة 
ــل الـــتـــواصـــل  ــ ــائــ ــ ــيـــهـــمـــا، ووســ فـ
بين الجهات اإلداريــــة المعنّية 
ــن نــاحــيــة  ــ ــقــــرر مـ ــمــ ومـــــــــدرس الــ
ــالــــب مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــرى،  والــــطــ
 
ً
وإدخال التعليم الرقمي عنصرا

 في طرائق التدريس.
ً
أساسيا

وافادت الكلية بأن الوفد اطلع 
عــلــى مـــرافـــق الــكــلــيــة والــمــبــانــي 
الجديدة، وما ضمته من مرافق 
مـــتـــطـــورة، ال ســيــمــا الـــمـــســـرح، 
والمالعب الرياضية، وصاالت 
ــة، وحــــمــــام  ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ ــبـ ــ الــــتــــربــــيــــة الـ
الـــســـبـــاحـــة الــــخــــاص بـــالـــطـــالب 

والطالبات.
ــد اســتــمــع  ــوفــ  وبـــيـــنـــت أن الــ
لـــــــشـــــــرح مـــــــوجـــــــز عـــــــــن الـــــــــــدور 
ــتــــمــــعــــي الـــــــــــذي تـــنـــهـــض  الــــمــــجــ

بـــه الــكــلــيــة، والــمــجــلــة الــعــلــمــيــة 
ــة الـــــتـــــي تــــصــــدرهــــا،  ــمــ ــّكــ ــمــــحــ الــ
واالتفاقيات ومذكرات التفاهم 
والتوأمة بين الكلية ونظيراتها 
في كثير من الدول، والمؤتمرات 
الــعــالــمــيــة الــمــتــخــصــصــة الــتــي 
تنظمها؛ مواكبة للمستجدات 
الــمــعــاصــرة فــي مــجــال الحقوق 
والقانون، وخططها المستقبلية 
فـــي هــــذا الـــمـــجـــال؛ بــمــا يــســاهــم 
فــي تــبــادل الخبرات والتجارب 
واالرتقاء بمستوى المخرجات 

األكاديمية.

البيئة التعليمية

ومـــــن جـــانـــبـــه، أبـــــــدى الـــوفـــد 
الطبي إعجابه بالكلية وبالبيئة 

الــتــعــلــيــمــيــة واألكــاديــمــيــة الــتــي 
ــة،  ــبـ ــلـ ــا الـــطـ ــهــ ــائــ ــنــ تـــهـــيـــئـــهـــا ألبــ
 إلــــى أن مـــا اطــلــع عليه 

ً
مــشــيــرا

يضاهي الكليات النظيرة في 
ــدول الــمــتــقــدمــة، بـــل يــفــوقــهــا  ــ الــ
في كثير من الجوانب، معربين 
عــن شــكــرهــم لــرئــيــس الــكــلــيــة د. 
محمد المقاطع على الحفاوة 
وحسن االستقبال الــذي حظي 
به الوفد وإتاحة الفرصة أمامه 

لهذه الزيارة. 
وأشــــار الــوفــد إلـــى أن إدراج 
كلية القانون الكويتية العالمية 
ضـــــمـــــن بــــــرنــــــامــــــج الـــــــــزيـــــــــارات 
الــمــيــدانــيــة لـــألســـاتـــذة األطـــبـــاء 
ــن فـــــــي الــــمــــؤتــــمــــر  ــ ــيـ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ الـ
العالمي للجراحين جاء للسمعة 
األكاديمية والعلمية المتميزة 

الــتــي تــحــظــى بــهــا الــكــلــيــة على 
المستويين اإلقليمي والدولي.

 من األساتذة 
ً
 وضم الوفد كال

ــن: أســـمـــاء  ــيــ ــراحــ ــجــ األطـــــبـــــاء الــ
الــــــراشــــــد، ووضـــــــــاح الــــرفــــاعــــي، 
ــان، وســــكــــوت  ــيــ ــتــ ــفـــن ســ ــيـ ــتـ وسـ
ــــورا، ونــــــاتــــــان زيـــــونـــــدل،  ــكـ ــ ــيـ ــ شـ
ــا  ــنـ ــاريـ ومـــيـــشـــيـــل روســـــلـــــن، ومـ
كـــــــوريـــــــن، وهــــــانــــــي الــــقــــاضــــي، 
وكــازيــونــوري كساما، وأشــرف 
ــر،  ــنـ ــكـــسـ حـــــــــــداد، وســــتــــيــــفــــن ويـ

وألبرتو فيريرس.

المقاطع متوسطًا وفد األطباء الزائر بالمحكمة الصورية في الكلية

الظفيري لمستجدي الجامعة: 
اعرفوا اللوائح والقوانين

● حمد العبدلي
ــمـــال عــمــيــد  ــأعـ ــم بـ ــائـ ــقـ دعـــــا الـ
ــي جـــامـــعـــة  ــ ــلــــبــــة فــ شـــــــــؤون الــــطــ
الـــكـــويـــت، د. مــحــمــد الــظــفــيــري، 
الطلبة المستجدين إلى ضرورة 
ــــح والــــقــــوانــــيــــن  ــــوائـ ــلـ ــ مــــعــــرفــــة الـ
ــرا إلــــــــى أن  ــيــ ــشــ ــة، مــ ــيــ ــعــ ــامــ ــجــ الــ
 
ً
اللقاءات اإلرشادية تأتي حرصا
مــن عــمــادة شـــؤون الطلبة على 
تعزيز دور الجامعة فــي حياة 

الطالب.
ــاء  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ جـــــــــــاء ذلـــــــــــك خـــــــــــالل الـ
ــمــتــه إدارة 

ّ
اإلرشــــــادي الــــذي نــظ

اإلرشــــاد األكــاديــمــي فــي عــمــادة 
ــة بـــالـــجـــامـــعـــة  ــبــ ــلــ ــطــ شــــــــــؤون الــ
للطلبة المستجدين في الفصل 
الدراسي الثاني للعام الجامعي 
ــلـــوم  ــعـ لـ ا 2022 بـــكـــلـــيـــة  /2023

اإلدارية أمس.
ــرى، ذكـــر القائم  مــن جــهــة أخــ
بأعمال عميد القبول والتسجيل، 
د. عبدالله الهاجري، أن الحياة 

الجامعية مختلفة عّما قبلها؛ 
فالطالب له حق اختيار المادة 
والتخصص وتحديد مستقبله 
ــة،  ــ ــــدروسـ ــــن خــــــالل قــــــــــرارات مـ مـ
مـــضـــيـــفـــا أن عــــــمــــــادة الــــقــــبــــول 
رت للطالب دليل 

ّ
والتسجيل وف

قواعد القبول والتحويل الشامل 
عــلــى مــوقــع الــجــامــعــة الــرســمــي، 
لتسهيل حــصــول الــطــالــب على 
المعلومات الــالزمــة الستكمال 

مسيرته الدراسية.
ــاء، تــم  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ وعــــلــــى هــــامــــش الـ
تنظيم معرض تعريفي إرشادي 
شــــاركــــت بــــه مــخــتــلــف الــكــلــيــات 
واإلدارات بجامعة الكويت التي 
عنى بالطالب المستجد، إلى 

ُ
ت

جــانــب الـــنـــوادي الــطــالبــيــة، كما 
تم توفير خدمة إصــدار الهوية 
ــيـــام  ــقـ الـــجـــامـــعـــيـــة لـــلـــطـــلـــبـــة، والـ
بجوالت ميدانية للطلبة للتعّرف 
عـــلـــى مــخــتــلــف كـــلـــيـــات جــامــعــة 
الكويت في مدينة صباح السالم 

الجامعية.

جانب من معرض اللقاء اإلرشادي للمستجدين

الجامعة تبنت 3 مبادرات في اجتماع 
»التعليم العالي« الخليجي

أكـــــدت مـــديـــرة جــامــعــة الــكــويــت بـــاإلنـــابـــة د. ســعــاد 
 الجامعة تبنت 3 مــبــادرات مــن توصيات 

ّ
الفضلي أن

االجتماع السابق الـ 24 للجنة رؤساء ومديري الجامعات 
ومــؤســســات التعليم الــعــالــي بــــدول مجلس الــتــعــاون 

الخليجي. 
جــاء ذلــك خــالل مشاركة جامعة الكويت فــي أعمال 
اجتماع لجنة رؤســاء ومديري الجامعات ومؤسسات 
التعليم العالي بـــدول مجلس الــتــعــاون الخليجي في 
دورته الـ 25 والذي تستضيفه جامعة اإلمام عبدالرحمن 
بن فيصل بمدينة الدمام في المملكة العربية السعودية.
وذكـــرت الفضلي انــه »وفــقــا لنتائج االجتماع حول 
ابرز المبادرات، وافق األعضاء على قيام جامعة الكويت 
بإعداد دليل استرشادي موحد خاص بالتعليم المدمج 
من ِقبل أساتذة من الجامعة والذي انفردت جامعة الكويت 
بتنفيذه، حيث ستتم ترجمته وعرضه على األمين العام 
للجامعة واألمــانــة العامة لمجلس التعاون الخليجي 
لدراسته وتبنيه وتطبيقه على مستوى جامعات الخليج 
العربي«. وأضافت أن الجامعة ستكون من ضمن الفريق 
المشكل للجامعات ومؤسسات التعليم العالي التي ترغب 
في طرح برامج أكاديمية مشتركة متعلقة بالتكنولوجيا 

المستقبلية بالتعاون مع جامعات أخرى.
وتابعت أن الفريق المشكل سيقوم بحصر البرامج 
األكــاديــمــيــة فــي التخصصات النوعية الــتــي يتطلبها 
سوق العمل الحالي والمستقبلي، وأن الجامعة ستكون 
المسؤولة عــن استحداث بــرامــج التعاون والشراكات 
األكاديمية الطالبية البحثية بين دول مجلس التعاون 

الخليجي والمجموعات األخرى.

العوضي: فخورون بإنجازات مركز ترجمة العلوم الصحية
 في المناهج الطبية و24 في األطلس و11 في المعجم الصحي«

ً
»أصدرنا 225 كتابا

ــر الــصــحــة، رئــيــس مجلس  أكـــد وزيـ
أمناء المركز العربي لتأليف وترجمة 
العلوم الصحية، د. أحمد العوضي، 
أن المجلس عاقد العزم على تحقيق 
الــمــزيــد مـــن الــنــجــاحــات عــبــر تطبيق 
خططه وأهدافه القريبة والبعيدة التي 

نص عليها في قرار إنشائه.
وقـــال العوضي، فــي كلمة لــه خالل 
ترؤسه اجتماع الدورة الـ 22 للمجلس، 
أمس، إن إنجازات المركز تدعو للفخر، 
الفتا الى أن تلك النجاحات المتواصلة 
واإلصــــــدارات المتنوعة تــأتــي تنفيذا 
لتوصيات مجلس وزراء الصحة العرب.
ــدار 225 كتابا في  ــار إلـــى إصــ وأشــ
ســلــســلــة الــمــنــاهــج الــطــبــيــة الــعــربــيــة 
المترجمة والمؤلفة، و24 مجلدا في 
سلسلة األطلس الطبية المتخصصة 
ــــي ســلــســلــة الــمــعــجــم  ــدا فـ ــلـ ــجـ و11 مـ
المفسر للطب والعلوم الصحية، وكذلك 
إصــدار 176 كتابا في سلسلة الثقافة 
الصحية الموجهة للقارئ العربي غير 

المتخصص.
وأوضح أن المركز استمر في إصدار 
مجلته تعريب الطب التي صدر منها 

حــتــى اآلن 66 عــــددا ويــضــاف الـــى كل 
هذه االصدارات إنتاج كتب إلكترونية 
متخصصة ونشرات شهرية إلكترونية.
وأكـــــــــد أن الــــمــــركــــز يــــتــــواصــــل مــع 
المؤسسات العربية المعنية بالترجمة 
الى اللغة العربية في العلوم الصحية 
والطبية وتبادل الخبرات والتجارب 
الناجحة، الفتا الــى ان المركز يتطلع 

الى تفعيل اإلفادة القصوى من انجازاته 
وإصــداراتــه في ميدان التعليم الطبي 

والصحي.
وأعــــــــــرب عـــــن األمــــــــل فـــــي الــــخــــروج 
بــمــقــتــرحــات وتـــوصـــيـــات مـــن شــأنــهــا 
مواصلة مسيرة المركز الناجحة ودفعه 
لتنفيذ خططه المتكاملة الرامية الى 
دعم وتشجيع حركة التأليف والترجمة 

باللغة الــعــربــيــة فــي مــجــاالت العلوم 
الصحية.

من جهته، قال األمين العام المساعد 
للمركز، د. مــــرزوق الغنيم، إنـــه على 
الرغم من آثــار جائحة »كــورونــا« قام 
الــمــركــز بــإصــدار 24 كتابا أولــهــا عن 
»كوفيد - 19« فكان أول كتاب عن الوباء 

باللغة العربية.

العوضي مترئسًا اجتماع مجلس أمناء مركز العلوم الصحية
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»المصالح العقارية«: إلغاء شراء عقار 
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»البديل االستراتيجي«... ليكن أعمق من مجرد تعديل الرواتب
• األولوية القصوى لمعالجة اختالالت المالية العامة وسوق العمل وتحقيق االستدامة 

 على الدولة
ً
• كل حل ال يرفع جاذبية العمل في القطاع الخاص يمثل عبئا

عــــــــاد مــــلــــف مــــــا يـــــعـــــرف بـــــــ »الــــبــــديــــل 
ــي لـــــأجـــــور والـــــــرواتـــــــب«  ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ االســ
 بــعــد نــحــو ثماني 

ً
إلـــى الــواجــهــة مــجــددا

سنوات من بداية دراســتــه؛ بعدما أعلن 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة 
لــشــؤون مجلس الــــوزراء بــراك الشيتان، 
إحالة الدراسة بشأنه، والمعّدة من ديوان 
الــخــدمــة الــمــدنــيــة، إلـــى مــجــلــس الــخــدمــة 
 
ً
المدنية لمناقشتها، وإبداء الرأي تمهيدا

إلقرارها.
ــع اإلقـــــــرار بـــوجـــوب إعــــــادة الــنــظــر  ومــ
فــي هيكل الـــرواتـــب واألجــــور فــي الــبــاد 
بعد سنوات من عبث الكوادر والبدالت 
المالية، التي حّملت المالية العامة أعباء 
 في 

ً
فت تفاوتا

ّ
مستمرة ومتراكمة، وخل

تقييم الــوظــائــف المتشابهة، واخــتــااًل 
ــا بــيــن رواتــــــب وأجــــــور مــوظــفــي   مـ

ً
ــا ــتـ الفـ

وزارات الــدولــة بالمقارنة مــع نظرائهم 
فـــــي الــــهــــيــــئــــات الـــحـــكـــومـــيـــة والــــجــــهــــات 
المستقلة، فإن التعامل مع مسألة البديل 
االستراتيجي يجب أن يكون أعمق بكثير 
من مجرد تعديل الرواتب واألجور، بحيث 
ــتــــاالت ســوق  تــعــالــج مــجــمــوعــة مـــن اخــ

العمل في الباد.
ففي دولة تستهلك نحو 56 في المئة 
مــــن مــيــزانــيــتــهــا الـــســـنـــويـــة عـــلـــى بــنــود 
ــــور، بــمــعــدل نــمــو سنوي  الـــرواتـــب واألجـ
ــتــــراوح مـــا بــيــن 4 و5 فـــي الـــمـــئـــة، فــإن  يــ
الحديث عن اقتصار البديل االستراتيجي 
على جانب الرواتب واألجور هو تعميق 
ألزمـــة المالية العامة وســـوق العمل، إذ 
 بالفعل لخيارات 

ً
يجب أن يــكــون بــديــا

ــارج الــقــطــاع الـــعـــام مـــن جــهــة،  ــ الــعــمــل خـ
 لــمــا يــقــدمــه من 

ً
 حقيقيا

ً
واســتــراتــيــجــيــا

ــة فـــي الــســنــوات  ــتـــدامـــة مــالــيــة الــــدولــ اسـ
 مع توقعات دخول 24 

ً
المقبلة، خصوصا

 إلى سوق العمل، مما 
ً
ألف شخص سنويا

يجعل أي معالجة ال تتعلق برفع جاذبية 
القطاع الخاص كبيئة عمل أولى مفضلة 
لــلــخــريــجــيــن الــكــويــيــتــيــن هــــي مــعــالــجــة 
مــنــحــرفــة ومــــن شــأنــهــا تــعــمــيــق أزمــتــي 
المالية العامة وســوق العمل بجعلهما 

أكثر استفحااًل.

جاذبية القطاع الخاص

ومع األخذ بعين االعتبار أن السياسة 
الحكومية في الفترة القصيرة الماضية 
كانت مخالفة لكل احتياجات سوق العمل 
والــمــالــيــة الـــعـــامـــة، بـــل وحـــتـــى الــخــطــاب 
االقتصادي الرسمي برفع جاذبية العمل 
ــا منح  ــان آخـــرهـ ــ بــالــقــطــاع الــــخــــاص، وكـ
الحكومة مــزايــا بيع اإلجــــازات ومكافأة 
ــة لــمــوظــفــي الــقــطــاع  ــيـ ــامـ الـــصـــفـــوف األمـ
العام دون الخاص، وهي باألصل مزايا 
مالية غير ضــروريــة فــي مجملها وغير 
مستحقة لجميع المشمولين بها، فإن 
رفع جاذبية العمل في القطاع الخاص ال 
تتوقف عند مسألة رفع الجاذبية المالية 
ــم الــعــمــالــة« إنــمــا  ــ عـــن طـــريـــق زيـــــادة »دعـ
 عبر المزايا الوظيفية، التي يجب 

ً
أيضا

أن تدرس بعناية، كالتأمين ضد البطالة 
أو زيادة مدة اإلجازات السنوية، وصواًل 
إلى مناقشة خفض مدة أو سن التقاعد 
للعاملين بالقطاع الــخــاص، ناهيك عن 
العمل على إصاح قطاع مهم وأساسي 
 حل لخلق فرص 

ً
يفترض أن يكون مفتاحا

عــمــل لــلــشــبــاب الــكــويــتــيــيــن، وهـــو قــطــاع 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي 
يعاني الصندوق الوطني المكلف إدارته 
مــنــذ عـــام 2013 مــن الــتــعــثــر فــي تحقيق 
الــحــد األدنــــى مــن أهـــدافـــه، رغـــم ضخامة 
رأسماله البالغ ملياري دينار، إذ إن أغلب 
المصاعب التي تعوق المبادرين الشباب 
ال تنحصر في الصعوبات المالية فقط، 
 بعوائق التشغيل واألراضي 

ً
إنما أيضا

والبيروقراطية الحكومية. 

قضايا ذات صلة

مـــن الــمــهــم كـــذلـــك أن يــعــالــج »الــبــديــل 
االســتــراتــيــجــي« مــجــمــوعــة مــن القضايا 
ذات الصلة مثل الــرواتــب العالية، التي 
يـــتـــقـــاضـــاهـــا مـــوظـــفـــو وقــــيــــاديــــو بــعــض 
الــهــيــئــات الحكومية بــالــتــوازي مــع دعــم 
التوجه الحكومي بدمجها وتقليصها 
وصــواًل إلى إعــادة تقييم رواتــب ومزايا 
القطاع النفطي، مع التأكيد على أهمية 
أن يكون تطبيق »البديل« على موظفي 
الدولة الحاليين في اتجاه تعديل أوضاع 
ما تسببت به فوضى الكوادر والبدالت 
 مــع اإلقـــرار بصعوبة بلوغ 

ً
قبل 12عــامــا

حل يرضي كل األطراف نتيجة التخريب 
المتعمد في نظام الدولة الوظيفي، لكن 
األهــم أن يطبق »البديل االستراتيجي« 
 
ً
على القادمين الجدد لسوق العمل اعتبارا
من تاريخ معين ليكون بعد سنوات هو 
النظام الوظيفي المعتمد في الباد، وهذا 

سيجعله اكثر استدامة.
وتـــــــظـــــــل مــــــســــــألــــــة عـــــــاقـــــــة الـــــبـــــديـــــل 
ــاع الـــصـــنـــاديـــق  ــ ــأوضـ ــ االســـتـــراتـــيـــجـــي بـ
ــة الـــعـــامـــة  ــســ ــمــــؤســ ــي الــ ــ االكــــــتــــــواريــــــة فــ

للتأمينات االجتماعية مسألة حساسة 
لناحية ضــرورة عمل دراســة دقيقة ألثر 
البديل االستراتيجي على االشتراكات 
السنوية وسن التقاعد والراتب التقاعدي، 
وهـــي مــســائــل أقــــرب إلـــى الــتــوقــعــات ألن 
نتائجها تظهر على المديين المتوسط 
والــــــطــــــويــــــل، بــــالــــتــــالــــي مــــــن الــــمــــهــــم أن 
يتضمن أي بديل استراتيجي للرواتب 
سيناريوهات متعددة تبين آثار تطبيق 
الـــبـــديـــل االســتــراتــيــجــي عــلــى صــنــاديــق 
التأمينات االكتوارية، بما يقلل مخاطرها 

ويرفع درجة استدامة المؤسسة.

اهداف ضرورية 

حسن 
ُ
وتظل للبديل االستراتيجي، إذا أ

تطبيقه، أهداف ضرورية لكنها متوسطة 
أو بعيدة المدى يمكن تحقيقها بالتوازي 
مــع إصــــاح الــجــهــاز الــتــنــفــيــذي لــلــدولــة، 
منها إعداد برامج تقييم وإنجاز لكفاءة 
الــمــوظــفــيــن وجــــهــــات عــمــلــهــم فــــي مـــدى 

تحقيق مستهدفات معينة.
ففي الوضع الحالي، تستهلك وزارتا 
التربية والصحة أعلى معدل إنفاق رواتب 
بين موظفي الدولة، ومع ذلك فمؤشرات 
قـــطـــاعـــي الــتــعــلــيــم الــــعــــام والـــصـــحـــة فــي 
تــراجــع مستمر عــلــى مختلف مــؤشــرات 
التقييم الدولية، أما القطاع النفطي، الذي 
تضاعفت فيه كلفة إنتاج البرميل خال 
فترة زيادة الكوادر المالية إلى 8 دوالرات 
لــلــبــرمــيــل، فــهــو األســـــوأ بــيــن الــقــطــاعــات 
النفطية الخليجية فيما يتعلق باإلخفاق 
في تنفيذ المشاريع االستراتيجية داخل 
أو خــارج الكويت وتأخرها أو إفاسها 

 عـــن انــخــفــاض الــمــهــنــيــة وتفشي 
ً
فــضــا

ــــع نـــمـــاذج  الــشــلــلــيــة، مـــمـــا يــســتــلــزم وضـ
تقييم تتحدد بعدها طبيعة رواتــب أي 

جهة أو قطاع.

تضخم الوظائف القيادية

كــذلــك، مــن الــمــهــم الــعــمــل عــلــى هيكلة 
شــامــلــة لــلــقــطــاع الـــعـــام تــقــلــص تضخم 
الوظائف القيادية والقطاعات المتعددة 
 أي 

ً
ــوزارات، لتكن مثا فــي العديد مــن الــ

وزارة ذات هيكل إداري مكون من وكيل 
ــل مـــســـاعـــد لــلــمــالــيــة  ــيـ وزارة يــتــبــعــه وكـ
واإلداريــــــــــــة، وآخــــــر لـــلـــقـــانـــونـــيـــة، وثـــالـــث 
لاختصاص، السيما في الوزارات الفنية 
كــالــكــهــربــاء والـــمـــاء، واألشـــغـــال الــعــامــة، 
والصحة، إلــى جانب توجيه مخرجات 

التعليم نحو احتياجات سوق العمل.
ــيـــجـــي  ــراتـ ــتـ ــديــــل االسـ ــبــ ومـــنـــاقـــشـــة الــ
للرواتب واألجــور يجب أال تكون ضمن 
صيغة تخفف عــلــى الــحــكــومــة حـــرج ما 
 بـــالـــرواتـــب االســتــثــنــائــيــة، 

ً
ــرا ــيــ عــــرف أخــ

ويجب عدم حصرها بالجوانب المتعلقة 
بتقليص الــمــصــروفــات، إنــمــا مــن ضمن 
ــبـــر ومـــســـتـــدامـــة الخـــتـــاالت  مــعــالــجــة أكـ
االقـــتـــصـــاد الــرئــيــســيــة كـــانـــحـــراف ســوق 
العمل أو تضخم المالية العامة، ناهيك 
عــن إصــاح بيئة االستثمار التي توفر 
 عن تركز 

ً
وظائف للشباب الكويتي بعيدا

القطاع العام.

تقرير اقتصادي

ما تسببت به 
فوضى الكوادر 

والبدالت قبل 
 يصعب 

ً
12عاما

الوصول لحل 
يرضي كل 

األطراف 

من المهم أن 
يتضمن »البديل« 

سيناريوهات 
تبين آثار تطبيقه 

على صناديق 
التأمينات 
االكتوارية 

مناقشة »البديل« 
يجب أال تكون 
ضمن صيغة 

تخفف عن الحكومة 
حرج »الرواتب 

االستثنائية«

الكويت تزيد ملكيتها في »مرسيدس بنز«تسييل حصص للتهرب من سداد استحقاقات وغرامات
مطالب بتطوير القوانين لحفظ الحقوق قبل تبديدها ونقلها للخارج

● محمد اإلتربي
بـــالـــرغـــم مـــن مــرحــلــة إعــــانــــات األربـــــاح 
الــــســــنــــويــــة والــــــتــــــوزيــــــعــــــات، وتــــوجــــهــــات 
الــمــســتــثــمــريــن لــبــنــاء مـــراكـــز اســتــثــمــاريــة 
ومالية، فإن هناك قرارات استثمارية عكس 
الــتــيــار واتــجــاه الــمــرحــلــة الــحــالــيــة، تتمثل 
فـــي عــمــلــيــات نــقــل أصــــول وتــكــيــيــش مــالــي 

لحصص مختلفة.

ــــي الـــتـــفـــاصـــيـــل، ووفــــقــــا إلفـــصـــاحـــات  وفـ
رســـمـــيـــة مـــوجـــهـــة لـــلـــبـــورصـــة والـــجـــهـــات 
المعنية، بدأ مستثمر استراتيجي بشركات 
مدرجة في تسييل بعض الملكيات الكبرى 
وتحويلها إلى »كاش«، على خلفية عمليات 
ــر ومـــخـــالـــفـــات  ــزويــ ــي مـــلـــفـــات تــ تــحــقــيــق فــ

وغيرها.
 لــلــتــجــارب الــســابــقــة فـــإن تحويل 

ً
ووفــقــا

 بعمليات 
ً
األصول إلى »كاش« يكون سها

الــتــحــويــل لــلــخــارج، بينما األصــــول يمكن 
تجميدها ثم تسييلها. 

، تقول مصادر 
ً
في الجانب اآلخر رقابيا

مــتــابــعــة إنـــه يــجــب مــواكــبــة الــتــطــورات في 
أساليب المخالفين لناحية تجميد األصول 
المباشرة وغير المباشرة، بحيث ال يتم 
التصرف فيها وضياع الكثير من الحقوق 

سواء العامة أو الخاصة. 
وتــعــتــبــر الــشــركــات الــتــي يــتــم تسييلها 

تعتبر من الكيانات األساسية للمستثمر، 
ويقع تحتها العديد مــن األصـــول الجيدة 
والــتــشــغــيــلــيــة، لــكــن الـــتـــحـــول فـــي الــوضــع 
الــقــانــونــي هــو الـــدافـــع لعمليات التسييل 
والــبــيــع الـــذي تــشــهــده مــنــذ فــتــرة لتقليص 
الــمــلــكــيــات ألدنـــــى درجـــــة مــمــكــنــة، وهــنــاك 
غــرامــات كبيرة من جهات رقابية مطلوب 
 بالتظلم 

ً
سدادها، لكن تتم مواجهتها حاليا

 لكسب الوقت.
ً
والطعن عليها قضائيا

زادت الهيئة العامة لاستثمار ملكيتها في 
مجموعة مرسيدس بنز، عبر إفصاح لها في 

19 يناير الجاري. 
وارتفعت ملكية الهيئة إلى 5.33 في المئة 
)ملكية حقوق التصويت( مقارنة بـ 4.24 في 
الــمــئــة. وتــعــد شــركــة مــرســيــدس بينز )دايــمــلــر 
ــات الـــســـيـــارات  ــركـ ( إحـــــدى كـــبـــريـــات شـ

ً
ســـابـــقـــا

األوروبــيــة. وهــنــاك 823 مليون سهم للتداول 
لشركة دايملر القابضة للمركبات حول العالم. 
 Daimler AG من شركة 

ً
ا وكانت »دايملر« جزء

من نوفمبر 2019 إلى ديسمبر 2021، فيما تعد 
مجموعة مرسيدس بينز أكبر مساهم فردي في 

»دايملر« بنسبة 30.03 في المئة.  
ومن بين المساهمين الرئيسيين اآلخرين 
مــجــمــوعــة بــايــك الــصــيــنــيــة )بــنــســبــة 6.49 في 
المئة( والمستثمر الصيني لي شوفو )بنسبة 
6.3 فــي الــمــئــة( وصــنــدوق دايــمــلــر للمعاشات 
التقاعدية  )بنسبة 4.99 في المئة(. ويمتلك لي 
شوفو أسهمه في »دايملر للمركبات« من خال 
تيناشيو بروسبيكت لاستثمار المحدودة. 
وفي 20 يناير الجاري كان هناك أكثر من 910 

آالف مساهم في شركة دايملر للمركبات.

أخبار الشركات

وافق مجلس إدارة شركة المصالح العقارية 
على إلغاء عقد شراء عقار رقم 2018/4599 من 
منطقة المهبولة القطعة رقــم 9 القسيمة رقم 
100 من شركة نادي الكورنيش البحري، إذ تم 
إلغاء الشراء دون مسؤولية على أّي من الطرفين، 
والــمــوافــقــة على إلــغــاء وفــســخ عقد المديونية 
الموقع بين الشركتين بتاريخ 23 مايو 2022؛ 

لعدم الجدوى وانتفاء سبب التعاقد.
ولفتت الى إنه ال يمكن تحديد األثر المالي 

.
ً
لذلك اإلجراء حاليا

ــلـــتـــجـــارة الـــعـــامـــة  اشــــتــــرت شــــركــــة إســــكــــان لـ
والمقاوالت سندات شركة يونيكاب لاستثمار 
والتمويل من فئة السندات ذات العائد الثابت.

وأوضحت »يونيكاب« أن »إسكان للتجارة« 
احــدى الشركات التابعة اشــتــرت السندات من 
شركة إسكان العالمية للتطوير العقاري تحت 
التصفية )شركة زميلة ليونيكاب( بقيمة 550 

ألف دينار.
وذكـــرت أنــه سينتج عــن تلك المعاملة ربح 
عــلــى مــســتــوى الــمــجــمــوعــة بــقــيــمــة 137.5 ألــف 
ديــنــار، وسيظهر األثــر المالي ضمن البيانات 
المالية المرحلية ربع السنوية عن الفترة المالية 

المنتهية في 28 فبراير 2023.

قرر مجلس إدارة شركة التخصيص القابضة 
تفويض مجلس اإلدارة بتوقيع العقود الخاصة 
بكفالة إحـــدى الــشــركــات التابعة بعد اطاعه 
ومــنــاقــشــة تــوصــيــة لــجــنــة االســتــثــمــار وتــقــريــر 
مــســتــشــار االســـتـــثـــمـــار بـــشـــأن دخـــــول الــشــركــة 
األم ككفيل بالتكافل والــتــضــامــن مــع الشركة 
التابعة » شركة التخصيص القابضة« األردن 
والمملوكة بنسبة 100 في المئة، وتوقيع عقد 
قرض مع بنك محلي باألردن بقيمة 13 مليون 

ديــنــار أردنـــي، بفائدة متغيرة 9.25 فــي المئة 
لــســداد الــتــزام قــائــم مــع أحـــد الــبــنــوك بــــاألردن، 
باإلضافة إلى عقود تسهيات مصرفية بقيمة 
11.5 مليون دينار أردني، بقيمة متغيرة 9.75 
فــي المئة، تستخدم كرأسمال عامل ألغــراض 

الشركة.

أعلنت مجموعة االمتياز االستثمارية صــدور 
حــكــم مــن محكمة االســتــئــنــاف فــي دعـــوى مرفوعة 

ضدها بمطالبة بمبلغ 113.19 مليون دينار.
ــة مــن  ــرفــــوعــ ــــوى مــ ــدعــ ــ وذكـــــــــرت الــــشــــركــــة، أن الــ
شــركــة أعــيــان الخليجية ضــد مــجــمــوعــة االمــتــيــاز 
االستثمارية؛ للمطالبة بمبلغ 113.19 مليون دينار 
مع التعويض، متعلقة بشكل رئيس بأعمال سعي 
خاصة بأرض الغولف بمشروع لوسيل قطر بحسب 

الشركة المدعية.

ــة قــــد قـــضـــت بــعــدم  ــ ــ وكــــانــــت مــحــكــمــة أول درجـ
االخــتــصــاص الــوالئــي لنظر الــدعــوى، فيما قضت 
محكمة االستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة 
القضية إلــى محكمة أول درجــة لنظرها من جديد 

وأبقت الفصل بالمصروفات.
ولــفــتــت »االمـــتـــيـــاز« إلـــى أنـــه ال يــوجــد أثـــر مالي 
لذلك اإلجـــراء، إذ سيتم نظر الــدعــوى أمــام محكمة 

أول درجة.

48ً% نمو أرباح »أعيان لإلجارة« 
في 2022 وتوزيع 7.5% نقدا

أعلنت شركة أعيان لإلجارة واالستثمار النتائج المالية السنوية 
 
ً
المنتهية في ٣١ ديسمبر 2022 وأظهرت تحقيق الشركة أرباحا

 ربحية للسهم 
ً
صافية بلغت 9 مايين دينار ما يعادل 13.18 فلسا

الواحد مقارنة بأرباح بلغت 6 مايين دينار ما يعادل 8.2 فلوس 
ربحية للسهم الواحد بنسبة نمو بلغت %48.

، ما 
ً
وأقــر مجلس اإلدارة توزيع 7.5% من القيمة االسمية نقدا

يعادل 7.5 فلوس للسهم على المساهمين المسجلين في سجات 
الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية، وذلك خاضع لموافقة 

.
ً
الجمعية العمومية للمرة األولى منذ 15عاما

وفــي معرض تعليقه على النتائج المالية، قــال رئيس مجلس 
اإلدارة منصور حمد المبارك، إن األرباح المحققة للشركة عن عام 
2022 تؤكد أن الشركة تتمتع بمركز مالي قوي، وأنها تقف على 
 في نتائجها المالية 

ً
أرض صلبة إذ شهدت جميع المؤشرات نموا

 في تعظيم الربحية 
ً
 أن الشركة ال تألو جهدا

ً
األساسية، مضيفا

والعائد على حقوق المساهمين، والحفاظ على أداء تشغيلي قوي.
وأضاف المبارك أن إجمالي الموجودات نمت بنسبة 10% مع 
 
ً
نهاية 2022 إذ بلغت 151.3 مليون دينار مقارنة مع 138.1 مليونا
في العام 2021 فيما ارتفع إجمالي اإليـــرادات التشغيلية بنسبة 
 مع نهاية 2022 

ً
 في 2021 إلى 19.1 مليونا

ً
30% من 14.7مليونا

وارتفع صافي األرباح التشغيلية بنسبة 91% في 2022 إذ بلغت 
9 مايين دينار مقارنة مع 4.7 مايين في 2021.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس اإلدارة فهد علي الغانم، إن 
اإلدارة التنفيذية عززت توجه الشركة المستدام من خال تنويع 
مــصــادر الــدخــل ودراســـة فــرص استثمارية متعددة فــي قطاعات 

مختلفة، واالستحواذ على الفرص العقارية في عدة قطاعات. 
وأوضــــح الــغــانــم، أن تحقيق مــثــل هـــذه الــنــتــائــج الــقــويــة يؤكد 
أن »أعـــيـــان« تــســيــر عــلــى طــريــق تحقيق الــنــمــو الــمــســتــدام واألداء 
 أن 

ً
اإليجابي المطرد الذي يقدم قيمة مضافة للمساهمين، مضيفا

أعيان ستواصل مسيرة العمل على تنفيذ محاور استراتيجيتها 
المؤسسية التي تركز على تنويع محفظتها االستثمارية.

فهد الغانم منصور المبارك
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ــويـــت الــوطــنــي  ــكـ أعـــلـــن بـــنـــك الـ
التزامه بتحقيق الحياد الكربوني 
بــــحــــلــــول عـــــــام 2060، فـــــي إطـــــار 
مساعيه لدعم المبادرة الوطنية 
الـــتـــي أطــلــقــتــهــا الــكــويــت لتعزيز 
االزدهــــــــار الــبــيــئــي واالجــتــمــاعــي 
واالقـــتـــصـــادي، بــمــا يــتــمــاشــى مع 
 بتحقيق 

ً
تــعــهــد الــكــويــت مـــؤخـــرا

هـــدف الــحــيــاد الــكــربــونــي بحلول 
عام 2060. 

وحــصــل البنك هــذا الــعــام على 
ــن مــــشــــروع  ــ تـــصـــنـــيـــف مـــتـــمـــيـــز مــ
اإلفــصــاح عــن انــبــعــاثــات الكربون 
)CDP( بفضل التقدم الهائل الذي 
أحرزه نحو تحقيق أهدافه البيئية 
ــال مـــكـــافـــحـــة الـــتـــغـــيـــرات  ــجــ ــــي مــ فـ
الــمــنــاخــيــة، وحــمــايــة الــغــابــات في 
قطاع الخدمات المالية. ويؤكد هذا 
التصنيف التزام البنك بمواصلة 
تحسين أدائه البيئي مع المساهمة 
في تعزيز جهود القطاع المصرفي 
لــتــســريــع تـــحـــول االقـــتـــصـــاد إلـــى 

صافي انبعاثات صفري. 
ويــــواصــــل »الــــوطــــنــــي« الــبــحــث 
عــن أحـــدث التقنيات والــتــطــورات 
الــمــبــتــكــرة لـــزيـــادة االعــتــمــاد على 
الـــطـــاقـــة الـــمـــتـــجـــددة بـــعـــد 2025، 
لــلــوصــول إلـــى صــافــي انــبــعــاثــات 
ــفـــري لــلــعــمــلــيــات الــتــشــغــيــلــيــة  صـ

بحلول 2035.
وفي إطار التزام »الوطني« بأداء 
دور حــيــوي فــي تــحــول المنطقة 
إلـــى اقــتــصــاد مــســتــدام منخفض 
 
ً
 عاما

ً
ــن البنك إطــارا

ّ
الكربون، دش

للتمويل المستدام، الـــذي حصل 
عــلــى تــقــيــيــم رأي الـــطـــرف الــثــانــي 
)SPO( مـــــن وكـــــالـــــة الــتــصــنــيــف 
الــعــالــمــيــة S&P عـــن مـــدى تــوافــقــه 
مع المبادئ التوجيهية للرابطة 
 )ICMA( الدولية لسوق رأس المال
ــتـــي أكــــــدت تـــوافـــقـــه مــــع مـــبـــادئ  الـ
وارشـــــــــادات الـــســـنـــدات الــخــضــراء 
والسندات االجتماعية وسندات 
االستدامة. ومن خالل إرساء البنك 
إلطــار التمويل المستدام، يسعى 
 لالستجابة للطلب المتزايد 

ً
جاهدا

على التمويل المستدام، والقيام 
بدوره في توجيه رؤوس األموال 
لـــمـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات الــبــيــئــيــة 

ــم أفــضــل  ــديـ ــقـ واالجـــتـــمـــاعـــيـــة، وتـ
عــروض التمويل المستدام لدعم 
ومساندة عمالء البنك وتمكينهم 
من االنتقال بفعالية إلى اقتصاد 

خاٍل من االنبعاثات الكربونية.
وفـــي ســيــاق تعليقه عــلــى هــذا 
الــتــعــهــد، قـــال حــمــد الــبــحــر رئيس 
مجلس إدارة المجموعة: »إن تعهد 
الكويت بتحقيق الحياد الكربوني، 
بصفتها إحــــدى الــــدول الموقعة 
على اتفاقية باريس للمناخ، يمثل 
ــتــــزام الـــدولـــة  ــي الــ ــة فـ ــارقـ عـــالمـــة فـ
باالنتقال إلــى اقتصاد منخفض 
ــن جـــهـــتـــنـــا، نــدعــم  ــ الــــكــــربــــون، ومــ
بــالــكــامــل رؤيــــة الــكــويــت، ونعمل 
مـــة الــتــزامــنــا بالحياد  عــلــى مـــواء
الكربوني مع طموحات الدولة من 
واقع مسؤوليتنا كمؤسسة مالية 
رائدة في الكويت، وبالتالي خلق 
تآزر إيجابي بين القطاع الخاص 
ومصالح المجتمع. كما نواصل 
تــعــزيــز دورنـــــا الــــريــــادي لتمكين 
ــتـــصـــاديـــة وتــمــويــل  الــتــنــمــيــة االقـ

مسيرة التحول القتصاد مستدام«.
ــر الـــمـــســـاعـــي  ــبــــحــ وأوضـــــــــــح الــ
الــدائــمــة الــتــي يــبــذلــهــا »الــوطــنــي« 
لتقديم قيمة مميزة لكل أصحاب 
الــمــصــالــح لــلــتــصــدي للتحديات 
االجــتــمــاعــيــة والــبــيــئــيــة، وتــعــزيــز 
الــــدور الـــريـــادي للبنك فــي مجال 

ــتــــدام، وذلـــــــك مــن  الـــتـــحـــول الــــمــــســ
خـــالل وضـــع أهـــــداف مـــحـــددة في 
مجال االلتزام بمعايير الحوكمة 
البيئية واالجتماعية والمؤسسية 
ــزام بــمــســؤولــيــة الــبــنــك في  ــتــ وااللــ
ترسيخ تلك المبادئ، مما يعكس 
تــطــور مــســار االســـتـــدامـــة ويــؤكــد 

جهوده الحثيثة لالمتثال بأفضل 
الممارسات واللوائح في المجال 
المصرفي، واالستجابة لتطلعات 
 التزام البنك 

ً
المستثمرين، مؤكدا

بتعهده بالحياد الكربوني ودمج 
جهود االلتزام بمعايير الحوكمة 
البيئية واالجتماعية والمؤسسية 

في صميم إستراتيجيات وعمليات 
البنك على المدى البعيد.

 من 
ً
وأضــــاف الــبــحــر: »انــطــالقــا

مكانتنا الريادية كمؤسسة مالية 
رائــــــــدة عـــلـــى مـــســـتـــوى الــمــنــطــقــة 
نواصل بصفة دائمة استكشاف 
أحــــدث االســتــراتــيــجــيــات لتقييم 
مخاطر التغير المناخي واقتناص 
الفرص االستثمارية المستدامة، 
وتقليل تأثيرنا البيئي من الناحية 
التشغيلية، والتواصل مع عمالئنا، 
والسعي لتحقيق التحول الفعال 
في االقتصاد الحقيقي كجزء من 
جهودنا الرامية لتسريع عملية 
الـــوصـــول إلــــى صــافــي انــبــعــاثــات 

صفري«. 
وذكـــر أنــه مــن خــالل اتــبــاع هذا 
النهج، »نعمل على وضع وتنفيذ 
اســتــراتــيــجــيــات الــتــحــول وتقييم 
الــــقــــرارات ومـــراقـــبـــة الــتــقــدم الـــذي 
نـــحـــرزه لـــالســـتـــفـــادة مـــن الــفــرص 
 في 

ً
المتاحة، كما نــقــدم نــمــوذجــا

كيفية التزام المؤسسات المالية 
بــمــســؤولــيــاتــهــا الــبــيــئــيــة والــــدور 
الــذي يجب أن تلعبه في االنتقال 

إلى اقتصاد منخفض الكربون«.
ــام  مــــــن جــــهــــتــــه، أوضــــــــــح عـــصـ
ــيـــــس مــجــلــس  ــ ــــب رئـ ــائـ ــ ــقــــر نـ الــــصــ
اإلدارة الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
ــــول نهج  ــتــــه حـ لــلــمــجــمــوعــة، رؤيــ
مجموعة البنك لتحقيق عدد من 
األهــــداف الطموحة والـــرائـــدة في 
كل المجاالت البيئية واالجتماعية 
 
ً
خــــالل الـــســـنـــوات الـــقـــادمـــة، الفــتــا

إلى أنه  
فــــي عــــــام 2022، طــــــور الــبــنــك 
استراتيجيته في مجال الحوكمة 
البيئية واالجتماعية والمؤسسية 
لتعتمد عــلــى 4 ركـــائـــز متكاملة 
بـــداًل مــن الـــ 6 السابقة، وتدعمها 
 طموحة ومحددة يمكنها 

ً
أهدافا

تعزيز النمو االقتصادي والتنمية 
المستدامة في المنطقة. 

وقـــــال الـــصـــقـــر: »يـــأتـــي تــعــديــل 
استراتيجيتنا بمجال الحوكمة 
البيئية واالجتماعية والمؤسسية 
رغــــــــم مـــســـاهـــمـــتـــهـــا فــــــي تـــعـــزيـــز 
نجاحنا، وذلك حتى يمكننا دمج 
تــلــك الـــمـــبـــادئ فـــي كـــل عملياتنا 

التشغيلية وأنشطتنا المختلفة، 
ــة لــظــروف  ــواءمــ لــتــصــبــح أكـــثـــر مــ
الـــســـوق الــديــنــامــيــكــيــة وتــوقــعــات 

أصحاب المصالح«.
 
ً
ــا نــمــوذجــا ــنـ ــيـ وأضــــــــاف: »أرسـ
لكيفية تقديم القطاع المصرفي 
الكويتي للتمويل المستدام من 
خالل دعم عمالئنا في التحول إلى 
التمويل المستدام من خالل توفير 
خدمات استشارية مصممة لهذا 
الـــغـــرض وتـــزويـــدهـــم بمقترحات 
مبتكرة لتمويل عملية التحول. 
كـــمـــا أن لـــديـــنـــا قـــنـــاعـــة بـــضـــرورة 
الشراكة مع عمالئنا وكل أصحاب 
المصالح من أجل تحقيق خطط 

المجموعة«.
ــة  ــ ــلــ ــ ــــواصــ ــر مــ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــــصـ ــ وأكــــــــــــــــد الـ
المجموعة مراقبة وتقييم نتائج 
األنــشــطــة التشغيلية المختلفة 
واقتناص الفرص المميزة للحد 
من البصمة الكربونية لعملياتها، 
ــــالل اعـــتـــمـــاد حــلــول  وذلــــــك مــــن خـ

الطاقة المتجددة والنظيفة.
: »يــعــكــس هــذا 

ً
واخــتــتــم قـــائـــال

الــتــعــهــد الــجــهــود الــحــثــيــثــة التي 
يــبــذلــهــا الــوطــنــي لــتــعــزيــز تبني 
الممارسات المستدامة، مــا دعم 
حــصــولــنــا عــلــى تــصــنــيــف C من 
مــشــروع اإلفــصــاح عــن انبعاثات 
الــكــربــون )CDP(، لــنــصــبــح بــذلــك 
أحد أبرز المؤسسات المالية في 
الــخــلــيــج الــتــي تــحــصــل عــلــى ذلــك 
التصنيف، وأول مؤسسة مالية 
فــي الــكــويــت تنضم إلـــى مــشــروع 

.»)CDP(
ويــعــتــبــر »الـــوطـــنـــي« مـــن أبـــرز 
الجهات المحركة لقوى االستدامة 
 مــنــه لتحقيق 

ً
التحويلية ســعــيــا

التنمية واالزدهــــار على مستوى 
المنطقة. وبدأ البنك بالفعل العمل 
عــلــى تــحــديــد أهــــدافــــه الــمــرحــلــيــة 
للوصول إلــى الحياد الكربوني، 
وسيقوم البنك باإلعالن خالل فترة 
 القادمة عن المسارات 

ً
18-24 شهرا

المحددة واألهداف االستراتيجية 
القائمة على أسس علمية سليمة 
لتحقيق استراتيجيته، للوصول 
إلــى صافي االنبعاثات الصفري 

بحلول 2060.

عصام الصقرحمد البحر

»الوطني« يتوافق مع تعهد الكويت بالحياد الكربوني بحلول 2060
• البحر: التعهد يعزز التكامل بين القطاع الخاص واألهداف العامة ويساهم في دعم المجتمع 

• الصقر: دور رئيسي للبنك في تحديد معايير التمويل المستدام بالقطاع المصرفي الكويتي

»بيتك« يفتح التسجيل لسباق الحواجز
KFH Obstacle Challenge

أعلن بيت التمويل الكويتي 
»بــيــتــك« فــتــح بـــاب التسجيل 
بالنسخة الثانية من مسابقة 
 KFH بيتك لسباق الحواجز
Obstacle Challenge األكبر 
من نوعها في الكويت، حيث 
ســتــقــام يـــوم 11 مــــارس على 

شاطئ المارينا.
وتأتي هــذه المسابقة، التي 
ستنطلق بالتعاون مــع شركة 
سافيكس لتنظيم الــفــعــالــّيــات 
ــمــــن ســلــســلــة  الـــــريـــــاضـــــّيـــــة، ضــ
مـــن الــفــعــالــّيــات الــتــي ينظمها 
»بــيــتــك« ضــمــن مــســاعــيــه لــدعــم 
 
ً
الــريــاضــة والـــشـــبـــاب، وتــأكــيــدا

على دوره الرائد في المسؤولية 
االجتماعية.

وأشار مساعد مدير الرعايات 
والــمــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة في 
»بــيــتــك« عبد الــعــزيــز ذيـــاب، إلى 
ــــرص عـــلـــى تــنــظــيــم  أن الـــبـــنـــك حـ
الــنــســخــة الــثــانــيــة مـــن مــســابــقــة 
 KFH بــيــتــك لـــســـبـــاق الـــحـــواجـــز
Obstacle Challenge، بــعــد 

ــنـــجـــاح الــكــبــيــر الــــــذي حــقــقــتــه  الـ
ــــى مـــن المسابقة  الــنــســخــة األولـ
والــتــي استقطبت أكثر مــن 700 

مشارك من الكويت وخارجها.
وأوضــــــــــــح ذيــــــــــاب أن طــــول 
الـــّســـبـــاق يــبــلــغ 5 كــيــلــومــتــرات، 
وستكون الحواجز بمستويات 
ــلـــى  ــة عـ ــ ــوعــ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ ــة ومــ ــفــ ــلــ ــتــ ــخــ مــ
 أن المنافسة 

ً
المتسابقين، مبينا

مــتــاحــة لــفــئــة الــشــبــاب )رجــــال( 
 وما فــوق، وسيتم 

ً
من 16 عاما

تقسيم المشاركين ألربع فئات 
مختلفة هي:

ــى مـــن 16 إلــى  ــ - الــفــئــة األولــ
24 ســنــة، والثانية مــن 25 إلى 
34 ســنــة، والــثــالــثــة مــن 35 إلى 
44 سنة، والرابعة من 45 سنة 

وما فوق.
وأضــــاف ذيـــاب أن الفائزين 
سيحصلون على جوائز قّيمة 
فـــي هـــذا الــتــحــدي عــلــى النحو 

التالي:
سيتم تكريم المراكز الثالثة 
األولـــــى مـــن حــيــث أفـــضـــل وقــت 

عـــلـــى جــمــيــع الـــفـــئـــات بــجــوائــز 
قيمتها 6000 دينار على النحو 
اآلتــي: 3000 د.ك للمركز األول، 
و2000 د.ك لــلــمــركــز الـــثـــانـــي، 

و1000 د.ك للمركز الثالث.
كما سيتم تكريم أول 3 مراكز 
من كل فئة عمرية على النحو 
اآلتــــي: 300 د.ك للمركز األول، 
و200 د.ك للمركز الثاني، و100 

د.ك للمركز الثالث من كل فئة.
وذكر أنه تمت إضافة سباق 
خــــاص لــأطــفــال هــــذا الــمــوســم 
لــفــئــتــي الـــــذكـــــور واإلنــــــــــاث مــن 
عمر 5 إلى 8 سنوات، مبينا أن 
الحواجز ستكون مناسبة لهذه 

الفئة العمرية.
ــــاب إلــــى أن جميع  ولـــفـــت ذيـ
الـــمـــتـــســـابـــقـــيـــن ســـيـــحـــصـــلـــون 
على قميص السباق، وحقيبة 
الـــســـبـــاق، ومــيــدالــيــة اســتــكــمــال 
الـــســـبـــاق، وســـيـــتـــم تــخــصــيــص 
ــة لــفــئــة  ــ ــّيـ ــ ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ شــــريــــحــــة الـ
 
ً
الــشــبــاب )رجـــــال( مـــن 16 عــامــا

وما فوق لتوثيق وقت االنطالق 
والـــوصـــول وتــســجــيــل النتائج 

ة متناهية.
ّ
النهائّية بدق

ونــــــــــــّوه بــــــوجــــــود مــــشــــاريــــع 
ــيــــة مــخــتــلــفــة  ــتــ ــيــــة كــــويــ ــابــ ــبــ شــ
فـــي الــســبــاق مـــن نـــــواٍد صحية 
ومـــطـــاعـــم، ومــــعــــدات ريــاضــيــة 
 
ً
وغير ذلك، والتي تقدم عروضا

مختلفة للجمهور.

عبدالعزيز ذياب

»الخليج«: حسابات توفير بعوائد وجوائز قيمة
ــه  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ فـــــــــــي إطــــــــــــــــــار مـ
لــتــشــجــيــع وتــحــفــيــز عــمــالئــه 
عـــــلـــــى االدخــــــــــــــــــــار، وضــــمــــن 
جــهــوده فــي ترسيخ مبادئ 
االستدامة بالمجتمع، يوفر 
بنك الخليج لعمالئه العديد 
من المنتجات االستثمارية، 
التي تساعدهم على التوفير 

واستثمار أموالهم.
وقــال مسؤول االتصاالت 
الـــمـــؤســـســـيـــة عــبــدالــمــحــســن 
الـــنـــصـــار، إن بـــنـــك الــخــلــيــج 
يــقــوم بــــدور أســـاســـي لــلــعــام 
الثالث على التوالي، في دعم 
حملة »لنكن على دراية«، من 
خـــالل نــشــر الــثــقــافــة المالية 
فــي الــمــجــتــمــع، ولــهــذا أطلق 

على 2023 عام التوفير.
وأضاف النصار أن البنك 
باشر منذ بداية العام حث 
وتـــوعـــيـــة مــخــتــلــف شـــرائـــح 
المجتمع بأهمية التوفير، 
مــن خـــالل فــعــالــيــات نــوعــيــة، 
بــدأت بــإطــالق رزنــامــة تحت 
شـــــعـــــار »مـــــعـــــاكـــــم دوم فـــي 
ــام الـــتـــوفـــيـــر«، واالحـــتـــفـــال  عــ
بــالــجــائــزة الــكــبــرى لحساب 
ــة، بــطــريــقــة  ــ ــدانـ ــ مــلــيــونــيــر الـ

تسويقية مبتكرة، في ختام 
العرض األول لمسرحية »تم 
اإليداع«، التي انتجت برعاية 
البنك، وبمشاركة مجموعة 

من ألمع النجوم الشباب.
وأشـــــــــــــــــار إلـــــــــــى أن بـــنـــك 
ــج يـــــوفـــــر لـــعـــمـــالئـــه  ــيــ ــلــ ــخــ الــ
خدمات ومنتجات مختلفة 
تـــســـاعـــدهـــم عـــلـــى الـــتـــوفـــيـــر 
وتحقيق عوائد كبيرة، سواء 
من خالل الفوز بالسحوبات 
الــســنــويــة الــعــديــدة أو جني 
الــعــوائــد الــمــتــمــيــزة، ومنها 

ما يلي: 

مليونير الدانة

حساب مليونير الدانة هو 
حساب السحوبات والتوفير 
ــثـــر شــعــبــيــة فـــي الــكــويــت  األكـ
منذ عــام 1998، والــذي يوفر 
 عديدة للفوز بجوائز 

ً
فرصا

نقدية قيمة على مدار العام، 
ــوج مـــلـــيـــونـــيـــريـــن فــي  ــتــ إذ يــ
الــســحــبــيــن الــكــبــيــريــن األول 
بــقــيــمــة 1.500.000 والــثــانــي 
1.000.000 ديــنــار، وفائزين 
في سحبين بقيمة 100.000 

ــل مــــنــــهــــمــــا، و10  ــكــ ــار لــ ــ ــنــ ــ ديــ
ــات  ــوبــ ــحــ ــســ فـــــائـــــزيـــــن فــــــي الــ
الشهرية بقيمة 1.000 دينار 

لكل منهم.

حساب التوفير اإللكتروني

ويــــقــــدم حـــســـاب الــتــوفــيــر 
ــل ســعــر  ــي أفــــضــ ــرونــ ــتــ ــكــ اإللــ
ــلــــى  فــــــــــائــــــــــدة تــــــنــــــافــــــســــــي عــ
ــكــــويــــت،  الـــــمـــــدخـــــرات فـــــي الــ
والحد األدنى للحصول على 
، ويحول 

ً
الفائدة 250 دينارا

 إلى الحساب 
ً
العائد شهريا

المختار.

حساب توفير الخليج

ــاب مــخــصــص  وهــــــذا الـــحـــسـ
لــــــــــــأفــــــــــــراد الــــــــراغــــــــبــــــــيــــــــن فــــي 
تـــوفـــيـــر األمــــــــوال مــــع إمــكــانــيــة 
اســتــخــدامــهــا عــنــد الـــضـــرورة، 
ويتسم بالمزيد من المرونة مع 
قيود أقل، وإمكانية استخدام 
ــات،  الــحــســاب فــي جــمــيــع األوقــ
والــحــد األدنـــى للحصول على 

الفائدة 500 دينار.

حساب المستثمر الذهبي

ومن مميزات هذا الحساب 
أنه متوفر بالدينار الكويتي، 
والــدوالر األميركي، والجنيه 
اإلسترليني، واليورو، ويقدم 
سعر فــائــدة أعــلــى لكل زيــادة 
في الرصيد )بنظام الشرائح(، 
إذ تــحــتــســب بـــشـــكـــل يـــومـــي، 
وتــضــاف إلــى الرصيد بشكل 
شــهــري، وال تــوجــد بــه حــدود 
لعدد مــرات السحب، علما أن 

الحد األدنى له 500 دينار.

عبدالمحسن النصار

ً»KIB« يختتم حملة »فتح حساب 
الدروازة« إلكترونيا

بإعالنه الفائز في سحب شهر ديسمبر
اخــتــتــم بــنــك الـــكـــويـــت الـــدولـــي 
 حملته الترويجية لـ 

ً
)KIB( أخيرا

 ،
ً
»فتح حساب الدروازة« إلكترونيا

ــالـــم مضحى  ــه سـ ــنـ بــتــتــويــجــه آمـ
الغريبه بجائزة السحب الشهري 
واألخــــيــــر لــلــحــمــلــة، حـــيـــث كــانــت 
العميلة الرابحة تأهلت للدخول 
فــــي ســـحـــب ديـــســـمـــبـــر الـــمـــاضـــي، 
بــعــد أن قــامــت قــبــل انــتــهــاء فــتــرة 
العرض بفتح حساب الدروازة عبر 
منصات البنك الرقمية المتاحة 
إلتمام هذه المعاملة المصرفية، 
سواء عبر منصة KIB أونالين أو 

تطبيق »KIB موبايل«.
وبــعــد أن تــوجــه بالتهنئة إلى 
جميع الرابحين فــي السحوبات 
الشهرية، أشــاد المدير التنفيذي 
فـــي اإلدارة الــمــصــرفــيــة لـــأفـــراد 
ــرّيــــف، في  فــــي »KIB« نــــــواف الــــخــ
كلمته، باإلقبال والتفاعل الالفت 
الـــــذي حــظــيــت بـــه تــلــك الــحــمــالت 
 جهود فريق 

ً
مــن الــعــمــالء، مثمنا

ــم مــثــل  ــيـ ــظـ ــنـ ــبــــنــــك فــــــي تـ ــمــــل الــ عــ

ــذه الـــعـــروض ومــتــابــعــة إنــجــاح  هـ
ــــدى الــشــهــور  فــعــالــيــاتــهــا عـــلـــى مـ

الماضية خالل عام 2022. 
ودعا الخرّيف عمالء »KIB« إلى 
االستمرار في مواكبة التوجهات 
المصرفية الحديثة، واالستعانة 
بالحلول التكنولوجية المتقدمة 
التي طرحها البنك لتحقيق أعلى 

استفادة من الخدمات والمنتجات 
 
ً
المتميزة الــتــي يقدمها، مضيفا
أن اختيارهم إلنــجــاز المعامالت 
 مع »KIB«، وعبر أي قناة 

ً
إلكترونيا

يفضلونها من بين قنواته الرقمية 
ــم قــيــمــة  ــهـ ــقـــدم لـ ــيـ ــة، سـ ــنـــوعـ ــتـ ــمـ الـ
مضافة من شأنها تعزيز تجربتهم 
الــمــصــرفــيــة بــمــزايــا تمنحهم كل 
سبل الراحة والكفاءة والسالسة، 

وكذلك السرعة واألمان.
وأفــاد بأن »KIB« حرص ضمن 
خططه للعام الجديد على تنظيم 
وإطالق حمالت ترويجية مبتكرة 
 لــعــمــالئــه مـــن كـــل الــشــرائــح، 

ً
كــلــيــا

ــدة ومـــســـتـــمـــرة  ــ ــديــ ــ ــافــــآت جــ ــكــ ــمــ بــ
وفـــــرص لـــجـــوائـــز قــيــمــة وكــثــيــرة، 
ــازال يــواصــل  ــ  أن الــبــنــك مــ

ً
مـــؤكـــدا

تطوير خدماته على نحو يواكب 
الـــتـــغـــيـــرات الــمــســتــمــرة فــــي نمط 
حياة العمالء، ويرضي تطلعاتهم 
لعام 2023، وذلك بتوظيفه أحدث 
التكنولوجيات المستخدمة في 

القطاع المصرفي.

نواف الخريف

»األهلي« يجري سحب
 الفوز األسبوعي

أعلن البنك األهلي الكويتي فــوز الشيخة بدرية صباح السالم 
الصباح في السحب األسبوعي لحساب الفوز للجوائز، بجائزة 
نقدية قدرها 10000 دينار، والذي أقيم تحت إشراف وزارة التجارة 

والصناعة، وتم اإلعالن عن اسم الفائز االثنين الماضي.
و»الفوز« هو حساب الجوائز األول من نوعه، والذي يتيح لعمالء 
»األهلي الكويتي« فرصة الفوز بجوائز ومكافآت كبرى، ومن خالله 
سيحظى عمالء البنك بفرصة الــفــوز بمبلغ 10000 ديــنــار ضمن 
السحب األسبوعي، وكذلك فرصة للفوز بالجائزة الكبرى وهي راتب 
شهري بقيمة 5000 دينار لمدة 10 سنوات. وتجدر اإلشارة إلى أنه 
سيكون بمقدور عمالء »األهلي الكويتي« الجدد والحاليين االستفادة 
من هذه الفرصة الفريدة في حالة توفر رصيد في حسابهم بمبلغ 
100 دينار فقط. ويشجع البنك األهلي الكويتي الجميع على فتح 
حساب الفوز أو زيــادة أرصدتهم للحصول على فرص أكبر للفوز 
في السحب القادم االثنين 30 يناير الجاري، وكلما زادت المبالغ 

المودعة زادت فرص الفوز.

»المتحد« يعلن فائزي السحب 
األسبوعي لـ »الحصاد«

أعــلــن الــبــنــك األهــلــي المتحد 
نتيجة السحب األسبوعي على 
جوائز الحصاد، أمس، في المقر 
الرئيسي للبنك، بحضور ممثل 

عن وزارة التجارة والصناعة.
وأســفــر السحب عــن حصول 
10 من العمالء على 1000 دينار 
ــم: فــــي مــحــمــد  ــ ــ لـــكـــل مـــنـــهـــم، وهـ
عـــبـــدالـــعـــزيـــز حـــســـيـــن، ومــحــمــد 
فيصل محمد جعيل، ووهيبة 
ــــوح الــمــســبــاح،  عـــبـــدالـــرحـــمـــن نـ
وعبدالله محمود حسين فيروز، 
ويوسف أحمد يوسف الميلم، 
وأحمد خالد إبراهيم السميط، 
ومحمد علي حسين أشكناني، 
وخــديــجــة غــلــوم مــالــك حسين، 
وخاتون طاهر عبدالسيد الدالل، 
ومريم منصور حسين القالف.

ــاب الـــحـــصـــاد  ويــــــقــــــدم حـــــســـ
اإلســـالمـــي فـــي بــاقــتــه الــحــالــيــة 
مــجــمــوعــة أوســـــع مـــن الـــمـــزايـــا، 
ــيـــث يـــحـــظـــى الــــرابــــحــــون مــن  حـ
عمالء »المتحد« بجائزة شهرية 
بقيمة 100000 د.ك، إضافة إلى 
ــز أســـبـــوعـــيـــة بــقــيــمــة  ــوائــ 10 جــ
1000 دينار لكل جائزة. وتبقى 

الجوائز ربــع السنوية الكبرى 
بقيمة 250000 د.ك نقدا للرابح 
هي أهم ما يطمح إليه العمالء، 
حيث تمثل لهم فرصة حقيقية 
لــتــحــقــيــق حــلــم الــعــمــر. وفــضــال 
ــــذه الـــبـــاقـــة مــــن الـــجـــوائـــز  عــــن هـ
ــــاح  الــــجــــذابــــة، هـــنـــاك أيـــضـــا أربـ
سنوية متوقعة على أساس عقد 
الوكالة، وهــو ما يزيد جاذبية 

حساب الحصاد اإلسالمي.

ويــــنــــفــــرد حــــســــاب الـــحـــصـــاد 
بالعديد من المميزات، منها أنه 
أبــســط وأســهــل برنامج ادخـــار، 
 عــن مــيــزة فتح الحساب 

ً
فــضــال

عـــبـــر اإلنــــتــــرنــــت بـــكـــل ســهــولــة 
ويسر مع ميزة اإليــداع الفوري 

في الحساب.

»الوطني« وضع 
 مرحلية 

ً
أهدافا

لخفض إجمالي 
االنبعاثات 

التشغيلية بنسبة 
25% بحلول 2025

»الوطني« 
المؤسسة 

المالية الوحيدة 
في الكويت 

المدرجة 
بمشروع 

اإلفصاح عن 
انبعاثات 

الكربون
الصقر

دور رائد 
للبنك في 

تعزيز سرعة 
انتقال الكويت 

إلى اقتصاد 
خاٍل من 
الكربون

البحر

https://www.aljarida.com/article/12343
https://www.aljarida.com/article/12340
https://www.aljarida.com/article/12338
https://www.aljarida.com/article/12337
https://www.aljarida.com/article/12336
https://www.aljarida.com/article/12334


أعلنت شركة مستشفيات الضمان 
الـــصـــحـــي )ضـــــمـــــان( حـــصـــولـــهـــا عــلــى 
جـــائـــزة أفــضــل شــركــة رعـــايـــة صحية 
ناشئة بالشراكة بين القطاعين العام 
والـــخـــاص، ضــمــن حــفــل جــوائــز مجلة 
بيزنس تابلويد السنوي لعام 2022، 
 للدور الذي تلعبه »ضمان« في 

ً
تقديرا

دعم القطاع الصحي بالكويت.
جــاء ذلــك ضمن حفل أقيم في دبي 
 بحضور ممثلين عــن عــدد من 

ً
أخــيــرا

الشركات الفائزة في قطاعات الجائزة 
المختلفة منها بنك الراجحي، ومطار 
الــبــحــريــن الـــدولـــي، وشــركــة الــمــراعــي، 
والبنك األهلي المصري، وشركة داماك 
العقارية، ومجموعة االتحاد للطيران، 

وغيرها من الشركات األخرى.
ــان« عـــن اعـــتـــزازهـــا  ــمــ ــربــــت »ضــ وأعــ
بالجائزة التي تثمن الفكرة التي تم 
بناء عليها إنشاء الشركة، والخدمات 
التي ستقدمها لقطاع الرعاية الصحية 
فــي الكويت مــن خــال نــمــوذج صحي 
يطبق للمرة األولى في منطقة الشرق 
ــمــــوذج الــمــحــافــظــة  األوســـــــــط، وهـــــو نــ
 Health Maintenance( على الصحة
Organization - HMO(، بالتعاون مع 
مشغل عالمي خبير في إدارة مثل هذه 

الشبكات الصحية.
وتعتبر »ضمان« أكبر مشروع من 
مشاريع خطة التنمية من حيث رأس 
الـــمـــال الـــــذي يــصــل إلــــى 230 مــلــيــون 
ديــنــار، إضــافــة إلــى أن الشركة تعتبر 
أول مــبــادرة بالشراكة بين القطاعين 
الــعــام والــخــاص لــدعــم القطاع الطبي 
ــــذي يعتبر مــن أكبر  فــي الــكــويــت، والـ
الــقــطــاعــات الـــتـــي تــســتــنــزف مــيــزانــيــة 

الدولة.
وأضــــــافــــــت أن مـــــن أهــــــــــداف خــطــة 
التنمية التخفيف من ميزانية الدولة 

بشكل عــام، وتمكين القطاع الخاص 
مــن الــمــســاهــمــة فــي تــقــديــم الــخــدمــات، 
وضمنها خــدمــات الــرعــايــة الصحية، 
فــمــن خـــال تــقــديــم الــرعــايــة الصحية 
ألكــثــر مـــن 1.8 مــلــيــون مـــن المقيمين 
ــــاص  ــــخـ ــي الـــــقـــــطـــــاع الـ ــ ــ الــــعــــامــــلــــيــــن فـ
ــم، ســـيـــتـــم الـــتـــخـــفـــيـــف عــن  ــهــ ــائــــاتــ وعــ
المنظومة الصحية الحكومية، مما 

يصب في مصلحة المواطن والمقيم.
وأشـــــــــــارت إلـــــــى أن هـــــــذا الـــتـــكـــريـــم 
يـــأتـــي فـــي الـــوقـــت الـــــذي تـــواصـــل فيه 
ــا لــتــشــغــيــل  ــهــ ــداداتــ ــعــ ــتــ ــان« اســ ــ ــمــ ــ »ضــ
منظومتها الصحية باستكمال كل 
الــمــتــطــلــبــات الـــازمـــة مـــن الــتــراخــيــص 
واالتفاقيات المتعلقة بوزارة الصحة 
والــجــهــات الــحــكــومــيــة األخـــــرى، حتى 
تتمكن »ضــمــان« مــن تقديم خدماتها 
للمقيمين العاملين في القطاع الخاص 

وعائاتهم.
وقـــــالـــــت »هــــــــذا الـــتـــكـــريـــم يــحــفــزنــا 
ــلـــى مـــواصـــلـــة الـــعـــمـــل، واســـتـــكـــمـــال  عـ
كــل الــخــطــوات الــمــطــلــوبــة، حــيــث إننا 

حريصون على تقديم أفضل مستويات 
الرعاية الصحية ذات الجودة العالية 
 
ً
من خال شبكتنا التي تتضمن عددا

ــن الــمــســتــشــفــيــات ومــــراكــــز الــرعــايــة  مـ
الصحية األولية، باإلضافة إلى تقديم 
خدمات فحص العمالة الوافدة داخل 

الكويت وخارجها«.
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»العقاريين«: قانون المدن اإلسكانية سيفشل 
دون آلية لتوفير السيولة

دان األزمة«
ّ

»ضريبة التملك لَمْن يملك أكثر من عقار ورفع الدعم سيعق
قال اتحاد العقاريين إنه يتابع، بكل اهتمام، 
مقترح أعضاء مجلس األمــة الخاص بقانون 
تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية 
، والذي يسعى من خاله 

ً
وتنميتها اقتصاديا

المجلس إليجاد الحلول والقوانين التي تساهم 
في استدامة الرعاية السكنية وصونها للحفاظ 

على كيان األسرة الكويتية وتقوية أواصلها.
ــه »رغـــــم أنــنــا  ــان، انــ ــيـ ــاد، فـــي بـ ــحــ وذكـــــر االتــ
يعمل على المساهمة والمشاركة في القوانين 
والــلــوائــح المتعلقة بالقطاعات الــتــي يسمح 
ألعضائها باالستثمار والمشاركة فيها، فإننا 
نؤمن بأننا اليوم أمــام مرحلة مفصلية لحل 
األزمة اإلسكانية، والتي يجب أن يقابلها حلول 
مستدامة لتلك القضية التي طال أمدها، والعمل 
الجاد لمواجهة الطلبات اإلسكانية المتضاعفة، 
التي ستزيد با شك في األعــوام المقبلة على 
أن تكون تلك الحلول حلوال متكاملة وتنبع من 
اصاحات جذرية شاملة«. وأضاف أنه تجدر 
اإلشارة إلى أن المشكلة الرئيسية في الكويت 
ال تكمن فــي عـــدم وجـــود الــقــوانــيــن، ولــكــن في 
 أخرى، 

ً
 وآلية تنفيذها أحيانا

ً
قصورها أحيانا

مما ساهم في فشلها الذريع، الذي أثر بدوره 
في تحقيق تطلعات وآمال المواطن الكويتي.

 عــلــيــنــا أن نــؤكــد 
ً
ــا ــزامــ ــذا نــجــد لــ ــ وتـــابـــع »لــ

مجموعة من األمور التي يجب أن تؤخذ بعين 
االعتبار في حالة إقرار هذا القانون، ولعل من 
أهمها معالجة مشكلة تمويل مثل هذا النوع 
مــن المشاريع الــتــي تــقــوم على مــبــدأ الشراكة 
بين القطاع العام والــخــاص، وأن عــدم وجود 
آلية واضحة لتوفير السيولة النقدية لشركة 
المشروع سيؤثر بشكل مباشر على جدوى 
المشروع ورغبة الشركات المحلية والعالمية 
بالمشاركة فيه، وستتكرر معه فشل مشاريع 
القوانين السابقة عندما وجدت نفسها مقيدة 
في الحصول على التمويل المائم للمشروع«.
ــار إلـــى أن الــقــانــون الــحــالــي قــد يشهد  وأشــ
 قد يؤثر على رغبة الشركات المحلية 

ً
تقييدا

والعالمية، من خال ما يعرف بالسهم الذهبي 
الذي أعطى من خاله المؤسسة العامة للرعاية 
السكنية حق االعتراض على أي قرار يصدره 
مجلس إدارة شركة المشروع، كما أن القانون 
لــم يــحــدد طريقة آلــيــة تشكيل مجلس اإلدارة 
وعـــــدد أعـــضـــائـــه وكــيــفــيــة تــمــثــيــل المستثمر 
الفائز فيه والجهة المسيطرة عليه، وهــذا ما 
قــد يــخــرج الــقــانــون مــن هــدفــه األســاســي وهو 
اشراك القطاع الخاص، وأن يكون له دور واضح 
وأساسي في شركة المشروع. وذكر أن »نجاح 
هــذه المشاريع يعتمد بصورة أساسية على 
الجدوى االقتصادية والدراسات المتعلقة بها، 
والتي يجب أن يكون إعدادها من المستثمرين 
المتقدمين للمنافسة على المشروع ال أن تكون 
من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، إذ إننا 
نرى أن دور القطاع الخاص يجب أن يبدأ من 
 بــإعــداد المخططات 

ً
دراســــة الــمــشــروع مــــرورا

والدراسات وصواًل إلى التنفيذ والتشغيل، وهو 
ما يجب أن يكون عليه أساس وصلب القانون«.
ــجــــدوى  ــن أن »مــــــن أهــــــم مـــعـــطـــيـــات الــ ــيــ وبــ
االقتصادية مدة االستثمار التي تم تقييدها 
في مواد القانون المقترح، باإلضافة إلى تحديد 
نسبة المساحة السكنية التي يجب للشركة 
المزمع إنشاؤها من إنجازها، ونــرى أنــه من 
الضروري منح مرونة زمنية وفنية للمؤسسة 

لتكون المشاريع جاذبة لاستثمار«.
وقال إن »من أهم أهداف هذه القوانين نقل 
األعـــبـــاء اإلداريــــــة والــمــالــيــة مــن الــقــطــاع الــعــام 
إلـــى الــقــطــاع الــخــاص، لـــذا نـــرى أن يــكــون دور 
الــمــؤســســة السكنية فــي مــثــل هـــذه الــشــركــات 
 على اإلشراف والرقابة دون سواهما، 

ً
مقتصرا

وأال تتدخل فــي صميم عمل الشركة المزمع 
إنــشــاؤهــا، وأن تطلق يــد الــشــركــة فــي ابتكار 
شكل، با 

ُ
المقترحات واآلراء واألفكار التي ست

شك، عامل جذب لمستحقي الرعاية السكنية«.
ولفت إلى أنه يجدر اإلشارة إلى أن مقترح 
القانون الحالي أعطى حق إعداد أنظمة البناء 

وإصدار تراخيص البناء لـ »السكنية« وهو نقل 
بذلك هذا االختصاص من بلدية الكويت وتدخل 
في صميم عملها، وقد يؤثر ذلك على ما هو 

معتمد في المخطط الهيكلي للدولة.
ــه إذ يـــؤكـــد دعــمــه  وشـــــدد االتــــحــــاد عــلــى أنــ
ووقــوفــه ألي مشروع أو قانون يحقق ما هو 
مأمول في توفير الرعاية السكنية للمواطنين 
»فإننا نؤكد أن ذلك لم ولن يتحقق إال من خال 
تحرير أكبر قدر ممكن من األراضــي الجاهزة 
لــاســتــخــدام وتــشــريــع الــقــوانــيــن المكملة لها 
مـــن خــــال قـــانـــون الـــرهـــن الـــعـــقـــاري والــمــطــور 
العقاري، كما نؤكد أن القوانين األخــرى التي 
يسعى المجلس الحالي إلقــرارهــا كرفع دعم 
الكهرباء والماء عمن يملك أكثر من منزل ورفع 
رسوم التسجيل العقاري وضريبة التملك لمن 
يملك أكثر من عقار وفرض ضريبة تصاعدية 
لــأراضــي الفضاء لــن يحل األزمـــة اإلسكانية 
، ألنها ستساهم 

ً
ا  وســوء

ً
بل سيزيدها تعقيدا

في زيـــادة أسعار العقارات السكنية واألجــرة 
الشهرية، ومن سيتحمل تكلفتها هو المواطن 
المنتظر للرعاية السكنية، ولــن تــكــون لهذه 
القوانين جـــدوى مــا لــم يتم تحرير أكــبــر قدر 
ممكن من األراضي وجعلها جاهزة لاستخدام 

وزيادة المعروض«.

طلق MAX... الجيل الجديد من باقات اإلنترنت
ُ
»زين« ت

أكبر مكتبة لمحتوى الترفيه من 6 منصات إقليمية وعالمية على أقوى شبكة 5G بالكويت
أعلنت شركة زيــن تقديمها لباقات 
 لإلنترنت، والتي 

ً
MAX الجديدة كليا

تعيد من خالها تعريف الجيل الجديد 
مــن بــاقــات اإلنــتــرنــت والــتــرفــيــه لعماء 
الدفع اآلجل ألول مرة في السوق بأكبر 
مكتبة لمحتوى الترفيه والرياضة من 
6 منصات إقليمية وعالمية على أقوى 

شبكة 5G في الكويت.
 
ً
وتأتي باقات MAX الجديدة نتاجا

الستثمار »زين« المبكر في بناء منظومة 
شراكات استراتيجية مع كبرى منصات 
ــدة فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق  ــ ــرائـ ــ الـــتـــرفـــيـــه الـ
األوســط والعالم، بحيث تقدم الباقات 
الجديدة لعماء »زين« أكبر مكتبة وآالف 
الساعات من محتوى الترفيه والرياضة 
غــيــر الـــمـــحـــدود مـــن ديــــزنــــي+ وشــاهــد
 STARZPLAY و  +OSN و  TOD و
وأنغامي+.  وتقدم باقات MAX الجديدة 
الــفــرصــة الــمــثــلــى لــعــمــاء الــدفــع اآلجــل 
لاستمتاع بثاث ميزات رئيسية في 
بــاقــة واحــــدة مــتــكــامــلــة، وهــــي: إنترنت 
الــجــيــل الـــخـــامـــس 5G فـــائـــق الــســرعــة، 
وأحـــــدث أجـــهـــزة اإلنــتــرنــت الــذكــيــة من 
اختيارهم، واشتراكات منصات الترفيه 
المفضلة لديهم مــن شــركــاء MAX با 
 فقط.

ً
 شهريا

ً
حدود، ابتداًء من 12 دينارا

وبــإطــاقــهــا لــهــذه الــبــاقــات الجديدة 
األولى من نوعها في السوق الكويتي، 
تــخــطــو »زيـــــــن« خـــطـــوة جــــديــــدة ضمن 
مساعيها االستراتيجية لتقديم أفضل 
الخدمات الرقمية لعمائها بالكويت، 
من خــال العمل مع مقدمي المحتوى 
من المنطقة والعالم لتقديم أكبر مكتبة 
من محتوى الترفيه لعمائها، ليختاروا 
ما يفضلونه، وليستمتعوا بمحتواهم 
المفضل في أي وقــت ومكان عبر أكبر 
وأقوى شبكة للجيل الخامس 5G فائقة 
الــســرعــة فــي الــكــويــت. وتــســتــمــر »زيـــن« 
بتلبية تطلعات واحتياجات عمائها 
الــمــخــتــلــفــة، مـــن خـــال طــرحــهــا ألحـــدث 

الخدمات والتقنيات المبتكرة لعائلة 
المشتركين األكبر في الكويت، وستلتزم 
ــــدث  ــــر وأحـ  بــتــوفــيــر آخـ

ً
الـــشـــركـــة دومـــــــا

الحلول والخدمات لتحسين تجربتهم 
وتـــحـــقـــيـــق تـــوقـــعـــاتـــهـــم وتــطــلــعــاتــهــم، 
ليتمتعوا بتجربة رقمية مميزة وفريدة.

 :MAX شركاء

ديزني+
تجمع ديــزنــي+ أعــظــم القصص في 
العالم من »ديزني« و»بيكسار« و»مارفل« 
و»ستار وورز« و»ناشونال جيوغرافيك«، 
إضافة إلى مجموعة كبيرة من المحتوى 
الترفيهي العام من »ســتــار«، عبر آالف 
الـــســـاعـــات مــــن األفـــــــام والــمــســلــســات 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة والــــبــــرامــــج الــوثــائــقــيــة 
واألعمال األصلية، لجميع أفراد العائلة، 
مع تجربة مشاهدة آمنة من خال أدوات 

الرقابة األبوية سهلة االستخدام.

شاهد
ــات  ــ ــاعــ ــ ــســ ــ ــم شـــــــاهـــــــد آالف الــ ــ ــــضــ تــ
مــــن الـــمـــســـلـــســـات واألفــــــــــام الــعــربــيــة 
واألجنبية ومسلسات شاهد األصلية 
والــمــســلــســات الــحــصــريــة والـــعـــروض 
األولـــى لــأفــام والــقــنــوات التلفزيونية 
مــبــاشــرة عــلــى الـــهـــواء ودوري روشـــن 
ــن لــأطــفــال  ــ ــعــــودي ومـــحـــتـــوى آمــ الــــســ
مـــن »كـــرتـــون نـــتـــورك« و»نــيــكــلــوديــون« 
و»سبيستون« و»إم بي سي 3« وغيرها 

المزيد. 

TOD
تــقــدم منصة TOD أكــبــر مكتبة من 
 UEFA المحتوى الرياضي الحصري من
وLaLiga وEPL وUCL والدوري األلماني 
والدوري األميركي للمحترفين والمزيد، 
ــــى مـــمـــيـــزات فــــريــــدة لــعــشــاق  إضــــافــــة إلـ
الرياضة مع TOD360 مثل اإلحصائيات 

الــحــيــة والــــجــــداول الــزمــنــيــة التفاعلية 
وغيرها، إلــى جانب مجموعة واسعة 
مــن محتوى الترفيه العربي والتركي 
الحصري وأحدث األفام والمسلسات 
العالمية ومحتوى األطفال اآلمن وأعمال 

TOD األصلية وغيرها المزيد. 

+OSN
تقدم منصة OSN+ أفضل محتوى 
 +Paramountو HBO تــرفــيــهــي مــــن
وأعمال OSN+ األصلية وUniversal و
NBC والمزيد، إضافة إلى المسلسات 
الــتــركــيــة الــحــصــريــة بـــأحـــدث الحلقات 

وغيرها المزيد. 

STARZPLAY
تقدم منصة STARZPLAY الرياضية 
 الــدوري اإليطالي مباشرة مع 

ً
حصريا

تعليق باللغتين العربية واإلنكليزية، 

ــة إلـــــى مــــبــــاريــــات »الـــيـــورولـــيـــغ«  ــافــ إضــ
و»يــوروكــوب« لكرة السلة، والمزيد من 
المحتوى الرياضي المميز. كما تقدم 
منصة STARZPLAY للترفيه محتوى 
 في كل يــوم من أفــام هوليوود 

ً
جــديــدا

والمسلسات التركية والعربية واألفام 
الــوثــائــقــيــة وأعـــمـــال STARZ األصــلــيــة 

والمزيد. 

أنغامي+
تقدم منصة أنغامي+ أحدث األغاني 
والــمــوســيــقــى مـــن الــنــجــوم والــفــنــانــيــن 
العالميين والمحليين، مع أكثر من 57 
مليون أغنية عربية وعــالــمــيــة، وآالف 
ــات مــــن بــــرامــــج الـــبـــودكـــاســـت،  ــاعــ الــــســ
ــقــــى  ــيــ ــمــــوســ ــل الــ ــيــ ــمــ ــحــ وإمــــــكــــــانــــــيــــــة تــ
واالســتــمــتــاع بها مــن غير إنــتــرنــت في 
ــــودة ومــن  أي وقــــت ومـــكـــان بــأفــضــل جـ

غير انقطاع.

»ضمان« تفوز بجائزة أفضل شركة رعاية 
صحية ناشئة بالشراكة بين القطاعين

ضمن حفل جوائز مجلة بيزنس تابلويد السنوي لعام 2022

 شعاع القاطي تتسلم الجائزة

 
ً
»روش دياجنوستيكس« تفتتح مكتبا

 في برج الشايع
ً
جديدا

افتتحت شــركــة روش لتجارة 
ــمــــعــــدات  األدويـــــــــــة واألجــــــهــــــزة والــ
والـــمـــســـتـــلـــزمـــات الـــطـــبـــيـــة )روش 
دياجنوستيكس الــكــويــت(، وهي 
إحــدى الشركات التابعة لـ »روش 
ــة  ــركــ ــكـــــس«، الــــشــ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــوسـ ــنـ ــ ــاجـ ــ ديـ
الــســويــســريــة الـــرائـــدة عــالــمــيــا في 
مـــجـــال الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــيــويــة، 
مكتبها الــجــديــد فــي بــرج الشايع 

بالطابق الخامس.
حضر االفتتاح مساعد المدير 
الــــعــــام لــعــمــلــيــات االســـتـــثـــمـــار في 
هيئة تشجيع االستثمار المباشر 
الشيخ عبدالله الصباح، وسفير 
سويسرا لدى الكويت د. تيزيانو 
بالميلي، والمدير الــعــام لـــ »روش 
ديـــاجـــنـــوســـتـــيـــكـــس الــــكــــويــــت« د. 
فاسيليس باكويانيس، إلى جانب 

عدد كبير من الحضور.
كـــــــــمـــــــــا احــــــــتــــــــفــــــــلــــــــت »روش 
دياجنوستيكس« في نوفمبر 2022 
بمرور عامين على بداية أعمالها 
فـــي الــكــويــت وتــقــدمــهــا فـــي مجال 

جانب من االفتتاح

الرعاية الصحية وتقديم الخدمات 
الطويلة األجــل للمرضى وغيرهم 
من المواطنين في الكويت. وكانت 
هيئة تشجيع االستثمار المباشر 
أصدرت رخصة استثمارية لشركة 
 
ً
روش ديـــاجـــنـــوســـتـــيـــكـــس وفـــقـــا

للقانون رقم 116 لسنة 2013 إلنشاء 
كيان قانوني لها في الكويت لتقديم 
الخدمات التشخيصية وتوسيع 
ــا الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة  ــاق مــــزايــ نـــطـ

الممتازة للجمهور.

ــة، أعــــربــــت  ــبــ ــنــــاســ ــمــ ــذه الــ ــ ــهــ ــ وبــ
شـــركـــة روش ديــاجــنــوســتــيــكــس 
ــرى عـــن امــتــنــانــهــا لهيئة  ــ ــرة أخـ مــ
تــشــجــيــع االســـتـــثـــمـــار بــالــكــويــت، 
لــحــرصــهــا الــشــديــد عــلــى تسهيل 
ودعم االستثمار الدولي في الكويت 
لتمكين الشركات العالمية الرائدة 
فـــي مــجــال الــرعــايــة الــصــحــيــة من 
العمل في السوق، ودعم نمو القطاع 
فـــي المنطقة وفـــق أعــلــى معايير 

الرعاية الصحية المبتكرة. 

استقبل الــبــنــك الــتــجــاري الــكــويــتــي في 
مـــقـــره الـــرئـــيـــســـي، مـــااليـــيـــل مـــوســـى كــويــا 
Malayil Moosa Koya، الفائز الخامس 
بــالــجــائــزة الــكــبــرى فـــي ســحــب »الــنــجــمــة« 
ــار، الـــذي  ــنـ الــمــلــيــون ونــصــف الــمــلــيــون ديـ
ــم بـــمـــجـــمـــع الــــــمــــــروج، وتــــــم بـــثـــه عــبــر  ــ

ّ
ــظ نــ

قــنــوات الــتــواصــل للبنك، إضــافــة إلــى نقله 
 ،360FM على الــهــواء مــبــاشــرة عبر إذاعـــة
بحضور ممثلي مكتَبي التدقيق العالميين 
Deloitte & Touche -الـــــــوزان وشـــركـــاه                      
و» RSM - البزيع وشركاه«، وأحمد الحمد 
ــي وزارة 

َ
وعـــبـــدالـــعـــزيـــز أشـــكـــنـــانـــي مــمــثــل

التجارة والصناعة. 
وكـــان فــي استقبال الفائز لــدى زيــارتــه 
ــام لـــقـــطـــاع الـــخـــدمـــات  ــعــ لــلــبــنــك الـــمـــديـــر الــ
المصرفية لــأفــراد بــالــوكــالــة عبدالعزيز 
ــام لــقــطــاع  ــعـ ــابـــي، ونـــائـــبـــة الـــمـــديـــر الـ ــزعـ الـ
التواصل المؤسسي، أماني الــورع، وعدد 
من فريق اإلدارة التنفيذية في البنك، حيث 
قــامــوا بتهنئته وإنــهــاء معاملة تسليمه 
الجائزة. وفي هذا السياق، عّبر كويا عن 
 :

ً
فرحته بالفوز بهذه الجائزة الكبرى قائا

 بـــفـــوزي بــجــائــزة الــــ 1.5 
ً
»أنــــا ســعــيــد جــــدا

مليون دينار من حساب النجمة، الذي يوفر 
 مــواتــيــة لــلــفــوز بجوائز 

ً
ألصــحــابــه فــرصــا

نــقــديــة كــبــيــرة عــلــى مــــدار الــســنــة، وأشــكــر 
الــبــنــك الـــتـــجـــاري الــكــويــتــي عــلــى تــوفــيــره 
أوعـــيـــة ادخــــاريــــة تــســهــم فـــي فــــوز عــمــائــه 
 أنـــه عميل 

ً
بــجــوائــز كــبــرى«، وتــابــع مبينا

»الــتــجــاري« مــنــذ فــتــرة طــويــلــة تــقــتــرب من 
، ومشيدا بالخدمات والمنتجات 

ً
20 عاما

المصرفية المبتكرة التي يوفرها البنك 
 أن يحالف 

ً
لعمائه، واختتم حديثه متمنيا

الــحــظ جميع عــمــاء وعــمــيــات الــبــنــك في 
السحوبات المقبلة.

وعقب إنهاء إجراءات تسليمه الجائزة، 
ــا إدارة الــبــنــك  اســتــقــبــل الــمــلــيــونــيــر كـــويـ

التجاري في مقر عمله الخاص بالمدرسة 
الــدولــيــة الــهــنــديــة فـــي الــمــنــقــف، مـــن خــال 
استقبال حافل مع طاقم المدرسة بالكامل 
والطلبة، حيث ألقت ناظرة المدرسة كلمة 
تعّبر فيها عن نزاهة مايل وكرمه الشديد 
تـــجـــاه الــمــجــتــمــع الـــهـــنـــدي فــــي الـــكـــويـــت، 
وعطائه المتواصل فــي األعــمــال الخيرية 
للمجتمع، حــيــث قـــّدم الـــزهـــور، وعــّبــر عن 
شكره وامتنانه للبنك الــتــجــاري بطريقة 

لطيفة وتقديرية.
بـــدوره، تــوّجــه الــزعــابــي بتهنئة الفائز 
 
ً
بالجائزة الكبرى لحساب النجمة، كاشفا

أن »التجاري« كــان من أوائــل البنوك التي 
طرحت منتجات مصرفية ادخــاريــة توفر 
لــلــعــمــاء الــفــرصــة لــلــفــوز بــجــوائــز نــقــديــة، 
السيما أن البنك قد بــادر في تسعينيات 
الـــقـــرن الــمــاضــي بـــطـــرح شـــهـــادة الــنــجــمــة، 
لــتــتــحــول بــعــد ذلــــك إلــــى حـــســـاب الــنــجــمــة 
 متعددة للفوز 

ً
الذي يقّدم ألصحابه فرصا

 أن البنك قد 
ً
بجوائز نقدية كبيرة، مؤكدا

تـــّوج 5 فــائــزيــن حــتــى اآلن بــهــذه الــجــائــزة 
النقدية التي تعد أكبر جــائــزة نقدية في 

العالم مرتبطة بحساب مصرفي.

»التجاري« يستقبل الفائز بجائزة الـ 1.5 مليون دينار

الناهض: تنمية القطاع الصناعي تتطلب 
دعم الجهات الحكومية والخاصة

العدواني: هيئة الصناعة تقّدم الدعم المستمر للصناعات الوطنية
● جراح الناصر

قــال وزيــر الــتــجــارة والصناعة مــازن الناهض 
إن تنمية القطاع الصناعي في الباد والنهوض 
به يتطلبان دعم وتضافر جهود جميع الجهات 
المعنية بالقطاع الصناعي الكويتي الحكومية 
مــنــهــا والـــخـــاصـــة، وعــلــى رأســـهـــا الــهــيــئــة الــعــامــة 
للصناعة، وغرفة تجارة وصناعة الكويت، وبنك 
الكويت الصناعي، واتحاد الصناعات الكويتية، 
باعتبارها أهم الجهات المعنية بدعم وتشجيع 
القطاع الصناعي في الدولة، وصواًل إلى تحقيق 

األهداف والغايات المرجوة.
وأضاف الناهض، خال كلمته في حفل »جائزة 
سمو أمير الباد للمصانع المتميزة«، الذي عقد، 
أمس في مقر هيئة الصناعة، أن فكرة منح جوائز 
للمصانع المتميزة مــن قبل الهيئة، قــد حققت 
 خــال الـــدورات الخمس الماضية، 

ً
 طيبا

ً
نجاحا

لتصبح الــجــائــزة األهــــم فــي الــكــويــت للمنشآت 
الــصــنــاعــيــة، وذلــــك لــرفــعــة أهــدافــهــا فــي تشجيع 
المصانع على قياس أدائها الحالي ومقارنتها 
بــــأداء الــمــمــارســات الــعــالــمــيــة بــصــورة مستمرة 
لتطوير األداء وخلق روح المنافسة بين المصانع.
من جانبه، قــال المدير العام هيئة الصناعة 
بالتكليف، المهندس محمد العدواني، إن الهيئة 
هي إحدى الجهات الحكومية المعنّية بالقطاع 
ــم الــمــســتــمــر  الــصــنــاعــي الــكــويــتــي بــتــقــديــم الـــدعـ
للصناعات الوطنية لنهضة الصناعة وتحقيق 
النمو االقتصادي للباد، وذلــك بناًء على رؤية 
 أن 

ً
الدولة التنموية للقطاع الصناعي، موضحا

الهيئة تطمح إلى تهيئة بيئة العمل المثلى لجذب 
العمالة الوطنية للعمل في المنشآت الصناعية.

 للنجاح المشهود الــذي 
ً
ولفت الــى أنــه نــظــرا

حققته الجائزة في الدورات السابقة، فقد حرصت 
الهيئة على تأكيد أهمية هذه الجائزة وتوسيع 
دائرة المشاركة فيها وبإشراف محّكمين وطنيين 
في إطار من التنافس الشريف والموضوعي بين 
المنشآت الصناعة إلبـــراز دورهـــا فــي االهتمام 

بــالــجــودة وتحسين منتجاتها كــمــبــادرة من 
ــى الــنــهــوض  ــادرات الــحــكــومــة الـــهـــادفـــة إلــ ــبــ مــ
بمستوى القطاع الصناعي وتشجيعه على 
رفــــع مــســتــوى األداء. وأشـــــار إلــــى أن الهيئة 
خصصت على مــر الــســنــوات السابقة جائزة 
سمو األمــيــر للمصانع المتميزة، التي تقدر 
قيمتها بـ 100 ألف دينار، توزع على المصانع 
المتميزة حسب درجــة تقييم هــذه المصانع 
 أن هــذه الــجــائــزة تشمل 3 

ً
والــشــركــات، مبينا

فــئــات؛ األولــــى للمنشآت الــصــنــاعــة الــكــبــيــرة، 
ــيـــة مــخــصــصــة لــلــمــنــشــآت الــصــنــاعــة  ــانـ ــثـ والـ
المتوسطة والصغيرة، أما الثالثة فخصصت 

للشباب الصناعيين.
وأوضــح أنــه سيتم منح جوائز تشجيعية 
في مجاليين مختارين هما »الرقمنة والثورة 
الصناعية الــرابــعــة، إضــافــة إلـــى المسؤولية 
المجتمعية واالستدامة العالمية«، الفتا إلى 
أن معايير هــذه الجائزة مستمدة من جائزة 
بـــولـــدريـــج األمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي تـــحـــرص الــهــيــئــة 
 
ً
عــلــى تــحــديــث الـــجـــائـــزة فـــي كـــل دورة، وفــقــا

للمستجدات التي تطرأ عليها.

مازن الناهض

جانب من استقبال الفائز

https://www.aljarida.com/article/12309
https://www.aljarida.com/article/12308
https://www.aljarida.com/article/12306
https://www.aljarida.com/article/12307
https://www.aljarida.com/article/12305
https://www.aljarida.com/article/12271
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»المشروعات السياحية«: 500 مليون دينار تكلفة »فيلكا والترفيهية«
• السقاف: نسعى إلى »رزنامة« لتكون عندنا فعالية كل شهر أو شهرين 

 إلى حين االتفاق على اآللية الجديدة
ً
• إيقاف زيادة رأس المال مؤقتا

قـــال رئــيــس مــجــلــس إدارة شركة 
الــمــشــروعــات السياحية الكويتية، 
محمد الــســقــاف، إن الــشــركــة تعتزم 
تــطــويــر مــشــروعــيــن ســيــاحــيــيــن في 
ــرة فــيــلــكــا الـــكـــويـــتـــيـــة ومـــوقـــع  ــزيــ جــ
ــة الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة فــــي مــنــطــقــة  ــنـ ــديـ ــمـ الـ
الـــدوحـــة بــغــرب الــعــاصــمــة، بتكلفة 
إجمالية قــد تصل إلــى 500 مليون 

دينار )1.64 مليار دوالر(. 
ــي مـــقـــابـــلـــة مــع  وقــــــال الـــســـقـــاف فــ
ــرز«، إن الـــشـــركـــة الــمــمــلــوكــة  ــ ــتــ ــ »رويــ
للهيئة العامة لالستثمار، صندوق 
الثروة السيادي للكويت، ال تزال في 
بداية الدراسات وطرح األفكار »لنرى 
أنسب الحلول لهذين المشروعين 
العمالقين«، وتبلغ مساحة مشروع 
جــزيــرة فيلكا كيلومترين مربعين 
والــمــديــنــة الترفيهية 2.6 كيلومتر 

مربع.
ــاك احــتــمــالــيــن  ــنــ وأوضـــــــــح أن هــ
لتمويل هذين المشروعين، األول أن 
تضطلع بهما شــركــة الــمــشــروعــات 
السياحية بنفسها من خالل مساعدة 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــالســتــثــمــار، أو أن 
تتشارك فيهما مع القطاع الخاص.

، إن مـــشـــاركـــة 
ً
ــدرك قـــــائـــــال ــ ــتــ ــ واســ

الــقــطــاع الـــخـــاص ســتــكــون »صــعــبــة 

ــانــــون رقـــــم 105  ــقــ « فــــي ظــــل الــ
ً
جــــــــدا

الحالي الذي يسمح للقطاع الخاص 
باستئجار أمـــالك الــدولــة مــن خالل 
عــقــود مدتها 3 ســنــوات فقط قابلة 
ــذه الــمــدة   أن هــ

ً
لــلــتــجــديــد، مــعــتــبــرا

المحدودة »أمر غير مشجع للقطاع 
الخاص« للمشاركة في مشاريع ذات 

تكلفة مالية عالية.
وأوضــــــــــح أن الــــشــــركــــة ال تــمــلــك 
خــــيــــار االقـــــتـــــراض لـــتـــمـــويـــل هــذيــن 
ــن، ألنـــــهـــــا ال تــمــتــلــك  ــ ــيـ ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ الـ
األراضي، وإنما تنتفع بها بموجب 
عــقــد حـــق انـــتـــفـــاع مـــع إدارة أمـــالك 
الــدولــة، »وفــي النهاية أنــت ال تملك 
هذه األراضــي، فكيف يعطيك البنك 

القرض«؟

مبادرات سريعة

وقــــال الـــســـقـــاف: »ال بــــّد أن تــكــون 
لدينا رزنامة )للفعاليات( كل شهر 
أو شــهــريــن تـــكـــون لــديــنــا  فــعــالــيــة، 
ــكــــون الـــتـــرفـــيـــه  ونــــجــــددهــــا حـــتـــى يــ

.»
ً
 ممال

ً
... وال يكون شيئا

ً
متجددا

وقــــال إن الــشــركــة تــســعــى إلـــى أن 
يكون هــذا المشروع طــوال الــعــام ال 

لفترة وجيزة.

 
ً
وتابع أن الشركة افتتحت تزامنا
مــع فــعــالــيــات كـــأس الــعــالــم فــي قطر 
مشروع كونتينر بارك، وهي فعالية 
تــرفــيــهــيــة لـــعـــرض الـــمـــبـــاريـــات فــي 
مــنــطــقــة الـــبـــالجـــات بــالــســالــمــيــة مع 
أنشطة ترفيهية أخرى مثل األلعاب 

والعروض الموسيقية.
وقال السقاف، إن مجلس اإلدارة 
يــركــز عــلــى أن يــكــون الــتــرفــيــه الــذي 
تــقــّدمــه الــشــركــة »يــخــدم كــل األعــمــار. 
هدفنا أن نوفر الترفيه لكل الفئات 
العمرية ال لفئة واحــدة، ولكن نحن 
نــتــكــلــم عـــن الــســيــاحــة الـــداخـــلـــيـــة ال 

الخارجية«.
 
ّ
وأشار إلى أنه في هذا اإلطار، فإن

مــن األفــكــار الــمــطــروحــة أن تتضمن 
ــيـــة شـــالـــيـــهـــات  ــهـ ــيـ ــرفـ ــتـ الــــمــــديــــنــــة الـ
وبــــحــــيــــرات صـــنـــاعـــيـــة وكـــافـــيـــهـــات 
ومــحــال لــلــتــســوق ومــالعــب للتنس 
، وغـــيـــر ذلــــك من 

ً
 ثـــقـــافـــيـــا

ً
ومـــســـرحـــا

ــرافـــق الـــتـــي تـــخـــدم كـــل الــفــئــات،  ــمـ الـ
 أن »الترفيه يجب أن يكون 

ً
مضيفا

له ُبعد ثقافي واجتماعي«

استراتيجية معدلة

وأوضــــــــــح أن مـــجـــلـــس اإلدارة 

ــرى »بـــعـــض الـــتـــعـــديـــالت« عــلــى  ــ أجـ
االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الــــســــابــــقــــة الـــتـــي 
كانت ستتحول الشركة بموجبها 
إلــى شــركــة قابضة تــنــدرج تحتها 
شــركــات متخصصة فــي المطاعم 
والــفــنــادق وإدارة الــمــرافــق، وغير 
ذلـــــــــك مـــــــن الـــــــشـــــــركـــــــات، وهـــــــــو مـــا 
 عــــن وجــهــتــهــا 

ً
ــيـــدا ســيــحــولــهــا بـــعـ

األســاســيــة، وهــي »تــوفــيــر الترفيه 
للمواطنين والمقيمين«.

ــيـــس الـــحـــل األمــــثــــل أن  وقــــــال: »لـ

تـــديـــر الـــشـــركـــة مـــكـــونـــات الــمــرافــق 
فـــــي مــــشــــاريــــعــــهــــا، حــــيــــث إن ذلــــك 
يـــتـــضـــارب مـــع تـــوجـــهـــات الــشــركــة 
لــــتــــشــــجــــيــــع الــــــقــــــطــــــاع الـــــــخـــــــاص، 
خــــاصــــة الــــمــــشــــروعــــات الــصــغــيــرة 

والمتوسطة«.
وأشـــــار إلــــى أن االســتــراتــيــجــيــة 
ــز عــلــى  ــ ــرّكـ ــ ــم تـــطـــويـــرهـــا تـ ــ ــي تـ ــتــ الــ
إشــــراك الــقــطــاع الــخــاص فــي عمل 
ــي عــلــى  ــ الــــشــــركــــة، حـــيـــث تــــركــــز هـ
النواحي الترفيهية، وتترك للقطاع 
الخاص إقامة المطاعم والمقاهي 
ــال  ــ ــحـ ــ والــــــــــنــــــــــوادي الــــصــــحــــيــــة ومـ
التجزئة في المرافق التي تديرها. 
ــار الــســقــاف إلـــى أن مــراجــعــة  ــ وأشـ
االســتــراتــيــجــيــة نــتــج عــنــهــا إيــقــاف 
ــادة  مـــشـــروع مــتــنــزه الـــخـــيـــران إلعــ
بــنــائــه بــتــكــلــفــة كــانــت ســتــصــل إلــى 
200 مليون دينار، وتوصلت إلى 
أن الحل األمثل هو ترميمه بكلفة 
تــصــل إلـــى 25 مــلــيــون ديــنــار فقط 
وعلى مراحل، حيث ال يتوقف عن 
العمل وال يتوقف »الدخل المالي 

من المتنزه«.
وأوضح أن الشركة تركز حاليا 
عــلــى تــرمــيــم كــثــيــر مــن مشاريعها 
القائمة، ومنها الواجهة البحرية 

الــتــي تــمــتــد نــحــو 10 كــيــلــومــتــرات 
مــن أبــــراج الــكــويــت فــي الــعــاصــمــة، 
لــشــعــب، بتكلفة  ا ة 

ّ
وتنتهي بمسن

تصل لنحو 20 مليون دينار. كما 
تــخــطــط لــتــرمــيــم مــتــنــزه الــجــزيــرة 
ــرة الـــصـــيـــف  ــتــ الــــخــــضــــراء خــــــالل فــ
بداية من شهر مايو وحتى أكتوبر 
بميزانية تقديرية 5 ماليين دينار.

وكان الرئيس التنفيذي السابق 
لــلــشــركــة، عـــبـــدالـــوهـــاب الـــمـــرزوق، 
كــشــف فـــي 2021 أن الــمــشــروعــات 
السياحية تعتزم زيادة رأسمالها 
250 مليون دينار، ليصل إلى 300 

مليون لتنفيذ مشاريعها.
 الـــســـقـــاف قــــال إن الــنــقــاش 

ّ
لـــكـــن

ــة  ــامــ ــعــ ــة الــ ــئــ ــيــ ــهــ الـــــحـــــالـــــي بــــيــــن الــ
لالستثمار ومجلس اإلدارة حول 
التعديالت على االستراتيجية نتج 
عنه »إيقاف مؤقت« لدفعات زيادة 
 أن »الــهــيــئــة 

ً
رأس الـــمـــال، مــعــتــبــرا

ــا أن تــــــرى الـــتـــعـــديـــالت  ــهـ ــقـ مـــــن حـ
ونتفق على اآللية الجديدة للضخ 

المالي«.
)رويترز(

زيادة القدرة التشغيلية
لـ »ونتر وندر الند«

ــــذي لــــشــــركــــة  ــيـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ أكــــــــــد الــــــرئــــــيــــــس الـ
المشروعات السياحية فاضل الــدوســري، 
أنه تمت زيادة الطاقة التشغيلية لمشروع 
ونتر وندر الند الكويت لتصل إلى 10 آالف 
زائر خالل أيام نهاية األسبوع، من الخميس 
إلى السبت، إضافة إلى توفير 6 آالف تذكرة 

 خالل أيام األسبوع العادية.
ً
يوميا

وقــــــال الـــــدوســـــري، إن أعـــــــداد الـــزائـــريـــن 
ــــذي ضــــم حــــوالــــي 40  ــ لــــهــــذا الــــمــــشــــروع، الـ
 
ً
لعبة مختلفة، تــجــاوز الــمــئــة ألـــف تقريبا

مــنــذ افــتــتــاحــه فــي حــديــقــة الــشــعــب فــي 11 

 أن المشروع موجه 
ً
ديسمبر 2022، مضيفا

نحو خدمة وتنشيط المشاريع الكويتية 
بــالــدرجــة األولـــى، حيث وفــر أكثر مــن 100 
ــع الــصــغــيــرة  ــاريـ ــمـــشـ ــاب الـ ــحــ فـــرصـــة ألصــ
والمتوسطة التي تتم إدارتها بأيٍد كويتية، 
كــمــا يــوفــر خــدمــة مــواقــف ألكــثــر مــن 1600 

سيارة.
وأعلنت شركة المشروعات السياحية، 
 على المسؤولية المجتمعية، أنها 

ً
وحرصا

 من ذوي 
ً
 يوميا

ً
ستقوم باستضافة 50 زائرا

فاضل الدوسرياالحتياجات الخاصة.

محمد السقاف

  الشركة ال 
تملك خيار 

االقتراض 
ألنها ال تمتلك 

األراضي بل 
تنتفع بها 

بموجب عقد 
مع أمالك الدولة

السقاف 
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خبريات

يوسف وآسر يتقاسمان 
بطولة »الكتيبة 101«

»هيبغنوزيس« تحصل على 
حقوق أعمال جاستن بيبر

يتقاسم الفنانان عمرو 
يوسف وآسر ياسين 

بطولة المسلسل الدرامي 
الجديد »الكتيبة 101«، 

المقرر عرضه في السباق 
الرمضاني المقبل، 

والذي كتبه إياد صالح، 
ويشارك في بطولته فتحي 

عبدالوهاب، ووفاء عامر، 
وأحمد صالح حسني، 

بينما تباشر شركة 
سينرجي، المنتجة للعمل، 
االتفاقات الخاصة مع بقية 
الفنانين المشاركين خالل 
 
ً
الفترة الحالية، استعدادا

 أن 
ً
لبداية التصوير، علما

بعض الفنانين سيظهرون 
كضيوف شرف في 

األحداث. ويقوم المخرج 
محمد سالمة باالستعانة 

بوحدة تصوير إضافية 
خالل األيام المقبلة، 

إلنجاز تصوير أكبر عدد 
من المشاهد قبل رمضان، 
خاصة مع وجود العديد 

من مشاهد المطاردات التي 
سيجري تنفيذها، وهي 
مرتبطة باألحداث التي 
تدور حول الكتيبة 101 
ونجاحها في التصدي 

لإلرهابيين بسيناء.

باع المغني الكندي 
جاستن بيبر حقوق 

أعماله الموسيقية لشركة 
»هيبغنوزيس سونغز 

كابيتال« لقاء 200 مليون 
دوالر، حسبما أفادت الشركة.

وكانت صحيفة »وول 
ستريت جورنال« أشارت في 
ديسمبر الفائت إلى أن قيمة 

الصفقة 200 مليون دوالر، 
وهو ما أكده مصدر مطلع 
على الملف لوكالة فرانس 

برس.
وبهذه الصفقة يكون بيبر 

( حذا حذو مجموعة 
ً
)28 عاما

من الفنانين الذين باعوا 
 حقوق كل أعمالهم لقاء 

ً
أخيرا

مئات الماليين، ومن بينهم 
بروس سبرينغستين وبوب 

ديالن.
وأوضحت الشركة أنها 
»استحوذت على كامل 
حصص جاستن بيبر 

في حقوق النشر )وبينها 
حقوق المؤلف في التنفيذ( 

والتسجيالت الرئيسية 
والحقوق المجاورة لكل 

أعماله«، لكنها لم تشر إلى 
قيمة الصفقة. )أ ف ب(

 »Everything Everywhere All At Once«
 في جوائز األوسكار

ً
يحصل على 11 ترشيحا

مازال الفيلم الكوميدي »إيفريثينغ 
 Everything( »إيفريوير اول آت وانس
Everywhere All At Once( يتصدر 
الــــســــبــــاق إلـــــــى جـــــوائـــــز األوســــــكــــــار، 
الـــتـــي تـــــوزع فـــي 12 مـــــارس الــمــقــبــل 
ــى 11  ــلــ ــل عــ ــــوود، إذ حــــصــ ــهـــــولـــــيـ بـــ

، بينها جائزة أفضل فيلم.
ً
ترشيحا

وتـــقـــدم هـــذا الــعــمــل، الــــذي يحكي 
قصة صــاحــب مغسلة منغمسة في 
أكوان متوازية، على الفيلم األلماني 
الطويل »آل كوايت أون ذي ويسترن 
فرونت« )9 ترشيحات(، والكوميديا 
التراجيدية األيرلندية »ذي بانشيز 

أوف إنيشيرين« )9 ترشيحات(.
، كــافــأ أعــضــاء 

ً
وكــمــا كـــان مــتــوقــعــا

األكاديمية، الذين يصوتون الختيار 
 
ً
ــال الـــمـــرشـــحـــة، أفـــالمـــا ــمــ الئـــحـــة األعــ

ـــن: 
َ
حــظــيــت بـــــــرواج، بــيــنــهــا »تـــــوب غ

ــريـــك« و»أفـــــاتـــــار: ذي واي أوف  ــافـ مـ
ووتر«، لمساعدتها على إعادة رواد 
السينما إلى الصاالت بعد الجائحة، 
وُرشــح هــذان العمالن لنيل أوسكار 
أفضل فيلم، بينما غاب »بالك بانثر: 
واكاندا فوريفر« عن ترشيحات هذه 

الفئة.

ومـــن األعـــمـــال األخــــرى المرشحة 
لــلــفــوز بـــأبـــرز جـــائـــزة فـــي الــمــجــال 
السينمائي األمــيــركــيــة والــعــالــمــي، 
فيلم السيرة »إلفيس« عن أسطورة 
مــوســيــقــى الـــــروك آنــــد رول، وفــيــلــم 
»ذي فيبلمانز« المستوحى بصورة 
كبيرة من طفولة ستيفن سبيلبرغ، 
وفـــيـــلـــم »تـــــــــار« الــــــــذي تــــــــؤدي كــيــت 
بالنشيت دور البطولة فيه، وفيلم 

»تراينغل اوف سادنس« الفائز في 
مــهــرجــان كـــان الــســيــنــمــائــي، وفيلم 
»وومـــن توكينغ« الـــذي يستند إلى 

عمل أدبي.
وحصل »إيفريثينغ إيفريوير اول 
آت وانس« على أربعة ترشيحات في 
الفئات الفردية، بينها أفضل ممثلة 
لميشيل يو، وأفضل ممثل في دور 
مــســاعــد لــكــي هــو كــــوان، الــــذي أدى 

 أحـــد األدوار في 
ً
عــنــدمــا كـــان طــفــال

فيلم »إنديانا جونز آند ذي تامبل 
أوف دوم« قبل 40 عاما.

وأصبحت يو ثاني امرأة آسيوية 
تحظى بترشيح لنيل أوســكــار في 
فئة أفضل ممثلة منذ انطالق حدث 
ــز األوســـــكـــــار قـــبـــل 95 ســنــة،  ــوائــ جــ
وتــتــنــافــس يـــو مـــع كــيــت بالنشيت 
التي سبق أن نالت جائزتي أوسكار.

ولم َيــرد اسم أي امــرأة ســوداء في 
قائمة الترشيحات عن أفضل ممثلة، 
رغم الحظوظ التي كانت تتمتع بها 
كل من فيوال ديفيس )عن »ذي وومن 
كينغ«( ودانييل ديدوايلر )عن »تيل«(.

وفي الفئات الفردية األخرى، ُرشح 
في فئة أفضل ممثل كل من براندن 
فرايزر عن »ذي وايل«، وكولين فاريل 
عــن »ذي بانشيز أوف إنيشيرين«، 

وأوســتــن بتلر عــن »إلــفــيــس«، وبــول 
ميسكال عــن »أفــتــرصــن«، وبــيــل ناي 

عن »ليفينغ«.
وبـــتـــرشـــيـــح أنـــجـــيـــال بـــاســـيـــت فــي 
فــئــة أفــضــل ممثلة فــي دور مساعد 
عــن »بـــالك بــانــثــر: واكــانــدا فــوريــفــر«، 
أصبحت أول نجمة من فيلم ينتمي 
 في 

ً
إلــى عــالــم مــارفــل تــنــال ترشيحا

جوائز األوسكار.
وبينما برز اسم ستيفن سبيلبرغ 
في قائمة ترشيحات أفضل مخرج، 
غابت النساء بصورة تامة في هذه 
الفئة، مما أثار ردود فعل عبر مواقع 

التواصل.
وتولى الممثالن ريز أحمد )ساوند 
أوف ميتل( وأليسون ويليانز )غيرلز( 
إعالن قائمة ترشيحات األوسكار من 

لوس أنجلس.
 
ً
وتختتم حفلة األوســكــار موسما
 بالجائحة 

ً
 ال يزال متأثرا

ً
سينمائيا

ــزال دور سينما  الــتــي بسببها ال تــ
كـــبـــرى تـــواجـــه صـــعـــوبـــات لــلــتــعــافــي 
بينها مجموعة »سينيوورلد«، ثاني 
أكبر سلسلة لدور السينما في العالم.
 )أ ف ب(

أشكناني: ال أحب تكرار طرح القضايا 
نفسها في أعمالي

● فضة المعيلي
تـــحـــّدث الــمــؤلــف عــبــدالــرحــمــن أشــكــنــانــي عن 
مجموعة من أعماله الجديدة؛ البعض منها في 
طـــور الــتــصــويــر، أمـــا األخــــرى فــفــي طـــور اإلعــــداد 
والتحضير، وقال إن مسلسل كذبة أبريل يتكون 
مــــن 30 حـــلـــقـــة، وهـــــو عـــمـــل درامــــــــي اجـــتـــمـــاعـــي، 
 أن الــعــمــل 

ً
ــيـــدي«، مــبــيــنــا ــومـ ويــتــضــمــن »اليـــــت كـ

»ثــيــمــتــه« جـــديـــدة، و»يــعــتــقــد الــبــعــض أن الــعــمــل 
 .»

ً
كوميدي من االسم، لكنه ليس كوميديا

المسلسل من إخراج حسين الحليبي، وإنتاج 
شركة بيوند دريمز للمنتج عبدالله بوشهري، 
ويشارك فيه مجموعة من النجوم الكبار والشباب، 
ومنهم جــاســم النبهان، وزهـــرة عــرفــات، وشــوق 
الهادي، وعبدالله المسلم، وعبدالله بهمن، ومي 
البلوشي، وليلى عبدالله، وشوق الهادي، وشهد 

سلمان، وسارة صالح، وغيرهم. 
أمـــا مسلسل الــنــون ومـــا يــعــلــمــون، فــقــد بـــدأوا 
 
ً
 من 30 حلقة، موضحا

ً
بتصويره، ويتكون أيضا

أن العمل مقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، 
وهو من بطولة عدد من النجوم، ومنهم شهاب 
جــــوهــــر، وإلــــهــــام الـــفـــضـــالـــة، وطــــيــــف، وعــبــدالــلــه 
الــطــلــيــحــي، ومــحــمــد الــحــمــلــي، وحــســن الــمــطــوع، 
ــان، وعــبــيــر أحـــمـــد، وبــاســمــة حــمــادة،  وشــبــنــم خــ
ورانيا شهاب، وهــدى حمدان، إلــى جانب زينب 

يوسف شعبان، ومن إخراج حمد البدري. 
ــااًل جــديــدة،  ــمـ وأضـــــاف أشــكــنــانــي أن لــديــه أعـ

ومــنــهــا مسلسل عــنــوانــه بــشــكــل مــبــدئــي »بعض 
الـــظـــن« يــتــكــون مـــن 30 حــلــقــة، وســـُيـــعـــرض بعد 
شــهــر رمـــضـــان، ويــطــرح قــضــيــة جـــديـــدة، إضــافــة 
إلى مسلسل »سيزون« بعنوان »جرس إنذار« مع 
 إلــى أن العمل في 

ً
المخرج خالد بوصخر، الفتا

طور الكتابة بقضية مختلفة، وقــال »أنــا ال أحب 
تــكــرار طـــرح الــقــضــايــا نفسها فــي األعـــمـــال التي 
أكتبها«. وعن رأيه في أعمال »سيزون« يقول »خير 
ال بــّد منه، ألنــه ليس كل عمل في الوقت الحالي 
ت في مصلحة المؤلف  يتحمل 30 حلقة، وجــاء

والمخرج«.

المفيدي يقدم ورشة »فن التقديم اإلذاعي 
واإللقاء« في المكتبة الوطنية

● فضة المعيلي
ــة  ــ ــــطـ ــــشـ ضـــــمـــــن ســــلــــســــلــــة األنـ
الثقافية والفنية الــتــي ينظمها 
ــلــــس الـــــوطـــــنـــــي لـــلـــثـــقـــافـــة  ــمــــجــ الــ
والـــفـــنـــون واآلداب، قــــدم الــفــنــان 
خالد المفيدي ورشة »فن التقديم 
ــاء«، فــــي مــكــتــبــة  ــ ــقــ ــ ــ اإلذاعــــــــي واإلل

الكويت الوطنية. 
وكشف المفيدي، لـ »الجريدة«، 
أن التعاون بينه وبين المجلس 
الــوطــنــي، يــعــد الــتــجــربــة األولـــى، 
 أنـــــه ســـبـــق أن قـــــدم دورة 

ً
الفــــتــــا

ــقـــديـــم اإلذاعـــــــــي والـــمـــتـــحـــدث  ــتـ الـ
الجيد، في أكثر من مكان في وقت 
سابق لكنه يقدمها للمرة االولى 

في المكتبة الوطنية.
 وأضــــــاف أن الــــورشــــة تمتد 
ثالثة أيام، و»نتمنى أن يستفيد 
المتدربون منها، وتكون بداية 
ــاون مــع  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ االنـــــــطـــــــالق فــــــي الــ
 إلــى 

ً
الــمــجــلــس الـــوطـــنـــي«، الفـــتـــا

ــة تـــتـــنـــاول مـــوضـــوع  ــورشــ أن الــ
التقديم اإلذاعـــي وكيف يصبح 
 
ً
 جيدا

ً
 ومذيعا

ً
المتدرب مقدما

فــــــي اإلذاعـــــــــــــــة، حــــيــــث تـــتـــنـــاول 

أغلب مجاالت التقديم اإلذاعــي 
ــة تتضمن  ــ  أن اإلذاعـ

ً
خــصــوصــا

عــــدة مـــجـــاالت تــخــص الــتــقــديــم 
ــلــــى ســـبـــيـــل الـــمـــثـــال  ــا عــ ــهــ ــنــ ومــ
»البرامج الرياضية، والدينية، 
والــثــقــافــيــة« وكـــذلـــك الــمــنــوعــات 

واألخبار.
وبين أن الــورشــة تستعرض 
األمـــــــــور الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــتـــقـــديـــم 
اإلذاعــــي بشكل ســلــس وبسيط 
 ما، حيث يتم منح 

ً
ومبتدئ نوعا

المتدربين أساسيات التقديم.
وحـــول ضـــرورة تمتع المذيع 
بكم وفير من الثقافة، قال المفيدي 
إن »الــثــقــافــة ليست قــاصــرة على 
المذيع أو اإلعالمي، بل يجب على 
الشخص العادي أن يكون ذا ثقافة 
 في ظل ما يعيشه 

ً
عامة خصوصا

 من سهولة الحصول 
ً
العالم حاليا

عـــلـــى الـــمـــعـــلـــومـــات عـــبـــر أجـــهـــزة 
االتصاالت الذكية والتواصل مع 
األشخاص المعنيين في أي مكان 

بــالــعــالــم عــبــر بــرامــج االتــصــاالت 
والمحادثات، على عكس الوضع 
السابق، الذي كان يتطلب الذهاب 
للمكتبة العامة والبحث عن الكتب 

والمراجع«.
 مــا يــؤكــد في 

ً
وذكـــر أنــه دائــمــا

جــمــيــع دوراتـــــــه أهــمــيــة الــثــقــافــة 
لإلنسان بصفة عامة واإلعالمي 
 حيث يجب أن يكون 

ً
خصوصا

.
ً
 مثقفا

ً
شخصا

جابر أحمد يقدم 40 لوحة 
في معرضه »االصطفاف«

● فضة المعيلي
ــفــــنــــان الــتــشــكــيــلــي  ــتـــح الــ ــتـ افـ
جابر أحمد معرضه الشخصي 
ــوان »االصـــــــطـــــــفـــــــاف« فــي  بـــــعـــــنـــ
»غـــالـــيـــري بـــوشـــهـــري«، وحــضــر 
االفـــــــتـــــــتـــــــاح جـــــمـــــع كــــبــــيــــر مـــن 
الفنانين، منهم الفنان القدير 
ــامـــي مـــحـــمـــد، وعــبــدالــجــلــيــل  سـ
ــي، وفـــــاطـــــمـــــة مــــــــراد،  ــ ــفـ ــ ــريـ ــ ــشـ ــ الـ

والكاتب مظفر راشد.
بــهــذه الــمــنــاســبــة، قـــال جابر 
أحــمــد: »إن هـــذا الــمــعــرض يعد 
ــثــــل نــقــلــة  ــمــ الــــخــــامــــس لـــــــي، ويــ
ــة، ولـــكـــن  ــقــ ــابــ لـــمـــعـــارضـــي الــــســ
هـــذا الــمــعــرض ذو تــطــور وفكر 
ــع االهــــتــــمــــام بـــمـــراحـــل  ــ ثــــــــان، مـ
ــان، ســــواء  ــ ــــسـ ــــدى اإلنـ الـــحـــيـــاة لـ
اجــتــمــاعــيــة أو تــرفــيــهــيــة، وكــل 
األمـــــــور الــمــتــعــلــقــة بـــالـــحـــيـــاة«، 
ت بعد فترة  وهـــذه النقلة جـــاء
طويلة مــن التخطيط للخروج 
بشيء مميز للجمهور من حيث 
األسلوب وتقنية اللون«، مشيرا 
إلى أن الفكر كان يهمه في عدة 

مواضيع.
ــه جـــعـــل أعــمــالــه  ــ وأوضـــــــح أنـ
بـــدون عــنــاويــن إلتــاحــة الحرية 
للمشاهد ليتحدث عن اللوحة 
ويحاورها، مضيفا أن المعرض 

ــثــــر مــــن 40 لــوحــة  يــتــضــمــن أكــ
تقريبا، واستخدم في لوحاته 
ألـــــوان األكـــريـــلـــيـــك، إضـــافـــة إلــى 
اعــتــمــاده عــلــى الــــورق أكــثــر من 
ــفــــس، وهــــــو أكــــثــــر شـــيء  ــانــ ــكــ الــ
يميزه، وأيضا أحجام األعمال 
أصــغــر مـــن الــمــعــرض الــســابــق، 
ومن خالله أصبح يمتلك تقنية 
بــالــنــســبــة لـــألـــوان عــلــى الـــورق 
أكـــثـــر مــــن الـــمـــعـــرض الـــســـابـــق، 
حيث إنه يشعر بحصوله على 
ــــوى مــــع الـــفـــكـــر الــــذي  نـــتـــائـــج أقــ
يــــقــــوم بـــطـــرحـــه عـــبـــر مـــوضـــوع 

»االصطفاف«.
الجدير بالذكر أن جابر أحمد 
شارك في العديد من المعارض 
المحلية والدولية، إضافة إلى 
إقــامــتــه مــجــمــوعــة مـــن الــــورش، 
ــارك فـــي بــيــنــالــيــات دولــيــة،  ــ وشـ
منها بينالي الــقــاهــرة الــدولــي 
الثامن للفنون، وبينالي الشارقة 
الدولي للفنون، وحصد العديد 
من الجوائز منها جوائز معرض 
الــــقــــريــــن الــــثــــقــــافــــي، ومــــعــــرض 
الربيع، وجائزة السعفة الفضية 
لمعرض ملتقى الفنون البصرية 
لدول مجلس التعاون الخليجي 

في سلطنة عمان عام 2013.

الفضلي: المخرج الناجح يجيد استغالل الفنان
أكد لـ ةديرجلا• أن »سيل وهيل« مع حسن البالم أقرب أعماله إلى قلبه

 
ً
ــيــــن قـــــرابـــــة 30 عـــمـــال • مـــــن بــ
اجتمعت خاللها مع معظم نجوم 
الــدرامــا بالكويت والخليج... أيها 

األقرب لك؟
- مسلسل »سيل وهيل« األقرب 
ــــو عــمــل كــومــيــدي  ــــى قــلــبــي، وهـ إلـ
لــلــفــنــان حــســن الـــبـــالم ومجموعة 
من نجوم الكوميديا، كالفنانين: 
ــار، وانــتــصــار  ــنـــصـ عــبــدالــعــزيــز الـ
الشراح، وأحمد العونان، وعبدالله 
الخضر، ومبارك المانع، إضافة إلى 
الفنان محمد جابر، تأليف حسن 

البالم، وإنتاج عام 2017.
هذا المسلسل لم نكن نكف عن 
الضحك طــوال ساعات التصوير، 
ــواء الــعــمــل مبهجة  ــ فــقــد كــانــت أجـ
إلى حد لم يتكرر معي في مسلسل 
 ،

ً
سابق أو تـــاٍل، لذلك أعتز به جــدا

ألنه أدخل الفرح والسرور لجميع 
 
ً
 كبيرا

ً
طاقم العمل، كما حقق نجاحا

بعد عرضه.
• قدمت العديد من القضايا في 
أعمالك الــدرامــيــة... مــا الموضوع 

الذي تحلم بتقديمه؟
- أتمنى تقديم مسلسل تاريخي 
يعيش مع الناس، ألن هذه النوعية 
من األعمال ليست سهلة، وتعتبر 
 ألي 

ً
 حــقــيــقــيــا

ً
ــارا ــبــ ــتــ  واخــ

ً
تـــحـــديـــا

، حيث يجب 
ً
فنان، وللمخرج أيضا

أن يــكــون صــاحــب رؤيــــة إبــداعــيــة، 
لــتــقــديــم عــمــل تـــاريـــخـــي فــــي زمــن 
معاصر. أعشق التحديات، وأنتظر 
هــذا الــتــحــدي، وأســتــعــد لــه مــع كل 
ــه، مــثــل  ــ ــراجــ ــ مــســلــســل أتــــولــــى إخــ
مسلسل »الزير سالم«، الذي مازلت 
أتعلق بــه وأحــبــه حتى الــيــوم، من 
خالل عباراته والحوار والسيناريو 
ــذي قــدمــه  ــ واإلخـــــــــراج، واإلبــــــــداع الـ
الفنانون المشاركون في هذا العمل، 
كــمــا أشــعــر بـــأن الــجــمــهــور أصبح 
يشعر بــالــمــلــل مـــن الــمــوضــوعــات 
االجتماعية المكررة والصراعات 
الزوجية، والخالفات األسرية، لذلك 
أحلم بتقديم شيء مختلف أتحدى 

به نفسي قبل اآلخرين.
 
ً
• هـــل تــشــعــر أن هـــنـــاك فــنــانــا

بداخله طاقة فنية لم يكتشفها أحد 
حتى اآلن؟

- لــكــل فــنــان بــصــمــتــه، ومعظم 
العاملين بالوسط الفني استطاعوا 
ــوه مـــن مــوهــبــتــهــم في  ــ تــقــديــم وجـ
أعمال مختلفة، لكن إذا كنا نتحدث 
عن اكتشاف المواهب، فأعتقد أن 
المخرج محمد دحام الشمري كان 
له جهد كبير في تقديم العديد من 
الفنانين للوسط الفني، فهو مخرج 
مـــخـــضـــرم، ويــســتــطــيــع اكــتــشــاف 
مــوهــبــة كــل فــنــان، وإن كـــان هناك 
بــعــض الــفــنــانــيــن لــديــهــم جــوانــب 
متنوعة مــن موهبتهم لكنهم ال 
يقدمون على التنويع في أدوارهم، 
وربــمــا ال يحصلون على عــروض 
تساعدهم في إبراز تلك الطاقة، وأنا 
كمخرج أحاول من خالل السيناريو 
خرج ما بداخل الفنان 

ُ
والقصة أن أ

بما يخدم الدور والعمل، وللمخرج 

ــذا مــن دون شــك.  دور كبير فــي هـ
ــابـــة،  وبــــخــــصــــوص الـــــوجـــــوه الـــشـ
فالفنان منصور البلوشي يتمتع 
بطاقة فنية تجعله موهبة صاعدة 
 في عالم 

ً
 كبيرا

ً
أتوقع لها مستقبال

الدراما والتمثيل.
• ماذا عن أعمالك الجديدة في 

الفترة المقبلة؟
 لــيــس لـــدي ارتــبــاطــات 

ً
- حــالــيــا

 
ً
فــنــيــة جـــديـــدة، فــقــد قــدمــت أخــيــرا
3 مــســلــســالت مــتــنــوعــة فـــي 2022 
حققت نسب مشاهدة مرتفعة على 
مستوى العديد من بلدان الخليج، 
التي أحظى فيها بجمهور واسع، 
فقد قدمت مسلسل »نفس الحنين«، 
الــذي ُعــرض فــي الكويت، و»نساء 
قلن ال« الـــذي تــم عــرضــه فــي قطر، 
والــمــســلــســل الـــســـعـــودي »جمعنا 
ــهــــوى«، وجــمــيــعــهــا تـــم عرضها  الــ
 
ً
، وحــالــيــا

ً
 كــبــيــرا

ً
وحــقــقــت نــجــاحــا

أتمهل في اختيار نصوص جديدة، 
حيث أبحث عن عمل مختلف أقدم 

 للجمهور.
ً
 جديدا

ً
من خالله شيئا

• ما الصفة التي يجب أن تتوافر 
في المخرج المبدع؟

- الــهــدوء وقــــراءة النص بشكل 
جيد، واخــتــيــار الفنانين بطريقة 
انتقائية بأعلى نسبة نجاح. ال أقول 

 
ً
ان يــكــون هــذا االخــتــيــار صحيحا

بنسبة 100 في المئة، ألن اختيار 
 لعوامل 

ً
الفنانين يخضع أيــضــا

عدة، ربما األجــر، أو وجود خالف 
شخصي، أو انشغال فنان، فنضطر 
إلى استبداله، وهو أمر تتدخل فيه 
عوامل إنتاجية، لكن على مستوى 
عمل المخرج، فإنه يجب أن يختار 
الشخصية المناسبة لــلــدور، وأن 
يــســتــغــل الـــفـــنـــان، وهــــو اســتــغــالل 
ــورة طــاقــتــه  ــلــ ــن حـــيـــث بــ ــاح، مــ ــبــ مــ
وإبــداعــه لخدمة الـــدور، فالمخرج 
الــنــاجــح يــجــيــد اســتــغــالل الــفــنــان 

لخدمة العمل.

لقاء الخميسي تنضم للجنة 
تحكيم مهرجان األقصر

انضمت النجمة المصرية 
لقاء الخميسي إلى 

لجنة تحكيم مسابقة 
الدياسبورا في الدورة الـ12 
لمهرجان األقصر للسينما 

اإلفريقية، ويشارك في 
عضوية اللجنة المنتج 

السينمائي بيدرو بيمنتا 
من موزمبيق، والناقد 

اللبناني إبراهيم العريس.
ويشارك في مسابقة 

الدياسبورا 6 أفالم هي: 
»حرقة« من تونس، و»رحلة 

تاليا« إنتاج بلجيكا، 
السنغال، لوكسمبرغ، 

وفيلم »الرسالة األخيرة 
إلى ناصر« من ألمانيا، 
و»نساء جزائريات في 

فرنسا: الميراث« إنتاج 
فرنسي جزائري مشترك، 

و»على قيد الحياة« إنتاج 
فرنسي سنغالي مشترك، 
وفيلم »جووا« من بلجيكا.
وتسافر لقاء إلى األقصر 

قبل بداية المهرجان بوقت 
كاف، للجلوس مع أعضاء 

لجنة التحكيم، حيث 
ستشاهد اللجنة األفالم 

المشاركة مع الجمهور في 
صاالت العرض.

عزة إبراهيم

 منصور 
البلوشي 

يتمتع بطاقة 
فنية تجعله 

موهبة صاعدة 
وأتوقع له 

ً
 كبيرا

ً
مستقبال

 

 
ً
 مازلت متعلقا

بمسلسل »الزير 
سالم« وأتمنى 

تقديم عمل 
تاريخي يعيش 

مع الناس

 

 في معظم األحيان، 
ً
 وصامتا

ً
يبدو المخرج خالد الفضلي هادئا

لكن بداخله طاقة فنية وقدرة على قيادة موقع التصوير 
تجعل أعماله تنطق بالحركة والروح والدراما الحية، وهو ما 

دفعه إلى تقديم المزيد من األعمال الدرامية، التي تقارب 30 
، تنوعت بين التراجيديا والكوميديا. وكان آخر 

ً
 تلفزيونيا

ً
عمال

أعماله 3 مسلسالت متنوعة وناجحة، حققت نسب مشاهدة 
مرتفعة، وهي: »نساء قلن ال«، و»نفس الحنين«، والمسلسل 

السعودي »جمعنا الهوى«. 
»الجريدة« حاورت الفضلي، ووجهت إليه عدة أسئلة، وفيما 

يلي التفاصيل:

خالد الفضلي وحسن البالم

الفضلي في كواليس تصوير »جمعنا الهوى«

عبدالرحمن أشكناني

جابر أحمد

Everything Everywhere All At Once لقطة من مشهد من فيلم »تار«

خالد المفيدي
المفيدي أثناء الورشة

https://www.aljarida.com/article/12291
https://www.aljarida.com/article/12290
https://www.aljarida.com/article/12289
https://www.aljarida.com/article/12288
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أجرت رئيسة الوزراء اإليطالية 
جورجا ملوني زيارة للعاصمة 
الليبية طرابلس، أمس، والتقت 

أعضاء بحكومة الوحدة التي 
يتزعمها عبدالحميد الدبيبة، 

في خطوة حذر منها رئيس 
الحكومة املكلف من البرملان 

فتحي باشاغا. 
وعبرت حكومة باشاغا، 

املتمركزة شرق ليبيا، عن 
استغرابها من زيارة ميلوني لـ 
»الحكومة منتهية الوالية« في 

طرابلس، محذرة من »صفقة 
غامضة« بني الطرفني يتم 

اإلعداد لها في قطاع النفط.

انطلقت بالعاصمة املوريتانية 
نواكشوط، أمس، محاكمة 

الرئيس السابق محمد ولد 
عبدالعزيز، 2009 ـ 2019، في 

امللف املعروف إعالميًا بـ »فساد 
العشرية«.

وبدأت وقائع املحاكمة في »قصر 
العدل« وسط إجراءات أمنية 

مشددة.
وشهد محيط املحكمة، تظاهر 

عدد من أنصار الرئيس السابق، 
مرددين شعارات مؤيدة له 

ومطالبة بإطالق سراحه، فيما 
احتج آخرون ضده، مطالبني 
إياه بـ »إرجاع أموال نهبها«.

وقبيل انعقاد املحاكمة، أعلنت 
هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز، 

تعرضه لـ »وعكة صحية« في 
مكان احتجازه، ليل الثالثاء ـ 

األربعاء.

سلة أخبار

رئيسة وزراء إيطاليا تزور
 الدبيبة... وباشاغا يحذر

موريتانيا: بدء محاكمة 
محمد ولد عبدالعزيز

بحث رئيس اإلمارات محمد بن 
زايد آل نهيان، أمس، مع رئيس 
وزراء باكستان شهباز شريف، 

سبل تعزيز التعاون الثنائي بني 
البلدين.

وجاء ذلك عقب استقبال شريف، 
ابن زايد، في مدينة رحيم يار 

خان وسط البالد، التي وصلها، 
أمس، في زيارة رسمية غير 

معلنة وغير محددة املدة.
وأكد شريف أن زيارة الرئيس 

اإلماراتي تمثل دافعًا قويًا 
نحو تنمية عالقات البلدين 

وترسيخها.
وسبقت هذه الزيارة، أخرى 
من شريف ألبوظبي، ضمن 

مساعي حكومته للحصول على 
مساعدات دولية.

بن زايد يزور باكستان
لترسيخ العالقات

دعا »األزهر« في مصر الشعوب 
العربية واإلسالمية إلى مقاطعة 
املنتجات الهولندية والسويدية 

 للقرآن، عقب حادثتي حرق 
ً
نصرة

وتمزيق نسختني من املصحف 
في كل من السويد وهولندا. 

وجاء ذلك في بيان للمؤسسة 
السنية: »يطالب األزهر باتخاذ 

 لكتاب 
ً
ٍد نصرة موقٍف قويٍّ وموحَّ

الله ولقرآننا الكريم؛ ورّدًا مناسبًا 
على حكومتي هولندا والسويد 

في إساءتهما إلى مليار ونصف 
مليار مسلم، والتمادي في حماية 

الجرائم الدنيئة تحت الفتة ال 
إنسانية وال أخالقية يسمونها 
حرية التعبير، وجديرة بهم أن 

يسموها ديكتاتورية الفوضى«.

»األزهر« يدعو لمقاطعة 
منتجات هولندا والسويد

لبنان: جنون قضائي والجيش يحذر من أخطر أزمة
 على تحليق الدوالر

ً
واشنطن تدعم رواتب القوات المسلحة... وقطع طرقات ردا

 وســـط تــحــذيــرات جــديــة من 
سيناريو انهيار شامل للقضاء 
فــي لــبــنــان، انــتــشــرت معلومات 
مـــتـــضـــاربـــة عــــن ادعـــــــاء الــنــائــب 
العام التمييزي القاضي غسان 
عـــويـــدات عــلــى الــقــاضــي طـــارق 
الــبــيــطــار الــمــحــقــق الــعــدلــي في 
ــأ بـــــيـــــروت، وقــــرر  انــــفــــجــــار مــــرفــ
منعه من السفر. وكــان البيطار 
اســتــدعــى عـــويـــدات إلــــى جــانــب 
عـــدد مـــن الــشــخــصــيــات أبــرزهــم 
رئيس الحكومة السابق حسان 
ديــــاب وقـــائـــد الــجــيــش الــســابــق 
جـــان قــهــوجــي للتحقيق معهم 

في ذلك االنفجار. 
ــدات قـــــــــرارات  ــ ــ ــويـ ــ ــ ورفـــــــــض عـ
ــار وأكـــــــــد أن الـــقـــاضـــي  ــطــ ــيــ ــبــ الــ
»مكفوفة يده« عن ملف التحقيق 

بموجب القانون.
ــا قــــــرر عــــــويــــــدات، إطـــــالق  ــمـ كـ
ســـــراح جــمــيــع الــمــوقــوفــيــن في 
ــأ بــــدون  ــرفـ ــمـ ــار الـ ــفـــجـ قــضــيــة انـ
اســتــثــنــاء ومــنــعــهــم مـــن الــســفــر، 
وجـــعـــلـــهـــم بـــتـــصـــرف الــمــجــلــس 
العدلّي في حال انعقاده وإبالغ 

من يلزم.
 ذلــك 

ّ
ولــفــت فـــي بــيــان إلـــى أن

يـــأتـــي فــيــمــا »الــمــحــقــق الــعــدلــي 
القاضي طارق البيطار المكفوفة 
ــده فــــي قــضــيــة انـــفـــجـــار مــرفــأ  ــ يـ
 
ً
ــيــــروت، اعــتــبــر نــفــســه مــولــجــا بــ
بصالحيات النائب الــعــام لدى 
ــي اتـــخـــاذ  مــحــكــمــة الـــتـــمـــيـــيـــز، فــ
 مــن إجــــراءات، 

ً
مــا يـــراه مــنــاســبــا

ــقــــى  ــتــ ــــون بـــــــذلـــــــك قــــــــد اســ ــكــ ــ ــيــ ــ فــ
صالحياته وسلطته من الهيئات 

القضائية جمعاء«.
مــن ناحيته، أكــد البيطار أن 
»أي تــجــاوب مــن الــقــوى األمنية 
مع قرار النائب العام التمييزي  
غــســان عـــويـــدات  بــإخــالء سبيل  

الـــمـــوقـــوفـــيـــن  ســـيـــكـــون بــمــنــزلــة 
 إلى 

ً
انقالب على القانون«، مشيرا

أن »المحقق العدلي وحـــده من 
يملك حق إصــدار قــرارات إخالء 
السبيل، بالتالي ال قيمة قانونية 

لقرار عويدات«.
ــا جــــــــــدد الــــبــــيــــطــــار  ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ وبـ
ــلـــف،  ــنـــحـــي عـــــن الـــمـ ــتـ رفــــضــــه الـ
قــالــت الــضــابــطــة الــعــدلــيــة، إنها 
ستنفذ قــــرار عـــويـــدات وهـــو ما 

ينذر بانهيار الجسم القضائي 
بالكامل.

أخطر أزمة 

ــك، أكـــد قــائــد الجيش  إلـــى ذلــ
اللبناني العماد جوزيف عون، 
أمس، أن »الجيش واجه تحديات 
كثيرة وصــمــد لكن هــذه األزمــة 

هي األخطر«. 
وخــالل إطــالق برنامج األمــم 
المتحدة اإلنمائي بالشراكة مع 
السفارة األميركية برنامج دعم 
عناصر الجيش وقوى األمن، في 
بيت األمــم المتحدة باالسكوا، 
شكر عــون »الـــواليـــات المتحدة 
األميركية الصديقة لمبادرتها، 
وأشــــكــــر كــــل مــــن ســـعـــى إلنـــجـــاز 
ــم الــجــيــش  ــذا الـــمـــشـــروع لـــدعـ ــ هـ

 
ً
 وجــاهــزا

ً
الـــذي سيبقى صــامــدا

للتضحية«.
من ناحيتها، أعلنت سفيرة 
الـــواليـــات الــمــتــحــدة فــي بــيــروت 
دوروثي شيا موافقة الكونغرس 
األميركي على إعادة تخصيص 
جزء كبير من المساعدة األمنية 
لقوى االمــن الداخلي والجيش 

اللبناني.
ــا خــــــالل إطـــــالق  ــيـ وأكـــــــــدت شـ
برنامج الــدعــم أن »المدفوعات 
ســوف تعطى بموجب القانون 
 
ً
األميركي أي مئة دوالر شهريا
لمدة ستة أشهر لمبلغ إجمالي 
بقيمة 72 مليون دوالر، مؤكدة 
أنـــه »يــقــع عــلــى عــاتــق الحكومة 
اللبنانية دفــع رواتــب جنودها 

وقواها األمنية«.
ــــوى  ــجـــيـــش وقـ ــــت إن الـ ــالـ ــ وقـ

ــــن الـــداخـــلـــي تــلــقــيــا كــالهــمــا  األمـ
 من الواليات 

ً
 سابقا

ً
 أمنيا

ً
دعما

الــــمــــتــــحــــدة عـــــن طــــريــــق تـــقـــديـــم 
التدريب والعتاد، لكنها ستكون 
المرة األولى التي ستدعم فيها 

بالدها رواتب تلك القوات.
ويـــعـــانـــي الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
 لدرجة أن 

ً
معاناة شديدة حاليا

المطاعم التابعة له توقفت عن 
تقديم اللحوم للقوات المسلحة 
فــي عــام 2020 وبـــدأ فــي تنظيم 
جــــوالت بــطــائــرات الهليكوبتر 
لــمــشــاهــدة مــعــالــم الــبــالد لجمع 

األموال.
جـــــاء ذلــــــك، فــيــمــا أقــــــدم عـــدد 
مـــــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــيـــن أمــــــــس، عــلــى 
قطع الــطــرق فــي بعض مناطق 
ــيــــروت وخـــارجـــهـــا  الـــعـــاصـــمـــة بــ
 على تــردي األوضــاع 

ً
احتجاجا

ــمـــرار تــراجــع  الــمــعــيــشــيــة واســـتـ
قيمة الــعــمــلــة اللبنانية مقابل 
ــــدوالر األمــيــركــي الـــذي اجــتــاز  الـ
عتبة 56 ألف ليرة مقابل الدوالر 
الواحد، مما انعكس على ارتفاع 
فــي أســعــار الــمــحــروقــات والــغــاز 

والسلع الغذائية.
وقطع محتجون الطريق أمام 
مــصــرف لبنان فــي بــيــروت كما 
اغلق آخرون الطريق الدولي بين 
مدينة طرابلس وعكار في مدينة 
»البداوي« شمااًل، وكذلك قطعت 
الطريق على مدخل مدينة صور 
الجنوبية وبعلبك شرق البالد.

إلـــى ذلــــك، زار رئــيــس الــتــيــار 
ــبـــران بــاســيــل  الــوطــنــي الـــحـــر جـ
ــوة  ــدعـ ــركـــي تـــلـــبـــيـــة لـ ــكـ أمـــــــس، بـ
البطريرك الماروني مار بشارة 
بــطــرس الـــراعـــي الــــذي استبقاه 

ــاء وفــــــــي صــــــــدارة  ــ ــشـ ــ ــعـ ــ عــــلــــى الـ
الـــمـــنـــاقـــشـــات مـــلـــف انــتــخــابــات 

رئاسة الجمهورية.
وكانت معلومات أفــادت بأن 
ــرفـــض بــقــوة  بـــاســـيـــل ال يــــــزال يـ
ســعــي حــــزب الــلــه إلــــى انــتــخــاب 
ــيــــار الـــــمـــــردة ســلــيــمــان  ــيــــم تــ زعــ
 لــلــجــمــهــوريــة، 

ً
فــرنــجــيــة رئــيــســا

ــا يـــرفـــضـــه كـــذلـــك حـــزب  وهـــــو مــ
»الـــــقـــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة« بــزعــامــة 
سمير جعجع. ولــم يتضح إذا 
كان الراعي سيقوم بوساطة بين 
 في 

ً
جعجع وباسيل، خصوصا

ظل تلويح قوى الثنائي الشيعي 
بالسعي إليــصــال فرنجية ولو 
لم تؤيد الكتلتان المسيحيتان 

)القوات والتيار( هذا التوجه.

جانب من االحتجاجات في بيروت أمس  )د ب أ(

نتنياهو يمنح 3 ضمانات لعبدالله الثاني... واألردن متشكك
العاهل األردني يجدد طلبه ببناء مئذنة خامسة في »األقصى« ويلتقي أمير قطر

● القدس - ةديرجلا•
علمت »الجريدة« أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 
نتنياهو منح خــالل زيــارتــه إلــى عــّمــان، حيث التقى الملك 
عبدالله الثاني، ثالث ضمانات تتعلق باألوضاع في الحرم 

القدسي والعالقة مع الفلسطينيين. 
وبحسب مصدر مطلع، تعهد نتنياهو بأنه لن يسمح 
للوزير المتشدد ايتمار بن غفير بزيارة الحرم القدسي، كما 
تعهد بعدم تغيير الوضع القائم في الحرم وزيــادة أعــداد 
حراس الوقف، باإلضافة إلى وقف اإلجراءات العقابية بحق 

السلطة الفلسطينية. 

وبــغــض النظر عــن إعـــالن بــن غفير أمـــس، أنــه سيواصل 
الصعود إلى »جبل الهيكل«، في إشــارة إلى منطقة الحرم، 
ــي رفــيــع تشككه فــي تنفيذ  أبـــدى مــصــدر دبــلــومــاســي أردنــ
 أن يقوم بخرقها في حال دفعته 

ً
نتنياهو تعهداته، متوقعا

الحسابات السياسية الداخلية إللى ذلك. 
وجـــاء إعـــالن بــن غفير، الـــذي سبق أن تسبب فــي موجة 
انــتــقــادات عــربــيــة وإســالمــيــة بــعــد قــيــامــه بــاقــتــحــام بــاحــات 
المسجد األقــصــى، في حين أفــادت القناة الـــ »13« العبرية، 
بأنه تم االتفاق خالل االجتماع النادر بين العاهل األردني 
ونــتــنــيــاهــو عــلــى مــضــاعــفــة الــتــنــســيــق األمـــنـــي بــيــن األردن 
 لشهر رمضان الذي سيبدأ بعد شهرين. 

ً
وإسرائيل استعدادا

وأكد مسؤولون إسرائيليون للقناة، أنه في إطار التنسيق 
اتفقت إسرائيل واألردن على استخدام كامل لحصص حراس 

الحرم القدسي- األوقاف. 
وفي سياق متصل، أجرى العاهل األردني الملك عبدالله 
الثاني زيارة خاطفة لقطر، أمس، أجرى خاللها مباحثات مع 
األمير تميم بن حمد آل ثاني تطرقت إلى الملف الفلسطيني.
وأفـــــادت تــقــاريــر بـــأن األردن، الــــذي يتمتع بصالحيات 
ووصــايــة على األقــصــى واألمــاكــن المقدسة بــالــقــدس، جدد 
طلبه من الحكومة اإلسرائيلية الجديدة بناء مئذنة خامسة 

في المسجد األقصى على السور الشرقي. 
إلــى ذلــك، أعلن الكنيست )البرلمان( اإلسرائيلي، أمس، 

تمديد قــانــون الــطــوارئ فــي الضفة الغربية مــدة 5 سنوات 
إضافية. وينص القانون، الذي ُسن عام 1967 ويجري تمديده 
كل 5 سنوات، على معاملة المستوطنين بالضفة الغربية 
معاملة المواطنين في إسرائيل. وكانت الحكومة اإلسرائيلية 

السابقة أخفقت في تمرير القانون ما أدى إلى سقوطها.
 
ً
فــي غضون ذلــك، قتل الجيش اإلســرائــيــلــي، أمــس، شابا
 بعد إطـــالق الــرصــاص عليه بــدعــوى محاولته 

ً
فلسطينيا

»تنفيذ عملية طعن« قــرب إحــدى المستوطنات في مدينة 
قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة. وفي وقت سابق، أصيب 
عدد من الشبان الفلسطينيين خالل مواجهات اندلعت مع 

عناصر من الجيش اإلسرائيلي.

ًمصر والهند تتفقان على شراكة استراتيجية 
 وعسكريا

ً
 اقتصاديا

ً
تشمل تعاونا

السيسي يدعو الشركات الهندية إلى االستثمار في قناة السويس
● القاهرة - حسن حافظ

مــرت الذكرى الثانية عشرة لثورة 25 يناير 
2011 في مصر، أمس، بهدوء تام، وسط استنفار 
أمني، فيما توّجهت األنظار صوب زيارة الرئيس 

عبدالفتاح السيسي للهند. 
وشهدت الزيارة لقاء بين السيسي مع رئيس 
 إلقامة 

ً
الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وحوارا

ــة اســتــراتــيــجــيــة بــتــعــظــيــم االســتــثــمــارات  ــراكـ شـ
الــهــنــديــة فـــي مــصــر، والـــتـــعـــاون الــعــســكــري بين 
الــبــلــديــن، فــي وقـــت تــبــحــث الــقــاهــرة عــن تنويع 
 دماء 

ّ
مصادرها من االستثمارات األجنبية لضخ

جديدة في شرايين االقتصاد الوطني.
وأجـــــرى رئــيــس الـــــــوزراء الــهــنــدي والــرئــيــس 
المصري جلسة مباحثات مغلقة على مستوى 
القمة بقصر حيدر آباد في نيودلهي، أمس، على 
هامش زيارة السيسي للهند التي بدأت الثالثاء، 

باعتباره ضيف الشرف لـ »يوم الجمهورية«. 
وقـــالـــت الــرئــاســة الــمــصــريــة، إن الــمــبــاحــثــات 
شــهــدت تــنــاول سبل تعزيز الــعــالقــات الثنائية 
عد، حيث أشار رئيس الوزراء  على مختلف الصُّ

ع بــالده لتعزيز االستثمارات 
ّ
الهندي إلــى تطل

الــمــتــبــادلــة فــي الــعــديــد مــن الــقــطــاعــات وتعظيم 
حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين 
من خالل مشاركة الشركات الهندية في تنفيذ 

المشروعات القومية العمالقة بمصر.
ورحب السيسي بتعظيم التعاون مع الجانب 
الهندي بمختلف المجاالت، في ضوء ما تملكه 
 متنوعة 

ً
الدولتان من إمكانات كبيرة تتيح فرصا

 على مستوى التعاون 
ً
واعدة للتعاون، خصوصا

الــعــســكــري واالقــتــصــادي والــتــجــاري السياحي 
ــاون فــــي قــطــاعــي  ــعـ ــتـ ــانـــب الـ ــــى جـ ــافـــي، إلـ ــقـ ــثـ والـ
االتـــصـــاالت وتكنولوجيا الــمــعــلــومــات وإنــتــاج 

األدوية واألمصال.
وذكرت وزارة الشؤون الخارجية الهندية، في 
 لالرتقاء بالعالقة 

ً
بيان، أن الجانبين اتخذا قرارا

بين البلدين إلــى الشراكة االستراتيجية التي 
تغطي المجاالت السياسية واألمنية والدفاعية 

واالقتصادية والطاقة.
وأضاف البيان أن »المباحثات تناولت قضايا 
تــتــعــلــق بـــالـــزراعـــة والـــمـــجـــال الــرقــمــي والــثــقــافــة 
والتجارة، كما تم توقيع 5 اتفاقيات على هامش 

الــمــحــادثــات فــي مــجــاالت مختلفة، السيما في 
مجاالت تقنية المعلومات والثقافة والتعاون في 

الشؤون الشبابية وفي مجال البث«.
ونقل البيان عن مودي عقب االجتماع قوله: 
»قـــررنـــا فــي إطــــار الــشــراكــة االســتــراتــيــجــيــة بين 
الهند ومصر أن نقوم بتطوير إطار طويل األجل 
لتعاون أكــثــر شــمــواًل فــي الــمــجــاالت السياسية 

واألمنية واالقتصادية والعلمية«.
ولفت إلى أن الجانبين اتفقا خالل االجتماع 
على زيــادة تعزيز التعاون وتبادل المعلومات 

واالستخبارات المتعلقة بمكافحة اإلرهاب.
من جانبه، قال السيسي: »ناقشنا مع الجانب 
الهندي سبل زيادة استثمارات الشركات الهندية 
في مصر، وتعزيز التعاون في مجال التجارة 
واالستثمار ومكافحة اإلرهاب والتطرف، وزيادة 

التعاون الدفاعي بين البلدين«.
وشــــــارك الــســيــســي فـــي اجـــتـــمـــاع مـــوســـع مع 
رؤســــــاء كـــبـــريـــات الـــشـــركـــات الـــهـــنـــديـــة، ورجــــال 
 
ً
األعــمــال الــهــنــود، فــي نيودلهي أمــس، موضحا
للمستثمرين الــهــنــود »مــا تــوفــره المشروعات 
العمالقة الجاري تنفيذها في بــالده من فرص 

استثمارية متنوعة، وفي مقّدمتها محور تنمية 
 من 

ً
منطقة قناة السويس، الــذي يتضمن عــددا

المناطق الصناعية واللوجستية الكبرى، وهو 
 واعدة للشركات الهندية الراغبة 

ً
ر فرصا

ّ
ما يوف

فــي االســتــفــادة مــن مــوقــع مصر االستراتيجي، 
كمركز لإلنتاج وإعــادة تصدير المنتجات إلى 
مختلف دول العالم، التي تربطنا بالعديد منها 
اتفاقيات للتجارة الحرة، السيما في المنطقتين 

العربية واإلفريقية«.
ـــق وزيــــر الــخــارجــيــة الــمــصــري األســبــق، 

ّ
وعـــل

ــارة الــرئــيــس  ــ الــســفــيــر مــحــمــد الـــعـــرابـــي، عــلــى زيـ
ل ارتقاء 

ّ
، إنها »تمث

ً
السيسي إلــى الهند، قــائــال

بالعالقات بين البلدين، فالهند دولة صاعدة في 
العديد من المجاالت الكثيرة، ولها دور إقليمي 
متميز فــي منطقة جــنــوب آســيــا، ومــصــر دولــة 

إقليمية رئيسية في الشرق األوســـط، فالزيارة 
استعادة لحيوية العالقة بين البلدين لما لها من 
تاريخ عريق منذ حركة عدم االنحياز والعالقات 

بين الزعيمين عبدالناصر ونهرو«.
وتابع العرابي: »كانت زيارة وزير الخارجية 
الهندي الخاصة لمصر، منذ 3 أشهر، بداية هذا 
الــمــســار لتنمية الــعــالقــات، الـــذي يشهد ذروتـــه 
 بمشاركة الرئيس السيسي في مناسبة 

ً
حاليا

مهمة وخاصة للهند«، ورفــض العرابي الربط 
بين المساعي المصرية لتعزيز الــعــالقــات مع 
الــهــنــد، وأي تــوتــر فــي الــعــالقــات الــمــصــريــة مع 
: »مصر لها عالقات متوازنة 

ً
دول بعينها، قائال

مع كل الدول، بما فيها الدول الكبرى، في إطار 
سياسة حكيمة تنتهجها القاهرة، وهي التوازن 

في العالقات الخارجية«.

مودي والسيسي في نيودلهي أمس )رويترز(

شهد لبنان أمس جولة جديدة 
من »الجنون القضائي« في 
ظل ارتفاع قياسي لسعر 

الدوالر أعاد الناس إلى 
الشارع، ويبدو أن هذا ما دفع 

الجيش للتحذير من أخطر 
أزمة تشهدها المؤسسة 

العسكرية والبالد.
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سلة أخبار

أمرت السلطات الكورية 
الشمالية أمس بفرض 

إغالق مدة خمسة أيام في 
العاصمة بيونغيانغ بسبب 

ارتفاع حاالت اإلصابة 
بمرض يصيب الجهاز 

التنفسي.
وقال إشعار جديد إن 

الحاالت املرضية املنتشرة 
حاليا في العاصمة تشمل 
نزالت البرد لكنه لم يذكر 

»كوفيد 19«. وذكر اإلشعار 
أنه يتعني على السكان 

البقاء في منازلهم حتى 
نهاية يوم األحد ويجب أن 

يخضعوا لفحوصات درجة 
الحرارة عدة مرات في اليوم.

مرض تنفسي يغلق
 بيونغيانغ 5 أيام

كشف رئيس لجنة مجلس 
فة 

ّ
النواب األميركي املكل

اإلشراف على عمل السلطة 
التنفيذية، جيمس كومر، عن 

العثور على وثائق رسمية 
فة سّرية في منزل نائب 

ّ
مصن

الرئيس الجمهوري السابق 
مايك بنس.

يأتي هذا التطّور في أعقاب 
العثور على وثائق سرية 

في منزل الرئيس جو بايدن 
ومكتب سابق كان يستخدمه 

قبل أن يصبح رئيسا، 
واتهامات بأن سلفه دونالد 
ترامب عرقل تحقيقًا يجريه 
مكتب التحقيقات الفدرالي 

)إف بي آي( بشأن كمية 
أكبر من الوثائق الحكومية 

فة سرّية التي ُعثر 
ّ
املصن

عليها في منزله.
وقال كومر، من دون اإلشارة 

إلى قضية ترامب، إن 
»الشفافية لدى نائب الرئيس 

السابق بنس هي على نقيض 
صارخ مع موظفي بايدن 

الذين يستمرون في حجب 
معلومات عن الكونغرس 

والشعب األميركي«.

العثور على وثائق 
سرية في منزل بنس

أعلنت وزارة الدفاع 
الفنلندية، أمس، منحها 

ا لتصدير معدات 
ً

تفويض
عسكرية إلى تركيا بعد 

تعليق تصديرها منذ 
خريف 2019، على خلفية 

إطالق تركيا عملية 
عسكرية في سورية. وقالت 

املستشارة الخاصة في 
الوزارة، ريكا بيتكانني، إن 

رخصة التصدير تتعلق 
بفوالذ سيستخدم في 

صناعة الدروع.
ويعد استئناف تراخيص 
تصدير املعدات العسكرية 

أحد الشروط التي وضعتها 
أنقرة إلعطاء الضوء 

األخضر النضمام فنلندا 
والسويد إلى حلف الناتو.

فنلندا تسمح بتصدير معدات 
عسكرية إلى تركيا

صرح وزير الخارجية 
الروسي سيرغي الفروف، 

بأن قمة دول مجموعة 
»بريكس« املقررة في جنوب 
إفريقيا في أغسطس القادم، 
سوف تناقش مبادرة إطالق 
عملة للمجموعة التي تضم 

روسيا والهند والصني 
وجنوب إفريقيا والبرازيل.

وأشار الفروف، في 
تصريحات أدلى بها عقب 

لقائه الرئيس األنغولي 
جواو لورينسو، أمس، إلى 
أنه تمت دعوة ممثلني عن 

الدول اإلفريقية لحضور 
االجتماع. وسبق أن اقترحت 

موسكو إنشاء نظام دفع 
ببطاقة دفع مشتركة 
لدول »بريكس« ودول 

االتحاد األوراسي )روسيا، 
كازاخستان، بيالروسيا، 

أرمينيا، قيرغيزستان(.

الفروف يتحدث عن 
عملة موحدة لـ »بريكس«

صورة مركبة لنماذج من دبابات الغرب )أ ف ب(

مباحثات سياسية بين »الذرية« وإيران
و»B52« تنضم لـ »مناورات النقب«

طهران تعلن تفكيك خاليا »موساد« والرد على العقوبات األوروبية
بالتزامن مع انضمام قاذفة »B52« األميركية 
الــنــوويــة االستراتيجية إلــى مــنــاورات مشتركة 
ضخمة تجريها الــواليــات المتحدة وإســرائــيــل، 
في صحراء النقب، بهدف إجراء محاكاة لقصف 
مواقع نووية إيرانية، سعت السلطات اإليرانية، 
أمس، إلى طمأنة األوساط الدولية بشأن تطورات 
برنامجها الــــذري، فــي ظــل الــحــديــث الــغــربــي عن 
انهيار المفاوضات حول إحياء االتفاق النووي 
المبرم عام 2015، والتحذيرات من احتمال شن 
هجوم عسكري على طهران لمنعها من تطوير 

قنبلة ذرية.
ــال رئــيــس هــيــئــة الــطــاقــة الـــذريـــة فـــي إيـــران  وقــ
محمد إسالمي، أمس، إن الهيئة التزال مستمرة 
في تعامالتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 

وال انحراف في البرنامج النووي.
ــي، خــــالل اجـــتـــمـــاع لمجلس  وأضــــــاف إســــالمــ
الوزراء، »التخطيط والتشاور بشأن زيارة المدير 
ــة رافــايــل  الـــعـــام لــلــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـ
غروسي إليران على جدول األعمال«، مشددا على 
أن »االتهامات الموجهة إلى طهران هي أكذوبة 

كبرى وأداة للضغط على البالد«.
وأمس األول، صرح غروسي بأنه يعتزم التوجه 
إلــــى إيـــــران فــبــرايــر الــمــقــبــل، إلجـــــراء »مــحــادثــات 
سياسية تشتد الحاجة إليها لحمل طهران على 
اســتــئــنــاف الـــتـــعـــاون والــــحــــوار بــشــأن أنشطتها 
النووية«، مشيرا إلى »الجمود الكبير جدا« في تلك 
المفاوضات، وقال إن تراجع إيران عن اتفاق 2015، 
بــمــا فــي ذلـــك فصلها 27 كــامــيــرا تــابــعــة للوكالة 
تراقب مواقعها النووية المعلنة، يعني أن الوكالة 
لم تعد تراقب بشكل فعال برنامج طهران الذري 

منذ عام على األقل.
وأعــرب عن أمله في »إحـــراز بعض التقدم في 
اســـتـــعـــادة الـــتـــعـــاون اإليــــرانــــي مـــع وكــالــتــه خــالل 
زيارته«، الفتا إلى أنه باإلضافة إلى أنها لم تقدم 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية معلومات طلبتها 
بشأن اآلثــار المشّعة التي ُعثر عليها في مواقع 

لم يتم اإلعالن عنها كمواقع نووية، فإن مخزون 
إيـــران المتزايد مــن الــيــورانــيــوم المخّصب يثير 

القلق.
وتابع: »لقد جمعوا ما يكفي من المواد النووية 
لصنع عدد من األسلحة النووية، وليس سالحا 
واحــــدا فــي هـــذه الــمــرحــلــة«، مــشــيــرا إلـــى أن لــدى 
الجمهورية اإلسالمية اليوم 70 كيلوغراما من 
اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 60%، و1000 
كيلوغرام بدرجة نقاء 20%، لكنه أوضح أنها لم 
تبلغ مرحلة صنع سالح نووي، التي تتطلب بلوغ 

درجة نقاء التخصيب نحو %90.
وتأتي تلك التطورات في وقت واصلت إسرائيل 
والواليات المتحدة فعاليات أكبر مناورة عسكرية 
مشتركة لهما، إلرسال رسالة واضحة إلى إيران 

وتأكيد قوة تحالفهما.
ويــضــم تــدريــب الــذخــيــرة الــحــيــة، الـــذي انطلق 
االثنين الماضي، والمسمى »جونبير أوك«، 100 
مقاتلة أميركية مع مقاتلين وقاذفات وطائرات 
تزويد بالوقود تحلق رفقة 42 طائرة عسكرية 
إسرائيلية فوق صحراء النقب، وتشارك مجموعة 
حاملة الطائرات »جــورج بــوش« في التدريبات، 
التي ستغطي جميع األفرع، بما في ذلك الفضاء 

والحرب اإللكترونية.
إلــى ذلـــك، أعــلــن وزيـــر االســتــخــبــارات اإليــرانــي 
ــــالده تــمــكــنــت من  ــــوات بـ إســمــاعــيــل خــطــيــب أن قـ
»اإلرهـــابـــيـــة الــتــي  »تــفــكــيــك 12 خــلــيــة« وصــفــهــا بــــ
تخطط لــالنــتــقــام مــن هزيمتها مــن خـــالل الفتن 
التخريبية«، مشيرا إلــى أن جميع هــذه الخاليا 

»مرتبطة بالموساد اإلسرائيلي«. 
وجـــاء ذلـــك فــي وقـــت أعــلــنــت وزارة الخارجية 
اإليرانية فرض عقوبات جديدة على 25 شخصا 
وكــيــانــا مــن االتــحــاد األوروبـــــي، و9 مــن المملكة 
المتحدة، ردا على العقوبات التي فرضت عليها 

االثنين الماضي بسبب قمع االحتجاجات.

بومبيو: بن سلمان أهم قادة عصره 
 نووية بين الهند وباكستان

ً
ومنعُت حربا

أشاد وزير الخارجية األميركي السابق 
مايك بومبيو فــي مذكراته التي صــدرت 
أمس األول، بولي العهد السعودي رئيس 
 
ً
مجلس الوزراء محمد بن سلمان، واصفا
إيــاه بأنه رجــل إصــالحــي، و»سيثبت أنه 
أحد أهم قادة عصره، وشخصية تاريخية 

بحق على المسرح العالمي«.
وفي كتابه، الذي حمل عنوان »ال تبدل 
، القتال من أجل أميركا التي 

ً
رأيك مطلقا

 للخارجية 
ً
أحب« وتناول فترة عمله وزيرا

في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، 
دافـــع بــومــبــيــو عــن الــســعــوديــة بــشــدة في 
قــضــيــة مــقــتــل الــكــاتــب الـــســـعـــودي جــمــال 
 أن عالقته الدبلوماسية 

ً
خاشقجي، معتبرا

مع المملكة كانت بمنزلة »إعطاء االصبع 
الــوســطــى« لــوســائــل اإلعـــــالم األمــيــركــيــة، 
 أن استمرار العالقة مع الرياض 

ً
مضيفا

 من 
ً
جعل اإلعــالم األميركي »أكثر جنونا

نباتي في مسلخ لحوم«. 
وقـــال بــومــبــيــو، إنـــه بـــداًل مــن ذلـــك كــان 
ينبغي التدقيق أكــثــر بالرئيس التركي 
رجب طيب إردوغان الذي انتقد السعودية 
 أن الزعيم التركي 

ً
بشأن الجريمة، معتبرا

»تحول إلى مستبد إسالمي بالكامل«.
مــن نــاحــيــة أخــــرى، كــشــف بومبيو في 
ــبــت 

ّ
ــــات الـــمـــتـــحـــدة جــن ــــواليـ الـــكـــتـــاب أن الـ

التصعيد في مواجهة نووية محتملة في 
عام 2019 بين الهند وباكستان.

ــدان عــلــى شفير الــحــرب في 
َ
ــان الــبــل وكـ

فبراير 2019 بعدما شنت الهند ضربات 
 مجموعة 

ّ
جوية على جارتها بّررتها بأن

حة فــي باكستان تقف وراء تفجير 
ّ
مسل

 في صفوف قوات 
ً
انتحاري أوقع 41 قتيال

رديفة للجيش الهندي في منطقة كشمير 
المتنازع عليها.

وروى بومبيو أنه استيقظ جراء اتصال 

ــارئ مـــن مــســؤول  ــ هــاتــفــي طـ
هــنــدي كــبــيــر، خـــالل وجـــوده 
في هانوي للمشاركة في قمة 
بين ترامب والزعيم الكوري 

الشمالي كيم جونغ-أون.
ــيـــس الــســابــق  وقــــــال الـــرئـ
ــة االســـــتـــــخـــــبـــــارات  ــ ــالــ ــ ــوكــ ــ لــ
الــمــركــزيــة )ســـي آي إيـــه( إن 
ــصــل »كـــــان يــعــتــقــد أن 

ّ
الــمــت

الــبــاكــســتــانــيــيــن بــــــدأوا في 
ــداد أسلحتهم الــنــوويــة  إعــ
لشن ضربة. وأبلغني بأن 
الهند تبحث فــي تصعيد 
ــا«. وأضـــــــــاف:  ــهــ ــتــ ــهــ مـــــن جــ
ــــدم الــقــيــام  »طـــلـــبـــت مـــنـــه عـ
 
ً
بــــشــــيء وإمــــهــــالــــنــــا قــلــيــال

 األمور«.
ّ

لمحاولة حل
ووفــــــــــــــــــــق بــــــومــــــبــــــيــــــو، 
ــيـــون  ــلـــومـــاسـ ــدبـ تـــمـــّكـــن الـ
األمـــيـــركـــيـــون فـــي مـــا بعد 
 
ً
من إقناع البلَدين بأن أيا
ر لهجوم 

ّ
منهما ال يحض

نــــووي، مــتــابــعــا: »لـــم تكن 
أي دولــــة أخــــرى لتتمكن 
مــــن الـــقـــيـــام بـــمـــا فــعــلــنــاه 
تلك الليلة لتجنب نتيجة 

مروعة«.
وبومبيو الذي كتب أن باكستان »ربما 
سمحت« بهجوم كشمير، قال إنه تحدث 
إلــــى »الـــزعـــيـــم الــفــعــلــي لــبــاكــســتــان« قــائــد 
الجيش آنذاك الجنرال قمر جاويد باجوا، 
في إشارة إلى ضعف الحكومات المدنية.
 
ً
وفـــي تــلــك الــفــتــرة، دافـــع بومبيو علنا

عن حق الهند في الدفاع عن نفسها. وفي 
كتابه أشاد بالهند وبعكس مسؤولين في 
نيودلهي، لم يخف رغبته في التحالف مع 

الديموقراطية الواقعة فــي جنوب آسيا 
»لمواجهة عدوانية الصين«.

واخــتــبــرت الــهــنــد ثــم بــاكــســتــان قنابل 
ــة فـــي عـــام 1998، مــمــا دفـــع الــرئــيــس  ذريــ
األميركي آنذاك بيل كلينتون إلى القول إن 
إقليم كشمير هو »أخطر مكان في العالم«.

غالف مذكرات بومبيو الصادرة أمس األول

دبابات الغرب »تنهمر« على كييف 
ل الساعة النووية

ّ
شغ

ُ
وموسكو ت

ــع مـــــن الـــــتـــــردد،  ــيــ ــابــ بـــعـــد عــــــدة أســ
رضخت حكومة المستشار األلماني، 
أوالف شــولــتــس، لــضــغــوط الــحــلــفــاء، 
ــا دبـــابـــاتـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ وقـــــــــررت مـــنـــح أوكـ
القتالية من طراز »ليوبارد 2« والسماح 
لشركائها الغربيين بإعادة تصديرها 
لها، في خطوة تزامنت مع قرار مماثل 
للبيت األبــيــض لــتــزويــد الجمهورية 
السوفياتية السابقى بدبابات »أبرامز«. 
وقـــــال الــمــتــحــدث بـــاســـم الــحــكــومــة 
األلــمــانــيــة، شتيفن هــيــبــشــتــرايــت، في 
مــؤتــمــر صـــحـــافـــي، »بـــعـــد مــفــاوضــات 
مكثفة مع شركائنا سنسلم أوكرانيا 
فـــي خــطــوة أولــــى 14 دبـــابـــة لــيــوبــارد 
مــن مــخــزونــات الــجــيــش«، مــشــيــرا إلــى 
ــيـــن ســيــوفــرون  ــيـ أن الـــشـــركـــاء األوروبـ
 دبـــــابـــــات لـــهـــذا 

ً
ــا ــ ــــضـ ــــن جـــانـــبـــهـــم أيـ مـ

الغرض، والحكومة األلمانية ستصدر 
ــة لـــهـــم إلعــــــادة  ــاصــ ــخــ ــاريــــح الــ ــتــــصــ الــ

تصديرها.
ــــح هــيــبــشــتــرايــت أن الــهــدف   وأوضـ
تــجــمــيــع كــتــيــبــتــي مـــدرعـــات بــدبــابــات 
لــيــوبــارد، وإلـــى جــانــب الــدبــابــات، فإن 
الدفعة األولى من المساعدات ستشمل 
الذخيرة والصيانة التقنية، باإلضافة 

إلى األمور اللوجيستية.
وتضم كتيبة المدرعات األلمانية 
الرئيسية في العادة 44 دبابة ليوبارد، 
ما يعني أن األمر يدور حول توريد ما 
مجموعه نحو 90 دبابة إلى أوكرانيا.

ودافـــــــع الــمــســتــشــار األلـــمـــانـــي عــن 
: »زودنــــا 

ً
قــــراره أمــــام الــبــرلــمــان، قـــائـــال

أوكرانيا بدبابات وأنظمة دفاعية، كما 
سنزودها بأنظمة باتريوت لتدافع بها 
 في طليعة 

ً
عن نفسها، وسنبقى دوما

: »قــررنــا 
ً
الـــدول الــداعــمــة لــهــا«، مضيفا

 تزويدها بمدرعات بالتنسيق 
ً
أيضا

مــع فرنسا، ألننا ال نتصرف فــي هذا 
الملف بمفردنا، وعلينا العمل بشكل 
وثــيــق مــع حلفائنا لتسليم المعدات 
ــة لـــهـــا، وقـــــرار  ــروريــ الـــعـــســـكـــريـــة الــــضــ
ــتـــظـــار الـــــذي اتـــخـــذنـــاه للتنسيق  االنـ
والتعاون الدولي بشأن تسليم معدات 

.»
ً
ألوكرانيا كان صحيحا

ــاع أن دبــابــات  ــدفـ وإذ أكــــد وزيــــر الـ
ليبارد لــن تــكــون قابلة للتشغيل في 
أوكرانيا قبل 3 أو 4 أشهر، شدد على 
أن »ألمانيا لن تصبح طرفا في الحرب، 

وستحرص على ذلك«.
ورغـــم تــعــهــده بـــأن »الــنــاتــو لــم ولــن 
 في النزاع بين الجارتين، 

ً
يكون طرفا

ولم يرسل قــوات أو طائرات تابعة له 
إلى هناك«، رحب األمين العام لحلف 
شــمــال األطــلــســي يــنــس ستولتنبرغ، 
بشدة بقرار شولتس بتقديم الدبابات، 
 أنـــه »فـــي لــحــظــة حــاســمــة من 

ً
مــعــتــبــرا

الحرب الروسية يمكن لتلك الدبابات 
ــاع عن  ــدفـ أن تــســاعــد أوكـــرانـــيـــا فـــي الـ
نفسها والــفــوز واالنــتــصــار بوصفها 

دولة مستقلة«.

دبابات الغرب

وعلى الفور، أعلنت هولندا وفنلندا 
والــنــرويــج اعــتــزامــهــا تــوريــد دبــابــات 
ليوبارد المتاحة لديها إلى أوكرانيا، 
فـــي وقـــت صـــوت لــجــنــة فـــي الــبــرلــمــان 
الــســويــســري لــصــالــح مــقــتــرح لتعديل 
قـــانـــون الـــحـــيـــاد الــعــســكــري لــلــســمــاح 
بتقديم أسلحة إلى أوكرانيا عبر دول 

أخرى.
 واعتبر رئيس الــوزراء البريطاني 

ريشي سوناك، الذي تعهد بتوفير 14 
دبابة من طراز »تشالنجر2-« ألوكرانيا، 
أن ألمانيا »اتــخــذت الــقــرار الصحيح 
لـــتـــعـــزيـــز قــــــــدرات كـــيـــيـــف الـــدفـــاعـــيـــة«، 
 أن »الـــوقـــت حـــان لــروســيــا أن 

ً
مــعــتــبــرا

تــدرك أن المجتمع الــدولــي عــازم على 
دعم أوكرانيا«.

وبينما أكد رئيس وزراء بولندا أن 
إرســـال دبــابــات »لــيــوبــارد« ألوكــرانــيــا 
خطوة كبيرة إليقاف روســيــا، رحبت 
الــرئــاســة األوكــرانــيــة بــمــوافــقــة برلين 
على تسليمها الــدبــابــات، واعتبرتها 

خطوة أولى.
وفيما أعلنت الرئاسة الفرنسية أن 
القرار األلماني يعزز خططها إلرسال 
دباباتها القتالية »لوكلير« إلى كييف، 
حسم الرئيس األميركي جو بايدن قرار 
تــزويــد نــظــيــره األوكـــرانـــي فلوديمير 

زلينسكي بدبابات أبرامز.
وكـــشـــف مــــســــؤوالن أمـــيـــركـــيـــان عن 
احتمالية إعالن بايدن عن إرساله »عدد 
بارز من الدبابات« ستشمل ما يقرب 
من 30-50 دبابة لمساعدة إلى أوكرانيا 

على مواجهة الهجمات الروسية.
وأوضح المسؤوالن أنه من المرجح 
شراء دبابات أبرامز من خالل صندوق 
يعرف باسم مبادرة المساعدة األمنية 
األوكــرانــيــة التي تسمح إلدارة بايدن 
بــالــحــصــول عــلــى أســلــحــة مــن صناعة 
ــــات أســـلـــحـــة  ــــزونـ ــــخـ الــــــدفــــــاع ال مـــــن مـ

»البنتاغون« الحالية.

 الساعة النووية

فــي الــمــقــابــل، قـــال الــمــتــحــدث باسم 
الــكــرمــلــيــن، ديــمــتــري بــيــســكــوف، »مــن 

الناحية التكنولوجية، الخطة فاشلة 
ومــبــالــغــة فــي تــقــديــر اإلمــكــانــات التي 
ــــي. هــذه  ــرانـ ــ ــضــاف لــلــجــيــش األوكـ

ُ
ســت

الدبابات ستحترق مثل غيرها. إنها 
باهظة الثمن فحسب«. وأشار إلى عدم 
وجود مخرج دبلوماسي من األزمة في 

المستقبل المنظور.
ووصـــف بيسكوف قناعة البعض 
باستمرار الــحــرب ضمانا ألمــن قــارة 
 أن 

ً
أوروبا بـ »السخف والغباء«، مؤكدا

»الوضع متوتر بشأن التراشق النووي 
ومسار الواليات المتحدة والناتو ينذر 

بالخطر«.
ودعــــا نــائــب رئــيــس مــجــلــس األمـــن 
دميتري مدفيديف بايدن وشولتس 
إلــــى »وقـــــف دقـــــات عـــقـــارب الــســاعــات 
 على 

ً
الــنــوويــة«. وقـــال مــدفــيــديــف، ردا

سؤال بشأن طريقة إعادة هذه الساعة 
: »دعـــــــوا صــانــعــي 

ً
ــيـــال ــلـ إلـــــى الــــــــوراء قـ

الــســاعــات بـــايـــدن وشــولــتــس يــوقــفــان 
دقات الساعة الذرية لفترة من الوقت 
للقيام بــذلــك، وعليهما أن يفهما أن 
سهمهما األوكــرانــي صــدئ منذ فترة 

طويلة«.
ــد الــــروســــي  ــوفـــ وصــــــــرح رئــــيــــس الـــ
فـــي مــحــادثــات فــيــيــنــا، كونستانتين 
جـــافـــريـــلـــوف، بـــــأن اســـتـــخـــدام كــيــيــف 
ــن دبــــابــــات  ــ ــذائــــف الــــيــــورانــــيــــوم مـ ــقــ لــ
 
ً
»لـــيـــوبـــارد 2 » ســيــعــتــبــر اســتــخــدامــا

للقنابل النووية القذرة.

الخطوط الحمراء

ووســــــط تـــصـــاعـــد الـــتـــوتـــر، أعــلــنــت 
الــخــارجــيــة الــروســيــة أن الــمــنــاقــشــات 
مع الغرب بشأن »الخطوط الحمراء« 

 
ً
 مــن الــمــاضــي، مشيرا

ًَ
أصبحت شيئا

إلى أن »الواليات المتحدة أعلنت بشكل 
ال لبس فيه رغبتها في إلحاق هزيمة 
استراتيجية بروسيا، ومن المستحيل 

تجاهل هذا الواقع«.
بـــــــدوره، شــــدد الـــرئـــيـــس فــالديــمــيــر 
بوتين خــالل لــقــاء مــع حــاكــم مقاطعة 
بـــيـــلـــغـــورود، عــلــى أن مــوســكــو تنتج 
ــنــــطــــن مــن  ــا تـــنـــتـــجـــه واشــ ــ ــــاف مـ ــعـ ــ أضـ
ــاع الـــجـــوي الــشــبــيــهــة  ــدفــ صــــواريــــخ الــ
 
ً
بأنظمة بــاتــريــوت األمــيــركــيــة، مــؤكــدا
أنها أظــهــرت أنها األفــضــل فــي العالم 

بهذه الحرب.

 سوليدار وباخموت 

ــيــــس  ــرئــ وعـــــلـــــى األرض، حــــــــذر الــ
األوكراني، الذي أقال أمس مدير قسم 
المشتريات في وزارة الدفاع، بوهدان 
خميلنيتسكي، بسبب فضيحة شراء 
أغــذيــة باهظة الثمن للجنود، مــن أن 
روســيــا تستعد لـــ »مــوجــة جــديــدة من 
العدوان«، وتزيد من النشاط العسكري 
بــالــقــرب مـــن بــاخــمــوت وفـــولـــيـــدار في 

دونيتسك. 
وبعد إعالن موسكو قبل أسبوعين 
االستيالء على المدينة، أقــر الجيش 

األوكراني باالنسحاب من سوليدار.
ــنـــت وزارة  ــلـ فــــي هــــــذه األثــــــنــــــاء، أعـ
الـــدفـــاع الــروســيــة أمـــس أن الــفــرقــاطــة 
»األدميرال غورشكوف«، اختبرت غرب 
المحيط األطلسي قدراتها الهجومية 
ــاكـــاة حـــاســـوبـــيـــة لـــصـــواريـــخ  فــــي مـــحـ
»زيــركــون«، التي يزيد مداها عن 900 
كـــلـــم، وتـــتـــحـــرك بـــســـرعـــة أكـــبـــر بــعــدة 

أضعاف من سرعة الصوت.

على عكس التوقعات 
المتشائمة التي سادت في 
األيام الماضية حول مدى 

استعداد الدول الغربية 
إلرسال دبابات متطورة 

إلى كييف، تلقت كييف 
 من التعهدات 

ً
أمس سيال

الغربية، وهو ما واجهته 
موسكو بالتحذير الذي 

وصل إلى ذروته بالتلويح 
بأن عقارب الساعة النووية 

قد بدأت تتحرك.
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مباراتان قويتان في »ممتاز الطائرة«
• محمد عبدالعزيز

ــبـــاراتـــان قــويــتــان  ــيـــوم مـ تـــقـــام الـ
ضــمــن الــجــولــة الــرابــعــة مـــن الـــدور 
الـــثـــانـــي لــــلــــدوري الـــمـــمـــتـــاز لــلــكــرة 
الـــطـــائـــرة، إذ يــلــتــقــي فـــي الــســابــعــة 
مساًء كاظمة مع العربي، ويسبقها 
فــي الخامسة مــبــاراة الــجــهــراء مع 
الكويت، وذلك على صالة االتحاد 
بــمــجــمــع الــشــيــخ ســعــد الــعــبــدالــلــه 

الرياضي.
ويتطلع كاظمة الثاني برصيد 
ــام  ــيــــوم أمــ 16 نــقــطــة فــــي لـــقـــائـــه الــ
الــعــربــي الــثــالــث بــــ 15 نــقــطــة، إلــى 
الــنــهــوض مــن كــبــوتــه األخـــيـــرة اثــر 
ــام  الـــخـــســـارتـــيـــن الــمــتــتــالــيــتــيــن أمــ

الـــجـــهـــراء والــــقــــادســــيــــة، عـــلـــى أمـــل 
العودة إلى صــدارة الترتيب، وفي 
المقابل يسعى العربي لالستفادة 
من حالة عدم االتزان التي يعانيها 
الـــبـــرتـــقـــالـــي، والــــعــــودة لــلــمــشــاركــة 
ــــرى مع  فـــي قــمــة الــتــرتــيــب مــــرة أخـ
الــقــادســيــة الــمــتــصــدر بــرصــيــد 18 

نقطة.

الكويت والجهراء
وتــشــهــد مــبــاراة الــكــويــت الــرابــع 
بـــرصـــيـــد 14 نـــقـــطـــة مــــع الـــجـــهـــراء 
الــخــامــس بـــ 13 نــقــطــة صــراعــا من 
نوع آخر، إذ يسعى األبيض إلى أن 
يكون في مقدمة الفرق، بينما يقاتل 
الجهراء على امل دخول المنافسة 

بين االربــعــة الكبار واالبــتــعــاد عن 
شبح الهبوط. 

ــل فــريــق  ــ ــر، واصــ ــ ــانـــب آخــ مــــن جـ
الصليبيخات تغريده خارج السرب 
ــة االولــــى  ــدرجــ عــلــى قــمــة دوري الــ
للكرة الطائرة، وذلك أثر فوزه على 
التضامن بنتيجة 3-0، كما تغلب 
الشباب على اليرموك بنتيجة 1-3 
أمس االول في افتتاح القسم الثالث 

من دوري الدرجة االولى.
بذلك حافظ الصليبيخات على 
الصدارة بـ 19 نقطة، يليه الشباب بـ 
13 نقطة، بينما ظل اليرموك ثالثا 
بـ 6 نقاط، والتضامن رابعا وأخيرا 

بـ 4 نقاط.
عبدالكريم حسن

المفاجآت تغيب عن تمهيدي »كأس األمير«المفاجآت تغيب عن تمهيدي »كأس األمير«
77 بطاقات من نصيب فرق »الممتاز«... وبرقان ممثل »األولى« الوحيد بطاقات من نصيب فرق »الممتاز«... وبرقان ممثل »األولى« الوحيد

غابت المفاجآت عن نتائج 
الدور التمهيدي لمسابقة كأس 
سمو األمــيــر لــكــرة الــقــدم، رغم 
المحاوالت الجادة والطموحة 
للعديد من الفرق كالتضامن، 

سلة األبيض تهزم السد القطري

• جابر الشريفي
تصدر الفريق األول لكرة السلة بنادي الكويت المجموعة الثانية 
في بطولة آسيا لألندية، إثر فوزه على السد القطري 94-84، في اللقاء 
الذي جمعهما أمس األول في قطر ضمن منافسات الجولة الرابعة.

ورفع »األبيض« بهذا الفوز رصيده إلى 8 نقاط بالعالمة الكاملة 
دون أي هزيمة، يأتي بعده المنامة البحريني بـ 7 نقاط، ثم السد 5 

 النصر السعودي 4 نقاط.
ً
نقاط، وأخيرا

وتــقــام الــبــطــولــة بــنــظــام الــذهــاب واإليـــــاب، ويــضــم زون الخليج 
مجموعتين، حيث يتأهل البطل في كل مجموعة مباشرة إلى الدور 
الثاني، على أن يلتقي صاحبا المركز الثاني لتحديد ثالث المتأهلين.

 بين الطرفين، وكانت النتيجة 
ً
بدأ الربع األول من المباراة متكافئا

سجااًل بين الفريقين، والنقاط متقاربة، حتى أخذ »األبيض« األفضلية 
في نهاية الربع بفارق نقطتين )26-28(.

وحافظ الكويت على تقدمه في الربع الثاني، بفضل تميز العبيه 
في الجانبين الدفاعي والهجومي، وهو ما منحهم األفضلية 
على مضيفهم، ليوسع »األبيض« الفارق في نهاية الربع الثاني 

إلــى 7 نقاط )47-40(. وشــدد الكويت قبضته على المباراة في 
.84-94 

ً
 مستحقا

ً
الربع األخير، بفضل خبرة العبيه، ليحقق انتصارا

جانب من مباراة الفريقين

النصر والهالل بمواجهة االتحاد والفيحاء
في نصف نهائي كأس السوبر السعودية اليوم

ــرم  ــمـــخـــضـ يـــــخـــــوض الــــنــــجــــم الــــبــــرتــــغــــالــــي الـ
كريستيانو رونالدو اختباره الجدي األول مع 
النصر الــســعــودي منذ قــدومــه الشهر الماضي 
بصفقة خــيــالــيــة، عــنــدمــا يــالقــي االتـــحـــاد الــيــوم 
الــخــمــيــس فــي نــصــف نــهــائــي الــكــأس الــســوبــر 
السعودية في كرة القدم، فيما يتواجه الهالل 

مع الفيحاء في نصف النهائي الثاني.
 في الظهور الرسمي 

ً
وكان النصر خرج فائزا

األول ألفضل العب في العالم خمس مرات، االحد 
أمام االتفاق بهدف وحيد، مما أبقاه في صدارة 
الدوري السعودي بفارق نقطة عن غريمه الهالل 

الذي لعب مباراة أكثر.
ويشارك الهالل في الكأس السوبر بصفته 
بطال للدوري الموسم الماضي، والفيحاء 
بطال لكأس الملك، بينما يشارك االتحاد 
كوصيف للدوري، مع النصر ثالث الدوري 

بداًل من وصيف الكأس )الهالل(.
ــة ألـــــقـــــاب فــي  ــ ــــالثـ ــلــــك الـــــهـــــالل ثـ ــمــ ويــ
المسابقة، مقابل اثنين للنصر ولقب 

لكل من الفتح والشباب واألهلي.
ــر فــي  ــأس الــــســــوبــ ــ ــكـ ــ وكــــــــان نــــظــــام الـ
الــســنــوات الــمــاضــيــة عــبــارة عــن مــبــاراة 
ي الــــدوري والــكــأس، 

َ
واحـــدة تجمع بطل

لكن بنظامها الجديد تسير على خطى 
مسابقة الــكــأس الــســوبــر اإلســبــانــيــة التي 
 بمشاركة 

ً
احتضنتها السعودية أخيرا

أربعة أندية وتّوج برشلونة بلقبها.

والتقى النصر واالتحاد هذا الموسم في الدوري 
المحلي، وانتهت الــمــبــاراة التي شهدت طــرد العب 
 أن االتحاد فاز 

ً
من كل فريق بالتعادل السلبي، علما

 )3-1 و0-3(.
ً
 وإيابا

ً
الموسم الماضي ذهابا

، حيث لم يتعرض 
ً
 مميزا

ً
ويعيش الفريقان موسما

ــدة، عــلــى غــــرار الــهــالل.  ــ كــل منهما إال لــخــســارة واحـ
 الــمــركــز الــثــالــث فــي الـــدوري 

ً
ويحتل االتــحــاد حــالــيــا

بفارق نقطتين عن النصر بعد 14 مباراة، وبلغ الدور 
ربع النهائي لكأس الملك.

أمــا الــنــصــر، فيتربع على الــصــدارة وتــأهــل لربع 
نهائي كأس الملك، ولهذا سيرمي كل فريق بكل ثقله 
من أجل حسم بطاقة النهائي لمصلحته، وكل منهما 
مــؤهــل لــذلــك فــي ظــل وجـــود كــم كبير مــن العناصر 

المميزة في الفريقين.

الهالل يلتقي الفيحاء

وتسبق هذه المواجهة مباراة الهالل حامل اللقب 
مع الفيحاء على استاد األمير فيصل بن فهد، مع 
 في ظل حلول 

ً
أفضلية على الورق لألول، خصوصا

منافسه فــي المركز الثالث عشر فــي الـــدوري مــع 4 
 
ً
انتصارات في 14 مباراة، لكن األخير حقق انتصارا

 بركالت الترجيح على الهالل في نهائي كأس 
ً
تاريخيا

الملك في مايو الماضي.
 بهدفين نظيفين عندما التقيا 

ً
وخرج الهالل فائزا

في أغسطس الماضي في الدوري.
)أ ف ب(

»قفز الحواجز« ينطلق اليوم

ــي الــثــانــيــة والـــنـــصـــف ظــهــر الــيــوم  تــنــطــلــق فـ
)الخميس( منافسات مهرجان الكويت الدولي 
لفروسية قفز الحواجز في مضمار مركز الكويت 
للفروسية بمنطقة صبحان، بمشاركة أكثر من 
، وتم 

ً
100 فــارس وفــارســة، ونحو 150 حصانا

رصد جوائز مالية للفائزين بالمراكز األولى أكثر 
من 77 ألف دينار، بدعم ورعاية من الهيئة العامة 
للرياضة، واللجنة األولمبية الكويتية، واالتحاد 

المحلي للعبة.
وقال المدير التنفيذي التحاد الفروسية، عضو 
االتحاد اآلسيوي للفروسية، المدير الفني التحاد 
الــلــعــبــة، ولــيــد الــجــاســم، فــي تــصــريــح صحافي: 
»ينقسم المهرجان إلى بطولتين تبدأ األولى اليوم 
الخميس، وتستمر حتى السبت المقبل في فئة 
النجمتين بمشاركات فرسان من الكويت وألمانيا 
وهنغاريا وأيرلندا وإيطاليا واألردن وبريطانيا، 
على أن تقام البطولة الثانية الخميس المقبل 
2 فبراير مــدة 3 أيـــام مــن فئة الـــ 3 نجوم ضمن 
منافسات الدوري العربي المؤهل لبطولة العالم، 
حيث تم رصد 21 ألف دينار للبطولة األولى، و56 

ألف دينار للبطولة الثانية«.

إعالن المهرجان

ــل، والــــــشــــــبــــــاب فـــي  ــ ــ ــاحـ ــ ــ ــسـ ــ ــ والـ
مواجهات الكويت والقادسية 

والسالمية، على الترتيب.
وأســـــــفـــــــرت نــــتــــائــــج الــــــــدور 
ــــوز الــعــربــي  الــتــمــهــيــدي عــــن فـ

على الــيــرمــوك 6 - 1، والنصر 
على الــجــهــراء بــهــدف مــن دون 
ــاز  رد، وبـــالـــنـــتـــيـــجـــة ذاتــــهــــا فـ
السالمية على الــشــبــاب، وفــاز 
ــــالت الـــتـــرجـــيـــح  ــركـ ــ ــويــــت بـ ــكــ الــ
على التضامن 5-3، وبالمثل 
ــاز الــفــحــيــحــيــل عــلــى خيطان  فـ
ــيـــح، كـــمـــا فـــاز  ــتـــرجـ ــركــــالت الـ بــ
الــقــادســيــة عــلــى الــســاحــل 1-3، 
وبالنتيجة نفسها فــاز برقان 

على الصليبيخات.
ومن المقرر أن ينطلق الدور 
 الــجــمــعــة، 

ً
ربــــع الـــنـــهـــائـــي، غـــــدا

بمواجهتي الكويت والسالمية، 
والـــعـــربـــي والـــنـــصـــر، عـــلـــى أن 
تستكمل المنافسات بعد غد 
السبت بمواجهتي القادسية 
والــفــحــيــحــيــل، وكــاظــمــة حامل 
اللقب في مواجهة برقان ممثل 
الدرجة األولى الوحيد في هذا 

الدور.
ــدور  ــ ــيـــزت مـــبـــاريـــات الـ ــمـ وتـ
الــتــمــهــيــدي بـــاإلثـــارة والــنــديــة 

في أغلب المباريات، والنفس 
الطويل، بعد أن امتدت العديد 
من المباريات ألربعة أشــواط، 

وركالت ترجيح.

ندية حاضرة

ولــــــــــــم تــــــكــــــن مـــــهـــــمـــــة فــــــرق 
المقدمة الكويت، والسالمية، 
والــــــــقــــــــادســــــــيــــــــة ســـــهـــــلـــــة فـــي 
مواجهات التضامن، والشباب، 
ــل، عـــلـــى الـــتـــرتـــيـــب،  ــ ــاحـ ــ ــــسـ والـ
واستمرت نتيجة المباريات 
الثالث معلقة، وظهرت الندية 
فــــــي أوجــــــهــــــا حــــتــــى صــــافــــرة 

النهاية.
وقـــدم أبــنــاء الــفــروانــيــة أداء 
 أمــــام الـــكـــويـــت، بعد 

ً
مــتــبــايــنــا

ــمــــدرب  أن تـــمـــكـــنـــت كـــتـــيـــبـــة الــ
جـــمـــال الــقــبــنــدي مـــن تــحــويــل 
ــيـــن إلـــــــى فــــوز  ــدفـ الــــتــــأخــــر بـــهـ
بثالثة أهــداف مقابل هدفين، 
ــيـــرة الــتــي  حــتــى الــدقــيــقــة األخـ

شهدت هدف التعادل لمدافع 
الــكــويــت مـــشـــاري غـــنـــام، وفــي 
الركالت الترجيحية استمرت 
المنافسة، حتى نجح الحارس 
عــبــدالــرحــمــن كــمــيــل فـــي فض 

االشتباك لمصلحة الكويت.
وتــــــكــــــرر الــــســــيــــنــــاريــــو فــي 
مـــبـــاراة الــقــادســيــة والــســاحــل، 
حــــيــــث اســــتــــمــــر األخــــــيــــــر فــي 
تقدمه بهدف من دون رد حتى 
الــدقــيــقــة الـــرابـــعـــة مـــن الــوقــت 
المحتسب بــدال مــن الضائع، 
ــبــــوص  ــان الــ ــمــ ــلــ إذ ســــجــــل ســ
هدف التعادل، ليحقق بعدها 
األصــفــر الــفــارق بفضل خبرة 
العبيه، السيما بدر المطوع، 
ــاد الـــقـــادســـيـــة مــن  ــفـ ــتـ كـــمـــا اسـ
النقص الــعــددي، الــذي أصاب 
ـــرار الــحــكــم  ــ الــــســــاحــــل، بـــعـــد قــ
الجمالي بحق مهاجم الفريق 

جيوفاني.
وبالمثل استفاد السالمية 
من النقص الــعــددي للشباب، 

بعد خروج المهاجم عمر ويد 
بــالــبــطــاقــة الـــحـــمـــراء، ليسجل 
الــســمــاوي هــدفــه الــوحــيــد من 

ركلة جزاء.

طرد مؤثر
وتأثر اليرموك في مواجهة 
العربي بالنقص الــعــددي، بعد 
خروج المحترف جيري جبريل، 
بالبطاقة الحمراء فــي الدقيقة 
40 من عمر المباريات، لتتوالى 
بـــعـــدهـــا األهـــــــــداف عـــلـــى شــبــاك 

الحارس فيصل المكيمي.
وتــمــيــز ظــهــور الــعــربــي أمـــام 
ــدرة  ــقــ ــنـــوع، والــ ــتـ ــالـ الــــيــــرمــــوك بـ
عــلــى خــلــق الــفــرص، رغـــم غياب 
الشكل الهجومي المعتاد عليه 
لألخضر، وسط غياب المحترف 

النجيري ايد.

النصر والفحيحيل
ــر  ــ ــــصــ ــنــ ــ خــــــــــــــــرج فــــــــريــــــــقــــــــا الــ
ــل بــــــــاألهــــــــم فـــي  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــفـ ــ والـ

ــر،  ــيـ ــكـــأس األمـ شـــهـــد الـــــــدور الــتــمــهــيــدي لـ
، بخالف 17 

ً
غــزارة تهديفية بواقع 24 هدفا

ي الكويت 
َ
ركلة ترجيحية، وذلك في مواجهت
والتضامن، وخيطان والفحيحيل.

واحتل يوسف ناصر، ويوسف العنيزان، 
صدارة التهديف بعد نهاية الدور التمهيدي، 
عت األهداف 

ّ
ولكل منهما هدفان، في حين توز

الـ 20 الباقية على 20 العبا.

وحــفــلــت الــمــبــاريــات بـــأهـــداف فـــي الــوقــت 
الـــقـــاتـــل، حــيــث نــجــح الــتــضــامــن فـــي الــعــودة 
بــالــوقــت الــمــحــتــســب بـــدال مــن الــضــائــع أمــام 
الــكــويــت، ومـــن ثــم عـــاد الــكــويــت فــي الدقيقة 
األخـــيـــرة مــن الــشــوط الـــرابـــع بــهــدف مــشــاري 
غنام، وسّجل سلمان البوص هدف اإلنقاذ في 
شباك الساحل في الدقيقة الرابعة من الوقت 

المحتسب بدال من الضائع.

غزارة تهديفية

مواجهتي الجهراء، وخيطان 
ــم تــعــادل  عــلــى الــتــرتــيــب، رغــ

الكفة على مستوى األداء.
ويحسب للعنابي قدرته 
ــاظ عــــلــــى الــــهــــدف  ــفــ ــحــ فـــــي الــ
الــوحــيــد الـــذي سجله مطلع 
الشوط الثاني، كذلك يحسب 
ــلـــفـــحـــيـــحـــيـــل قــــــدرتــــــه عــلــى  لـ
معادلة النتيجة، والتصدي 
للحماس الكبير الــذي دخل 

به خيطان للمباراة.

برقان حاضر
وقــدم برقان أداء متوازنا 
دفاعا وهجوما، في مواجهة 
ــــر  ــهـ ــ الـــــصـــــلـــــيـــــبـــــيـــــخـــــات، وظـ
بشخصية الــفــريــق الــبــاحــث 
عــن الــفــوز منذ بــدايــة اللقاء، 
ــفـــريـــق  ويــــحــــســــب لـــــمـــــدرب الـ
ــه عــلــى  ــعــــزب قــــدرتــ مــحــمــد الــ
ــدفــــع بــتــولــيــفــة مــنــســجــمــة  الــ
ــة عـــلـــى مــســتــوى  ــطــ ــرابــ ــتــ ومــ

الخطوط الثالثة.

أحمد حامد

العب السد السابق عبدالكريم حسن إلى الجهراء مدة عام
 ضم العب 

ً
أعلن نادي الجهراء رسميا

نــادي السد القطري لكرة الــقــدم الدولي 
السابق عبدالكريم حسن من دون الكشف 

عن تفاصيل الصفقة.
وجاء اإلعالن عبر الحسابات الرسمية 
للنادي في مواقع التواصل االجتماعي.

واختير حسن )29 عاما( أفضل العب 
في آسيا عام 2018، وتوج مع السد بلقب 
دوري أبطال آسيا 2011، ومــع منتخب 
بـــالده بــكــأس آســيــا 2019، وخـــاض معه 

غمار كأس العالم األخيرة في قطر.
وعلى الرغم من التكتم عن التفاصيل، 
قال رئيس نادي الجهراء خالد الجارالله 
لــوكــالــة فــرانــس بـــرس: »نحمد الــلــه على 
إتمام هذه الصفقة الضخمة التي ستفيد 
ليس فقط فريقنا بــل الــــدوري الكويتي 

ككل. التعاقد تم بعد التواصل مع محامي 
الــالعــب ووكــيــل أعــمــالــه، ولــمــســنــا رغبة 
اللعب وإرادتــه في اختيار نادينا. نحن 
كمسؤولين رياضيين في البلد، نسعد 
بانضمام العب بحجم عبدالكريم حسن 

إلى الجهراء«.
ورفـــض الــجــارالــلــه الحديث عــن قيمة 
الصفقة مكتفيا بالكشف عن مدتها التي 

تصل إلى عام واحد.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قــــــــــال حـــــســـــن »ســـعـــيـــد 
بانضمامي الى نادي الجهراء الكويتي«، 
مضيفا »شــكــرا لــرئــيــس مجلس االدارة 
ــد الـــحـــســـيـــنـــي وأخـــــص  ــالــ ــمـــحـــامـــي خــ الـ
بــالــشــكــر رئـــيـــس جـــهـــاز الـــكـــرة الــكــابــتــن 

طواري مدلول«.
ــاد الــقــطــري أعــلــن في  يــذكــر ان االتـــحـ

ــــر ديــســمــبــرالــمــاضــي إيــقــاف حسن  أواخـ
ــل غــيــر مــســمــى، وخـــصـــم نصف  إلــــى أجــ
مستحقاته المالية وتغريمه 200 الف 

ريال قطري )نحو 55 الف دوالر(.
وقبله، أعلن نــادي السد في ديسمبر 
 استبعاد مدافعه نهائيا من صفوف 

ً
أيضا

فريقه األول، معلال ذلك »بفكر الالعب الذي 
ال يتوافق مع أهــداف وتطلعات الفريق 
في المرحلة المقبلة«. وسبق لحسن أن 
تــعــرض لإليقاف خمسة أشــهــر مــن قبل 
لــجــنــة االنـــضـــبـــاط بـــاالتـــحـــاد اآلســـيـــوي 
للعبة عام 2019 بسبب انفعاله المبالغ 
فيه في مباراة السد والهالل السعودي 
فــي دوري أبــطــال آســيــا، حين دفــع حكم 
المباراة العماني أحمد الكاف مما تسبب 
في طرده.              )أ ف ب(

رونالدو يقود النصر اليوم
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أســــدى التــســيــو خــدمــة لــنــابــولــي 
المتصدر، بفوزه على أبرز مطارديه 
ضيفه ميالن 4 - صفر، أمس األول، 
وذلك في ختام منافسات المرحلة 
التاسعة عشرة من الدوري اإليطالي 

لكرة القدم.
ز حظوظه 

ّ
وتقّدم التسيو الذي عز

بمقعد أوروبــي فــي مسابقة دوري 
أبــطــال أوروبــــا إلـــى الــمــركــز الــثــالــث 
برصيد 37 نقطة، وبفارق األهداف 
ــــذي خــســر أمـــام  عـــن إنـــتـــر الـــرابـــع الـ
ــر 

ّ
إمــبــولــي صــفــر- 1 االثــنــيــن. وتــأخ

نــــادي الــعــاصــمــة بـــفـــارق نــقــطــة عــن 
ميالن الثاني؛ الذي بات - بــدوره - 
ف بفارق 12 نقطة عن نابولي 

ّ
يتخل

المتصدر.
ــالـــث  ــم نــــابــــولــــي بـــلـــقـــب ثـ ــلــ ــحــ ويــ
ــيـــن بـــقـــيـــادة  ــنـ فــــي تـــاريـــخـــه بـــعـــد اثـ
ــــل األرجـــنـــتـــيـــنـــي  ــراحـ ــ األســـــطـــــورة الـ
دييغو مارادونا الذي ُسمي الملعب 
ــا بـــه بــعــد وفـــاتـــه عــــام 2020، 

ً
تــيــمــن

بــعــدمــا قـــاده الــى لقبيه الــوحــيــديــن 
في 1987 و1990.

ويمّر ميالن، حامل اللقب، بفترة 
ــز فــــي مـــبـــاريـــاتـــه  ــفـ ــة، إذ لــــم يـ ــئـ ــيـ سـ
الــــخــــمــــس األخـــــــيـــــــرة فــــــي مـــخـــتـــلـــف 
المسابقات، فخسر في نهائي كأس 
السوبر اإليطالية أمام غريمه إنتر 
في الرياض األربعاء، وقبلها خرج 
ــمــن نــهــائــي الــكــأس بــخــســارتــه 

ُ
مــن ث

1 مطلع العام  أمــام تورينو صفر- 
الحالي، فيما سقط في فخ التعادل 

أمام روما وليتشي بالنتيجة ذاتها 
2 في المرحلتين السابقتين في  -2
ـــ »ســـيـــري أ«، قــبــل الــخــســارة أمـــام  الـ

التسيو.
ــق 

ّ
وبــخــالف »روســـونـــيـــري«، يــتــأل

التسيو الذي يفتقد خدمات نجمه 
المصاب تشيرو إيموبيلي صاحب 
7 أهــــــــداف حـــتـــى الـــشـــهـــر الـــمـــقـــبـــل، 
ق 

ُ
فــي الــفــتــرة األخـــيـــرة، حــيــث لــم يــذ

طعم الخسارة في مبارياته األربع 
األخــيــرة، فــتــعــادل مــع إمــبــولــي 2-2، 
وفــاز على ساسوولو 2 - صفر في 
ــدوري، قــبــل أن يــقــصــي بــولــونــيــا  ــ الــ
من نهائي الكأس بفوزه عليه 

ُ
من ث

بهدف نظيف، ومن ثم ميالن.
ــم يــشــفــع لــفــريــق روســـونـــيـــري  ولــ
ــاب واإليــــاب  ــذهـ فــــوزه بــمــبــاراتــي الـ
في الــدوري الموسم الماضي على 
1، ليتعّرض  -2 2 - صفر و التسيو 

لخسارته الثالثة هذا الموسم.
ورغم غياب إيموبيلي، فإن نادي 
العاصمة اعتمد على ماتيا زاكانيي 
الــــــذي كـــــان عـــلـــى الــــمــــوعــــد، فــســجــل 
 ورفع رصيده إلى 8، في حين 

ً
هدفا

اعــتــمــد مــيــالن عــلــى أفــضــل هــدافــيــن 
في صفوفه البرتغالي رافايل لياو 
)8(، والمخضرم الفرنسي أوليفييه 

جيرو )5(.
بعد 4 دقائق من صافرة البداية، 
ــل بــعــد  ــيـ ــتـــســـجـ ــيــــو الـ ــتــــح التــــســ ــتــ افــ
تمريرة أرضــيــة مــن زاكــانــيــي داخــل 
الــمــنــطــقــة، تــركــهــا اإلســبــانــي لويس 

ألــبــرتــو تــمــّر بين قــدمــيــه، ليتابعها 
الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-

ســافــيــتــش بـــقـــدمـــه الـــيـــســـرى أســفــل 
القائم األيسر.

زاكانيي يحرز الثاني

وضـــــاعـــــف التـــســـيـــو الـــنـــتـــيـــجـــة بــعــد 

ــدة مــــــن الـــمـــونـــتـــيـــنـــيـــغـــري آدم  ــ ــديـ ــ ــسـ ــ تـ
ماروسيتش، صدها الحارس الروماني 
أنــتــون تــاتــاروســانــو، لتصطدم بالقائم 
األيـــســـر وتـــعـــود إلــــى زاكـــانـــيـــي، تابعها 
فــي الشباك )38(، فــي ثــامــن أهــدافــه هذا 
الموسم. وتابع رجال المدرب ماوريسيو 
ساري استعراضهم الهجومي في الشوط 
الثاني، فسجلوا ثالث أهدافهم، بعد خطأ 

من المدافع الشاب الفرنسي بيار كالولو 
على اإلســبــانــي بــيــدرو داخـــل المنطقة، 
انبرى لها مواطن األخير ألبرتو، وسددها 
في وســط المرمى )67(، قبل أن يتحول 
األخــيــر إلـــى مــمــرر لــلــهــدف الـــرابـــع بكرة 
إلــى البرازيلي فيليبي أنــدرســون داخــل 
المنطقة تابعها قوية في الشباك )75(، في 

سادس أهدافه في الدوري هذا الموسم.
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سلة أخبار

البايرن يفاوض نوير 
لتخفيض راتبه

الجزائري بوداوي يمدد 
عقده مع نيس

التسيو يعير األرجنتيني 
إسكاالنتي إلى قادش

ذكر تقرير إعالمي، أمس، 
أن بايرن ميونيخ يناقش 
مع مانويل نوير احتمال 

تقليص راتبه، بعد أن تأكد 
غياب الحارس الدولي لنهاية 
الموسم، بعدما أصيب بكسر 

في قدمه أثناء التزلج. 
وذكرت صحيفة سبورت بيلد 

أن بايرن لم ُيخف استياءه 
من قائد الفريق، بعدما خاطر 
بالتزلج بعد خروج المنتخب 

األلماني من بطولة كأس 
العالم لكرة القدم. 

واضطر النادي إلى التعاقد 
مع الحارس يان سومر من 
بوروسيا مونشنغالدباخ 
مقابل 8 ماليين يورو )8.7 

ماليين دوالر( ليلعب بدال من 
نوير، ويبدو أنهم يريدون 
استرداد بعض األموال من 

خالل معاقبة نوير. 
ونقلت تصريحات عن 

أوليفر كان الرئيس التنفيذي 
لبايرن قال فيها: »دائما ما 

نناقش هذه المسائل مع 
الالعب نفسه«.  وتعادل بايرن 

ميونيخ، متصدر جدول 
ترتيب الدوري األلماني، في 

أول مباراتين خالل العالم 
الحالي 1-1، وكان سومر هو 
حارس المرمى.          )د ب أ(

أعلن نادي نيس الفرنسي 
لكرة القدم أمس تمديد عقد 

العب وسطه الدولي الجزائري 
هشام بوداوي حتى يونيو 
2027. وانضم بوداوي )23 

عاما( إلى صفوف نيس في 
سن التاسعة عشرة عام 2019 

قادما من بارادو الجزائري، 
وبعدما توج بلقب كأس األمم 

اإلفريقية مع منتخب بالده 
في العام ذاته في مصر.

وقال المدير الرياضي لنادي 
نيس فلوران غيسولفي على 

الموقع الرسمي للنادي أن 
بوداوي الذي أصبح ركيزة 

أساسية في صفوف الفريق 
»يجسد بشكل مثالي هوية 

اللعبة التي نريد فرضها في 
نيس في السنوات القادمة«.

وخاض بوداوي الذي عانى 
من اإلصابة فترة طويلة هذا 

الموسم، 15 مباراة في جميع 
المسابقات مع نيس، وبات 
ثاني العب بعد جان كلير 

توديبو يمدد عقده مع الفريق 
منذ تسلم غيسولفي اإلدارة 

الفنية في أكتوبر الماضي.

أعار نادي التسيو اإليطالي 
العبه األرجنتيني غونزالو 

إسكاالنتي إلى صفوف قادش 
اإلسباني لنهاية الموسم 

الحالي، مع خيار الشراء لكن 
بـ »شروط معينة«.

وقال: »يعلن نادي التسيو 
إعارة الالعب غونزالو 

إسكاالنتي إلى صفوف قادش 
بشكل مؤقت حتى 30 يونيو 

2023، والنادي اإلسباني لديه 
حق شراء الالعب نهائيا في 

حالة استيفاء شروط رياضية 
معينة«. ولم يوضح النادي 
اإليطالي هذه الشروط وال 

قيمة الصفقة.
وبحسب وسائل اإلعالم 

اإليطالية، فإن إسكاالنتي، 
البالغ 29 عاما، تخطى 

بالفعل الفحوصات الطبية، 
وسينضم إلى صفوف ناديه 

الجديد. وسبق لالعب الوسط 
األرجنتيني اللعب في صفوف 

ديبورتيفو أالفيس وإلتشي 
اإلسبانيين، إضافة إلى 

بوكا جونيورز األرجنتيني، 
كما أعير إلى صفوف 

كريمونينسي اإليطالي. 
ولعب إسكاالنتي إجمالي 
164 مباراة في السيري آ، 

مسجال 15 هدفا وصانعا 11 
هدفا.                           )إفي(

التسيو يهزم ميالن برباعية ويسدي خدمة لنابولي
تجّرع ميالن أمس األول 

ة  4 - صفر أمام 
ّ
هزيمة مذل

مضيفه التسيو في دوري 
الدرجة األولى اإليطالي لكرة 

القدم، ليفشل حامل اللقب في 
تحقيق الفوز للمباراة الخامسة 
على التوالي بجميع المسابقات.

فرحة العبي التسيو بعد نهاية المباراة

 في نهائي »الرابطة«
ً
نيوكاسل يضع قدما

 فــي 
ً
ــا ــدمــ وضـــــع نـــيـــوكـــاســـل قــ

نهائي كأس الرابطة االنكليزية 
ــــدم عـــقـــب فـــــــوزه عــلــى  ــقـ ــ ــرة الـ ــكــ لــ
مضيفه ساوثهامبتون 1 - صفر 
ــــدور  ــــس األول فــــي ذهـــــــاب الــ أمــ

نصف النهائي.
وسّجل نيوكاسل المملوك من 
صــنــدوق اســتــثــمــارات ســعــودي 
هــدف الــفــوز فــي الدقيقة 73 عن 

طريق البرازيلي جويلنتون.
ـــه 

ّ
واعــتــقــد ســاوثــهــامــبــتــون ان

أدرك التعادل بعدها بدقيقتين 
عــن طريق ادام ارمــســتــرونــغ، اال 
 فرحة اصحاب االرض لم تدم 

ّ
ان

طويال بعدما ألغى حكم الفيديو 
الــمــســاعــد »فــــي آيــــه ار« الــهــدف 

بداعي لمسة يد )75(.
وشــهــدت الــمــبــاراة طـــرد قلب 

دفـــــاع ســاوثــمــبــتــون الـــكـــرواتـــي 
ــار بـــعـــد نــيــلــه  ــ ــي كـــالـــيـــتـــا- كـ ــ دويــ

بطاقتين صفراوين )86(.
وتقام مباراة اإليــاب الثالثاء 

المقبل في 31 الشهر الجاري.

ومنذ ان دخــل حقبة الملكية 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، قــــــــام نـــيـــوكـــاســـل 
بسلسلة تعاقدات لرفد صفوفه، 
فتمكن هذا الموسم من المنافسة 
 المركز 

ً
بقوة حيث يحتل حاليا

ــــي الــــــــــدوري بــرصــيــد  ــالــــث فـ ــثــ الــ
39 نــقــطــة بـــفـــارق 11 نــقــطــة عن 
ارســنــال الــمــتــصــدر وســـت نقاط 

عن مانشستر سيتي الثاني.
وأنـــهـــى نــيــوكــاســل، الــســاعــي 
للتأهل ألّول نهائي له منذ عام 
ــمـــاضـــي فــي  ــم الـ ــمـــوسـ 1999، الـ

المركز الحادي عشر.
ــنــــافــــس نـــيـــوكـــاســـل بـــقـــوة  ويــ
للتأهل لمسابقة دوري أبــطــال 
ــــاب عــنــهــا مــنــذ  ــتـــي غـ اوروبــــــــا الـ

موسم 1998 - 1999.
وكان ساوثمبتون فّجر اكبر 
مــفــاجــآت كـــأس الــرابــطــة عندما 
أقــصــى مــانــشــســتــر ســيــتــي بطل 
انكلترا مــن الـــدور ربــع النهائي 

بفوزه عليه 2 - صفر.

جويلنتون نجم نيوكاسل يحتفل بهدفه

كيميش ينقذ بايرن في اللحظات األخيرة
ــــوزوا كــيــمــيــش الــشــبــاك  هـــز يـ
ــة األخـــــيـــــرة لــيــنــقــذ  ــقـ ــيـ فــــي الـــدقـ
بايرن ميونيخ بالتعادل 1-1 مع 
ضيفه كولن أمــس األول، ورغم 
ذلك حافظ الفريق على صدارة 
دوري الــدرجــة األولــى األلماني 
لكرة القدم بفارق أربع نقاط عن 

أقرب مطارديه.
واستحوذ حامل اللقب، الذي 
يسعى لتعزيز رقــمــه القياسي 
بــحــصــد الــلــقــب لــلــمــرة 11 على 
ــرة، لــكــنــه  ــ ـــكــ ــ الـــــتـــــوالـــــي، عــــلــــى الـ
كــــان أقــــل فــاعــلــيــة مـــن مــنــافــســه 
الـــذي بـــدا أنـــه سينتزع النقاط 
الــثــالث بفضل تسديدة إلياس 
الصخيري المباشرة في الدقيقة 
الرابعة عند القائم البعيد ليضع 

فريقه بالمقدمة.
لــكــن كيميش أدرك الــتــعــادل 

بتسديدة مذهلة بعيدة المدى 
ــره، لــيــرفــع  ــ ــيـ ــ فــــي الـــدقـــيـــقـــة األخـ
بـــايـــرن الــمــتــصــدر رصـــيـــده إلــى 

36 نقطة.

ويحتل اليبزيغ، الذي انتصر 
6-1 على شالكه في وقت سابق، 
المركز الثاني برصيد 32 نقطة.

كيميش يحتفل بهدفه

هولندا تواجه كرواتيا... وإسبانيا تصطدم بإيطاليا
أسفرت قرعة نصف نهائي 
دوري األمم األوروبية في كرة 
الــقــدم التي سحبت أمــس عن 
مواجهة هولندا مع كرواتيا 
وإســـبـــانـــيـــا مــــع إيـــطـــالـــيـــا فــي 

يونيو المقبل بهولندا.
وتــفــتــتــح هــولــنــدا، مضيفة 
الــمــبــاريــات الــحــاســمــة، الـــدور 
نــصــف الــنــهــائــي فــي روتـــرادم 
يوم 14 يونيو أمام كرواتيا، 
ثـــم تــلــعــب فـــي الـــيـــوم الــتــالــي 
إســــبــــانــــيــــا مـــــع إيــــطــــالــــيــــا فــي 

انشخيده.
وتــــــقــــــام مـــــــبـــــــاراة تـــحـــديـــد 
المركز الثالث في 18 منه في 
انشخيده، والنهائي في اليوم 

عينه بروتردام.
وكـــــانـــــت فــــرنــــســــا، حـــامـــلـــة 
الــلــقــب، قـــد أقــصــيــت مـــن دور 
الــمــجــمــوعــات، بــعــد حــلــولــهــا 
وراء كــــرواتــــيــــا والــــدنــــمــــارك 
بـــفـــوز يــتــيــم فـــي 6 مــبــاريــات، 
ـــهـــا عـــــّوضـــــت بـــبـــلـــوغـــهـــا 

ّ
لـــكـــن

نهائي مونديال 2022 عندما 
خسرت بركالت الترجيح أمام 

األرجنتين.

ــذه الـــبـــطـــولـــة  ــ ــقـــت هــ ــلـ ــطـ وانـ
 بـــــــداًل مــن 

ّ
عــــــام 2018 لـــتـــحـــل

الــمــبــاريــات الــوديــة التقليدية 

للمنتخبات الوطنية.
ويــــحــــصــــد الـــــفـــــائـــــز كـــأســـا 
3 منتخبات  فخرية ويحجز 

عــبــرهــا بــطــاقــة الــتــأهــل لكأس 
2024، مــــــن خــــالل  أوروبــــــــــــــا 
ملحق بعد ختام التصفيات 

االعتيادية.
والتقت هولندا، الوحيدة لم 
تخسر في دور المجموعات، 
ــا مـــرتـــيـــن، حــيــث  ــيــ مــــع كــــرواتــ
اقــتــســمــتــا الـــفـــوز، فــيــمــا فـــازت 
إيطاليا على إسبانيا 11 مرة، 
وخسرت 12 مرة وتعادلتا في 

16 مواجهة.
وكــانــت إســبــانــيــا قــد فــازت 
على إيطاليا 2 - 1 في نصف 
2021، قبل ان تخسر  نهائي 
أمــــــــام فــــرنــــســــا فـــــي الــــمــــبــــاراة 
الحاسمة. وأحــرزت البرتغال 
ــة األولـــــــــــى مــن  ــنــــســــخــ لــــقــــب الــ
المسابقة على حساب هولندا 
1 - 0 وفــرنــســا الــثــانــيــة أمـــام 

إسبانيا 2 - 1.

ــاك  ــ ــوفـ ــ واصـــــــــــل الـــــصـــــربـــــي نـ
ديوكوفيتش، المصنف رابعا، 
عودته الموفقة لبطولة أستراليا 
المفتوحة، أولى البطوالت األربع 
الكبرى في كرة المضرب، وبلغ 
نصف النهائي للمرة العاشرة 
بفوزه السهل أمس األربعاء على 
الروسي أندري روبليف الخامس 

6-1 و6-2 و4-6.
كما حقق ديوكوفيتش 

فــــــــــــــــــــــــوزه الــــــــــــســــــــــــادس 
والــعــشــريــن تــوالــيــا في 
الــبــطــولــة األســـتـــرالـــيـــة، 

امتدادا من فوزه باللقب 
عــــــام 2019، لـــيـــعـــادل رقـــم 

األميركي أندري أغاسي من حيث 
عــدد االنتصارات المتتالية في 
البطولة األسترالية خالل حقبة 

االحتراف.
ومــــــــــــــــــــا يـــــــــــــعـــــــــــــزز حــــــــظــــــــوظ 
ديوكوفيتش، الــذي حــرم أيضا 
الـــمـــوســـم الـــمـــاضـــي مـــن خــوض 
بطولة فالشينغ ميدوز األميركية 
على خلفية اللقاح، الستعادة لقب 
البطولة األسترالية أنه توج 
بطال في جميع المناسبات 
التسع السابقة التي وصل 

فيها إلى دور األربعة.

ديوكوفيتش يبلغ نصف 
نهائي »أستراليا«

نوفاك ديوكوفيتش

قرعة نصف نهائي دوري األمم األوروبية

ريال مدريد يستقبل أتلتيكو 
في ربع نهائي الكأس

ــتــــجــــه األنـــــــظـــــــار الــــــيــــــوم إلــــــــى مــلــعــب  تــ
»سانتياغو برنابيو« الــذي يستضيف 
مواجهة ديربي العاصمة اإلسبانية في 
ربع نهائي كأس الملك بين ريال مدريد 

وأتلتيكو مدريد.
ويــدخــل أتلتيكو مــدريــد المواجهة 
ــقــــر دار  بـــــــــدون أي هـــــــدف فـــــي عــ
الــمــيــريــنــغــي عــلــى مـــــدار 333 
دقــيــقــة و3 مــبــاريــات 
و4 ســــنــــوات و9 
أشــــــــــــهــــــــــــر، و7 
أيـــــــــــــــام. وكــــــــان 
آخـــر هـــدف هز 
شباك البرنابيو 
بتوقيع الفرنسي أنطوان غريزمان في 
أبريل 2018، حيث كان هدف التعادل 

)1-1( في الدقيقة 57.
ولــم يكن هــذا الهدف األخير هو 
الــوحــيــد لــلــنــجــم الــفــرنــســي، حيث 
أعــــــاد فـــريـــقـــه حــيــنــهــا لـــلـــقـــاء بــعــد 
تقدم الفريق الملكي بفضل نجمه 
الــســابــق الــبــرتــغــالــي كريستيانو 
رونالدو، فحسب، ولكن صاحب 

 يعتبر هــداف فريقه في جميع 
ً
الـــ31 عاما

مباريات الديربي في عقر دار الريال.
وكــان غريزمان صاحب هــدف انتصار 
ــال فــــي عــقــر  ــ ــريـ ــ أتــلــتــيــكــو األخــــيــــر عـــلـــى الـ
داره فــي 27 سبتمبر 2016، وبــعــدهــا في 
مباراة الثامن من أبريل 2017 التي انتهت 
بتعادل إيجابي بهدف، حيث جاء الهدف 
في الدقيقة 85 بعد تقدم البرتغالي بيبي 

للميرينغي.
ومنذ تلك اللحظة، لــم ينجح أي العب 
فــي هــز شــبــاك صــاحــب القميص األبــيــض 

أمام جماهيره.
 في شباك 

ً
وكــان آخــر العــب سجل هدفا

الريال في ملعبه بخالف النجم الفرنسي، 
هو نجم الفريق السابق فرناندو توريس 
فــي 15 يــنــايــر 2015 فــي لــقــاء ثــمــن نهائي 

كــأس الملك الــذي انتهى بالتعادل )2-2(، 
وهــي النتيجة الــتــي أهــلــت أتلتيكو لــدور 
الــثــمــانــيــة، لــســابــق فــــوزه عــلــى مــلــعــبــه في 

الذهاب بثنائية نظيفة. 

عودة ديفيد أالبا

 سارة، 
ً
من جهته، تلقى ريال مدريد أخبارا

ــا، مــدافــع  إذ تــعــافــى الــنــمــســاوي ديــفــيــد أالبــ
الــفــريــق، مــن الــمــشــكــالت الــبــدنــيــة الــتــي كــان 
يعانيها في العضلة النعلية قبل أسبوعين، 
 لخوض مباراة الديربي اليوم.

ً
ليكون متاحا

وبحسب مــا أفـــادت مــصــادر مــن الــنــادي 
الملكي، فإن أالبا، الذي لم يشارك مع الريال 
من قبل سفره للمشاركة في كأس السوبر 
اإلســبــانــي بــالــريــاض، يــوم 9 يناير، والتي 

خسر الفريق نهائيها أمــام برشلونة 
1-3، ومــعــه كــذلــك الــفــرنــســي أوريــلــيــن 

تشواميني.
ــم يــتــعــاف تــشــوامــيــنــي بــعــد من  ولــ
إصابته وتــدرب الثالثاء داخــل صالة 
األلــعــاب الــريــاضــيــة لــريــال مــدريــد في 

بالديبيباس.
كما خاض البلجيكي إدين هازارد 
تدريبات خاصة للتعافي من إصابة 
ــل مـــن دانـــي  فـــي الـــكـــاحـــل، وبــالــمــثــل كـ
ــة  ــابـ ــال، الـــــــذي تــــعــــرض إلصـ ــ ــاخـ ــ ــاربـ ــ كـ
عضلية، ولوكاس فاسكيز الذي يعاني 

من التواء في الساق اليمنى سيبعده 
عن المالعب لشهر ونصف.

فـــــيـــــمـــــا دون ذلــــــــــــك عــــــاد 
ــــون لــــلــــتــــدرب بــعــد  ــبـ ــ ــــالعـ الـ

حصولهم على يوم راحة 
عقب الفوز على أثلتيك 

0-2 األحــــــد  بــــلــــبــــاو 
الماضي، في جلسة 
شـــهـــدت تـــدريـــبـــات 

خططية وفنية.
)إفي(

مباراتا اليوم

SHAHID VIP فالنسيا - أتلتيك بلباو 10:00

SHAHID VIP ريال مدريد - أتلتيكو مدريد 11:00
ديبايبنزيمة
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وفيات

بدرية عبدالرضا علي القطان  أرملة: عبدالرحيم مراد المؤمن
70 عاما، شيعت، الرجال: حسينية عاشور، النساء: الجابرية، 

ق12، ش8، م4، ت: 66540123، 65022511، 90029907
عرمان مسلم عبار العجمى

، شيع، ت: 66665617، 55584588
ً
85 عاما

خلف مبارك خلف السالم
67 عاما، شيع، العزاء في المقبرة، ت، 99798174

حبابة جواد يلي أحمد زوجة: محمد رضا سيد حسن الزلزلة
، شيعت، الرجال: شرق، الحسينية الجديدة، بجانب 

ً
73 عاما

بنك برقان )المبنى الرئيسي(، النساء: القادسة، ق6، ش69، 
م173، ت: 50130001، 90025051

نعيمة أحمد حمد العمار أرملة: سعد عبدالله العبيد
، شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: جابر 

ً
89 عاما

ــد، ق5، ش534، م784، ت: 97251070، 97208209،  ــمـ األحـ
66115560

الفجر
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العصر

المغرب

العشاء
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0 6:41

الطقس والبحرمواعيد الصالة

العظمى

الصغرى

أعلى مد

أدنى جزر

  18

08

ً
02:06 صبـــاحــــــا

 03:45 مــــــســــــــــــــــاًء 

ً
09:23 صبـــاحــــــا

09:33 مــــــســــــــــــــــاًء 

حياة في سحابة جليدية فضائية تجمد الممر فكاد يموت!
وجد تلسكوب جيمس ويب 
الفضائي، التابع لوكالة ناسا، 
»الــلــبــنــات األســـاســـيـــة لــلــحــيــاة« 
ــل الــجــلــيــد األكــثــر  ــ مــجــمــدة داخـ
بـــــــرودة فــــي ســـحـــابـــة جــزيــئــيــة.

وكشف حساب التلسكوب الرسمي 
في تغريدة على »تويتر«، نقلها 
ــوم، أمـــــس، أن  ــيــ مـــوقـــع روســـيـــا الــ
الميثان والكبريت والنيتروجين 
ــثـــانـــول وجــــدت فـــي ســحــابــة  واإليـ
»الــحــربــاء 1« على بعد 500 سنة 
ضــــوئــــيــــة مــــــن األرض، وتـــضـــم 

مــجــمــوعــة مـــن الـــنـــجـــوم الــشــابــة، 
مما يشير إلى أن هذه الجزيئات 
نتيجة نموذجية لتشكيل النجوم، 
ــيـــزة فــــريــــدة لــنــظــامــنــا  ولـــيـــســـت مـ

الشمسي.
وأرســل »جيمس ويــب« صورة 
لــــم يــســبــق لـــهـــا مــثــيــل لــلــســحــابــة 
ــرد  ــ ــي تـــعـــتـــبـــر أبـ ــتــ الـــجـــلـــيـــديـــة، الــ
الــمــنــاطــق وأكـــثـــرهـــا ظــلــمــة حتى 
اآلن، مع درجة حرارة تقدر بنحو 
505- درجة فهرنهايت )298- درجة 

مئوية(.

ــذه الـــعـــنـــاصـــر  ــ ــ  ألن هـ
ً
ونــــــظــــــرا

ــإن أحــــدث  ــ ــيـــاة، فــ ــلـــحـ ــــروريـــــة لـ ضـ
البيانات ستتيح للعلماء معرفة 
مــقــدار مــا يــدخــل بــه كــل منها في 
تكوين كواكب جديدة، والسماح 
لهم برؤية مــدى صالحية العالم 

للعيش.
وأثبتت بيانات »جيمس ويب« 
لــلــمــرة األولـــــى أن جــزيــئــات أكــثــر 
 مــن الــمــيــثــانــول يمكن أن 

ً
تــعــقــيــدا

تتشكل في األعماق الجليدية لمثل 
هذه السحب قبل والدة النجوم.

قــــــدم رجـــــــال الــــــطــــــوارئ مــن 
جزيرة سخالين، على شواطئ 
ــــي،  ــــروسـ بـــحـــر أوخــــوتــــســــك الـ
مساعدة ألسد بحر كان يرقد 

على الجليد منذ 3 أيام.
ــة  ــدمــ ــخــ ــــو الــ ــفـ ــ ــــوظـ وقـــــــــــال مـ
ــــوزارة الــطــوارئ  الــصــحــافــيــة بـ
الروسية، في تصريحات نقلها 
موقع روسيا اليوم، أمس، إن 
، لــم يــذكــر اســمــه، عثر 

ً
مــواطــنــا

ــرب مـــــن شـــــواطـــــئ بــحــر  ــقــ ــالــ بــ
أخوتسك على أســد بحر يزن 

، موضحين 
ً
نحو 80 كيلوغراما

أن الــحــيــوان الــبــحــري أتــى من 
شق عريض بالماء، فنام على 
ــرب الــمــنــطــقــة  الــجــلــيــد، ثـــم ضــ
الصقيع الشديد، مما أدى إلى 

تجمد الممر البحري.
وجــاء في تقرير صــادر عن 
ــوارئ الــمــحــلــيــة أن  ــطــ إدارة الــ
غلق، 

ُ
طريق العودة إلى الماء أ

وبسبب ذلك قضى أسد البحر 
أكـــثـــر مـــن 3 أيـــــام عــلــى سطح 

الجليد.

واستدعى المواطن خدمة 
الطوارئ فجاء رجال الطوارئ 
والــــنــــشــــطــــاء االجـــتـــمـــاعـــيـــون 
ــدة ســــــاكــــــن الـــبـــحـــر  ــاعـــ ــمـــــســـ لـــ
التعيس راكبين عربة ثلجية، 
وتم تحميله على زالجة، ونقله 
إلـــى ســاحــل بــحــر أوخــوتــســك، 
ــث أعـــــــــــــادوه إلــــــــى بــيــئــتــه  ــيــ حــ

الطبيعية.

روبوت يتعلم الكذب ويجيدهروبوت يتعلم الكذب ويجيده
 على كتابة قصص خيالية، 

ً
بات الذكاء االصطناعي قادرا

ورسم لوحات مستوحاة من فان جوخ، بل ومكافحة حرائق 
 على المنافسة فــي مضمار كان 

ً
الــغــابــات، كما أصبح قـــادرا

 على البشر فيما سبق، وهو الدعاية وتقديم المعلومات 
ً
قاصرا

المضللة.
وقال موقع سكاي نيوز، أمس، إن الباحثين عندما طلبوا 
مما يطلق عليه روبوت الدردشة »تشات جي بي تي« - وهو 
برنامج حاسوبي مصمم لمحاكاة ذكية للمحادثات البشرية 
 
َ
مــع مستخدم واحــد أو مجموعة مــن المستخدمين - كتابة

منشور لمدونة أو قصة إخبارية أو مقال إلثبات صحة ادعاء 
 
ً
، بأن لقاحات »كوفيد 19« غير آمنة، غالبا

ً
كــاذب يفيد، مثال

ما كان البرنامج يمتثل للطلب، ويخرج بنتائج ال يستطيع 
أحد أن يميزها عن مزاعم مشابهة من بنات أفكار أشخاص 

يعملون في مجال كتابة المحتوى اإللكتروني منذ سنوات.
 لطلب كتابة فقرة من منظور ناشط مناهض 

َ
واستجابة

لتلقي اللقاحات، يساوره القلق إزاء المكونات الصيدالنية 
السرية لتلك اللقاحات، كتب »تشات جي بي تي«: »لن تتوقف 
شركات األدوية عند أي شيء لترويج منتجاتها، حتى لو كان 

ذلك يعني تعريض صحة األطفال للخطر«.

بالون ينقذ حياة مرضى القلب
 قد 

ً
 صــغــيــرا

ً
ر بــاحــثــون بــالــونــا طــــوَّ

 على مساعدة األطباء في 
ً
يكون قادرا

تحديد مــرضــى جــراحــة القلب الذين 
قـــد يــكــونــون ُعـــرضـــة لــخــطــر اإلصــابــة 

بمضاعفات قاتلة.
وقال موقع روسيا اليوم، أمس، إن 
البالون األنبوبي - الــذي يبلغ طوله 
بضعة سنتيمترات - يوضع بالصدر 
فـــي نــهــايــة جـــراحـــة الـــمـــجـــازة وأنــــواع 

أخرى من إجراءات القلب الرئيسية.
ويقوم الجراحون بإدخال سلك رفيع 
عبر الصدر مع وجود بالون مفرغ من 
الــهــواء فــي نهايته، وبــمــجــرد وضعه 
داخـــل كيس الــتــامــور )الكيس الليفي 
الــذي يتموضع فيه القلب(، يتم نفخ 
البالون. مع توصيل الطرف اآلخر من 
الــســلــك بــشــاشــة تقيس الــتــغــيــرات في 
الضغط على البالون. والفكرة هي أن 
مــراقــبــة هــذا الضغط لــعــدة أيـــام فيما 
يتعافى المريض بالمستشفى ستوفر 
 لـــحـــالـــة قـــاتـــلـــة تــســمــى 

ً
 مـــبـــكـــرا

ً
إنـــــــــذارا

السدادة القلبية.
ويــحــدث هـــذا عــنــدمــا يمتلئ كيس 
التامور بالدم أو السوائل المتسربة 
مـــن األوعـــيـــة الـــدمـــويـــة الــتــالــفــة أثــنــاء 

جراحة القلب.
وتــتــطــور الــحــالــة عـــادة فــي غضون 
48 ساعة مــن إجـــراء القلب الرئيسي. 
وتعتبر حالة طبية طارئة، ألنه إذا لم 
يتم رصدها بسرعة، يمكن أن تؤدي 

إلى سكتة قلبية قاتلة.

أطلق الرصاص على صاحبه ونام
 
ً
 أميركيا

ً
قتل كلب بالرصاص صيادا

 في المقعد األمامي لمركبة 
ً
كان جالسا

بيك - اب، إثر دوسه على بندقية كانت 
لطات   للسُّ

ً
بالمقاعد الخلفية، وفــقــا

األمنية بوالية كنساس األميركية.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية، 
فـــي خــبــر نــقــلــه مـــوقـــع ســـكـــاي نــيــوز، 
أمــس، إن الكلب، الــذي لــم ُيكشف عن 

 السبت الماضي 
ً
نوعه، كان موجودا

في مؤخرة المركبة، حيث كانت توجد 
»مـــعـــدات للصيد وبــنــدقــيــة«، و»داس 
عــلــى الـــســـالح، مــمــا أدى إلـــى انــطــالق 

الرصاصة«.
ــلــطــات فـــي كــانــســاس  وأشـــــارت الــسُّ
إلى أن الضحية، وهو رجل في الثانية 
 
ً
ــره، كــــان جــالــســا ــمــ والـــثـــالثـــيـــن مـــن ُعــ
بجانب مقعد السائق عندما أصيب 
 
ً
بالرصاص، و»توفي على الفور متأثرا

بإصابته«.
، لكن 

ً
وال يـــزال التحقيق مــتــواصــال

وفق المعلومات األولية، فإن ما حصل 
مرتبط بـ »حادث صيد«.

وقـــــــــالـــــــــت صـــــحـــــيـــــفـــــة إكـــــســـــبـــــرس 
البريطانية إن الضحية هو صاحب 
الكلب، الفتة إلى أنه ُعثر على األخير 
 في المقعد الخلفي عندما وصل 

ً
نائما

طاقم اإلنقاذ، الذي وجد أن الرجل قد 
توفي قبل وصوله.
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يومية سياسية مستقلة

ماشية سّماري 
حسن العيسىكالعادة

ليت قضية الهدر المالي واإلخــالل بالمساواة وغياب 
العدالة وقفت عند حدود الرواتب والمعاشات االستثنائية 
الــتــي شرعها مجلس الــــوزراء المستقيل، وبــصــَم عليها 
ــدا خــمــســة مــنــهــم، فــهــنــاك ثــقــوب واســـعـــة أخـــرى  الـــنـــواب عـ
فــي الممارسة السياسية للسلطة منذ زمــن بعيد، وقبل 
هذه الحكومة المستقيلة التي تراجعت عن قرار »المزايا 
ــادة ٨0 مـــن قـــانـــون الــتــأمــيــنــات  ــمـ ــا«، الــمــقــرر فـــي الـ الـــهـــدايـ
 ،

ً
االجتماعية، ومهما كان تقرير وصرف تلك »الهدايا« معيبا

فإن الرجوع إلى الحق أمٌر محمود، وبالَمثل العامي نقول 
»العوض وال القطيعة«.

ــــررت في 
ُ
ــكـــوادر الــمــالــيــة الــخــاصــة الــتــي ق هــنــاك بـــاب الـ

السنوات السابقة، كوادر مالية ضربت عرض الحائط بمبدأ 
المساواة في المعاملة بالجهاز الوظيفي العام، وخصصت 
تلك الكوادر مزايا مالية عالية لعدد من الوظائف العامة، 
 للثراء والغنى، 

ً
والتي أضحت عندها تلك الوظيفة مدخال

وليس خدمة للدولة أو كأجر مقابل عمل، فهناك كــوادر 
مالية عالية ألفراد يعملون في هيئات ومؤسسات حكومية 
ــــوادر كــثــيــرة،  ال يــوجــد أي مــبــرر اقــتــصــادي لــتــقــريــرهــا. كـ
وُيفترض بالكادر أن يكون استثناء للُحكم العام، لكن هنا 

- من كثرتها - أصبح االستثناء هو القاعدة.
حين قررت تلك الكوادر الخاصة، وال نعرف كم تستهلك 
بحجمها مــن الــبــاب األول فــي الــمــيــزانــيــة )بــــاب الــرواتــب 
واألجور(، كانت بوضوح ممارسة لشراء والءات سياسية، 
وإبـــر تخدير للوعي الــعــام فــي إدارة الــدولــة، بعد أحــداث 
الربيع العربي وتظاهرات 2010، فالسلطة حينها لم تكن 
تنظر إلــى المستقبل، ولــم تحسب حساب تهاوي أسعار 
 إسكات المواطن، 

ً
النفط بعد تقريرها، هّمها أواًل وأخيرا

فحين يمتلئ البطن يتخّدر العقل.
حتى في تقرير مزايا الكوادر الخاصة حدثت اختالالت 
في تطبيقها، وقد سأل النائب السابق محمد الدالل عام 
201٩ وزيــرة الدولة للشؤون االقتصادية في ذلــك الوقت 
عن أسباب عدم المساواة في الكوادر المالية... »فقد تبّين 
عدم إنصاف ديوان الخدمة المدنية للجهاز، حيث لم يساِو 
في البدالت والمزايا المالية بين جهاز المراقبين الماليين 
وبين الجهات الرقابية األخرى )ديوان المحاسبة، والهيئة 
العامة لمكافحة الفساد، ووحــدة التحريات المالية(، ما 
ب عليه غياب العدالة بين الجهات الرقابية، ووقــوع 

ّ
ترت

ضــــرر نــفــســي ومــعــنــوي كــبــيــر عــلــى الــعــامــلــيــن فـــي جــهــاز 
المراقبين الماليين...«.

ال أعــرف الــجــواب، ورّبــمــا كــان أن الحكومة أبــخــص. ما 
العمل بــهــذه البخاصة الــتــي دّمـــرت المجتمع ومستقبل 
الـــدولـــة؟! ليتها قضية وزيـــر أو أكــثــر اســتــطــاعــوا تضليل 
مجالس الـــوزراء، أو مسألة استجواب مستحق، وليست 
قضية سلطة حــاكــمــة تــائــهــة مــاشــيــة ســمــاري، وكـــان الله 

بالعون ألبنائنا وبناتنا.

 في فهم ما يحدث!
ً
أجد صعوبة كبيرة جدا

، وعــلــى وجــه 
ً
فــالــمــســألــة تــتــعــلــق بــالــحــريــات عــمــومــا

الخصوص بالديموقراطية الحقيقية.
أثــنــاء وبـــاء كــورونــا، تــم منع الكثير مــن التجمعات 
 في األماكن الرسمية، 

ً
واالزدحامات واالختالط، خصوصا

 النتشار العدوى.
ً
منعا

واكتشفت أن الصحافيين ورجال اإلعالم ممنوعون 
من الدخول إلى المجلس إال أثناء الجلسات!

كيف يحدث مثل هــذا في وجــود نــواب يــّدعــون أنهم 
لون األمة؟!

ّ
خبوا بحرية وديموقراطية وشفافية، ويمث

ُ
انت

ــذا الــــقــــرار تــــم اتــــخــــاذه فــــي ظــــــروف صــحــيــة  ــ  مـــثـــل هـ
 جزء ال 

ً
 يستمر، ألن اإلعالم عموما

ّ
ومفاجئة، ويجب أال

يتجزأ من الديموقراطية، وَمــن ال يؤمن بذلك ال يجوز 
ل األمـــة، فــاألمــة مثل مــا انتخبته 

ّ
أن يتشدق بــأنــه يمث

 تريد الوصول إلى المعلومات كاملة عن 
ً
ديموقراطيا

طريق اإلعالم الحر والصادق.
ُيــرجــى فــتــح أبــــواب المجلس لإلعالميين وغــيــرهــم؛ 
 لــلــحــريــات، فــالــحــريــات اإلعــالمــيــة ركــن أساسي 

ً
تــعــزيــزا

لتأصيل الديموقراطية وترسيخها.

ديموقراطية 
م

ُ
ص ك

ُ
د. ناجي سعود الزيدن
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