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»الشال«: سياسات الكويت المالية 
حّولت نعمة النفط إلى نقمة

 األخيرة أسوأ حقبة من زاوية االنفالت المالي وفضائح الفساد
ً
الـ 15 عاما

 من تنميتها 
ً
• اإلدارة العامة اختارت اقتسام ثروة البالد الناضبة بدال

القادسية يواجه 
الكويت في نصف نهائي 

كأس األمير

 رياضة

60 عامًا من الحياة 
النيابية... محطات بارزة 

بين السلطتين

 برلمانيات

٠٤٠٤

المرزوق: »الوطني« 
مدرسة مصرفية وفرصة 

للمنضمين إليه

زمن فوضى تحليالت 
األسهم انتهى برخصة 

ورقابة

سوق تدوير النفايات 
»ثروة« مهدرة

 اقتصاد

 اقتصاد

 اقتصاد
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»الكويتية«: إطاللة جديدة 
ونتائج إيجابية وتوقعات 

بمستقبل مزدهر

 اقتصاد
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18

ممثل ولي العهد 
يحضر سباق 

»الفورموال إي« 
بالسعودية

ــادي أن  ــتــــصــ ــال االقــ ــشــ أكـــــد تـــقـــريـــر الــ
السنوات المقبلة وحتى 2037 ستكون 
سنوات حرجة من حيث هبوط إيرادات 
ــفـــط، وزيـــــــــادة الـــنـــفـــقـــات الــــعــــامــــة، إذ  ــنـ الـ
سيتعرض النفط لحرب بيئية وأخــرى 
 إلى أن 

ً
من تقنيات الوقود النظيف، الفتا

الفاصل بين استقرار الكويت أو ضياعها 
هــو الــوعــي الــمــبــكــر بتلك الحقيقة ومــا 

تتطلبه من ضبط لمصارف تلك 

اإليـــرادات، ومضمون الــقــرارات المتخذة 
بحصافة بشأن اإلنفاق.

 األخيرة 
ً
وقــال »الشال« إن الـ 15 عاما

شــهــدت تــعــرض الــنــفــط لــثــاث نــكــســات؛ 
لكنه تعافى منها بسبب بدء رواج أداء 
ى دفعة كبيرة 

ّ
االقتصاد العالمي، ثم تلق

بــســبــب الـــحـــرب الــروســيــة - األوكـــرانـــيـــة، 
وغطت إيــراداتــه نحو 103 في المئة من 

 أنه خال 
ً
إجمالي النفقات العامة، مبينا

 الــســيــاســة 
ً
تــلــك الــحــقــبــة انــفــلــتــت تــمــامــا

المالية للكويت، وزادت فضائح الفساد، 
 - احــتــمــال 

ً
وأعــلــنــت الــحــكــومــة - رســمــيــا

ــــور في  عــجــزهــا عــن دفـــع الـــرواتـــب واألجـ
صيف عام 2020.

وأكد أن الكويت بلد مالية عامة غير 
مستدامة، وتعتمد بشكل شبه كلي على 
بــيــع أصـــل نــاضــب )الــنــفــط( واســتــبــدالــه 

 أن ذلــك النقد )الــــدوالر( 
ً
بنقد، مــوضــحــا

ساهم في تمويل نفقاتها العامة بمعدل 
، وهو 

ً
90 فــي المئة على مــدى 60 عــامــا

ما يعني أن الهدف الثابت في كل خطط 
التنمية وبرامج الحكومة، وهــو تنويع 
 أو 

ً
مصادر الدخل، جاءت نتائجه صفرا

، فقد اختارت اإلدارة العامة 
ً
أدنــى قليا

للبلد مبدأ اقتسام ثروته الناضبة، بداًل 
من تنميتها.

وذكــر أن السياسات المالية للكويت 
ــــى حـــصـــاد لــعــنــة  ــــف إلـ قـــادتـــهـــا مــــع األســ
 أن 

ً
ــدا مــــواردهــــا بــــداًل مـــن نــعــمــتــهــا، مـــؤكـ

»اســتــمــرار تلك السياسات على خرابها 
، ومــــن أجــــل بــعــث األمـــل 

ً
بــــات مــســتــحــيــا

ــــاح، ســنــفــتــرض أن  فــي احــتــمــاالت اإلصـ
السياسات المالية السابقة جاءت نتيجة 
ســــوء تــقــديــر حــكــومــي فـــي مــعــظــمــهــا، ال 

سوء نية«.

كيفية إنفاق اإليرادات طريق 
استقرار الدولة أو ضياعها

 جاءت كل خطط التنمية 
ً
على مدى 60 عاما

وبرامج الحكومة لتنويع الدخل بنتيجة صفرية 
ليس لدينا اقتصاد بل مالية عامة صلب 

إيراداتها استخراج النفط واستبداله بالدوالر 
الفترة حتى 2037 سنوات حرجة من زاوية 

هبوط إيرادات النفط بفعل الحرب البيئية عليه

 استهالكية للمواطنين تقدر بمليارات الدنانير خطة شعبوية 
ً
• شراء الحكومة قروضا

 تدفع البالد نحو التراجع
ً
• السياسات غير الفعالة والقصيرة النظر اقتصاديا

 من الشوارع الممتلئة بالحفر إلى سوء التعليم والصحة 
ً
• المواطنون يتذمرون من كل شيء بدءا

 في معدل بطالة الشباب  • 90% من أغذيتها مستوردة 
ً
• الكويت األعلى خليجيا

»التربية« تحقق في تسريب »اإلجابات النموذجية«
»ال تهاون مع الطلبة الذين يثبت غشهم بالدليل القاطع«

● فهد الرمضان
أكدت مصادر لـ »الجريدة«، أن وزارة 
الــتــربــيــة تــعــمــل عــلــى كــشــف مــابــســات 
ـــ 4  ــات الـــنـــمـــوذجـــيـــة لــ ــ ــابـ ــ تـــســـريـــب اإلجـ
اختبارات في األيام األولى المتحانات 
الفصل الدراسي األول لشهادة الثانوية 
العامة، بعدما أثبتت تحقيقاتها األولية 
ــات فــي  ــ ــابـ ــ وجــــــود نـــســـخ مــــن تـــلـــك اإلجـ
 ،

ً
قروبات الغش حوالي الثامنة صباحا

بها، ألن اآللية المتبعة  مما يؤكد تسرُّ
تــمــنــع وضــعــهــا عــلــى الــمــوقــع الــخــاص 

بـ »التربية« قبل انتهاء زمن االختبار.
وأكــــــــدت الــــمــــصــــادر أن الــــــــــوزارة لــن 
تــتــهــاون مـــع الــطــلــبــة الــغــشــاشــيــن عبر 
حرمانهم من نتائج المواد التي يثبت 
 
ً
بالدليل القاطع غشهم فيها، استنادا
إلــى التحقيقات التي تجريها النيابة 

العامة مع المتهمين بتسهيل الغش.

السوداني: لقاء إيراني - سعودي ببغداد خالل أسابيع
 من اإلغالق

ً
المغرب يعيد فتح سفارته في العراق بعد 18 عاما

ــيـــس الـــــــــوزراء الـــعـــراقـــي مــحــمــد شــيــاع  ــــذر رئـ حـ
الــســودانــي مــن أن »أي تــوتــر بــيــن أمــيــركــا وإيــــران، 
 على 

ً
وأي توتر بين  دول المنطقة سينعكس سلبا

 عــن أمله أن ُيعقد اجتماع جديد 
ً
الــعــراق«، معربا

بين السعودية وإيــران في بغداد »خال األسابيع 
المقبلة«، فالبلدان »حريصان على استئناف هذه 

اللقاءات تحت رعايتنا )العراقية(«.
ورغــم أن السوداني أشــار، في تصريحات على 
هامش زيارته لفرنسا، إلــى أن »الــعــراق ال يحتاج 
إلى قوات قتالية«، فإنه قال لقناة »فرانس 24« إن 
»بــاده بحاجة إلــى التعاون مع التحالف الدولي 

بــقــيــادة أمــيــركــا ومـــع جميع الــــدول الــمــشــاركــة في 
مكافحة اإلرهاب«.

في غضون ذلك، أجرى وزير الخارجية المغربي 
نـــاصـــر بـــوريـــطـــة خــــال زيــــارتــــه إلــــى بـــغـــداد أمــس 
مباحثات مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية 
ــؤاد حــســيــن تــنــاولــت تــعــزيــز الــعــاقــات  الــعــراقــي فــ
السياسية واالقتصادية بين البلدين، كما جرى 
إعان إعــادة افتتاح السفارة المغربية في العراق 

.
ً
بعد توقف دام نحو 18 عاما

وأعرب حسين، خال اللقاء، عن »موقف العراق 
الداعم لوحدة األراضي المغربية وجهود 
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ضربة فلسطينية مزدوجة لحكومة نتنياهو ضربة فلسطينية مزدوجة لحكومة نتنياهو 
ذر انفجار واسع

ُ
ذر انفجار واسعفي القدس... ون
ُ
في القدس... ون

•• بن غفير يواصل التصعيد وسط صيحات »الموت للعرب«  بن غفير يواصل التصعيد وسط صيحات »الموت للعرب« 
•• إشادات وإدانات عربية لـ »هجوم الكنيس« إشادات وإدانات عربية لـ »هجوم الكنيس«

ــل الــتــوتــر إلـــى مــســتــوى هــو األعــلــى منذ  وصـ
 
ً
 بين إســرائــيــل والفلسطينيين، مــنــذرا

ً
20 عــامــا

بانتفاضة جديدة، بعد عمليتين فلسطينيتين 
 من 

ً
في القدس أوقعتا 7 قتلى إسرائيليين وعددا

الجرحى في حال من الخطر، في رد فلسطيني 
على المجزرة التي نفذتها القوات اإلسرائيلية في 
مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة الخميس 

  .
ً
الماضي وأدت إلى مقتل 11 فلسطينيا

ورغــم حــال االستنفار التي فرضتها القوات 
اإلسرائيلية بعد إطاق النار في محيط كنيس 
يهودي بحي النبي يعقوب قرب القدس، مساء 
الــجــمــعــة، والــــذي أدى إلـــى مقتل 7 إسرائيليين 

02ومنفذ الهجوم، قام فتى فلسطيني يبلغ 

02

 مع الصين في 2025
ً
جنرال أميركي يرجح حربا

02

»الداخلية«: 5 آالف ناخب بال عناوين
يحق لهم التسجيل في جداول االنتخاب

 للبطاقة المدنية
ً
الشطي لـ ةديرجلا.: كشوف الناخبين معتمدة وفقا

● حسين العبدالله وفهد تركي
فــي وقــت نــشــرت جــريــدة »الــكــويــت« الــرســمــيــة، أمــس، 
قرار النائب األول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
الشيخ طال الخالد، بشأن تقسيم وتأليف وتحديد مقار 
لجان القيد في جداول االنتخاب، والذي نص في مادته 
األولــى على تأليف 61 لجنة وتحديد 103 جــداول في 

الدوائر االنتخابية الخمس، قال المدير العام للشؤون 
القانونية في »الداخلية«، العقيد الحقوقي صاح الشطي 
لـ »الجريدة«، إن الجداول االنتخابية سُيعمل بها كما 

جاءت من خال البطاقة المدنية.
 العمل لــن يــكــون مــن خال 

ّ
 واســتــدرك الشطي »لــكــن

الـــمـــرســـوم الــــذي صــــدر بــشــأن االنــتــخــابــات الــمــاضــيــة، 
لذلك سيتم العودة إلى المربع األول من خال 

صينيون يحتفلون برأس السنة الصينية في نانجينغ  قبل أيام )أ ف ب(

فلسطينيون يحتفلون في غزة أمس األول بعملية حي النبي يعقوب )د ب أ(

١٧
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»الداخلية«: 5 آالف ناخب بال عناوين...

السوداني: لقاء إيراني - سعودي...
ضربة فلسطينية مزدوجة لحكومة...

 .»
ً
التسجيل اليدوي لكل ناخب جديد وليس تلقائيا

وكشف أن نحو 5 آالف مواطن لم يشاركوا في االنتخابات 
 لعدم وجود بيانات خاصة بسكنهم وعناوينهم، 

ً
الماضية، نظرا

 فــي جـــداول االنــتــخــابــات، لــذلــك ستكون 
ً
 تلقائيا

ً
ولــم يسجلوا

 من فبراير المقبل للتسجيل في 
ً
ا الفرصة أمامهم سانحة بــدء

القيود االنتخابية عبر مختارية المناطق.

 بإطالق نار في بلدة سلوان بالقدس الشرقية مما أدى إلى 
ً
13 عاما

إصابة إسرائيليين بجروح. 
وأصيب الفتى بالرصاص قبل أن تعتقله الشرطة إلى جانب 
 آخرين، قالت تل أبيب إنهم على صلة بالهجوم في 

ً
42 فلسطينيا

محيط الكنيس.
ــارت المعلومات إلــى أن منفذ ذلــك الهجوم يدعى خيري  وأشـ

 بجده خيري علقم، 
ً
(، وسمي بذلك تيمنا

ً
موسى علقم )21 عــامــا

الذي طعنه أحد المستوطنين حتى الموت في 1998.
ــادت التحقيقات األولــيــة اإلســرائــيــلــيــة بــأن علقم استخدم  وأفــ
 على استخدام 

ً
 مكثفا

ً
المسدس بشكل يشي بــأنــه تلقى تــدريــبــا

السالح، الفتة إلى أن تل أبيب تحاول إيجاد ارتباطات له.  
ــوزراء اإلســرائــيــلــي بنيامين نتنياهو مساء  ــ ــد رئــيــس الـ

ّ
وتــفــق

الجمعة وأمــس موقعي الهجومين حيث تجمعت حشود كانت 
 بالرد، لكنه دعا اإلسرائيليين إلى 

ً
تهتف »الموت للعرب«، متعهدا

عدم القيام بذلك بأنفسهم، على عكس وزير األمن الداخلي المتطرف 
إيتمار بن غفير الذي شدد على ضــرورة أن يحمل كل إسرائيلي 
 هتاف 

ً
 بتعديل قواعد إطالق النار، مقابال

ً
السالح، وتعهد مجددا

»الموت للعرب« الذي كان يردده مستوطنون بـ »الموت لإلرهابيين«. 
وتــعــرض نتنياهو وبــن غفير النــتــقــادات فــي الموقعين حيث 

حملهما مستوطنون المسؤولية.  
طلقت صواريخ عــّدة من قطاع غزة باتجاه 

ُ
ومساء الخميس أ

 على اقتحام جنين، ورّد الجيش بضرب أهداف لحركة 
ً
إسرائيل ردا

ة. وقــالــت مــصــادر إن نتنياهو سيجمع حكومته 
ّ
حماس فــي غـــز

 إلى أن »العراق يؤيد 
ً
األمم المتحدة بشأن قضية الصحراء«، الفتا

القرارات األممية ذات الصلة وحل الخالفات بالطرق السلمية دون 
المساس بالتراب المغربي وتحقيق األمن واالستقرار في المنطقة«.
من جانبه، أكد بوريطة أن بــالده »تدعم المسار الديموقراطي 
في الــعــراق واحــتــرام وحدته وسيادته والمسار الجديد في بناء 
 إلى أن »إعادة افتتاح السفارة تعد مرحلة تاريخية 

ً
مؤسساته«، الفتا

وتعكس رؤيــة المغرب في بناء العالقات مع الــعــراق«، الــذي ثمن 
موقفه »بدعم الوحدة الترابية ألراضي المغرب وسيادته عليها«.

األمنية المصغرة »الكابينيت« لبحث »إجراءات عقابية وردعية«. 
وفيما أشادت الفصائل الفلسطينية بالعمليتين ورأت فيهما 
 على مجزرة جنين، دانت دول عربية وإسالمية تقيم عالقات 

ً
ردا

مع إسرائيل، بينها مصر واألردن واإلمارات وتركيا، إطالق النار 
قرب الكنيس، مشددة على وقف كل الهجمات على المدنيين في 

الجانبين. 
فـــي الـــمـــقـــابـــل، حـــــذرت الـــســـعـــوديـــة مـــن انــــــزالق األوضـــــــاع بين 
الفلسطينيين واإلسرائيليين إلى »المزيد من التصعيد الخطير«، 
وقالت إنها »تدين كل استهداف للمدنيين«، مشددة على »ضرورة 

وقف التصعيد وإحياء عملية السالم وإنهاء االحتالل«.
وفي الضفة الغربية وقطاع غزة وبعض المخيمات الفلسطينية 
في لبنان، نزل العشرات من الفلسطينّيين إلى الشوارع مساء أمس 
األول، مبتهجين بالعملية، في وقــت أشــاد »حــزب الله« اللبناني 

»بالعملية االستشهادية البطولية«.
وبانتظار وصول وزير الخارجية األميركي أنتوني بلينكن إلى 
القاهرة اليوم لينطلق بعدها إلى القدس ورام الله، بدأت مصر على 
الفور اتصاالت للتهدئة، كما أجرى الرئيس األميركي جو بايدن 

 
ً
اتصااًل مع نتنياهو اعتبر خالله الهجوم خارج الكنيس »هجوما
 على »الــتــزام الــواليــات المتحدة 

ً
على العالم المتحضر«، مــشــّددا

الصارم بأمن إسرائيل«. 
ــاء غــربــيــون العملية، فــي حين أعربت  وفــي الــســيــاق، دان رؤسـ
موسكو وبكين عن قلقهما ودعتا جميع األطراف إلى »ضبط النفس 

وتجنب المزيد من تصعيد التوتر«.
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وزير الخارجية: حرق متطرف دنماركي المصحف
خطوة استفزازية جديدة مسيئة لمشاعر المسلمين

جدد وزير الخارجية الشيخ 
سالم الصباح إدانــة واستنكار 
دولة الكويت الشديدين لتكرار 
ــام الـــمـــتـــطـــرف الـــدنـــمـــاركـــي  ــيــ قــ
راسموس بالودان بحرق نسخ 

ــريــــف فــي  ــن الـــمـــصـــحـــف الــــشــ ــ مـ
العاصمة الدنماركية كوبنهاغن 
فــي خــطــوة اســتــفــزازيــة جــديــدة 
مــســيــئــة لـــمـــشـــاعـــر الــمــســلــمــيــن 

حول العالم.

ودعـــا وزيـــر الــخــارجــيــة في 
ــــس حــكــومــات  تـــصـــريـــح لــــه أمـ
ــــدول الــمــعــنــيــة إلـــى ضـــرورة  الـ
ــرك الـــــــفـــــــوري والـــــجـــــاد  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الـ
ــو تـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا  ــحـ نـ
لــوقــف هـــذه األعـــمـــال العبثية 
المنبوذة واإلساءات المتكررة 
لــرمــوز ومــقــدســات المسلمين 
ومــحــاســبــة مــرتــكــبــيــهــا وعـــدم 
الــســمــاح لـــهـــؤالء الــمــتــطــرفــيــن 
ــات  ــريـ ــحـ ــدأ الـ ــبــ ــغـــالل مــ ــتـ ــاسـ بـ
ة إلـــى الــديــن  كــذريــعــة لـــالســـاء
اإلسالمي الحنيف وكل األديان 

السماوية األخرى.
كما دعــا إلــى ضـــرورة نشر 
ــايـــش  ــعـ ــتـ قــــيــــم الــــتــــســــامــــح والـ
الــســلــمــي بــيــن جــمــيــع شــعــوب 
ــالــــم، ونــــبــــذ أي شـــكـــل مــن  الــــعــ

أشكال العنف والتطرف.

سالم الصباح

الكويت تستنكر الهجوم المسلح 
على سفارة أذربيجان بطهران

أعــربــت وزارة  الــخــارجــيــة، فــي بــيــان لها، 
عن إدانــة واستنكار دولــة الكويت للهجوم 
المسلح الـــذي اســتــهــدف ســفــارة جمهورية 
أذربيجان في عاصمة الجمهورية اإلسالمية 
اإليرانية طهران، والذي أدى إلى مقتل أحد 

موظفي السفارة، وإصابة آخرين.
ــــوقـــــف دولـــــة  ــلــــى مـ  وشــــــــــددت الـــــــــــــوزارة عــ
الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف 

واإلرهـــــــاب، مـــؤكـــدة تــضــامــن دولــــة الــكــويــت 
ووقــوفــهــا إلــى جــانــب جمهورية أذربــيــجــان 

في هذا المصاب.
وتقدمت الوزارة بخالص التعازي وصادق 
المواساة إلى جمهورية أذربيجان وألسرة 
الــقــتــيــل، وتــمــنــيــاتــهــا لــلــمــصــابــيــن بــالــشــفــاء 

العاجل.

ممثل ولي العهد يحضر سباق 
»الفورموال إي« بالسعودية

حــضــر مــمــثــل ســمــو ولــــي الــعــهــد الــشــيــخ مشعل 
األحمد، رئيس ديوان سمو ولي العهد، الشيخ أحمد 
العبدالله، مساء أمس األول، سباق »الفورموال إي« 
والفعاليات المصاحبة له، حيث أقيم في محافظة 

الدرعية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
ووصل ممثل سمو ولي العهد إلى المملكة، وكان 
في استقباله على أرض المطار سفير الكويت لدى 

السعودية الشيخ علي الخالد والــوزيــر المفوض 
في سفارة الكويت لدى السعودية سعود الحربي. 

وكـــان رئــيــس ديـــوان سمو ولــي العهد، قــد غــادر 
 إلــى المملكة، حيث كــان في وداعــه 

ً
البالد متوجها

سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت  األمير 
سلطان بن سعد.

أحمد العبدالله لدى وصوله إلى السعودية لحضور السباق

العتيبي: مليون هندي يسهمون في تنمية الكويت
نائب وزير الخارجية شارك في االحتفال بالعيد الوطني الهندي الـ 47

كشف نائب وزير الخارجية 
الــســفــيــر مــنــصــور الــعــتــيــبــي، أن 
»عدد أفراد الجالية الهندية في 
الـــبـــالد نــاهــز الــمــلــيــون عــامــل«، 
 »أنــهــم يسهمون بشكل 

ً
مــؤكــدا

ــــي تــنــمــيــة  كـــبـــيـــر ومــــلــــحــــوظ فــ
ــــن خـــالل  ونـــهـــضـــة الــــكــــويــــت، مـ
عملهم في القطاعين الحكومي 

والخاص«.
وفـــي تــصــريــح للصحافيين 
عــقــب مــشــاركــتــه حــفــل الــســفــارة 
الــــهــــنــــديــــة لـــمـــنـــاســـبـــة يـــومـــهـــا 
الــوطــنــي الـــ 47، أشـــاد العتيبي 
بالعالقات التاريخية المتميزة 
 
ً
بــيــن الـــكـــويـــت والـــهـــنـــد، مـــؤكـــدا

حرص الطرفين على تطوير تلك 
العالقات وتنميتها.

ــال إن »الـــكـــويـــت تــعــد من  ــ وقـ
أوائل الدول التي حرصت على 
الدخول في السوق الهندي من 
خالل استثماراتها بالعديد من 

المجاالت«.
ــات  ــمــ ــاهــ ــســ وأشــــــــــــــار إلــــــــــى مــ
الـــصـــنـــدوق الــكــويــتــي للتنمية 
االقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة الــــــــــــــذي مـــــــــّول 
ــــع فــي  ــاريـ ــ ــــشـ ــمـ ــ ــد مــــــن الـ ــ ــديـ ــ ــعـ ــ الـ
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، وغــيــرهــا من 

المشروعات التنموية.
ولــفــت إلـــى أن االســتــثــمــارات 
ــّدر  ــقــ ــد تــ ــنــ ــهــ ــي الــ ــ الــــكــــويــــتــــيــــة فــ
 أن 

ً
بمليارات الدوالرات، موضحا

أكبر المشاريع تعود للصندوق 
الــكــويــتــي فـــي الــبــنــى الــتــحــتــيــة، 
ــيـــون دوالر،  ــلـ وتـــــقـــــّدر بـــــ 81 مـ
 من ناحية أخرى أن »أهم 

ً
معتبرا

األرقام هي العالقة بين بلدينا«.

وأضــــــاف: »هـــنـــاك تـــبـــادل في 
ــارات بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن عــلــى  ــ ــزيــ ــ الــ
 سنشهد 

ً
مستوى عــال، وقريبا

زيــــــــارات عـــلـــى مـــســـتـــوى وزراء 
الــخــارجــيــة، وهــنــاك لجنة عليا 

.»
ً
مشتركة ستبدأ عملها قريبا

بــــدوره، وصـــف سفير الهند 
ــد لـــــدى الــــبــــالد، أدارش  ــديـ الـــجـ
ســـويـــكـــا، الــــعــــالقــــات الــثــنــائــيــة 
ـــ »الـــتـــاريـــخـــيـــة  بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن بــ
والمتجذرة في ظل القيادة بكال 
البلدين، التي تقّدر أهمية هذه 
الــعــالقــة الــمــدعــومــة بــاســتــمــرار 
التجارة واالقــتــصــاد والــروابــط 
ــلـــى مــــر الـــــقـــــرون«،  الـــشـــعـــبـــيـــة عـ
 إلى أن »الهند تعتبر رابع 

ً
مشيرا

أكـــبـــر وجـــهـــة تــصــديــر لــلــكــويــت 

والسادس من حيث وارداتها«.
ولــفــت إلـــى أن »الـــتـــعـــاون في 
ل نقطة 

ّ
مجال الطاقة ال يزال يمث

ارتــكــاز للتعاون االقــتــصــادي«، 
 إلــى التعاون في مجال 

ً
ملمحا

التعليم، حيث توجد 25 مدرسة 
هــنــديــة تــعــمــل فـــي الــكــويــت مع 
أكثر من 50 ألف طالب وطالبة.

وذكر أن »االختبار الحقيقي 
لــعــالقــاتــنــا الـــوثـــيـــقـــة والــــوديــــة 
ــــالل األوقــــــــات الــصــعــبــة  ــاء خـ ــ جـ
لوباء كورونا، عندما تعاونت 
الــهــنــد والـــكـــويـــت بــشــكــل وثــيــق 
ودعم أحدهما اآلخر، إذ أرسلت 
 إلى 

ً
 خاصا

ً
 طبيا

ً
نيودلهي فريقا

الكويت، ومنحت 200 ألف جرعة 
من لقاحات كوفيشيلد الهندية 

الــصــنــع، فـــي الــمــقــابــل، أرســلــت 
 
ً
الكويت طائرات خاصة وسفنا

بــحــريــة مــــــزودة بــاألوكــســجــيــن 
وبـــمـــســـتـــلـــزمـــات طــبــيــة أخـــــرى، 
ــادة عـــلـــى األســـــس  وهــــــــذه شـــــهـــ
القوية للعالقات الثنائية بين 

بلدينا«.
وعن المناسبة، قال سويكا: 
 
ً
 تاريخيا

ً
ل هذا اليوم معلما

ّ
»يمث

فـــي رحــلــة الــهــنــد مــنــذ أن دخــل 
دستورنا حيز التنفيذ في مثل 
هذا اليوم بالذات من عام 1950«، 
ــيـــة  ــمـــوقـــراطـ  أن »الـــديـ

ً
مـــضـــيـــفـــا

والتعددية والوحدة في التنوع 
هي الــروح التقليدية للمجتمع 

الهندي«.

العتيبي وسويكا خالل االحتفال

العنزي يقدم أوراق اعتماده 
لرئيسة المفوضية األوروبية

قـــدم الــســفــيــر نــــواف الــعــنــزي 
 فـــوق 

ً
ــرا ــيـ ــفـ أوراق اعـــتـــمـــاده سـ

 لدولة الكويت 
ً
العادة ومفوضا

ــاد األوروبــــــــــي إلـــى  ــ ــحـ ــ لـــــدى االتـ
رئــيــســة الــمــفــوضــيــة األوروبـــيـــة 

أورسوال فون دير الين.
وذكرت سفارة دولة الكويت 
في بروكسل في بيان لـ »كونا« 
أن الــســفــيــر الــعــنــزي نــقــل خــالل 
الــلــقــاء تحيات صــاحــب السمو 
أمير البالد الشيخ نواف األحمد، 
ــات ســـمـــو ولــــــي الــعــهــد  ــيــ ــحــ وتــ
الشيخ مشعل األحمد، وتحيات 
سمو الشيخ أحمد نواف األحمد 
رئيس مجلس الــوزراء لرئيسة 
المفوضية األوروبــيــة فون دير 

الين.
وأعــــــــــــــــرب الـــــــعـــــــنـــــــزي بــــهــــذه 

المناسبة عن تطلعه إلى العمل 
ــــي لتعزيز  مــع الــجــانــب األوروبـ
العالقات الثنائية على مختلف 
الــصــعــد بــمــا يـــخـــدم الــمــصــالــح 

المشتركة ويعزز العالقات بين 
الـــشـــعـــب الـــكـــويـــتـــي والـــشـــعـــوب 

األوروبية.

العنزي مع رئيسة المفوضية األوروبية

... والرشيدي يقدم أوراق اعتماده 
إلى رئيس كوريا الجنوبية

قدم سفير الكويت لدى كوريا الجنوبية ذياب 
 فــوق 

ً
 مــفــوضــا

ً
الــرشــيــدي أوراق اعــتــمــاده ســفــيــرا

العادة إلى رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول.
وذكــرت سفارة الكويت في سيول، في بيان لـ 
»كونا«، أمس أن وزير خارجية كوريا الجنوبية 
بــارك جين حضر مراسم تقديم أوراق االعتماد 
التي جرت في المكتب الرئاسي الكوري في حين 
ــق الــســفــيــر الــرشــيــدي الــســكــرتــيــر الــثــالــث في  رافــ

السفارة الشيخ أحمد طالل الصباح.
وقــــال الـــرشـــيـــدي، إنــــه نــقــل إلــــى الــرئــيــس يــول 

تحيات سمو أمير البالد الشيخ نــواف األحمد، 
 
ً
وسمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، مشيرا

إلى »العالقات التاريخية واالستراتيجية المميزة 
التي تربط البلدين الصديقين على المستويات 
الرسمية والشعبية كافة« وكذلك على مستوى 

القطاع الخاص.
وأعرب الرشيدي عن »عزمه العمل على تعزيز 
الـــعـــالقـــات بــيــن الــجــانــبــيــن وفـــتـــح آفـــــاق جــديــدة 
للتعاون الثنائي لتحقيق كل ما من شأنه خدمة 

ومصلحة البلدين والشعبين الصديقين«.

عالقاتنا 
تاريخية 

ومدعومة 
باالقتصاد 

والروابط 
الشعبية

سفير الهند

ً
الكويت أمام مجلس األمن: ندعم كل الجهود لتسوية النزاعات سلميا

 من دون تنمية... والفقر والبطالة أبرز جذور التوترات
ً
• حجي: ال سالم مستداما

 في التوجهات األممية«
ً
 جوهريا

ً
• »المطلوب جعل الدبلوماسية الوقائية عنصرا

أكدت دولة الكويت أمام مجلس األمن 
أنها تدعم كل الجهود اإلقليمية والدولية 
الرامية إلى تسوية النزاعات بشكل سلمي، 

والعمل على بناء السالم واستدامته.
جــــاء ذلــــك فـــي بـــيـــان ألـــقـــاه الــســكــرتــيــر 
األول بوفد دولة الكويت الدائم لدى األمم 
المتحدة، فهد حجي، أمام جلسة لمجلس 
األمن تحت عنوان »االستثمار في البشر 
لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة 
التحديات المعقدة« خــالل مناقشة بند 

»بناء السالم والحفاظ على السالم«.
وأعــرب حجي عن إيمان دولــة الكويت 
ــا أن إحــــدى  ــيـــمـ ــالــــســــالم، السـ الـــمـــطـــلـــق بــ
 
ً
ــواد دســتــورهــا يــتــضــمــن الـــســـالم هــدفــا مــ
 للدولة، فيما تشكل الدبلوماسية 

ً
ونهجا

الوقائية والواسطة ومنع نشوب النزاعات 
وتـــســـويـــتـــهـــا بـــالـــطـــرق الــســلــمــيــة ركـــائـــز 
أساسية في السياسة الخارجية الكويتية.
واضــــاف حــجــي أنـــه يــوجــد فــي ميثاق 
األمــم المتحدة العديد مــن األدوات التي 
تــشــجــع عــلــى حـــل الـــنـــزاعـــات عــبــر الــطــرق 
 الفصل الــســادس من 

ً
السلمية، وتحديدا

الميثاق الـــذي وضــع الــخــطــوات لحل أي 
خالف بين أطراف متنازعة.

منع النزاعات

ودعــــا إلــــى الــتــفــكــيــر بــأســالــيــب وطـــرق 
للتحرك الفعال لمنع نشوب النزاعات قبل 
 أهمية إيــالء المنظمات 

ً
وقوعها، مــؤكــدا

 أكبر في 
ً
اإلقليمية ودون اإلقليمية دورا

مجال منع نشوب النزاعات والوساطة، 
بما يتماشى مع الفصل الثامن من ميثاق 
األمم المتحدة من خالل تعميق الشراكات 
االستراتيجية مع األمم المتحدة في سبيل 

االضطالع بجهود الوساطة.
 مـــن جـــذور 

ً
وأضــــــاف حــجــي أن كـــثـــيـــرا

األزمات هي ناتجة عن توترات أو عوامل 
اقتصادية أو اجتماعية مثل الفقر والجوع 
 إلى وجــود رابــط وثيق 

ً
والبطالة، مشيرا

ما بين السلم واألمن والتنمية المستدامة 
»فال يمكن أن يكون هناك سالم مستدام من 
دون تنمية، وال يمكن أن يكون هناك تنمية 

من دون سالم مستدام«.
ــو الـــتـــنـــمـــيـــة  ــحــ ــــي نــ ــعـ ــ ــــسـ وقـــــــــال إن »الـ

الـــمـــســـتـــدامـــة يـــتـــطـــلـــب تـــوفـــيـــر األجــــــــواء 
ــا تــحــقــيــق  ــهـ ــتـ ــدمـ ــقـ ــة، وفـــــــي مـ ــبــ ــاســ ــنــ ــمــ الــ
االستقرار السياسي واألمني واالجتماعي 
واالقتصادي ومعالجة جذور ما نواجهه 

من عقبات لتحقيق ذلك«.

الدبلوماسية الوقائية

وشـــــدد حــجــي عــلــى مـــحـــوريـــة تــعــزيــز 
ــاون والــــتــــشــــاور والـــتـــنـــســـيـــق بــيــن  ــعــ ــتــ الــ
 
ً
مجلس األمن ولجنة بناء السالم، معربا

عـــن تــأيــيــده لــمــا ورد فـــي تــقــريــر األمــيــن 
الــعــام لألمم المتحدة المعنون »خطتنا 
الــمــشــتــركــة« الــــذي دعــــا إلــــى وضــــع خطة 

جديدة للسالم.

وأعرب عن ايمانه بأن مثل تلك الخطة 
يجب أن تــكــون شاملة ومتكاملة للسلم 
واألمـــن، وتعمل على معالجة التحديات 
الــتــقــلــيــديــة مـــثـــل الــــنــــزاعــــات الــعــســكــريــة، 
وعدم انتشار األسلحة، وكذلك التحديات 
الــمــعــاصــرة كتغير الــمــنــاخ والــتــهــديــدات 

السيبرانية التي تواجه العالم.
وأضاف أن ذلك يجب ان يتم بما يتفق 
مع المقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق 
األمــم المتحدة، مؤكدا ضــرورة أن تشكل 
الدبلوماسية الوقائية والوساطة وبناء 
السالم واستدامته عناصر جوهرية في 

تلك الخطة.

فهد حجي

ربيع كالس
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سلة أخبار

كّرم الرئيس التنفيذي 
للمشروع التوعوي الوطني 

للوقاية من المخدرات 
)غراس(، د. أحمد الشطي، 

مبرة العوازم الخيرية، 
ممثلة برئيس مجلس 

إدارتها حمد البسيس، 
لجهودها الواضحة في 

دعم المشروعات التنموية 
والخيرية داخل المجتمع 

الكويتي. 
وقال الشطي، في تصريح 

صحافي أمس، إن الدور 
الوطني لمبرة العوازم بدا 
 في جائحة كورونا، 

ً
جليا

بمبادرتهم المباركة في 
تلّمس وتلبية االحتياجات 

العاجلة في منطقة األحمدي 
 في 

ً
الصحية، وتحديدا

مستشفى العدان، ومراكز 
الرعاية الصحية األولية.
من جهته، ثّمن البسيس 

تكريم المبرة من قبل 
 
ً
مشروع »غراس«، مجددا

تأكيد أن المبرة نذرت 
نفسها وجهودها لخدمة 

المجتمع الكويتي، 
والمساهمة في دعمه 

وتنميته.

»غراس« يكّرم »العوازم« 
لجهودها الخيرية الرائدة

بدأت جمعية إحياء 
التراث اإلسالمي، تنفيذ 

مشروع مصرف العشيات، 
بالتعاون مع األمانة العامة 

لألوقاف، الذي تستفيد 
منه مئات األسر داخل 

الكويت.
وأوضح مدير التنسيق 

والمتابعة بـ »إحياء التراث« 
نواف الصانع، في تصريح 
له، أن هذا المشروع يجسد 
التعاون االستراتيجي بين 

»أمانة األوقاف« و»إحياء 
التراث«، من أجل مد يد 

العون لألسر المتعففة في 
 أن 

ً
بلد اإلنسانية، مؤكدا

مصرف »العشيات« يأتي 
استكمااًل للدور الخيري 

الريادي إلحياء التراث 
في مساعدة المحتاجين 

والمتعففين داخل الكويت.

»إحياء التراث« تنفذ 
مشروع مصرف العشيات

أعلن رئيس القطاع الثقافي 
مدير إدارة التعليم الخارجي 

في جمعية النجاة الخيرية 
إبراهيم البدر تنفيذ الجمعية 

مجموعة من المشاريع 
التعليمية حول العالم، تشمل 

بناء المدارس والمراكز 
التعليمية، وكفالة الطلبة، 

وتوفير الزي والحقيبة 
المدرسية، وسكن ودورات 

تأهيل للمعلمين، إضافة 
إلى بناء المعاهد والمراكز 

اإلسالمية وكفالة الدعاة في 
مختلف دول العالم.

وقال البدر، في تصريح 
صحافي، أمس، إن عدد 

المستفيدين من المشاريع 
التعليمية عام 2022 بلغ 70 

ألفا من مختلف األعمار وفي 
جميع المراحل التعليمية 

باختالف المهن التعليمية 
ايضا، بإجمالي تكلفة قرابة 

600 ألف دينار.
وأكد االهتمام الكبير الذي 

توليه الجمعية لتعليم الطلبة 
السوريين الالجئين، حيث 

تمضي قدما في بناء عدد من 
المدارس في تركيا، وتتكلف 

المدرسة الواحدة 60 ألف 
دينار، ويدرس بها ألف طالب 

سوري.

»النجاة«: 70 ألف مستفيد 
من مشاريعنا التعليمية

نجاح 3 عمليات إصالح فتق 
معقدة بمستشفى الصباح
السليمي: إجراؤها بأياٍد وطنية تطور كبير

● عادل سامي
كشف اختصاصي الجراحة العامة في مستشفى الصباح، د. 
محمد السليمي، عن نجاح 3 عمليات إصالح فتوق معقدة وكبيرة 

بأسلوب فصل أعضاء جدار البطن.
وأضــاف السليمي، في تصريح صحافي، أن الفتق أكثر من 8 
، بسبب حــدوث تباعد العضلتين الرئيسيتين 

ً
سم يعتبر معقدا

في جدار البطن األمامي.
وذكر أن أي فتق يزيد على 8 سم يصعب معه تقارب العضلتين 
بــإجــراء عمليات الفتق المعتادة إلصــالح هــذه األنـــواع من الفتق 

بشكل صحيح.
وأشار إلى أن تقريب هذه العضالت يحتاج إلى عملية معقدة، 

وهي فصل أعضاء جدار البطن.
جريت لثالثة مرضى؛ األولى 

ُ
وقال السليمي إن العمليات الثالث أ

، كانت قد أجرت بالسابق عملية إصالح فتق سري 
ً
تبلغ 55 عاما

وتغيير مسار، ثم حدث لها فتق سري متكرر كبير بالحجم، وتم 
إجـــراء عملية فصل أعــضــاء جـــدار البطن مــع شــد البطن لــهــا، أما 
، وكان قد أجرى عملية استئصال 

ً
المريض الثاني فيبلغ 55 عاما

 بطول 8 سم، 
ً
 كبيرا

ً
قولون بفتح بطن خارج الكويت، ويعاني فتقا

، وكان 
ً
وتم إجراء العملية له، أما المريض الثالث فيبلغ 65 عاما

قد أجرى عملية استئصال الغدة الكظرية خارج الكويت تسببت 
له في حدوث فتق كبير بطول 10 سم.

وذكـــر أنـــه بــعــد مــراجــعــة الــمــرضــى ومتابعتهم كــانــت أمــورهــم 
 إلى أن هذه العمليات المعقدة في العادة كان يتم 

ً
ممتازة، مشيرا

إجراؤها خارج الكويت، عن طريق العالج بالخارج، أو عن طريق 
، وإجــراؤهــا في 

ً
: »هــذه العمليات معقدة جـــدا

ً
جــراح زائـــر، متابعا

الكويت بأياٍد وطنية تطور كبير«.

جانب من إحدى الجراحات

تقليص الدورة المستندية لمناقصة 
محطة تنقية جنوب المطالع

ً
إنتاجها يصل إلى 400 ألف متر مكعب من المياه المعالجة يوميا

● سيد القصاص
وجــهــت األمــانــة العامة لمجلس الـــوزراء 
ــراع باختصار  الــجــهــات المعنية إلــى اإلســ
الــــــــدورة الــمــســتــنــديــة وتــقــلــيــص الـــبـــرامـــج 
الـــزمـــنـــيـــة لـــلـــمـــنـــاقـــصـــة الــــخــــاصــــة بـــإنـــشـــاء 
وتــشــغــيــل وصــيــانــة مــحــطــة تــنــقــيــة مــديــنــة 
جـــنـــوب الــمــطــالع واألعــــمــــال الــمــكــمــلــة لــهــا، 
والتي طرحتها وزارة األشــغــال كمناقصة 
عامة على الشركات العالمية كأحد مشاريع 
البنية التحتية الكبرى التي تنفذها األشغال 

للمحافظة على البيئة. 
وذكرت مصادر »األشغال« أن طلب األمانة 
العامة لمجلس الوزراء يهدف إلى سرعة بدء 
تنفيذ المحطة في ظل التوسعات العمرانية 
وخدمات البنية التحتية التي تنفذ من قبل 
وزارات الدولة المختلفة في المطالع، مبينة 

أن سعة إنتاج المحطة تصل إلى 400 ألف 
 ،

ً
مــتــر مــكــعــب مــن الــمــيــاه الــمــعــالــجــة يــومــيــا

والتي سيتم استغاللها في مجاالت مختلفة 
منها تــوجــيــه الــمــيــاه الــربــاعــيــة إلـــى مـــزارع 

العبدلي وشبكة الري في مدينة المطالع.
ولــفــتــت إلـــى أن الــمــشــروع يــشــمــل إنــشــاء 
نـــظـــام تــحــكــم وتـــوزيـــع لــلــمــيــاه الــمــعــالــجــة، 
ــى مـــحـــطـــة تـــحـــويـــل كــهــربــائــيــة  ــ إضــــافــــة إلــ
رئــيــســيــة، ويـــتـــم خـــاللـــه اســـتـــخـــدام الــطــاقــة 
الــمــتــجــددة ألول مـــرة فــي مــحــطــات التنقية 
في البالد بهدف توفير ما بين 40 و50 في 
المئة من الطاقة الكهربائية الالزمة لتشغيل 
المحطة عبر أحدث التقنيات العالمية في 

هذا المجال.

ديوان الخدمة: نقل مراقب شؤون 
التوظف لمجلس الوزراء غير صحيح

الربيعان: نجّهز منذ 3 أشهر دراسة إلعادة توزيع المراقبين عـلى الجهات 
نفى ديــوان الخدمة المدنية 
ــه فـــي بــعـــــض قــنــوات  ــداولــ مـــا تــ
ــــول صــــــدور قـــــــرار  الـــتـــواصـــل حـ
نقل الى األمانة العامة لمجلس 
ــــد مــراقــبــى  الـــــــــوزراء يـــخـــّص أحـ
شــــؤون الــتــوظــف تــابــع لــديــوان 

الخدمة المدنية.
وذكر رئيس الديوان، عصام 
الربيعان، في تصريح صحافي، 
أن عملية تدوير مراقبي شـؤون 
التوظف تتم علـى فـتـرات زمنيـة 
ُيراعى فيها عـدد مـن المعايير 
الموضوعيـة والمهنيـة وتبادل 
الخبرات وتقييم األداء الرقابي، 
وغـــيـــر ذلــــك مـــــن أســــس لعملية 
ــادة تـــوزيـــع الــمــراقــبــيــن على  ــ إعـ

الجهات الحكومية المختلفة.
ــان أن نــقـــــل  ــعــ ــيــ ــربــ وبـــــّيـــــن الــ

ــهــــات  ــــن الــــجــ ـــ ــيــ الــــمــــراقــــبــــيـــــــــن بــ
الحكوميـة ال يـتـم بطريقـه فردية، 
ات تــدويــر  ــــــراء وإنــمــا ضمـن إجـ
ــدأ الــتــجــهــيــز  ــ ــيـــث بــ شـــامـــلـــة، حـ
لدراسة إعادة توزيع المراقبيـن 
عـلـى الــجــهــات مــنــذ فــتــره تزيد 
على أكثر مـن 3 أشهر، وأن تتم 
مراجعة قـــرارات األســمــاء لـعـدة 
مـرات وحـتـى للمرحلة األخيرة، 
 أن بــعـــــض الــجــهـــــات، 

ً
مــوضــحــا

وعلـى األخـــــص االمانـة العامـة 
لمجلـس الـوزراء، لـم يـتـم إرسـال 
أسمائهم، ولـم يباشـر المراقبـون 
 فـي مـقار 

ً
الجـدد عملهـم أصـــــال

عملهـم، كـمـا لـم يتـم إخطارهـم 
 بذلك. 

ً
شخصيا

وأفــاد الربيعـان بأن الديوان 
والعامليـن بـه حريصـون علـى 

ــراءات  ــ ــ ــــ ــ ــ ــــان تـــطـــبـــيـــق اإلجـ ـــ ضــــمــ
ــــة  ـــ ــر الــحــوكــمــة اإلداريــ ومــعــايــيـــ
والفنيـة، وفـق اللوائح واألنظمة 
ــا،  ــهـــ ــــــول بـــ والـــقـــوانـــيـــــــن الـــمـــعـــمـ

وتــــوفــــيــــر جـــمـــيـــع الـــمـــعـــلـــومـــات 
ات  الصحيحة المتعلقة بإجـراء

ديـوان الخدمة المدنية.

»الثانوية« »التربية« تحقق في تسريب »اإلجابات النموذجية« لـ
 مع بدء االختبارات

ً
 تزامنا

ً
تحقيقات الوزارة كشفت انتشارها عند الـ 8 صباحا

بينما تتواصل التحقيقات فهد الرمضان
مــــع الـــمـــتـــورطـــيـــن فــــي تــســريــب 
ــة الـــثـــانـــويـــة  ــبـ ــلـ اخـــــتـــــبـــــارات طـ
و»قروبات الغش«، التي تكشف 
عنها تورط معلمين ومعلمات 
ومديرين مساعدين وغيرهم في 
هــذه الــقــروبــات، أكـــدت مصادر 
»الــجــريــدة« إمكانية  تــربــويــة لـــ
محاسبة وزارة التربية للطلبة 
الـــذيـــن يــثــبــت بــالــدلــيــل الــقــاطــع 
ــاء فــتــرة  ــنــ قـــيـــامـــهـــم بـــالـــغـــش أثــ
ــارات الـــفـــصـــل الــــدراســــي  ــبــ ــتــ اخــ
األول، مـــوضـــحـــة أن الــالئــحــة 
تـــنـــص عـــلـــى مـــعـــاقـــبـــة الــطــالــب 
بالحرمان مــن الــمــادة فــي حال 
ثبت قيامه باستخدام وسيلة 
مــن وســائــل الــغــش، وهـــو األمــر 
ــــذي يــمــكــن إثــبــاتــه مـــن خــالل  الـ
ــات الــــتــــي تــجــريــهــا  ــقـ ــيـ ــقـ ــتـــحـ الـ
الــجــهــات المختصة فــي وزارة 
الداخلية، التي يمكن أن ترسل 
نسخا منها إلى »التربية« للبدء 
بـــــإجـــــراءات مــحــاســبــة الــطــلــبــة 

الغشاشين.
وأضــــــــافــــــــت الــــــمــــــصــــــادر أن 
 فــي 

ً
ــة« تــبــحــث حـــالـــيـــا ــيـ ــربـ ــتـ »الـ

مسألة خطيرة تتمثل في عملية 
تسريب اإلجــابــات النموذجية 

ــــى  ــارات األربــــعــــة األولـ ــبـ ــتـ لـــالخـ
التي جــرت فــي أول يومين من 
ــــالق االخــــــتــــــبــــــارات، حــيــث  ــطـ ــ انـ
أثـــبـــتـــت الــتــحــقــيــقــات الـــجـــاريـــة 
 أن اإلجابات النموذجية 

ً
حاليا

نــشــرت عــلــى »قـــروبـــات الــغــش« 
نحو الساعة الثامنة صباحا، 
بينما يفترض، بحسب اآللية 
الــمــتــبــعــة، أن يــتــم نــشــرهــا بعد 
انـــتـــهـــاء زمــــن االخـــتـــبـــار بــفــتــرة 
ال تــــقــــل عــــــن ســــــاعــــــة، إلتــــاحــــة 
ــة لــــمــــســــؤولــــي لـــجـــان  ــ ــرصـ ــ ــفـ ــ الـ
التصحيح بسحب نسخة لقيام 
الــمــصــحــحــيــن بــأعــمــالــهــم عند 
وصول أوراق اإلجابات الخاصة 

بالطلبة.
وذكــرت المصادر أن الــوزارة 
 فــــي مــســألــة 

ً
ســتــفــتــح تــحــقــيــقــا

تسريب اإلجــابــات النموذجية 
لالختبارات األربعة التي وردت 
ــيـــث ســيــتــم  ــــي الـــــقـــــروبـــــات، حـ فـ
التحقق من مصادر تسريبها، 
ــة إلـــــــــى أن الـــمـــوجـــهـــيـــن  ــ ــتــ ــ الفــ
يسلمون نسخة من اختبارين 
ــابــــات  ــادة، إضـــــافـــــة لــــالجــ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
ــة إلـــــــى الــمــطــبــعــة  ــيــ ــمــــوذجــ ــنــ الــ
السرية المركزية، التي بدورها 
ــقــــوم بـــطـــبـــاعـــة االخــــتــــبــــارات،  تــ

واالحـــــــــتـــــــــفـــــــــاظ بـــــــاإلجـــــــابـــــــات 
النموذجية ليتم وضعها على 
الموقع المخصص بعد انتهاء 
زمن االختبارات بساعة تقريبا، 
ــتـــكـــون مـــتـــاحـــة لــلــمــخــتــصــيــن  لـ

لسحبها وليس قبل ذلك.
وأشــــــــــــــارت إلــــــــى أن وجــــــود 
وتسريب اإلجابات النموذجية 
حوالي الساعة الثامنة صباحا، 
أثناء وقت انعقاد االختبارات، 
ــدة عــن  ــديــ ــــاؤالت عــ ــــسـ يـــطـــرح تـ
كيفية ومصدر تسريبها بهذه 
ــة، الـــتـــي كـــانـــت تــخــدم  ــقـ ــريـ الـــطـ
ــات الـــغـــش بــشــكــل كــبــيــر،  قــــروبــ
حيث يلجأ بعض الطلبة إلى 
التأخر عــن دخــول االختبارات 
ــول عـــلـــى  ــ ــــصــ ــحــ ــ إلـــــــــى حـــــيـــــن الــ
اإلجابات النموذجية التي يتم 
ــفـــظ اإلجــــابــــات،  تــســريــبــهــا وحـ
والدخول إلى قاعات االمتحان 

بعد ذلك.

10 سنوات

إلــــى ذلـــــك، كــشــفــت إحــصــائــيــة 
أعدتها وزارة التربية عن نسب 
ــة الــعــامــة  ــانـــويـ ــثـ ــي الـ ــاح فــ ــجـ ــنـ الـ
خالل السنوات العشر الماضية، 

التي أظــهــرت ارتــفــاع النسب في 
األعــــــــــوام 2020 و2021، حــيــث 
بلغت بالقسم العلمي %98.10، 
واألدبي 96.70% في العام 2020، 
لتنخفض إلى 96.40% بالعلمي، 

و94.90% باألدبي في 2021.
ــــد ســجــلــت نــســبــة الــنــجــاح  وقـ
انخفاض ملحوظا في عام 2018، 
وهو العام الــذي بــدأت »التربية« 

ــغـــش الـــجـــديـــدة  ــة الـ تــطــبــق الئـــحـ
التي اعتمدها الوزير األسبق د. 
حــامــد الــعــازمــي، حــيــث تــم الــبــدء 
ات وتطبيقها  بــتــشــديــد اإلجــــــراء
ــار حــفــيــظــة  ــ عـــلـــى الـــطـــلـــبـــة، مــــا أثــ
بعضهم وأولــيــاء أمــورهــم الذين 
اعتصموا أمام الوزارة للمطالبة 
بالغائها، حيث بلغت 77.30 في 
المئة بالقسم العلمي، و72.50 في 

الــمــئــة بـــاألدبـــي، لتنخفض أكثر 
فـــي 2019، إذ بــلــغــت 74.30 في 
المئة بالعلمي، و71.60 في المئة 
باألدبي، لتعاود االرتفاع بشكل 
كبير فــي 2020، حيث بلغت في 
العلمي 98.10 في المئة، و96.70 
ــــي، وســجــلــت  ــاألدبــ ــ ــة بــ ــئـ ــمـ فــــي الـ
96.40% بــالــعــلــمــي، و%94.90 

باألدبي عام 2021.

نماذج اإلجابات 
يسلمها الموجهون 

إلى المطبعة السرية 
ويفترض نشرها 

بعد انتهاء االختبار

الوزارة أكدت أن 
الطالب الذي يثبت 

غشه بالدليل القاطع 
في التحقيقات سُيحَرم 

من نتيجة المادة

العوضي: حريصون على تعزيز المنظومة الصحية
 بحث التعاون مع مستشفى بريطاني لسرطان األطفال

● عادل سامي
أكد وزير الصحة د. أحمد العوضي 
االهتمام الذي توليه الحكومة برئاسة 
رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء ســمــو الشيخ 
ــاع الـــصـــحـــي،  ــطـ ــقـ ــالـ ــد الـــــنـــــواف بـ ــمــ أحــ
ــلــــى تــــعــــزيــــز الـــمـــنـــظـــومـــة  وحـــــرصـــــه عــ
الصحية، ال سيما في قطاعات النقل 

الجوي المختلفة.
وقــال العوضي خالل زيــارة تفقدية 
لمطار الكويت الدولي إن وزارة الصحة 
قامت بوضع البرامج والخطط التي 
تحقق توجيهات سمو رئيس مجلس 
الــوزراء السديدة، لضمان كسب رضا 
وســالمــة وأمـــن المستفيدين مــن هذه 

الخدمات.
وكان العوضي ووزير الدولة لشؤون 
ــة لــشــؤون  مــجــلــس األمـــــة وزيـــــر الــــدولــ
اإلسكان والتطوير العمراني والمشرف 
ــــؤون الـــطـــيـــران الــمــدنــي عــمــار  عــلــى شـ
العجمي، قاما بزيارة رسمية إلى مقر 
شركة الخطوط الجوية الكويتية، وكان 
فــي استقبالهما رئيس مجلس إدارة 

الشركة الكابتن علي الدخان.
وأكــــــــدت وزارة الـــصـــحـــة فــــي بــيــان 
صــــحــــافــــي أن هـــــــذه الـــــــزيـــــــارة جـــــاءت 
بمبادرة من وزير الصحة للوقوف على 
المنظومة الصحية في مطار الكويت 
الــدولــي، وبحث سبل االرتــقــاء بجودة 
 لتوقيع مذكرة تفاهم 

ً
الخدمات، تمهيدا

ــــى من  ــتـــي ســتــكــون األولــ مـــشـــتـــرك، والـ
نوعها بين القطاع الصحي الحكومي 

وقطاع الطيران والنقل الجوي.
ــتـــمـــاع عــلــى  ــى عـــقـــد اجـ ــ وأشــــــــارت إلـ
هامش الزيارة تخلله بحث سبل تعزيز 
التعاون المشترك، ومناقشة عدد من 
المواضيع ذات الصلة بقطاع الطيران 
الـــمـــدنـــي، بـــمـــا فــيــهــا تــحــســيــن جــــودة 
الخدمات الصحية، وتطوير اإلجراءات 
المتبعة على متن الطائرات، واستكمال 
ــتــــحــــول الــــرقــــمــــي لــمــخــتــلــف  ــهــــود الــ جــ
خدمات الرعاية الصحية داخل مطار 

الكويت الدولي، بما يساهم في توجه 
الدولة الموحد نحو مستقبل مزدهر 
 لخطة التنمية ورؤية 

ً
ومستدام، تطبيقا

كويت جديدة 2035. 
ــــرت وزارة الــصــحــة أن الـــزيـــارة  وذكـ
شــهــدت تفقد ســيــر الــعــمــل فــي المركز 
الطبي الخاص بالعاملين في الخطوط 
الجوية الكويتية، والعيادة الخاصة 
بطواقم الطائرات، من طيارين ومقدمي 

خدمات الضيافة.

غريت أورموند ستريت

في مجال آخــر، بحث وزيــر الصحة 
أوجــه التعاون الصحي المشترك في 
عــالج الكثير مــن أمـــراض تخصصات 
ــال، وأهـــمـــهـــا عـــالجـــات ســرطــان  ــفــ األطــ
األطفال، مع وفد من مستشفى غريت 
أورمــونــد ستريت البريطاني، والــذي 
ا مـــــن مـــنـــظـــمـــة الــــخــــدمــــات  يــــعــــد جــــــــزء
الصحية الوطنية بالمملكة المتحدة.

ــالــــت وزارة الـــصـــحـــة، فــــي بــيــان  وقــ
أمـــس، إن الــعــوضــي اســتــعــرض أهمية 
تبادل الخبرات، وتعزيز التطوير في 
وظــائــف الــرعــايــة الــصــحــيــة الــحــيــويــة، 
بما في ذلك العناية المركزة، وأمراض 
ــال، مــؤكــدة  ــفـ ــــدم، واألورام عــنــد األطـ الـ
أن مستشفى غريت أورموند ستريت 
ــز  ــراكـ ــمـ ــــن أهــــــم الـ ــد مـ ــعـ ــانـــي يـ ــطـ ــريـ ــبـ الـ
العالمية المتخصصة في عالج األطفال 
المصابين بــالــســرطــان، وكــذلــك زراعــة 

.)BMT( النخاع العظمي
من جانب آخر، تتجه وزارة الصحة 
إلـــى تــوفــيــر »روبـــــوت آلــــي« فـــي جميع 
المستشفيات العامة ومستشفى الرازي 
للعظام، إلجراء عمليات جراحة تبديل 
المفاصل والكسور والعمود الفقري 

واإلصابات.
وقــال رئيس رابــطــة جــراحــة العظام 
الـــكـــويـــتـــيـــة د. عـــويـــض الـــمـــطـــيـــري إن 
الهدف من ذلك أن »الروبوت« أكثر دقة 
وأقــل أخطاء، كما أنه يساعد الطبيب 

على وضــع الخطة المثالية للعملية 
الجراحية، مضيفا أن أغلب العمليات 
الــجــراحــيــة، الــتــي تــجــرى فــي مختلف 
أقسام العظام بالمستشفيات العامة 
ــكــــون بــســبــب  ومـــســـتـــشـــفـــى الـــــــــــرازي، تــ
حــــــوادث الــــطــــرق، والـــتـــي تــنــتــج عنها 
كسور في األطــراف العلوية والسفلية 

والعمود الفقري والحوض.
وأشـــار المطيري إلــى أن العمليات 
الــجــراحــيــة الــتــي تــجــرى سنويا تصل 
إلـــــى 5 آالف عــمــلــيــة بــســبــب حـــــوادث 
الـــطـــرق، مــوضــحــا أن أكــثــر العمليات 
التي تجرى في مستشفى الــرازي هي 
خشونة المفاصل والديسك وحوادث 
الــطــرق، الــتــي تمثل الــشــريــحــة األكــبــر، 
وعــمــلــيــات الــعــمــود الــفــقــري وتــثــبــيــت 

الكسور وغيرها.

جانب من الزيارة

نسب النجاح في »الثانوية« خالل 10 سنوات

السنة الدراسية
نسبة النجاح

التعليم الدينيالقسم األدبيالقسم العلمي

2012%97.20%93.60%83.90

2013%90.70%80.90%84.40

2014%92.20%84.60%85.50

2015%91.60%84.60%89.50

2016%94.90%91.30%88.50

2017%94%91.20%81.20

2018%77.30%72.50%79.40

2019%74.30%71.60%67.40

2020%98.10%96.70%90.60

2021%96.10%94.90%93.90
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 من الحياة النيابية... محطات بارزة بين السلطتين
ً
60 عاما

 30 منها إلى رؤساء مجلس الوزراء
ً
 و41 حكومة و138 استجوابا

ً
شهدت 19 مجلسا

مــع مــجــيء 29 يــنــايــر الـــيـــوم، يناهز 
عــمــر الــحــيــاة الــنــيــابــيــة 60 عـــامـــا، منذ 
افــتــتــاح الــفــصــل الــتــشــريــعــي األول في 
ــــرت خــالــهــا  ــد مــ ــ 29 يـــــنـــــايـــــر1963، وقــ
الحياة البرلمانية بكثير من المحطات 
ــارزة بـــيـــن الــســلــطــتــيــن  ــ ــبـ ــ الــســيــاســيــة الـ
التشريعية والتنفيذية، بين شد وجذب، 

وانتصار وإخفاق ألحكام الدستور.
وشكل خال هذه الفترة 19 مجلسا، 
ابطل منها اثنان؛ األول مجلس فبراير 
2012، والثاني مجلس ديسمبر 2012، 
ــم بــحــل  ــيـ ــراسـ وتــخــلــلــهــا صــــــدور 10 مـ

مجلس األمة.

ــيـــرة الــســلــطــة  وطــــــــوال تــشــكــيــل مـــسـ
التشريعية لفصولها الـ 19، مر تشكيل 
مسيرة السلطة التنفيذية بـ 41 حكومة 
منذ مجلس 1963، انتهى اخر عمر هذه 
الحكومات الخميس الماضي بصدور 

أمر اميري بقبول استقالتها.
ــــب عــــلــــى رئــــــاســــــة الـــســـلـــطـــة  ــاقـ ــ ــعـ ــ وتـ
التشريعية منذ مجلس 1963، 9 رؤساء 
بـــمـــن فــيــهــم الـــمـــجـــالـــس الـــمـــبـــطـــلـــة، فــي 
حين تــولــى رئــاســة السلطة التنفيذية 

8 رؤساء.
أمــا ابـــرز المحطات الــتــي مــرت على 
مسيرة الحياة النيابية منذ اول مجلس، 

فهي تعطيل العمل بــأحــكــام الدستور 
»تعليق الدستور« مرتين عامي 1976 
و1986، وفصل والية العهد عن رئاسة 
مجلس الــوزراء بصدور األمــر األميري 
فـــي 13 يــولــيــو 2003 بــاســنــاد رئــاســة 
مجلس الوزراء الى األمير الراحل الشيخ 
صباح األحمد، وتولي المرأة الحقوق 
السياسية بموافقة مجلس األمة في 16 

مايو 2005.
ــاة  ــيـ ــــدت الـــحـ ــهـ ــ ولــــلــــمــــرة االولــــــــــى شـ
النيابية تفعيل قــانــون تـــوارث اإلمــارة 
رقــــم 4 لــســنــة 1964، بــتــزكــيــة مجلس 
الـــــوزراء األمــيــر الـــراحـــل الــشــيــخ صباح 

االحمد لتولي امارة الباد والصادر في 
24 يناير 2006، وصــوت مجلس األمة 
فــي جلسة خــاصــة بـــذات الــتــاريــخ على 
انــتــقــال صــاحــيــة األمــيــر وفــقــا لقانون 

توارث اإلمارة.

أول استجواب للرئيس

وســـجـــلـــت الـــمـــســـيـــرة الــنــيــابــيــة أول 
اســـتـــجـــواب لـــرئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء 
سمو الشيخ ناصر المحمد والذي قدم 
فــي 17 مايو 2006، وعلى اثــره تــم حل 

مجلس األمة.

كما شهدت الحياة النيابية ابطال 
مجلس )فبراير( 2012 بحكم المحكمة 
الــدســتــوريــة، فـــي يــونــيــو 2012، وعـــاد 
ــي نــهــايــة  عـــلـــى اثــــــره مــجــلــس 2009 فــ
يوليو وبــدايــة اغسطس 2012، والــذي 
لم يتمكن من عقد جلساته لعدم اكتمال 
نصاب حضور اعضائه، وتــاه ابطال 
مجلس ديسمبر 2012، والــــذي اجــري 
وفق مرسوم »الصوت الواحد«، إال أنه 
ابــطــل بحكم المحكمة الــدســتــوريــة في 

يونيو 2013.
كما شهدت المسيرة النيابية تقديم 
138 اســتــجــوابــا، 30 منها الــى رؤســاء 

مجلس الوزراء، وكان اخرها المقدم الى 
سمو الشيخ صباح الخالد في مجلس 
ــوزراء فكان  ــ 2020، أمـــا اســتــجــوابــات الـ
اخرها تقديم استجوابين في منتصف 
الشهر الجاري، فكان االول من النائب 
مبارك الحجرف الى وزير المالية وزير 
الدولة للشؤون االقتصادية واالستثمار 
عبدالوهاب الرشيد، والثاني من النائبة 
د. جــنــان بــوشــهــري الــــى نــائــب رئــيــس 
مــجــلــس الـــــوزراء وزيــــر الـــدولـــة لــشــؤون 

مجلس الوزراء براك الشيتان.

العتيبي لتحويل الكويت إلى 
مركز إقليمي لعالج السرطان

ــدم الــــنــــائــــب فـــــارس  ــ ــقـ ــ تـ
العتيبي بــاقــتــراح برغبة 
بتحويل الكويت إلى مركز 

إقليمي لعاج السرطان.
ــبــــي، فــي  ــيــ ــتــ ــعــ وقــــــــــال الــ
ــتــــراحــــه، »نــــظــــرا لــتــزايــد  اقــ
عــــدد اإلصــــابــــات بــحــاالت 
ــــت،  ــويـ ــ ــكـ ــ ــالـ ــ الـــــــســـــــرطـــــــان بـ
وفــــــــي ضــــــــوء الـــمـــيـــزانـــيـــة 
الـــــكـــــبـــــيـــــرة الـــمـــخـــصـــصـــة 
لـــــــــوزارة الـــصـــحـــة، والـــتـــي 
يــجــب أن تــوظــف لتطوير 
مستوى الرعاية الصحية 
وتوفير أفضل الخدمات، 
واالســـتـــعـــانـــة بــالــخــبــرات 
ــنـــي  ــإنـ ــة، لــــــــذا فـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ األجـ
أتقدم بنص بهذا االقتراح 

برغبة«.
ونــــــص االقــــــتــــــراح عــلــى 
العمل على تحويل الكويت 
إلـــى مــركــز إقــلــيــمــي لعاج 
السرطان، مع االستعجال 
ــة الـــثـــانـــيـــة مــن  ــلـ ــمـــرحـ ــالـ بـ
زيــــــادة الــســعــة الــســريــريــة 
للمركز الوطني للسرطان، 
وتزويده بأفضل الوسائل 
واألجـــــهـــــزة، واالســـتـــعـــانـــة 
ــة  ــيــ ــبــ ــنــ ــرات األجــ ــ ــبــ ــ ــخــ ــ ــالــ ــ بــ

وتدريب الكوادر الوطنية 
واالستفادة من خبراتهم، 
وتــوفــيــر األدويــــــة الــازمــة 
لــعــاج الــســرطــان بكميات 
مناسبة، وفتح الباب أمام 
عــاج حــاالت مــن الــخــارج، 
مع إطــاق حمات توعية 
لخطورة مــرض السرطان 

وسبل الوقاية منه.

فارس العتيبي

علي الصنيدح

https://www.aljarida.com/article/12586
https://www.aljarida.com/article/12547


... وإطالق حملة »السالمة في البر«

أطلقت إدارة العالقات العامة بـ »اإلطفاء«، أمس األول، حملة 
»السالمة في البر« بمناطق التخييم الشمالية من البالد، بالتعاون 

والتنسيق مع بيت التمويل الكويتي.
 مع موسم التخييم، بهدف توعية 

ً
وقالت إن الحملة تأتي تزامنا

مرتادي البر، وتعزيز الوعي الوقائي من خطر الحوادث التي قد 
تقع خــالل هــذا الموسم. وأوضــحــت اإلدارة أن الحملة تتضمن 
خطة شاملة لتغطية عــدد مــن المواقع والتجمعات المسموح 
التخييم بها، مشيرة إلى أن قوة اإلطفاء العام زودت أصحاب 
المخيمات ومرتادي البر بمطفآت للحريق وبروشورات توعية 

خاصة بإرشادات السالمة والوقاية من الحريق.

اختتام دورة »تدعيم المباني والحفر المنهارة واألوزان الثقيلة«
»اإلطفاء« بدأت تنفيذ خطة التمارين التنشيطية لمنتسبي »المكافحة«

• محمد الشرهان
ــاء الــــعــــام،  ــ ــفـ ــ ــــوة اإلطـ اخـــتـــتـــمـــت قــ
أمــس األول، دورة »تدعيم المباني 
والـــحـــفـــر الـــمـــنـــهـــارة ورفـــــع األوزان 
الــثــقــيــلــة«، الـــتـــي أقــيــمــت فـــي مبنى 
التدريب الخاص بعمليات البحث 
واإلنــقــاذ، برعاية رئيس »اإلطــفــاء« 
الــفــريــق خــالــد الــمــكــراد، وبــحــضــور 
نـــائـــب الـــرئـــيـــس لــقــطــاع الــمــكــافــحــة 
ــلـــواء جــمــال الــبــلــيــهــيــص، ومــديــر  الـ
إدارة المهام الخاصة، العقيد أحمد 

ناصر.
ــالـــت ادارة الـــعـــالقـــات الــعــامــة  وقـ
ـــ »اإلطــــــفــــــاء«، فــــي بــيــان  واإلعــــــــالم بــ
أمــس، إن الـــدورة أقيمت على مدى 
3 أســابــيــع بــإشــراف مـــدرب معتمد 
مـــن الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة، الفــتــة الــى 
أن الـــــــــــدورة تــــعــــد ضــــمــــن الـــخـــطـــط 
السنوية للقوة للتعامل مع الكوارث 
الــطــبــيــعــيــة وحــــــــوادث االنـــهـــيـــارات 

المتنوعة من خالل استخدام أفضل 
وأجـــود الــمــعــدات العالمية، والتي 
ــارات  ــهـ ــــى صـــقـــل ورفــــــع مـ ــهـــدف إلـ تـ
العاملين في مركز البحث واإلنقاذ.

من جانبه، أشاد اللواء البليهيص 
بما قــام بــه فريق العمل مــن جهود 
وتدريبات عالية المستوى، والتي 
تعزز كيفية التصرف كفريق عمل 
واحد حال وقوع أي نوع من أنواع 
الكوارث أو الحوادث والتعامل معها 

بحرفية على أرض الواقع.
وشكر جميع القائمين على نجاح 
هذه الدورة من مدربين ومتدربين، 
مضيفا أن القوة لن تألو جهدا في 
تــأمــيــن كــل الــدعــم إلقــامــة مــثــل هــذه 
التمارين والتدريبات، وتوفير كل 
ات  الــمــعــدات واألدوات لــرفــع الكفاء

في جميع قطاعات القوة.
وكـــــّرم الــبــلــيــهــيــص فــريــق الــعــمــل 
بــشــهــادات دولـــيـــة مــعــتــمــدة شملت 
 وضابط صف من مركز 

ً
18 ضابطا

البحث واإلنقاذ، ونقل لهم تحيات 
وتقدير الفريق المكراد.

مــن جــانــب آخـــر، بـــدأت قـــوة اإلطــفــاء 
بــتــنــفــيــذ خــطــة الــتــمــاريــن التنشيطية 

المتقدمة لمنتسبي قــطــاع المكافحة 
بموقع تمرين شامل بمنطقة عريفجان، 
ــــي شـــمـــلـــت مــــحــــاضــــرات نــظــريــة  ــتـ ــ والـ

وتدريبات ميدانية.

ــة  وتـــضـــمـــنـــت الــــمــــحــــاور الــرئــيــســيـــ
ــال  ــ ــة رجـ ــ ــــالمـ ــلـــبـــرنـــامـــج تـــوجـــيـــه وسـ لـ
اإلطـــــــفـــــــاء وســــــلــــــوك الــــــنــــــار ومـــــراحـــــل 
تــطــورهــا ومـــالبـــس الــحــمــايــة الــفــرديــة 
وأجهزة التنفس وسالمتها وأساليب 
عمل التهوية ومــصــادر مــيــاه اإلطــفــاء 
والـــتـــدخـــل والــســيــطــرة عــلــى الــحــرائــق 
ــطـــرق  وعـــمـــلـــيـــات اإلنــــقــــاذ األولــــيــــة والـ
الحديثة في التعامل مع حوادث الطرق 

وتأمين المصاب.
ــالـــت »اإلطــــفــــاء« إن تــنــفــيــذ خطة  وقـ
الــتــمــاريــن التنشيطية الــمــتــقــدمــة تتم 
مــن خــالل استراتيجيات التعامل مع 
الحوادث المختلفة عن طريق تشكيل 
فــريــق عــمــل مــتــكــامــل وتــطــبــيــقــهــا على 
أرض الواقع، وذلك بإشراف مدير إطفاء 
محافظة الفروانية، العقيد معاذ حسن، 
ومدير إطفاء محافظة األحمدي، العقيد 

أحمد سليمان.

كيلو حشيش و2000 »مخدرة« مع »بدون«
فتاة أرشدت رجال المكافحة عنه بعد أن دّمر حياتها

• محمد الشرهان
في واحــدة من أكثر قضايا المخدرات 
ألــــمــــا وضــــيــــاعــــا، وتـــعـــكـــس حــــــال بــعــض 
مــتــعــاطــي الـــمـــخـــدرات وكــيــفــيــة وصــولــهــم 
الى طرق مظلمة على يد تجار المخدرات 
ــال مــبــاحــث قطاع  ومــرّوجــيــهــا، تــمــّكــن رجـ
األمـــن الــجــنــائــي، بتعليمات مــبــاشــرة من 
وكــيــل وزارة الــداخــلــيــة المساعد لشؤون 
ــواء حــامــد الـــــدواس،  ــلـ األمــــن الــجــنــائــي، الـ
وبإشراف مباشر من المدير العام لإلدارة 
العامة لمكافحة المخدرات، العميد محمد 
قــــبــــازرد، مـــن ضــبــط مــقــيــم بـــصـــورة غير 
قانونية )بـــدون( بتهمة االتــجــار بالمواد 
الــمــخــدرة، وعثر بحوزته على كيلوغرام 

من مادة الحشيش المخدرة و2000 حبة 
الريكا وكبتاغون المخدرتين.

وفي تفاصيل القضية التي رواها مصدر 
أمني لـ »الجريدة« أن رجال مباحث اإلدارة 
العامة لمكافحة المخدرات الحظوا وجود 
فــتــاة فـــي مــقــتــبــل الــعــمــر ُمــحــالــة مـــن إحـــدى 
الجهات األمنية المساندة الى مبنى مكافحة 
المخدرات، بعد ضبطها في قضايا أخالقية 
وتــعــاطــي مــــواد مـــخـــدرة، وقـــد الحـــظ رجــال 
الــمــبــاحــث أن الــفــتــاة حــديــثــة عــهــد بتعاطي 
الـــمـــخـــدرات، وأنـــهـــا أول مـــرة يــتــم ضبطها 

وإحالتها.
وأضــــــاف الـــمـــصـــدر أن رجـــــال الــمــبــاحــث 
اخضعوا الفتاة لتحقيق مــوّســع روت من 
خالله كيفية دخولها الــى عالم المخدرات 

على يد شخص من غير محددي الجنسية، 
وهـــو مــن أوهــمــهــا فــي بــدايــة األمــــر بالحب 
والزواج، قبل أن يدخلها في عالم التعاطي 
عن طريق إعطائها حبوبا مخدرة متنوعة، 
ومـــن ثـــم بـــدأ بــإعــطــائــهــا أنـــواعـــا أخــــرى من 
المخدرات، قبل أن يدخلها الى عالم الرذيلة.

وذكـــر الــمــصــدر أن الــفــتــاة أرشـــدت رجــال 
المباحث عن مقر سكن المتهم البدون الذي 
كـــان يـــزودهـــا بــالــمــخــدرات، فــدهــمــوا شقته 
بمنطقة سلوى وألقوا القبض عليه، وعثروا 
بــحــوزتــه على 2000 حبة مــخــدرة متنوعة 
وكيلو من مادة الحشيش المخدرة، اعترف 
أنــه يحوزها بقصد االتــجــار بها، واعترف 
أيضا بأنه هو من أوصل الفتاة الى طريق 

تعاطي المخدرات واالنحراف األخالقي.

ً
27 ألف مخالفة مرور وحجز 66 مستهترا

 إلى النيابة وإغالق 4 ورش مخالفة في أسبوع
ً
إحالة 17 حدثا

• محمد الشرهان
ذ قطاع المرور، بتعليمات 

ّ
نف

ــل وزارة  ــ ــيــ ــ مـــــبـــــاشـــــرة مـــــــن وكــ
الـــداخـــلـــيـــة الـــمـــســـاعـــد لـــشـــؤون 
المرور والعمليات اللواء جمال 
ــراف مــيــدانــي  ــ ــإشـ ــ الـــصـــايـــغ، وبـ
ــلــــمــــرور  ــر الــــــعــــــام لــ ــ ــديـ ــ ــمـ ــ مــــــن الـ
 من 

ً
الــلــواء يوسف الــخــدة، عــددا

الـــحـــمـــالت األمـــنـــيـــة الـــمـــروريـــة 
األســبــوع الــمــاضــي أســفــرت عن 
 و878 مخالفة، 

ً
تحرير 27 ألــفــا

وإحــــــــالــــــــة 104 مـــــركـــــبـــــات و7 
دراجات نارية إلى كراج الحجز، 
 
ً
 عـــن ضــبــط 66 مــخــالــفــا

ً
فـــضـــال

 
ً
، وإحــالــة 17 حــدثــا

ً
ومــســتــهــتــرا

ــداث، وتــوقــيــف  ــ إلـــى نــيــابــة األحــ
10 مطلوبين على ذمــة قضايا 

أمنية وجنائية.

وفي التفاصيل، التي رواها لـ 
»الجريدة« ضابط قسم العالقات 
ــة  ــمـــروريـ ــة الـ ــيـ ــتـــوعـ ــة والـ ــامـ ــعـ الـ
الرائد عبدالله بوحسن إن قطاع 
ــع خــطــة أمــنــيــة  الــعــمــلــيــات وضــ
مرورية متكاملة، شملت جميع 
الــــطــــرق الــــدائــــريــــة والــرئــيــســيــة 
والسريعة والخارجية، بهدف 
ــروري بعد  ــمــ ــع الــ ضــبــط الـــوضـ
عــمــلــيــات رصــــد مــيــدانــيــة دلــت 
عــلــى تــزايــد حــــاالت االســتــهــتــار 
ــة، وارتـــــفـــــاع ظـــاهـــرة  ــ ــونـ ــ ــرعـ ــ والـ
قيادة األحـــداث للمركبات دون 
حــصــولــهــم عــلــى رخـــص ســـوق، 
ــرار الــجــهــود  ــمـ ــتـ  عـــن اسـ

ً
فـــضـــال

ــة والـــــمـــــروريـــــة لــضــبــط  ــيــ ــنــ األمــ
المركبات التي تصدر أصواتا 
مـــزعـــجـــة مــــن الـــــعـــــوادم وكـــذلـــك 
ضبط وإغالق الورش التي تزود 

المركبات بالعوادم المخالفة.
وقـــــال بــوحــســن إن دوريـــــات 
المرور تعاملت خالل األسبوع 
 
ً
ــا ــ ــادثـ ــ الــــمــــاضــــي مـــــع 3282 حـ
 
ً
 بــســيــطــا

ً
مـــنـــهـــا 1094 حـــــادثـــــا

 
ً
، مشيرا

ً
 جــســيــمــا

ً
و269 حــادثــا

ــــات ومــــن خــالل  ــــدوريـ إلــــى أن الـ
الــحــمــالت األمــنــيــة تــمــكــنــت من 
 و878 مخالفة 

ً
تــحــريــر 27 ألــفــا

 
ً
مـــروريـــة وضــبــط 66 مستهترا
واحتجازهم في نظارة المرور، 
 يقودون 

ً
وكذلك ضبط 17 حدثا

مـــركـــبـــات دون الـــحـــصـــول على 
رخص قيادة.

وأوضـــــــح أن رجــــــال الـــمـــرور 
حــــرروا 327 مخالفة لــدراجــات 
ومـــركـــبـــات تـــوصـــيـــل الــطــلــبــات 
االســتــهــالكــيــة، و102 مــخــالــفــة 
ــة لــلــوقــوف فـــي االمــاكــن  ــروريـ مـ

المخصصة لذوي االحتياجات 
ــة، الفـــــتـــــا إلــــــــى أنـــهـــم  ــ ــاصــ ــ ــخــ ــ الــ
تمكنوا من ضبط 10 أشخاص 
ــات أمـــنـــيـــة  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ ــن لـ ــيــ ــوبــ ــلــ ــطــ مــ
وقضائية و14 مركبة مطلوبة 
.
ً
لجهات أمنية وقضائية أيضا

ــرور  ــ ــمــ ــ وذكـــــــــــر أن رجـــــــــــال الــ
وبالتعاون والتنسيق مع وزارة 
التجارة أغلقوا 4 ورش صناعية 
ثــــبــــت أنــــهــــا تــــــــزود الـــمـــركـــبـــات 
 مزعجة 

ً
بعوادم تصدر أصواتا

فــي مخالفة صريحة للقانون، 
ــهـــم قــــدمــــوا خـــالل  ــــى أنـ  إلـ

ً
ــا الفــــتــ

األســـبـــوع الــمــاضــي 800 طلب 
مــســاعــدة لمواطنين ومقيمين 

في مختلف مناطق البالد.

 لالشتراطات
ً
 مخالفا

ً
إغالق 14 موقعا

• محمد الشرهان
ذكرت إدارة العالقات العامة واالعــالم بقوة اإلطفاء العام 
أن فـــرق التفتيش لــقــطــاع الــوقــايــة نــفــذت مــســاء أمـــس األول 
جولة تفتيشية في منطقة الشويخ الصناعية بإشراف نائب 
الرئيس لقطاع الوقاية الــلــواء خالد فهد. وقــالــت اإلدارة إن 
 الشتراطات السالمة 

ً
 مخالفا

ً
الحملة أسفرت عن غلق 14 موقعا

 
ً
والوقاية من الحريق، الفتة إلى أن فرق التفتيش أنذرت عددا
من المواقع األخرى مع منح مهلة مناسبة إلزالة المخالفات.

»الداخلية«: تقسيم وتحديد مقار لجان القيد بالجداول االنتخابية
• القرار يشمل تأليف 61 لجنة وتوزيع 103 جداول في الدوائر الخمس

• الشطي لـ ةديرجلا●: كشوف الناخبين المعتمدة مثلما في »المدنية« والتسجيل ونقل القيود بـ »المختارية«
حسين العبدالله

وفهد تركي

تأكيدا لما نشرته »الجريدة« 
مــــن انـــتـــهـــاء مــــرســــوم بـــقـــانـــون 
ــــون  ــانــ ــ ــعـــــديـــــل قــ ــتـــ الــــــــخــــــــاص بـــ
االنــــــتــــــخــــــاب بــــــشــــــأن تـــســـجـــيـــل 
الناخبين وفــق العنوان الــوارد 
في البطاقة المدنية لالنتخابات 
السابقة، تستعد وزارة الداخلية، 
مـــمـــثـــلـــة بــــــــــــــادارة االنـــــتـــــخـــــاب، 
الستقبال الناخبين ممن بلغوا 
سن ٢١ عاما من الذكور واإلناث 
للتسجيل في القيد االنتخابي 
اعــتــبــار مــن األربـــعـــاء الــمــقــبــل ١ 
فبراير وحتى ١٥ مـــارس، وفق 
ما ينص عليه قانون االنتخاب، 
ــتـــخـــاب  ــأن قــــانــــون االنـ ــ عـــلـــمـــا بــ
يسمح للناخبين بنقل قيدهم 
االنتخابي خالل الفترة المقررة 

وفق قانون االنتخاب. 
وقد نشر في جريدة »الكويت« 
الــرســمــيــة، أمــــس، قــــرار الــنــائــب 
األول لــرئــيــس مــجــلــس الــــوزراء 
وزيــــر الــداخــلــيــة، الــشــيــخ طــالل 
ــد، رقــــم 45 لــســنــة 2023  ــالـ الـــخـ
بشأن تقسيم وتأليف وتحديد 
مـــقـــار لـــجـــان الــقــيــد فـــي جــــداول 

االنتخاب.
ونــــــــص الـــــــقـــــــرار فــــــي مــــادتــــه 
ــــى عــلــى تــألــيــف 61 لجنة  األولــ
وتحديد 103 جداول في الدوائر 
االنـــتـــخـــابـــيـــة الـــخـــمـــس، جــــاءت 

كالتالي:
• الــدائــرة األولـــى: شملت 20 
جدوال انتخابيا موزعة على 5 

لجان مقرها مختاريات الدسمة 
ــلـــوى  ــة وسـ ــيـ ــمـ ــالـ ــــان والـــسـ ــيـ ــ وبـ

والرميثية.
• الـــــــــدائـــــــــرة الـــــثـــــانـــــيـــــة: 17 
جــــدوال مـــوزعـــة عــلــى 12 لجنة 
ــقـــرهـــا مـــخـــتـــاريـــات الـــشـــويـــخ  مـ
والــــــــشــــــــامــــــــيــــــــة والـــــــقـــــــادســـــــيـــــــة 
والمنصورية والفيحاء والنزهة 
ــيــــخــــات والــــــدوحــــــة  ــبــ ــيــ ــلــ والــــصــ
ــقــــيــــروان وجــابــر  وغـــرنـــاطـــة والــ

األحمد والنهضة.
• الدائرة الثالثة: 15 جدوال 
مـــوزعـــة عــلــى 12 لــجــنــة مــقــرهــا 
مـــخـــتـــاريـــات كــيــفــان والـــروضـــة 
والعديلية والجابرية والسرة 
والخالدية وقرطبة واليرموك 

وخيطان والسالم والزهراء.
• الــــــــدائــــــــرة الــــــرابــــــعــــــة: 26 
جــــدوال مــوزعــة عــلــى 15 لجنة 
مــقــرهــا مــخــتــاريــات الــفــروانــيــة 
والفردوس والعمرية والرابية 
ــــس وجـــلـــيـــب الــشــيــوخ  ــدلـ ــ واألنـ
ــاح الـــنـــاصـــر  ــ ــبـ ــ ــــة صـ ــيـ ــ ــاحـ ــ وضـ
والـــــــعـــــــارضـــــــيـــــــة وإشــــبــــيــــلــــيــــة 
ــة عـــبـــدالـــلـــه الـــمـــبـــارك  ــيـ ــاحـ وضـ
ــة ســعــد  ــنــ ــديــ والـــصـــلـــيـــبـــيـــة ومــ
الـــعـــبـــدالـــلـــه والـــــواحـــــة ومــخــفــر 

شرطة النعيم.
• الــــــدائــــــرة الــــخــــامــــســــة: 25 
جــــدوال مــوزعــة عــلــى 17 لجنة 
مــقــرهــا مــخــتــاريــات األحـــمـــدي 
وهــديــة والــفــنــطــاس وضاحية 
صــــــــبــــــــاح الــــــــســــــــالــــــــم والــــــــرقــــــــة 

والصباحية والــظــهــر ومــبــارك 
الــــكــــبــــيــــر والـــــقـــــريـــــن والــــــعــــــدان 
ــة جـــابـــر  ــيــ ــاحــ والــــقــــصــــور وضــ
العلي ومخفر شرطة الفحيحيل 
والمنقف وضاحية علي صباح 
السالم ومخفر شرطة أبوفطيرة 

والخيران السكنية.
وجاء في المادة الثانية من 
الــقــرار أن اللجان المشكلة في 
ــــى تــقــوم بتحرير  الـــمـــادة األولـ
جـــــداول االنـــتـــخـــاب وتــعــديــلــهــا 
خالل الفترة المحددة قانونا، 
وعــــــلــــــى الــــنــــاخــــبــــيــــن الــــتــــقــــدم 
بطلباتهم إلى مقر اللجنة خالل 

ساعات الدوام الرسمي.
وأوضحت »الثالثة« أنه على 
وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، 
ويــنــشــر بــالــجــريــدة الــرســمــيــة، 

علما بأن القيود تضمنت عددا 
من المناطق الجديدة.

استعداد »الداخلية«

 عـــلـــى قـــــــرار وزيــــر 
ً
وتـــعـــلـــيـــقـــا

ــال الـــمـــديـــر الـــعـــام  ــ ــيـــة، قـ ــلـ الـــداخـ
لـــــــلـــــــشـــــــؤون الــــــقــــــانــــــونــــــيــــــة فـــي 
»الــداخــلــيــة«، الــعــقــيــد الحقوقي 
ــدة«،  ــريـ ـــ »الـــجـ صــــالح الــشــطــي لـ
إن اإلدارة الـــقـــانـــونـــيـــة أكــمــلــت 
ــا بـــالـــتـــعـــاون مــع  ــهـ ــداداتـ ــعـ ــتـ اسـ
الجهات المعنية والمختاريات 
فـــي الــمــنــاطــق مـــن أجــــل تنفيذ 
القرار الوزاري الصادر على هذا 

الصعيد. 
وأضاف الشطي أن الجداول 
االنتخابية سُيعمل بها كما 

جــــــــاءت مـــــن خـــــــالل الـــبـــطـــاقـــة 
الــمــدنــيــة، ومــــن خــــالل وجـــود 
ــاخــــب ونـــاخـــبـــة،  795 ألــــــف نــ
ــــون مــن  ــكـ ــ ــل لـــــن يـ ــمــ ــعــ  الــ

ّ
ــن ــ ــكـ ــ لـ

ــــذي صــدر  خــــالل الـــمـــرســـوم الـ
بــشــأن االنــتــخــابــات الماضية 
بالنسبة إلى تسجيل القيود 
االنــــتــــخــــابــــيــــة الـــــجـــــديـــــدة أو 
النقل، حيث إن المرسوم كان 
يعني فقط انتخابات 2022، 
وانــتــهــى الــعــمــل بــه مــع نهاية 
ــات، لــــذلــــك ســيــتــم  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ االنـ
الــعــودة الــى المربع األول من 
خــالل التسجيل الــيــدوي لكل 
ناخب جديد وليس تلقائيا. 

وأضــــــاف: لـــن يــحــدث تغيير 

ــة الـــتـــســـجـــيـــل فــي  ــيـ ــلـ ــمـ ــلــــى عـ عــ
القيود االنتخابية، لتكون وفق 
الــبــطــاقــة الــمــدنــيــة، كــمــا حصل 
فــي االنــتــخــابــات الــمــاضــيــة، ألن 
مجلس األمة لم يقر أي تشريع 
ــد،  ــيـ ــعـ جـــــديـــــد عــــلــــى هــــــــذا الـــصـ
لذلك ستتم الــعــودة في تقسيم 
لــجــان االنــتــخــاب، كــمــا كـــان في 
السابق، وليس كما عمل به في 
االنــتــخــابــات األخـــيـــرة لمجلس 
األمــــة، لــكــن الــقــيــود االنتخابية 
ستكون وفقا للبطاقة المدنية. 
وكشف أن كل من أكملوا السن 
القانونية سيتم تسجيلهم من 
خــالل مختارية المناطق، ولن 
يكون ذلــك تلقائيا، كما حصل 

فـــي االنــتــخــابــات األخــــيــــرة، ألن 
الــعــمــل بــذلــك الــمــرســوم انتهى 
مــع انــتــهــاء االنــتــخــابــات، فضال 
عــن الــذيــن يــرغــبــون فــي تغيير 

عناوين سكنهم.
وقال إن نحو 5 آالف مواطن 
لـــم يـــشـــاركـــوا فـــي االنــتــخــابــات 
الــمــاضــيــة، نـــظـــرا لـــعـــدم وجـــود 
بــــــيــــــانــــــات خــــــاصــــــة بـــســـكـــنـــهـــم 
ــم، ولـــــــم يــســجــلــوا  ــهــ ــنــ ــاويــ ــنــ وعــ
تلقائيا في جداول االنتخابات، 
لــذلــك ستكون الــفــرصــة أمامهم 
ــر  ــرايـ ــبـ ــانــــحــــة ابــــــتــــــداء مـــــن فـ ســ
المقبل لتسجيلهم فــي القيود 
االنتخابية من خالل مختارية 

المناطق.

طالل الخالد

)أرشيف( مراجعة القيود االنتخابية 

صالح الشطي

5 آالف ناخب 
بال عناوين لم 

يشاركوا في 
االنتخابات 

الماضية يحق 
لهم التسجيل 

ً
مجددا

صالح الشطي

تمرين التعامل مع حوادث الطرق

https://www.aljarida.com/article/12629
https://www.aljarida.com/article/12636
https://www.aljarida.com/article/12634
https://www.aljarida.com/article/12631
https://www.aljarida.com/article/12519


ذكـــــــــــر رئـــــــيـــــــس االتـــــــحـــــــاد 
الكويتي لصيادي األســمــاك 
 
ً
ظـــاهـــر الـــصـــويـــان، أن كــثــيــرا
مــن أعــضــاء االتــحــاد تقدموا 
بــــطــــلــــبــــات تـــــصـــــاريـــــح عـــمـــل 
جديدة للصيادين، ولــم يتم 
الــرد عليهم، ســواء بالرفض 
لـــــــقـــــــبـــــــول، وأصـــــبـــــحـــــت  أو ا
ملفاتهم معلقة مــنــذ أشــهــر، 
 في تصريح صحافي 

ً
مؤكدا

ــن الـــلـــنـــجـــات  ــ تــــوقــــف جــــــزء مـ
والــطــراريــد عــن العمل، لعدم 
تـــــوافـــــر عــــمــــالــــة الــــصــــيــــد فــي 

الوقت الحالي. 
ــالــــب الـــصـــويـــان وزيــــر  وطــ
ــة الـــــشـــــيـــــخ طـــــال  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــداخــ ــ الــ
ــات  ــ ــمـ ــ الــــــــخــــــــالــــــــد، بـــــفـــــتـــــح سـ
الدخول للعمالة الوافدة من 
الصيادين، ألن مهنة الصيد 
ليست عــاديــة، وفــيــهــا مشقة 
كــبــيــرة، وغــيــر مـــوجـــودة في 

السوق المحلي.
وأشـــــــــــــــار إلــــــــــى أن ســـــوق 
الــعــمــل الــمــحــلــي يــحــتــاج إلــى 
 لمغادرة 

ً
عمالة صيد، نــظــرا

الكثيرين منهم الباد، وعدم 

 
ً
رغــبــتــهــم بـــالـــعـــودة، مـــشـــددا

عـــــلـــــى ضـــــــــــــرورة الــــمــــوافــــقــــة 
عــلــى الــطــلــبــات الــمــقــدمــة من 
أصــــــحــــــاب رخــــــــص الــــصــــيــــد، 
ليتسنى لهم القيام بواجبهم 
ــر األمــــن  ــيـ الــــوطــــنــــي فــــي تـــوفـ
ــل  ــ ــــري ألهـ ــحــ ــ ــبــ ــ الــــــغــــــذائــــــي الــ

الكويت.
ونــاشــد الــخــالــد بــضــرورة 
ــــات،  ــــوقـ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــل هــــــــذه الـ ــيـ ــ ــذلـ ــ تـ
ــنـــاء عـــمـــالـــة الــصــيــد،  ــثـ ــتـ واسـ

والـــــمـــــوافـــــقـــــة عــــلــــى إصــــــــدار 
تــصــاريــح جــديــدة لــهــم، حتى 
ــنــــاف  ــئــ ــتــ ــن اســ ــ ــ ــوا مـ ــنــ ــكــ ــمــ ــتــ يــ
عملهم فــي الــصــيــد، وتــزويــد 
الـــســـوق الــمــحــلــي بــاألســمــاك 
ــة، ودعــــــم مــنــظــومــة  ــازجــ ــطــ الــ

األمن الغذائي للباد.
وأوضـــح أن قــطــاع الصيد 
ــالـــة،  ــود تـــخـــص الـــعـــمـ ــيــ ــه قــ ــ لـ
وهــــي عــــدم جـــــواز الــتــحــويــل 
ــارج الــقــطــاع أو الــتــحــويــل  خــ
إليه من وظائف أخرى، لذلك 
إذا انــتــهــى عــمــل الــصــيــاد مع 
كفيله يــكــون أمــامــه خــيــاران؛ 
إمـــــا الـــتـــحـــويـــل إلـــــى رخــصــة 
ــــادرة  ــغـ ــ ــد أخــــــــــرى، أو مـ ــيــ صــ

.
ً
الباد نهائيا

كــــــشــــــف الـــــــمـــــــديـــــــر الــــــعــــــام 
للبلدية، م. أحمد المنفوحي، 
عـــــن االنـــــتـــــهـــــاء مـــــن اعـــتـــمـــاد 
دراسة مشروع تطوير مدينة 

الكويت 2030. 
وذكــــــــــر الــــمــــنــــفــــوحــــي، فـــي 
ــقـــدم  ــؤال الـــمـ ــ ــســ ــ رده عـــلـــى الــ
مـــــــن الــــــعــــــضــــــوة م. شــــريــــفــــة 
الـــشـــلـــفـــان، أن اخــتــصــاصــات 
ــلــــى  قـــــــســـــــم الــــــمــــــحــــــافــــــظــــــة عــ
الــمــبــانــي الــتــاريــخــيــة، تتمثل 
فــــــــــي اســــــــتــــــــطــــــــاع أوضـــــــــــــاع 
المباني التاريخية بالكويت 
وتوثيقها، وإجــراء ومتابعة 
ــداد  الــــدراســــات الـــخـــاصـــة إلعــ
ــنــــي بــالــمــبــانــي  ــيـــــف وطــ ــ أرشـ
األثرية والتاريخية، ومراجعة 
ــيـــع الـــمـــبـــانـــي  ــم جـــمـ ــيـ ــامـ تـــصـ
المزمع إنشاؤها والمجاورة 
لمناطق المباني التاريخية، 

ــا  ــهــ ــعــ ــابــ ــى طــ ــ ــلــ ــ لـــــلـــــحـــــفـــــاظ عــ
 عن المشاركة 

ً
الخاص، فضا

فـــي اإلشــــــراف عــلــى الــمــبــانــي 
التاريخية والتراثية بالكـويت 

مع الجهات المختصة.

وأكـــــــــد أنـــــــه ســـيـــتـــم إعـــــــداد 
تــقــريــر بــاألنــشــطــة المسموح 
بها ضمن المباني التاريخية 
الــتــابــعــة لــلــمــجــلــس الــوطــنــي 
لــلــثــقــافــة والـــفـــنـــون واآلداب، 
لعرضه على المجلس البلدي.
وحول المباني المتهالكة، 
ــه  ــفــــت الــــمــــنــــفــــوحــــي إلـــــــى أنــ لــ
تـــم تــشــكــيــل لــجــنــة الـــعـــقـــارات 
المتهالكة واآليــلــة للسقوط 
والــمــهــجــورة بــمــوجــب الــقــرار 
 2022 /A95 قــــــــم  ر اإلداري 
2022 مــن   /7  /24 لـــــمـــــؤرخ  ا
الكوادر الفنية المتخصصة 
بــالــبــلــديــة، وتــخــتــص اللجنة 
ــيــــان وتــــحــــديــــد ودراســــــــة  ــبــ بــ
الحاالت التي تواجه البلدية 
من البيوت المتهالكة واآليلة 
ــّوه  ــ ــــشـ ــــوط، والــــــتــــــي تـ ــقـ ــ ــــسـ ــلـ ــ لـ
المظهر العام وتحديد طريقة 

التعامل مع كل حالة من هذه 
الــحــاالت، مــع تحديد المهلة 
الــمــنــاســبــة لــتــرمــيــم الــمــبــنــى 
ــالـــك  ــمـ ــه وإنـــــــــــذار الـ ــ ــتــ ــ ــ أو إزال
وشــاغــلــي الــمــبــنــى فـــي حــالــة 
اإلخاء، وتوحيد اآللية على 
مــخــتــلــف الـــحـــاالت الــمــمــاثــلــة، 
ك 

ّ
ووضــع آلية لمطالبة الما

بالمصروفات التي أنفقتها 
ــي حــــــال قــيــامــهــا  ــ الـــبـــلـــديـــة فـ
بــتــنــفــيــذ أعـــمـــال الــتــرمــيــم أو 
ــة أو الـــــهـــــدم، عــلــمــا  ــانـ ــيـ الـــصـ
بأنه جــار التنسيق مع أفرع 
البلدية بالمحافظة لإلفادة 
عـــن الـــعـــقـــارات الــمــتــهــالــكــة أو 
المهجورة أو اآليلة للسقوط 

لدراستها من خال اللجنة.
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كمال يسأل عن أبحاث 
ودراسات واستشارات البلدية

● محمد جاسم
قّدم عضو المجلس البلدي، 
ــال، ســـــــــؤااًل عــن  ــ ــمـ ــ ــن كـ د. حـــسـ
أبحاث ودراسات واستشارات 
بــلــديــة الــكــويــت، وطــالــب كمال 
فــي ســؤالــه للجهاز التنفيذي 
ــده  ــ ــزويـ ــ بــــبــــلــــديــــة الـــــكـــــويـــــت، تـ
بــــجــــدول يــبــيــن فـــيـــه األبـــحـــاث 
ــات واالســــتــــشــــارات  ــ ــ ــدراسـ ــ ــ والـ
الــتــي قــامــت بــهــا الــبــلــديــة على 
بــــنــــد األبــــــحــــــاث والـــــــدراســـــــات 
ي 

َ
واالســتــشــارات فــي ميزانيت

البلدية لــأعــوام 2020/ 2021 
و2021/ 2022. 

وذكر كمال أن البلدية تقوم 
مـــن ضــمــن أعــمــالــهــا بــأبــحــاث 
ودراسات واستشارات لتطوير 
خدماتها وتنفيذ مشاريعها. 
وتشمل ميزانية البلدية بنودا 
خــاصــة لــأبــحــاث والــدراســات 
واالســـتـــشـــارات ألهميتها في 
اتخاذ القرارات الفنية لمشاريع 
 إلــى 

ً
ــا ــتـ الــبــلــديــة والــــدولــــة، الفـ

ضرورة تزويد المجلس باسم 
أو عــنــوان البحث أو الــدراســة 
أو االســتــشــارة، والــجــهــة التي 

ــة أو  أعــــدت الــبــحــث أو الـــدراسـ
االستشارة، إضافة إلى اإلشارة 
لـــإلدارة أو الجهة المستفيدة 
ــــن الـــبـــحـــث أو الــــــدراســــــة أو  مـ
االســتــشــارة، والــمــدة الزمنية، 
والكلفة المالية النهائية لكل 
بحث أو دراســـة أو استشارة، 
ــزام  ــ ــتـ ــ  بـــــضـــــرورة االلـ

ً
مـــطـــالـــبـــا

فــي الــمــدة القانونية لإلجابة 
عـــن أســئــلــة أعـــضـــاء المجلس 
البلدي، استنادا على القانون 
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محمد جاسم

ظاهر الصويان

أحمد المنفوحي

حسن كمال

العاطي مع رئيس األركان العماني

نظمت جمعية الرحمة حملة 
إغاثة ومساعدات عينية، 

باإلضافة إلى عمليات طبية 
ألردنيني والجئني سوريني 

وفلسطينيني بتكلفة 
إجمالية 90 ألف دوالر.

وقال رئيس وفد الجمعية، 
د. عبدالله العجمي لـ »كونا«، 

أمس، إن الحملة شملت 
اختيار 30 مريضا إلجراء 
عمليات قسطرة، تم أمس 

إجراء 10 منها ليرتفع عدد 
املستفيدين من حمات 

القسطرة وعددها 10 إلى 
نحو 400 مريض هم األشد 

حاجة من أصل 1400 مريض 
تمت معاينتهم.

وقال العجمي إن املساعدات 
تتكون من مواد غذائية 

ودفايات وبطانيات وعبوات 
غاز استفادت منها 480 أسرة 
أردنية وسورية وفلسطينية.

وأوضح أن عمليات القسطرة، 
التي أجريت في مستشفى 
بالعاصمة األردنية عمان 

بتمويل من الجمعية، تأتي 
ضمن استراتيجية الرحمة 

العاملية إلسعاد االنسان من 
خال 3 محاور هي: الصحة، 
والتعليم، واملياه تحت شعار 

»وأثر يبقى«.

افتتحت جمعية الرحمة 
العاملية، مدرسة »إدريس 
3« األساسية النموذجية 
التي يستفيد منها نحو 

500 طالب وطالبة من 
األسر النازحة بمحافظة 

لحج جنوبي اليمن، ضمن 
حملة »الكويت بجانبكم« 

املستمرة منذ 8 سنوات.
وقال رئيس مؤسسة 

التواصل للتنمية املنفذة 
للمشروع، رائد إبراهيم، 
في تصريح لـ »كونا«، إن 

مدرسة »إدريس 3« تتكون 
من 12 فصا دراسيا مجهزا 

»كرفانات«، وغرف لادارة 
واملعلمني مجهزة بمنظومة 

شمسية، ومخزن وبوفيه 
وساحة ألعاب ودورات 

مياه في مخيم »البيطرة« 
للنازحني بمحافظة »لحج«.
وأضاف أن املشروع يهدف 

لتعليم الطاب النازحني 
في املرحلة األساسية من 

الصف األول حتى التاسع، 
وتزويدهم بالحقائب 

واملستلزمات الدراسية، 
وتهيئة بيئة تعليمية 
مائمة من أجل إتاحة 

التعليم للطاب النازحني 
الذين حرموا من مواصلة 

تعليمهم بسبب ظروف 
وأوضاع النزوح.

أعلن االتحاد الوطني 
لطلبة جامعة الكويت 

تنظيم اللقاء التنويري 
والجولة التعريفية 

للطلبة املستجدين في 
كلية الهندسة والبترول 

اليوم االحد في الـ 5 مساء 
بكلية الهندسة والبترول 
- الشدادية، بالتعاون مع 
اعضاء هيئة التدريس د. 

محمد الزايد، ود. ماجد 
مجديد، ود. انوار االبراهيم، 

ورئيسة وحدة التوجيه 
واالرشاد م. سعاد الشطي.

سلة أخبار

»الرحمة« تجري عمليات 
طبية لالجئين باألردن

... وتفتتح مدرسة 
أساسية جنوبي اليمن

لقاء تنويري لمستجدي 
»الهندسة« اليوم

أحمد المنفوحي: اعتماد دراسة تطوير 
مدينة الكويت 2030

»التنسيق مع أفرع البلدية لإلفادة عن العقارات المتهالكة والمهجورة«

»اتحاد الصيادين«: تصاريح العمل 
معلقة منذ أشهر واللنجات متوقفة

»البيئة«: الجسيمات الدقيقة بالهواء
غير مسرطنة... وزيادتها راجعة للضباب

»جميع الملوثات الغازية المقيسة في القرين دون المعايير الوطنية«
● عادل سامي

أكدت الهيئة العامة للبيئة، أن منطقة 
القرين وجميع مناطق الكويت تشهد 
 فــــي مـــســـتـــويـــات الــجــســيــمــات 

ً
ــا ــفــــاعــ ارتــ

الدقيقة PM2.5 نتيجة تكون الضباب، 
ــبـــاب الــمــتــشــكــل  ــبــــارة عــــن الـــضـ ــي عــ ــ وهـ
مــن جــســيــمــات بــخــار الــمــاء المتكاثف، 
ــلـــوثـــات  وال تـــعـــتـــبـــر مـ

مسرطنة.
وقـــالـــت الــهــيــئــة، في 
بيان صحافي، إنه بناًء 
شر بوسائل 

ُ
على ما ن

التواصل االجتماعي، 
ــيـــس الـــمـــاضـــي،  ــمـ الـــخـ
بـــخـــصـــوص االرتــــفــــاع 
الــخــطــيــر لــمــســتــويــات 
تلوث الهواء في منطقة 
ــاطــــق  ــنــ ــمــ الـــــقـــــريـــــن والــ
الــمــحــيــطــة بــهــا، فإنها 

تمتلك 15 محطة موزعة على عــدد من 
ــبــــاد، منها  الــمــنــاطــق الــســكــنــيــة فـــي الــ
ــهـــواء الــجــوي  مــحــطــة رصــــد مــلــوثــات الـ

بمنطقة القرين.
ــة«  ــئـ ــيـ ــبـ ــت أن مـــوظـــفـــي »الـ ــ ــحــ ــ وأوضــ
يعملون على متابعة مستويات التلوث 
فــي جــمــيــع مــحــطــات الـــرصـــد، واإلعــــان 
عنها للجمهور بكل شفافية، مع وجود 
تــحــذيــرات لفئات معينة مــن الجمهور 
ــفـــاع أحـــد مــلــوثــات الــهــواء  فـــي حـــال ارتـ
الجوي عن المعيار الوطني المسموح 

به في الكويت.
وذكــــرت أنـــه فــيــمــا يتعلق بــاألجــهــزة 
ــيـــاس الــجــســيــمــات  الــمــســتــخــدمــة فــــي قـ
الدقيقة PM2.5 فهي تعمل على قياس 
الجسيمات الدقيقة قطر 2.5 ميكرون، 
التي تنبعث من مصادر مختلفة، منها 
جــســيــمــات الـــغـــبـــار، الفـــتـــة إلــــى أن هــذه 
األجـــهـــزة تــتــأثــر بـــالـــزيـــادة عــنــد ارتــفــاع 
نسبة الرطوبة في أجواء الكويت، أو عند 

زيادة كثافة بخار الماء، وتكون الضباب، 
وهو ما تعانيه أجواء الكويت في األيام 
الحالية، وبالتالي تعطي أجهزة القياس 
ــراءات أعــلــى مــن الـــواقـــع خـــال فــتــرات  ــ قـ

الضباب الكثيف.
وشـــددت الهيئة العامة للبيئة على 
أن جميع الــمــلــوثــات الــغــازيــة المقيسة 
بــمــحــطــة الــقــريــن كــانــت دون الــمــعــايــيــر 
الـــوطـــنـــيـــة الــمــســتــرشــد بـــهـــا لــلــمــنــاطــق 
السكنية لغاز ثاني أكسيد الكبريت وغاز 
ثاني أكسيد النيتروجين وغاز األوزون 

األرضي وغاز أول أكسيد الكربون.

إعالن نتائج مقبولي »شواغر 
التطبيقي« األسبوع الجاري

● أحمد الشمري
علمت »الــجــريــدة« مــن مــصــادر مطلعة فــي الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والــتــدريــب، أن إعــان أســمــاء المقبولين 
في خطة الشواغر للفصل الدراسي الثاني 2022-2023 خال 
األسبوع الجاري، مشيرة إلى أن بداية الفصل الدراسي الثاني 
ودوام أعضاء هيئة التدريس والتسجيل المتأخر والسحب 
واإلضافة للمقررات الدراسية تنطلق األحد 5 فبراير المقبل.
ــارت الــمــصــادر إلــى أن عــمــادة الــقــبــول والتسجيل في  وأشـ
»التطبيقي« فرزت أسماء المتقدمين من فئة الطلبة الكويتيين 
 لقواعد القبول 

ً
 إلعان قبولهم، وفقا

ً
وأبناء الكويتيين، تمهيدا

المعمول بها في الهيئة واحتياجات التخصصات الشاغرة 
في خطة الشواغر بمختلف الكليات والمعاهد.

آمر القوة البحرية ونظيره العماني 
بحثا التعاون العسكري

ــوة الــبــحــريــة  ــقـ ـــام آمــــر الـ قـ
بوزارة الدفاع، العميد الركن 
ــري، هـــــــزاع الـــعـــاطـــي  ــحــ ــبــ الــ
والـــوفـــد الــمــرافــق لــه بــزيــارة 
رســــمــــيــــة لـــســـلـــطـــنـــة عــــمــــان 

استغرقت عدة أيام.
ــوة  ــ ــ ــقـ ــ ــ والــــــــتــــــــقــــــــى آمــــــــــــر الـ
ــارة،  ــ ــزيـ ــ ــــال الـ الـــبـــحـــريـــة، خــ
األمين العام لـــوزارة الدفاع 
العمانية، د. محمد الزعابي، 
ورئـــــــــيـــــــــس أركــــــــــــــــــان قـــــــــوات 
السلطان المسلحة، الفريق 
الـــــركـــــن الــــبــــحــــري عـــبـــدالـــلـــه 

الرئيسي.
والـــتـــقـــي الـــعـــاطـــي قــائــد 

القوات البحرية السلطانية 
ــواء الــــركــــن  ــ ــلــ ــ ــ الــــعــــمــــانــــيــــة، ال
ــبــــحــــري ســـيـــف الـــرحـــبـــي،  الــ
ات تـــبـــادل  ــقــــاء ــلــ وشــــهــــدت الــ
ــث الــــوديــــة وبــحــث  ــ ــاديـ ــ األحـ
أهم المواضيع ذات االهتمام 
ــبــــل تــعــزيــز  الــــمــــشــــتــــرك، وســ
أوجه التعاون العسكري بين 

البلدين الشقيقين.
وزار آمـــر الــقــوة البحرية 
كلية الدفاع الوطني والكلية 
التقنية الــعــســكــريــة، وأشــاد 
بــمــا شـــاهـــده خـــال الـــزيـــارة 
من مستوى عال من المهنية 

والتدريب الحديث.

الطلبة المشاركون في »كن من 
المتفوقين« يختتمون رحلتيهما

اختتم وفـــدا الــطــاب والــطــالــبــات المشاركين فــي بــرنــامــج »كــن من 
المتفوقين«، الذي ينظمه الصندوق الكويتي للتنمية لطلبة المرحلة 
الثانوية، بالتعاون مع وزارة التربية، رحاته الثقافية والترفيهية إلى 

جمهوريتي رواندا وطاجيكستان.
وقال الصندوق الكويتي، في بيان صحافي، أمس، إن رحلة الطالبات 
في طاجيكستان اشتملت على جوالت سياحية في العاصمة، باإلضافة 
الى جولة ثقافية لحديقة النباتات )حديقة اإلرم(، والتي تضم مجموعة 

من النباتات واألشجار النادرة والمميزة من شتى أنحاء العالم.
وأضـــاف أن الــطــالــبــات زرن متحف االســتــقــال، الـــذي يضم بعض 
المعالم الثقافية، ومــشــروع طريق )كولياب( الممول قرضه من قبل 
الصندوق الكويتي للتنمية بقيمة 5 مايين دينار )مــا يعادل 16.3 

مليون دوالر( ويمتد بطول 40 كم.
وأوضح أن رحلة الطلبة إلى جمهورية رواندا كانت متنوعة، فقد 
زاروا المتحف الوطني في العاصمة )كيغالي(، والذي تم افتتاحه في 
عام 2004، حيث تعرف الطلبة من خال هذه الرحلة على ثقافة وتاريخ 
جمهورية روانــــدا، كما قــامــوا بجولة تعريفية استطاعية لطبيعة 

المنطقة من مرتفعات وجبال حول أرجاء العاصمة.
ــارة مــيــدانــيــة  ــ ــر الــصــنــدوق أن رحــلــة الــطــلــبــة شــمــلــت أيــضــا زيـ وذكــ
لمستشفى )مونيني( في المقاطعة الجنوبية من جمهورية روانــدا 
الممول من قبل الصندوق الكويتي للتنمية، حيث تعرف الطلبة على 
دور الصندوق في دعم التنمية االجتماعية، وتحسين مستوى خدمات 

الرعاية الصحية في إقليم نيار جورو.
وبّين الصندوق أن الطلبة زاروا أيضا متحف )قصر الملوك( في 
المنطقة الجنوبية )نيانزا(، والذي يوثق الحقبة الملكية للدولة منذ 
القرن الـ11 حتى العام 1961، وتضمنت الرحلة عدة استراحات وجوالت 
استكشافية لمزارع الشاي والقهوة، والمناظر الطبيعية، والجسور 

المعلقة بين الجبال.
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أول العمود:
 »تصريف العاجل من األمـــور«... كلمات َكُبرنا وِشخنا عليها 

 من الزمن.
ً
عقودا

***
 دروازة العبدالرزاق مكان مهمل في األصل وقبل حدوث الشرخ 
في سقفه، وهــو حسب وصــف الزميل عــبــدالــرؤوف مــراد الناشط 
في مجال العمارة أنشئ في منتصف الثمانينيات بواسطة مكتب 
ديفيكون الفنلندي، وهو عبارة عن نفق للمشاة يقع تحت تقاطع 
رئــيــســي وحــيــوي فــي قــلــب الــعــاصــمــة الــتــجــاريــة لــلــكــويــت، ويتيح 
سهولة التنقل مشيا داخل العاصمة والوصول إلى جهات متعددة 
من المراكز التجارية واألسواق ومجمع الصوابر الذي تم سحقه!

هذه الدروازة تكشف بشكل واضح الحالة التي يعيشها الجهاز 
اإلداري للدولة، فقد مر على التردد في معالجته أكثر من 3 سنوات 
وأكثر من وزير أمتعنا بتصريحاته القريبة من اجتهادات هيئات 
اإلفتاء الديني: نهدم، نقوم باإلصالح، ننتظر رأي خبير، وصواًل 

للوزيرة األخيرة التي قرر تشكيل لجنة.
يــبــدو أن قـــرار إنــشــاء مــركــزي جــابــر األحــمــد وعــبــدالــلــه السالم 
 عن جهاز األشــغــال المعطوب 

ً
الثقافيين وحديقة الشهيد بعيدا

- ألنه يعكس عدم ثقة القيادة السياسية 
ً
- ال قانونيا

ً
كان واقعيا

بعمل الوزارات، والدليل على ذلك أن هذه الفضيحة التي عنوانها 
دروازة العبدالرزاق يجري االستهتار بها منذ سنوات وبال حياء. 
صحيح أننا في بلد ال يعتمد التخطيط في اإلدارة، وصحيح 
أن عمر الوزير في الكويت يغازل عمر زهرة النوير، وصحيح أن 
صراعات شركات المقاوالت الكبرى ال تنتهي، وصحيح أن قيادات 
إداريــة في البالد جــاءت بالباراشوت وزورت شهاداتها، كل هذا 
مفهوم وواضــح... لكن ال يمكن إقناع أي مواطن أو مقيم بأن نفق 
مشاة بالحجم المتواضع الذي يقع في وسط المدينة يستمر طوال 

هذه السنوات بال نتيجة إلى يومنا هذا! 
أقترح هنا أن يكف أي وزير مسؤول عن هذا المشروع عن الظهور 
 :

ً
اإلعالمي حتى ينتهي العمل بالفتوى المعتمدة تجاهه نهائيا

 أن الحكومة استقالت 
ً
ــذكــر هنا أيــضــا

ُ
، ون

ً
 كــان أم إصــالحــا

ً
هــدمــا

لندخل في »نفق« جديد!

لم تكن النية كتابة مقال هذا األسبوع، لعدم متابعتي للشأن 
الداخلي بسبب وجودي في العاصمة البريطانية لندن لزيارة األهل 

واألصدقاء ممن يتلقون العالج هناك.
لكن ما سمعته صباح يوم الجمعة من الطيار اإلماراتي محمد 
أحمد الشحي بالرحلة األخيرة من أبوظبي إلى الكويت جعلني 
أعيد النظر، فقد قال الرحلة من أبوظبي إلى مطار الكويت الحبيبة، 

لكنني أحسست بصدقه وهو يقولها.
أكتب ألقول إنه ولألسف في الفترات األخيرة كثر التنمر بين 
بــعــض مــواطــنــي دول مــجــلــس الــتــعــاون ألنــنــا كــمــتــابــعــيــن تركنا 
اإليــجــابــيــات وركـــزنـــا عــلــى الــســلــبــيــات، فــمــا إن يــخــرج إعــالمــي أو 
سياسي من أي دولة من دول المجلس لينتقد دولة أخرى بالمجلس 

حتى تخرج الردود السلبية من باب الدفاع عن البلد.
فكرة الــرد بالمطلق ليست مستنكرة فمن حق الجميع الدفاع 
عن بلدانهم في حال تعرضت للهجوم، لكن بمنطق وحكمة ودون 
اللجوء الى التهكم واستحضار العقود الماضية والتذكير بمن كان 
يعمل لدى من! فليعلم الجميع أن العمل الحالل ال يعيب صاحبه 
 من الكفاح، وها هي دولة اإلمارات 

ً
بل بالعكس يضفي عليه شيئا

العربية المتحدة بقيادة الشيخ محمد بن زايد تالمس عنان السماء.
فلنركز على أمثال الطيار الشحي وهم كثر، ولنتجاهل التعليقات 
المسيئة التي يطلقها بعض المأجورين وهم قلة، ولنذكر ككويتيين 
أن أبناء كل دول مجلس التعاون فتحوا قلوبهم قبل أبوابهم لنا 
عندما غدر بنا الجار الذي وقفنا معه في حربه، ولنذكر أيضا أن 
الدول الكبيرة ال تحترم الدول المتفرقة بل تحترم الدول المتجمعة 

والتي يربطها مصير مشترك.
نحن كــدول مجلس تــعــاون مطالبون بالتفاهم على القواسم 
المشتركة، وهــي كثيرة، وخصوصا أننا وضعنا خلفنا بعض 
الخالفات التي أثيرت في السنوات السابقة، وما تبادل الزيارات 
بين سمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة اإلمارات مع سمو أمير 

دولة قطر الشيخ تميم بن حمد إال دليل على ما أقول.
العالم يتغير بسرعة، والتحالفات تتبدل، وأي توافق سياسي 
بين قــادة دول مجلس التعاون الخليجي يجب أن يدعم بتالحم 

الشعوب فهي األساس.
 من القلب لكل مواطن خليجي يتبنى هذا الموقف، ألننا 

ً
شكرا

كما يقال بالعامية »ما لنا إال بعض«.
فهل وصلت الرسالة؟ آمل ذلك.

 
ً
ال يــمــر شــهــر وال تــنــطــوي ســنــة حــتــى نــســمــع خــبــرا

 عن حرق القرآن الكريم، أو تمزيقه أو حذفه في 
ً
صاعقا

النفايات، فهل يعقل أن يسمح في البلدان المتطورة- 
التي تتظاهر بحرية األديان- بذلك، رغم تشبثهم بحرية 

األديان والعقائد؟
أين تفاخرهم في عدم التعرض إلى اعتقاد اآلخرين 
واألديان السماوية األخرى ال سيما الدين اإلسالمي؟ 

ال بد من وضع حد لهؤالء المتطرفين، الذين يتعدون 
على مشاعر، ما يقارب ملياري مسلم، والذي يقارب ربع 

سكان الكرة األرضية.
 ثمة قوانين غربية مثيرة للجدل، تمنع حرية التعبير 
فــي جــانــب، كــمــعــاداة السامية أو التشكيك فــي محرقة 
الــيــهــود )الــهــولــوكــوســت(، أو حتى حــرق علم المثليين 
فــي بــعــض الـــدول الــغــربــيــة، وتــســمــح بــه فــي جــانــب آخــر 
كحرق رمز العقيدة اإلسالمية »القرآن الكريم«، والرسوم 

االستهزائية لعلماء المسلمين.
هــل حكومات الــغــرب ال تعلم أن حــرق الــقــرآن الكريم 
وتمزيقه أفعال تؤجج مشاعر المسلمين، أم ال يهمهم 
ذلك؟ وال يكترثون بعقائدنا؟ وهذا يدل على سخافات 

ومهازل الغرب فيما يخص العالم اإلسالمي.
ال بــد مــن اتــخــاذ مــوقــف مــوحــد مــن الــعــالــم اإلســالمــي 
برمته، ببدء المقاطعة الجماعية ال االكتفاء بالشجب 
واالستنكار فقط، وليس على األكثر فيما يتم استدعاء 
السفراء فقط، لالحتجاج على العبث بدستور اإلسالم 

)القرآن الكريم(.
هذا التجاوز والعبث بأعلى مقدسات المسلمين ال 
يمكن السكوت عنه، وعلى المسلمين، ممثلين بمنظمة 
الــتــعــاون اإلســـالمـــي، تــحــديــد يـــوم- ولــيــكــن يـــوم جمعة- 
لــلــتــظــاهــر جــمــيــعــا فــي كــل الــــدول اإلســالمــيــة فــي تجمع 
يسمى يــوم »الــقــرآن الكريم« للحد من هــذه التجاوزات 

العبثية والال مسؤولة.
* كاتب بحريني

مـــن أجــمــل مـــا قــــرأت حـــول ضـــوابـــط صـــرف الـــرواتـــب 
االستثنائية للقياديين مقااًل كتبه المستشار شفيق 
إمــام تحت عــنــوان »المعاشات االستثنائية فــي ميزان 
الــعــدل والــمــســاواة وروح الــدســتــور والــقــانــون وأهــدافــه 
المشروعة« والذي حدد فيه دور مجلس الوزراء بصرف 

تلك الرواتب.
من الواضح أن التوسع في استخدام هذه المادة لم 
يراع شرط العدالة، لذلك كانت ردة فعل الشارع عنيفة، 
ات تعالج تدني   أن الحكومة لم تقم بأي إجراء

ً
خصوصا

رواتب الموظفين والمتقاعدين وبقية شرائح المجتمع 
الــتــي تــعــانــي مــن الــقــروض وتــضــخــم األســعــار وارتــفــاع 
ــارات والــعــقــارات  الــســلــع الــمــعــيــشــيــة والــكــمــالــيــة واإليـــجـ

بشكل غير مسبوق.
مـــبـــررات اســـتـــمـــرار هــــذه الـــمـــادة والـــتـــوســـع فــيــهــا لــم 
تكن مقنعة، فــبــات مــن الــضــرورة إلــغــاؤهــا ومــا يترتب 
عليها من آثار واستبدالها بقانون يسمح برفع رواتب 
المتقاعدين المستفيدين، والقيادات الحالية من وكالء 
ووكالء مساعدين ومن في حكمهم، والــوزراء وأعضاء 
مجلس األمــة، وجميع موظفي الــدولــة، مشروطا بعدم 
الجمع بينها وبين أي استحقاقات مالية أخرى، وبما 
يحقق العدالة للجميع، علما أن هناك فئات قليلة قد 

تتضرر من هذا اإلجراء.
وبـــالـــرغـــم مـــن أن مــجــلــس الــــــوزراء  قـــد أوقــــف إصـــدار 
قرارات المعاشات االستثنائية وكلف اللجنة الوزارية 
للشؤون االقتصادية بمراجعة وفحص جميع القرارات 
 
ً
الــصــادرة بهذا الشأن، وبالرغم من أن الحكومة أيضا

ــــب  ــع رواتــ ــ وعـــــــدت فــــي بــــرنــــامــــج عـــمـــلـــهـــا بـــمـــعـــالـــجـــة رفــ
ات لم تشفع  الموظفين والمتقاعدين، فإن هذه اإلجراء
لها عند الشارع الكويتي بسبب البطء في اتخاذ القرار، 

وما يترتب عليه من فقدان لثقة المواطنين.
عــلــى الــجــانــب اآلخـــر هــنــاك مــن اســتــغــل هــذه القضية 
وغيرها من المواضيع من بعض وسائل اإلعالم وبعض 
المغردين الوهميين وغير الوهميين لخلط األوراق، 
وبعضهم طالب بتعليق الدستور وضرورة عودة فالن 
وفالن، فأقاويل كهذه ال تخدم االستقرار السياسي في 

هذه الظروف التي تمر بها المنطقة. 
المعاشات االستثنائية وإسقاط القروض وأي قضايا 
محل خالف يمكن التعامل معها بالمواجهة واالحتكام 
للدستور، فالشعب سئم من العودة لصناديق االقتراع، 

ولم يعد يثق بحكومة تتراجع عند كل تصعيد.
ــتــــعــــددة وعــلــى  ــثـــيـــرة ومــ ــقــــادمــــة كـ ــاقـــات الــ االســـتـــحـــقـ
لــتــعــاون فيما بينهما للنهوض  ا الحكومة والمجلس 
بمقدرات البلد ومعالجة القضايا التي تهم المواطنين 
وتالمس حياتهم، مما يحقق مفهوم الرفاهية من خالل 
إعطاء األولوية للبرامج اإلصالحية التي يمكن التفاهم 

والتعاون حولها.
الخالفات بين المجالس النيابية والحكومات تحدث، 
وستكرر حتى بوجد األغلبية المتعاونة، وهي طبيعية 

ما دام هناك مرجعية دستورية تؤطر هذه العالقة.
نــعــم مشكلة تضخم بــنــد الــرواتــب الــتــي تـــزداد عاما 
بعد عام تتطلب من الحكومة البحث عن حلول لتعزيز 
البدائل غير النفطية بفتح مجاالت وفرص اقتصادية 
جديدة، كإنشاء مدينة صناعية ومنطقة حرة وتعزيز 
الــتــبــادل الــتــجــاري مــع دول المنطقة ودعـــم الــمــبــادريــن 
وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص 

وظيفية في القطاع الخاص. 
الحكومة بصدد رفع رواتب الموظفين والمعاشات 
ــة، إال أن عــلــيــهــا أيـــضـــا االهــــتــــمــــام بــقــضــيــة  ــاعـــديـ ــقـ ــتـ الـ
التضخم الــتــي ستستفحل مــع مــرور الــوقــت، ويصعب 
التعامل معها في المستقبل إن لم ينظر لإلصالحات 
االقتصادية بجدية ووقــف الهدر المالي في الــوزارات 
والهيئات التابعة لها، وتوجيه المشاريع لما يخدم 

التنمية المستدامة.
ودمتم سالمين.

المستشار شفيق إمام

 في ظالل الدستور: »وا معتصماه وا معتصماه«

في خطوة الفتة، وبعد توقف أكثر من 
سنة عن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت 
بسبب طلبات الــرد »كف اليد« المرفوعة 
 ،

ً
ضـــده مــن سياسيين الحــقــهــم قــضــائــيــا

قـــــّرر الـــقـــاضـــي طـــــارق بــيــطــار اســتــئــنــاف 
 بمذكرة قانونية تحمل في 

ً
عمله متسلحا

 يجعل المحقق 
ً
 جريئا

ً
طياتها اجتهادا

العدلي الذي يتولى التحقيق في الدعاوى 
الــمــحــالــة إلــــى الــمــجــلــس الــعــدلــي سلطة 
قوية ومستقلة تمام االستقالل عن أرفع 

المرجعيات القضائية والسياسية.
ومـــن ثــم أتــبــع عــودتــه الــجــريــئــة بــقــرار 
إخالء سبيل خمسة من الموقوفين غير 
األســاســيــيــن فـــي الــمــلــف، واالدعــــــاء على 
ثمانية أشخاص جــدد من كبار القضاة 
ــادة األجـــهـــزة األمــنــيــة يــضــافــون إلــى  ــ وقــ
رئيس الحكومة السابق وبعض النواب 
الــحــالــيــيــن الـــذيـــن ســبــق أن اســتــدعــاهــم 
للتحقيق، مما أثـــار ردود فعل ترجمت 
 بغضب عــارم مــن الفريق الــذي 

ً
سياسيا

 في تحقيقات المرفأ، 
ً
يعّد نفسه مستهدفا

 بكتاب شديد اللهجة 
ً
وعّبر عنها قضائيا

وجهه مدعي عام التمييز للقاضي بيطار 
»كف يــده« عن الملف، األمر   إيــاه بـ

ً
مذكرا

الذي اختتم بتعميم من المديرية العامة 
لــقــوى األمــــن الـــداخـــلـــي إلــــى كـــل األجــهــزة 
األمــنــيــة بــعــدم تنفيذ أي قـــرار أو إشـــارة 

تصدر عن القاضي المذكور.
كأي حدث كبير أو حتى صغير وتافه 
في لبنان، هيمنت التدخالت السياسية 
على ملف المرفأ منذ لحظة انفجاره حتى 
اللحظة، فأطبقت القبضة السياسية على 
رقبة القضاء الذي من المفترض والواجب 
أن يكشف حقيقة ثاني أكبر انفجار غير 
نــووي في العالم، األمــر الــذي يطرح عدة 

استفهامات حول مصدر المواد المتفجرة 
وعالقة السياسيين والقوى النافذة بها؟ 
وحول التبعة المعنوية واإلدارية للقيمين 
ــيـــن والـــقـــضـــاة  ــمـــســـؤولـ عـــلـــى الـــمـــرفـــأ والـ
والعسكريين الذين كانوا يعلمون بوجود 
هذه المواد الخطيرة دون اتخاذ أي إجراء 

فاعل لدفع الخطر المحدق؟!
ــقـــد كـــــــان- وال يــــــــزال- انــــفــــجــــار مــرفــأ  فـ
بيروت وضحاياه ممن فقدوا حيواتهم 
 مـــن أجــســادهــم أو ممتلكاتهم 

ً
ا ــزء ــ أو جـ

ســـاحـــة لــلــتــجــاذب الــســيــاســي والـــصـــراع 
الـــقـــضـــائـــي، األمـــــر الـــــذي بــــدأ بــخــطــابــات 
التعاطف الشعبوية ذات الطابع الطائفي 
فــــي غـــالـــبـــهـــا، ولـــــم يــنــتــه عـــنـــد الــتــنــحــيــة 
ف 

ّ
القصرية للقاضي فادي صّوان الذي كل

بالتحقيق قبل القاضي بيطار الصامد 
أمام كل الضغوط السياسية والقضائية، 
 بتبرئة الكيان اإلسرائيلي بخطاب 

ً
مرورا

سياسي ال مسلك قضائي، ومن ثم تهديد 
القضاة من داخل أروقة قصر العدل، دون 
أن ننسى حفالت التكاذب في استجداء 
« أو للضحايا 

ً
العدالة للموقوفين »ظلما

 
ً
 ولذويهم الحيين حزنا

ً
المقبورين قهرا

 لزعزعة 
ً
والذين تدخلت السياسة أيضا

أواصر اللجنة التي جمعتهم تحت عنوان 
المطالبة بحقوق أحبائهم.

***
عــلــى أثـــر الــهــرج والـــمـــرج الــــذي شهده 
اجتماع لجنة اإلدارة والعدل في المجلس 
ــابـــي بـــســـبـــب تـــبـــلـــغ الــــنــــائــــب غــــازي  ــيـ ــنـ الـ
 على 

ً
ه للتحقيق لصقا زعيتر اســتــدعــاء

بــاب منزله، خــرج النائب مـــروان حمادة 
 بأنه ازداد قناعة بأنه 

ً
 ومصّرحا

ً
مستنكرا

 بلجوئهم 
ً
وفريقه السياسي أحسنوا فعال

في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري 
وســلــســلــة االنـــفـــجـــارات ذات الــصــلــة الــى 

القضاء الدولي!
وهـــــذا مـــا يـــّدلـــل عــلــى الــحــجــم الــكــبــيــر 
والواضح للتدخل السياسي في القضاء 
الــلــبــنــانــي، ويــبــرز مــعــرفــة أهـــل السياسة 
بخفايا أمورهم وخبايا سيطرتهم على 
 
ً
 وقضائيا

ً
 وأمنيا

ً
مفاصل الــدولــة إداريـــا

، وهــــذا 
ً
 ومــــالــــيــــا

ً
ــا ــاديــ ــتــــصــ ــع اقــ ــبـ ــطـ ــالـ وبـ

مـــا قـــد يــفــهــم مــعــه عــــدم اســتــكــانــة لجنة 
أهـــالـــي ضــحــايــا مـــرفـــأ بـــيـــروت للمصير 
الــمــؤلــم والــتــعــاون مــع بعض المنظمات 
ــات الـــحـــقـــوقـــيـــة الــمــخــتــصــة  ــســ ــمــــؤســ والــ
لمناشدة أعضاء مجلس حقوق اإلنسان 
الـــتـــابـــع لـــألمـــم الـــمـــتـــحـــدة إرســــــــال بــعــثــة 
مستقلة لتقصي الحقائق فــي االنفجار 
ــة الــــدولــــة  ــيــ ــه ومــــســــؤولــ ــابــ ــبــ لـــتـــحـــدد أســ

واألفراد وتدعم تحقيق العدالة للضحايا.
***

ال شك أن جرأة القاضي بيطار باالدعاء 
على كبار السياسيين واألمنيين والقضاة 
تــعــود بشكل أكــيــد الــى طباعه المعروفة 
ومسلكه الــقــضــائــي الـــذي لــم يستطع أي 
ممن اختصموه فــي السياسة أن يشكك 
فيه أو أن يطول صاحبه بأي ممسك، لكنها 
 تعود الــى ما ثبت في أذهــان كثير 

ً
أيضا

من اللبنانيين بعد انتفاضة »17 تشرين« 
الشعبية من كسر حاجز الخوف والتصدي 
للزعيم وعدم االستسالم لظاهرة تقديس 

المقامات. 
الــجــرأة ليست كافية وحــدهــا لحماية 
صــاحــبــهــا مـــن أي خــطــر عــلــى حــيــاتــه أو 
مستقبله، بــل تحتاج الــى دعــم وتكاتف 
وتــأيــيــد مــوضــوعــي، فالحق دربـــه صعب 
ومحفوف بالعراقيل واألهوال، وقد قيل إن 
هناك ساعة حرجة يبلغ الباطل فيها ذروة 
قــوتــه ويبلغ الــحــق فيها أقــصــى محنته، 
والــثــبــات فــي هـــذه الــســاعــة الــشــديــدة هو 
نقطة التحول، فإذا ثبت أهل الحق تحول 
كل شيء عندها لمصلحتهم، وهنا يبدأ 
 ويبدأ الباطل طريقه 

ً
الحق طريقه صاعدا

ــازاًل، فللبحر مــد وجـــزر، وللقمر نقص  نــ
وكمال، وللزمن صيف وشتاء، أما الحق 

فال يحول، وال يزول، وال يتغير.
***

لــم يقتصر وهــج انفجار مرفأ بيروت 
على تسليط الضوء على النتائج الوخيمة 
والــــدمــــويــــة لـــلـــتـــرهـــل اإلداري والـــفـــســـاد 
ــال الـــمـــحـــّصـــن مــــن أي  ــ ــمـ ــ الـــوظـــيـــفـــي واإلهـ
مـــحـــاســـبـــة، بــــل كـــشـــف حــقــيــقــة كــثــيــر مــن 
األطراف السياسية اللبنانية وعراهم من 
أوراق التوت الطائفية والشعبوية التي 
غطت فجور نواياهم ووقاحة تصرفاتهم 

وخطايا ممارساتهم.
فمن كانت الــحــرب أداتـــه للوصول الى 
السلطة، وكانت سرقة المال العام وسيلته 
لتجميع الـــثـــروات، وكــانــت المحاصصة 
ات، وكانت الطائفية  مطّية لكسب الـــوالء
حصانه الرابح للتربع على عرش الزعامة 
ــي، فـــلـــن نــســتــغــرب  ــاسـ ــيـ ــسـ والــــتــــوريــــث الـ
»كــــف يـــد«  ـــ  الـــســـيـــاســـة لــ

ّ
ــتـــخـــدامـــه كـــــف اسـ

القضاء عن ممارسة دوره الطبيعي إلظهار 
الحقيقة وتكريس الــعــدالــة والكشف عن 

األسباب والمتورطين بانفجار العصر.

* كاتب ومستشار قانوني.

في يناير من عام 842م توفي أمير المؤمنين »المعتصم 
بالله«، رحمة الله عليه، وهــو أحــد أمـــراء المؤمنين في 
الدولة العباسية، وكان قد جّر الجيش استجابة لصرخة 
امــــرأة مسلمة »وا معتصماه وا مــعــتــصــمــاه«، أطلقتها 
سحل إلى السجن، وحاصر عمورية التابعة 

ُ
المرأة وهي ت

لإلمبراطورية البيزنطية، والتي تقع على الطريق بين 
القسطنطينية وقليقلة، وأطلق سراح المرأة. 

وفي يناير 1926، وفي نكبة دمشق، انطلقت حناجر 
الشعراء في مصر وفي غيرها من أرجاء الوطن العربي، 
تدعو إلى التبرع لمنكوبي هذه النكبة، وأنقل بعض ما 
قاله أمير الشعراء أحمد شوقي في قصيدته العصماء 

ُّحول هذه النكبة: 
َرق

َ
َبـــــــــــــــــــــَردى أ ِمــــــــــــن َصــــــــبــــــــا  َُســــــــــــــــــالٌم 

 يــــــــا ِدَمــــــــشــــــــق
ُ

َوَدمـــــــــــــــــــــٌع ال ُيـــــــَكـــــــفـــــــَكـــــــف
ـــــــوافـــــــي

َ
 الـــــــــَيـــــــــراَعـــــــــِة َوالـــــــق

ُ
َُّوَمــــــــــــــعــــــــــــــِذَرة

 الـــــــــــــــــــُرزِء َعــــــــــن َوصـــــــــــــــٍف َيــــــــــــِدق
ُ

َجـــــــــــــــالل
ــبــــي ــلــ ــ

َ
ــق ــ ــــــــواِطــــــــِرهــــــــا ِل

َ
َُوِذكـــــــــــــــــرى َعـــــــــن خ

ــــــــــفــــــــــق
َ

 َوخ
ً
َبـــــــــــــــــــــــــدا

َ
ــــــــــٌت أ

ُّ
ــــــــــف

َ
ــــــــــل

َ
ـــــــــــــيـــــــــــــِك ت

َ
ِإل

ــــجــــري
َ
نـــــــــهـــــــــاُر ت

َ
ــــــــحــــــــَت ِجــــــنــــــاِنــــــِك األ

َ
َُوت

ق ْر ُو َو  
ٌ

ق ا ر و
َ
أ ِك  بــــــــــــــــــــا ُر ُء  ِمـــــــــــــــــــــــل َو

وفــي شهر يناير والــبــرد الــقــارس وزمــهــريــره، يقتحم 
خيام الالجئين السوريين في شتى بقاع الوطن العربي، 
ــة  وجــنــيــن فـــي فــلــســطــيــن الــمــحــتــلــة تــتــلــظــى بـــنـــيـــران اآللـ
العسكرية اإلسرائيلية، ويتساقط الشهداء والجرحى، 
وهذه اآللة تحول بين الصليب األحمر والهالل األحمر 
لــلــوصــول إلــى الــجــرحــى، ليموتوا غــارقــيــن فــي دمائهم، 
وجنين ليست سوى قطعة من أرض فلسطين المحتلة 
الــغــارقــة فــي دمــــاء الــشــهــداء، ودمــــوع الــثــكــالــى واألرامــــل 
والشيوخ حزنا على فراق األحبة، وفقدان الوطن السليب 
وبيوت الشهداء واألسرى تهدم وتشرد عائالتهم، ويتذرع 
االحتالل ببناء البيوت األخــرى دون ترخيص لتضاف 
أرضها في نهاية األمــر إلــى المستوطنات، وقــد أصبح 
 من اآللة العسكرية اإلسرائيلية في 

ً
ا المستوطنون جزء

ــاء الفلسطينيين، وأعــضــاء حــكــومــة نتنياهو  ســفــك دمـ
يباركون أفعالهم ويشيدون بها في تصريحاتهم، والبيت 
األبــيــض يــدعــو إلــى تهدئة التوتر مــن الجانبين سعيا 
إلى سالم دائم، من خالل المفاوضات بينهما، باعتباره 

الشريك المحايد!

ولسان حــال األمــة العربية يقول قــول الشاعر حافظ 
إبراهيم: 

نـــــا ــدَت ِدمـــــاَء ــ ــ ــِه ــ ــ
َ

ــل ش ــ ــِد َهــ ــ ــاِي ــُمــــحــ ــلــ ــ ــل ِل ــ ــ
ُ
ق

ــــــجــــــري َوَهـــــــــــل َبــــــعــــــَد الـــــــــِدمـــــــــاِء َســــــــالُم
َ
ت

وكــــان الــبــيــت األبـــيـــض قـــد خــــرج مـــن رحــمــه فـــي عهد 
الرئيس السابق ترامب صفقة القرن التي كانت األشد بالًء 
على الشعب الفلسطيني من قرار األمم المتحدة بتقسيم 

فلسطين في األربعينيات من القرن الماضي. 
وقد استعدت مقااًل نشرته لي صحيفة )القبس( في 
عددها الصادر في 10/ 10/ 2000 تحت عنوان »الدم ينزف 
والدمع يذرف واألقصى يحترق« أنقل بعض ما كتبته في 
هذا المقال، من أشعار الشعراء، الذين كانوا يرثون حالنا 

في الماضي وكنا أفضل من اآلن. 
وأبـــدأ بما جــادت بــه قريحة نــزار قباني، الــذي رفض 
بعض من كانوا في مسجد المركز الثقافي اإلسالمي في 
لندن، دخول جثمانه للصالة عليه في المسجد في أبريل 
1998 لوال تدخل السفير السعودي غازي القصيبي، جزاه 

، يقول نزار في قصيدة له: 
ً
الله خيرا

ــى ال يــــمــــلــــكــــون ضـــريـــحـــا ــ ــوتــ ــ ــن مــ ــ ــحـ ــ نـ
ويـــــــــتـــــــــامـــــــــى ال يـــــــمـــــــلـــــــكـــــــون عـــــيـــــونـــــا

ــات الـــســـيـــاســـي والـــقـــمـــع ــ ــقـ ــ نـــتـــعـــاطـــى الـ
ونــــــــــبــــــــــنــــــــــي مـــــــــــقـــــــــــابـــــــــــرا وســــــــجــــــــونــــــــا

ويقول حافظ إبراهيم، في وصــف المحتل في مصر 
منذ أكثر من قرن:

ــــت
َ
ــَرط ــ

َ
ــف ــِانــ ــ

َ
 جـــيـــِد الـــــَدهـــــِر ف

َ
ــا ِقــــــــــالَدة ــ

ّ
ــن ــ ُك

ــا ــنــ ــيــ ــِن الــــــُعــــــال ُكـــــنـــــا َريــــاحــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ًَوفــــــــــي َيـ
ــة ــ

َ
ــاِمــــخ  شــ

ِّ
ــــي الـــــِعـــــز ــــنــــا فـ

ُ
ــــت َمــــنــــاِزل ـ

َ
ــان ــ كـ

 فــــي َمــغــانــيــنــا
ّ

ـــمـــَس ِإال
َ

 الـــش
ُ

ـــــشـــــِرق
ُ
ال ت

ـــنـــا
ُ
ـــرُمـــق

َ
 الـــــَدهـــــِر ت

ُ
ل َوُصـــــــــــروف

َ
ـــــــز

َ
ــم ن ــ

َ
ــل ــ

َ
ف

ـــلـــهـــيـــنـــا
ُ
ــا َوت ــيــ ــُدنــ ــــخــــَدُعــــنــــا الــ

َ
 َوت

ً
ـــــــــزرا

َ
ش

ــــٌب
َ

ــــش
َ
ـــــــَدونـــــــا َوال جــــــــاٌه َوال ن

َ
ـــــى غ

ّ
َحـــــت

ُيــــواســــيــــنــــا   
ُّ

ِخــــــــــــل  َوال 
ٌ

َوال َصــــــــديــــــــق
يخطئ مــن يظن أنــنــا فــي بـــروج مشيدة مــن خطر 
الصهيونية العالمية، وبعيدون عن الخطر الصهيوني، 
فأطماع إسرائيل في الوطن العربي تمتد من الفرات 
ــلـــســـي إلـــــى الــخــلــيــج  إلـــــى الـــنـــيـــل ومـــــن الـــمـــحـــيـــط األطـ

واليهود هم أساطين السياسة والمال، في العالم كله.
وإن تاريخهم األســـود فــي نهب أمـــوال الشعوب كان 
السبب األول لكراهيتهم فــي الــغــرب قبل »هولوكست« 
هتلر بعقود من الزمن، كنا نشاهد فظائعهم في أفالم 
الغرب السينمائية، وكيف كانوا يفتكون بحريات وأموال 
الــشــعــوب الــتــي اســتــضــافــتــهــم، ولــقــد نــجــحــوا فــي إخــفــاء 
ماضيهم الملوث بدم الشعوب وكرامتها وكبريائها كما 
نجحوا من خالل اإلعالم الغربي وأعالمهم بأن يعكسوا 
اآليــــة ويـــصـــوروا الــشــعــب الــعــربــي واإلســـالمـــي بــأنــه من 
الوحوش والبرابرة، بل وصلوا إلى طمس الحقائق في 
إعالمنا، فلم تعد اإلذاعات العربية تذيع لمطرب األجيال 
الراحل محمد عبدالوهاب قصيدة الشاعر محمود علي 

طه: 
 الــــــَمــــــَدى

َ
 الـــــظـــــالـــــمـــــون

َ
ِخـــــــــــــــي جـــــــــــــــــاَوز

َ
أ

 الـــــِفـــــــــــَدا
َّ

 الـــــِجـــــَهـــــــــــــــــاُد وَحـــــــــــــــــق
َّ

ــق ــ ـــ ــ ـــ ــَحــ ــ ـــ ــ ـــ فــ
 
َ
ــة ــ ــ ــروَب ــ ــ ــُع ــ ــ ــم َيـــــــغـــــــِصـــــــبـــون ال ــ ـــ ــ ــُه ــ ــرُك ــ ـــ ــتــ ــ ـــ نــ

َ
أ

ــــــــــــــؤَدَدا ِة والــــــــــــــسُّ َبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَّ
ُ
َمـــــــــــــــــجـــــــــــــــــَد األ

ــــيــــِوف ــِر َصــــلــــيــــِل الــــسُّ ــيــ ــغــ ــوا بــ ــ ـــ ــُســ ــ ـــ ــيــ ولــ
ــا أو صــــدى ــنــ  لــ

ً
ــا ــ ــ ــوتـ ــ ــ  َصـ

َ
ــــون ـــ ــ ــُب ــ ـــ ــيــ ــ ـــ ــِجــ ــ ـــ ــ ُي

ــَك مـــــــــن ِغـــــــــمـــــــــِدِه ــ ـــ ــ ــاَم ــ ـــ ــ ـــ ــَســ ــ ـــ ــ ـــ د ُحــ ــــــــــــــَجــــــــــــــرِّ
َ
ف

ــُد أن ُيـــــــــغـــــــــَمـــــــــدا ــ ــ ـــ ــ ــعــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــس لــــــــه َب ـــ ــيــ ــلــ ــ ـــ ــ ـــ فــ
بـــــــــــــــــيُّ

َ
ــيُّ األ ــ ــ ـــ ــ ــربــ ــ ــ ـــ ــ ــعــ ــ ــ ــا ال ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــهــ ــ ــ ــ يُّ

َ
ــي أ ــ ــ ــــ ــ ــ ــــ ــ ــ خـ

َ
أ

ا ـــــــــــَد
َ
نــــــــا ال غ َمـــــــــــــــــوِعــــــــَد لــــــيـــــــــــــوم  ا َرى 

َ
أ

ـــــــــــٍة مَّ
ُ
ــي أ ــ ــــ ــ  فـ

ُ
ـــــــــرق

َّ
 الـــــــــش

َ
قـــــــــــــــــَبـــــــــــل

َ
ــــي أ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ خــ

َ
أ

ــي الــــــُهــــــَدى ــيــ ــ ـــ ــحــ ــ ـــ ــ
ُ
 وت

َ
ل

َ
ـــــــــال

َّ
ـــــــــــــــــُردُّ الـــــــــض

َ
ت

ــا ــنـ  لـ
ً
 فــــــــي الــــــــقــــــــدس أخــــــــتــــــــا

َّ
أخـــــــــــي إن

ــون الـــــــُمـــــــدى ــ ــ ــــ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــــ ــ ــ ــذابـ ــ ــ أعـــــــــــــــــــدَّ لـــــهـــــــــــا الـ
َ
ــــــــدرهــــــــم قــــــــاِدريــــــــن

َ
ــلــــى غ ــ ـــ ــا عــ ــ ـــ ــرنــ ــ ـــ ــ ــَب ــ ـــ صــ

 ُمـــــــــــرصـــــــــــدا
ً
ـــــــــــــــــــــــــــــَدرا

َ
ــــــا لـــــُهـــــــــــــــــم ق

َّ
وُكــــــــــــــــــــن

ــــــوِن
ُ
ــــــــلــــــــوَع الــــــَمــــــن

ُ
ــلــــيــــهــــم ط ــــنــــا عــ ـــ ــــعــ

َ
ــل ــ ـــ طــ

ــاًء وصـــــــــــــــاُروا ُســــــــَدى ــ ــــ ــ ــَبـ ــ ــــ ــ ـــــــــــاُروا َهـ
َ
فـــــــــــط

ــِن ــ ــيـ ــ ـ
َ
ــِرق ــ ــــشـ ــمـ ــ ــــــِة الـ

َ
ـــــــــم إلـــــــــى ِقــــــبــــــل

ُ
خـــــــــــي ق

َ
أ

ــدا ــ ــِجـ ــ ــــسـ ــمـ ــ  والـ
َ
ــة ــيــــســ ــنــ ــ ـــ ــكــ ــــي الــ ـــ ــِمــ ــ ـــ ــــحــ ـــ ــ

َ
ــن لــ

بل إن دار العودة– بيروت- عندما نشرت ديوان الشاعر 
الــقــديــر عــلــي مــحــمــود طـــه نــشــرتــه خــالــيــا مـــن قصيدته 

العصماء، حتى ال تغضب إسرائيل!
ولــلــحــديــث بــقــيــة عـــن الــمــفــهــوم الــقــومــي واإلســـالمـــي 

للقضية الفلسطينية، إن كان في العمر بقية.

يخطئ من يظن أننا في 
بروج مشيدة من خطر 
الصهيونية العالمية، 

وأننا بعيدون عن الخطر 
الصهيوني، فأطماع 

إسرائيل في الوطن العربي 
تمتد من الفرات إلى النيل 

ومن المحيط األطلسي 
إلى الخليج واليهود هم 

أساطين السياسة والمال، 
في العالم كله.

الحكومة بصدد رفع رواتب الموظفين والمعاشات 
التقاعدية، إال أن عليها أيضا االهتمام بقضية التضخم 

التي ستستفحل مع مرور الوقت، ويصعب التعامل معها 
في المستقبل إن لم ينظر لإلصالحات االقتصادية بجدية 

ووقف الهدر المالي في الوزارات والهيئات التابعة لها، 
وتوجيه المشاريع لما يخدم التنمية المستدامة.

لم يقتصر وهج انفجار مرفأ بيروت 
على تسليط الضوء على النتائج 

الوخيمة والدموية للترهل اإلداري 
والفساد الوظيفي واإلهمال المحّصن 

من أي محاسبة، بل كشف حقيقة 
كثير من األطراف السياسية اللبنانية 

وعّراهم من أوراق التوت الطائفية 
والشعبوية التي غطت فجور 

نواياهم ووقاحة تصرفاتهم وخطايا 
ممارساتهم.

فتاوى دروازة 
العبدالرزاق
مظفر عبدالله 

mudaffar.rashid@gmail.com

القرآن واإلهانات 
المتكررة

د. أحمد العنيسي*

faisal.alsharifi@hotmail.com

أ. د. فيصل الشريفي

المادة 80...
والسحب على المكشوف

الطيار محمد الشحي

قيس األسطى

انفجار مرفأ بيروت... كف يد القاضي والسياسي

bilalsandid@hotmail.comد. بالل عقل الصنديد* 
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تباين األداء ومكاسب جيدة في »القطري« و»السعودي«
تراجع كبير في مؤشر »أبوظبي« بنسبة 4.4%... و»الكويتي« يكتفي بربح %0.75

● علي العنزي
تباين أداء مؤشرات أسواق المال في دول مجلس التعاون 
الخليجي في تعامالت األسبوع الماضي، وجاءت المحصلة 
بارتفاع مؤشرات أربعة أسواق مالية، وتراجع ثالثة، وكانت 

التغيرات متفاوتة.
 
ً
 إذ سجل ارتفاعا

ً
وكان مؤشر السوق القطري األفضل نموا

 بنسبة 2.7 في المئة، تــاله في المركز الثاني مؤشر 
ً
كبيرا

السوق السعودي »تاسي« أكبر أسواق الشرق األوسط المالية، 
إذ ربح 1.3 في المئة.

وتراجعت مكاسب مؤشر بورصة الكويت العام، واكتفى 
بنسبة 0.75 في المئة، بينما استقر مؤشر المنامة على تغير 

 لم يزد على 0.02 في المئة، وعلى 
ً
أخضر لكن محدود جــدا

 
ً
 كبيرا

ً
الطرف اآلخر سجل مؤشر سوق أبوظبي المالي تراجعا

 وبنسبة 4.4 في المئة.
ً
جدا

بينما اســتــقــر مــؤشــر ســـوق عــمــان الــمــالــي عــلــى خــســارة 
، كذلك وبفارق بسيط 

ً
متوسطة بنسبة 1 في المئة تقريبا

تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.7 في المئة.

مكاسب جيدة لمؤشري قطر والسعودية

ارتــد مؤشر السوق المالي القطري بقوة خــالل تعامالت 
األســــبــــوع الـــمـــاضـــي، وبـــعـــد أســـبـــوعـــيـــن مــــن جـــنـــي األربــــــاح 
 
ً
 كبيرا

ً
والتصحيح بعد قفزة كبيرة في بداية العام، وحقق نموا

بنسبة 2.77 في المئة أي 299.59 نقطة ليقفل على مستوى 
11110.16 نقاط.

وكانت تحركات مؤشرات األسواق المالية العالمية تدعم 
االستقرار والنمو في مــؤشــرات أســـواق خليجية، إذ استمر 
 خالل 

ً
النمو الكبير في مؤشر »ناسداك« الصناعي وسجل نموا

 أقل 
ً
هذا الشهر بنسبة 8 في المئة بينما حقق داو جونز نموا

وربح 4 في المئة.
 بداية األسبوع الماضي 

ً
كما تحركت أسعار الطاقة جيدا

 ويقفل 
ً
 قبل ن يتراجع قليال

ً
وبلغ برنت مستوى 88 دوالرا

، وبقيت أسعار الذهب قريبة من أعلى 
ً
على مستوى 86 دوالرا

 لألونصة.
ً
مستوياتها خالل 9 أشهر حول مستوى 1923 دوالرا

واستمر تدفق البيانات السنوية للشركات القطرية المدرجة 

وأعلن منها 10 شركات، وجاء نموها اإلجمالي بنسبة 11 في 
، ولم تتراجع أرباح أي شركة 

ً
المئة حيث نمت أرباحها جميعا

 على أرباح عام 2021.
ً
منها قياسا

وعـــاد مــؤشــر ســـوق المملكة الــعــربــيــة الــســعــوديــة المالي 
 بنسبة 1.31 في المئة أي 139.64 

ً
»تاسي« للنمو وحقق ارتفاعا

 رصيده لهذا 
ً
نقطة ليقفل على مستوى 10821.65 نقطة، رافعا

 
ً
الشهر إلى نسبة 3.2 في المئة، وأنهى فترة جني أرباح متطلعا

إلعالنات شركاته المدرجة حيث مازال معظمها لم يعلن عن 
نتائجها، فيما أعلنت 8 شــركــات فقط نتائجها وجميعها 
صغيرة باستثناء شركة المراعي التي ارتفعت أرباحها بنسبة 
12 في المئة لتستقر أرباح الشركات الثماني المعلنة مقارنة 

مع أداء العام األسبق 2021. 

زمن فوضى تحليالت األسهم انتهى... برخصة ورقابة
 من »أسواق المال«

ً
• حملة ةديرجلا• تجاه التوصيات المشبوهة والشائعات القت تجاوبا

 • الهيئة رخصت لعدد من المحللين الماليين مع تعهدهم بااللتزام باللوائح والشروط المنظمة
نجحت الــحــمــلــة الــتــي قــامــت بــهــا »الــجــريــدة« 
في دفع عجلة الرقابة نحو الحد من الشائعات 
بث عبر مواقع التواصل االجتماعي 

ُ
التي كانت ت

والغرف المغلقة إلى حد كبير، السيما المتعلقة 
بـــتـــداوالت األســـهـــم الـــمـــدرجـــة، ووضــــع تــوقــعــات 
ألسعارها، وتداول المعلومات الخاصة بها سواء 

باإليجاب أو السلب. 
ومــن خــالل تسليط »الــجــريــدة« األضـــواء على 
المساوئ والسلبيات التي كانت تنشرها مواقع 
الــتــواصــل بــهــذا الـــشـــأن، والــتــي تــســبــبــت، بشكل 
كبير، في انتهاك استقرار السوق والحفاظ على 
التداوالت التي تصب في مصلحة السوق، كشفت 
مصادر مطلعة عن استيفاء عدد ممن تقدموا إلى 
التسجيل في سجل المحللين الماليين لدى هيئة 
 على تسجيل 

ً
أسواق المال، وتمت الموافقة رسميا

بعض األشخاص فيه.
وبــيــنــت الـــمـــصـــادر أن إعــــالنــــات رســمــيــة بــدأ 
يبثها بعض المحللين الذين تم اعتمادهم من 
ــــواق فــي ســجــل المحللين الماليين،  هيئة األسـ
أكــــدوا فيها أنـــه الــتــزامــا بــالــلــوائــح الـــصـــادرة عن 
ــإن الــتــقــاريــر  ــل الـــشـــروط الــمــنــظــمــة فــ الــهــيــئــة وكــ
والتحليالت الــصــادرة منا ال تعتبر بــأي شكل 
 أو عرضا أو نصيحة أو 

ً
من األشــكــال استثمارا

 لالستثمار، وأن كل التقارير والتحليالت 
ً
إرشادا

والبحوث عبارة عن رأي يحتمل الصواب والخطأ، 
إضـــافـــة إلـــى أن الــمــحــتــوى الــــذي يــتــم نــشــره من 
هؤالء المحللين يخضع لحقوق الملكية الفكرية، 
فضال عن أن كل المنشورات والبحوث والتقارير 
الصادرة ال تصدر مقابل عمولة مباشرة أو غير 

مباشرة. 
وذكــرت أن »هيئة األســـواق« أتاحت ترخيص 
نشاط مستشار االستثمار لـ 3 كيانات قانونية 
ــات ذات  ــ ــركــ ــ ــي: الــــشــــركــــات الـــمـــســـاهـــمـــة، وشــ ــ ــ هـ
المسؤولية المحدودة، وشركة الشخص الواحد، 
علما بأن هذه التراخيص ال تصدر للمحلل المالي 
المسجل بسجل المحللين الماليين لدى الهيئة، 
إذ يتم تقييده بالسجل فقط وفق شروط خاصة. 
 
ً
ــا وأوضـــــحـــــت أن الـــهـــيـــئـــة حـــــــددت 14 شـــرطـ
للتسجيل في جدول المحللين الماليين، أهمها 
 لــصــفــة الــخــبــيــر فــــي مــجــال 

ً
أن يـــكـــون مــكــتــســبــا

التحليل المالي أو المجاالت المهنية المشابهة 
في االستشارات االستثمارية، أو إدارة المحافظ 
االستثمارية، أو إدارة أنظمة االستثمار الجماعي، 
أو تقييم األصـــــول، أو اإلدارة الــمــالــيــة والــعــمــل 
ــر  الــمــحــاســبــي مــــن إحــــــدى الـــهـــيـــئـــات أو الــــدوائــ
الحكومية أو غير الحكومية المقبولة، ومارس 
 بــهــذه الــمــجــاالت مــدة ال تقل 

ً
 عمليا

ً
اختصاصا

عن 10 سنوات، وأال تقل مدة الممارسة العملية 
المطلوبة لتسجيل المحلل الــمــالــي مــن حملة 
الشهادات المهنية المعتمدة السارية أدنــاه عن 
 Chartered financial analyst(CFA) -5 سنوات

 .- Financial RISK MANGAER
وأضافت أن الشروط تتضمن أيضا أن يكون 
 لشهادة المؤهل الرقابي (قوانين ولوائح 

ً
حامال

هيئة أسواق المال) من برنامج المؤهالت المهنية، 
إضافة إلى عدد من االشتراطات األخرى المتعلقة 
بعملية التسجيل التي تضمن النزاهة وحسن 
الــســيــرة، عــــالوة عــلــى مــعــلــومــات أخــــرى تتعلق 
بمنهجية التحليل واألسس والمعايير والمبادئ 
 بهذا الشأن، 

ً
المحاسبية والمالية المعتمدة عالميا

وتنظيم عملية اإلفصاح، الفتة إلى أنه في حالة 
.
ً
رفض الطلب أو سحبه من مقدمه ترّد 50 دينارا

 لقيامها 
ً
ــــددت شـــهـــرا وتــابــعــت أن الــهــيــئــة حـ

بإخطار مــقــّدم طلب التسجيل بــالــقــرار الصادر 
بحقه من استيفاء متطلبات القيد في السجل، 
وســـتـــتـــولـــى الـــهـــيـــئـــة نـــشـــر أســــمــــاء األشــــخــــاص 
المسجلين كمحللين ماليين لديها وجـــزء من 

سيرتهم الذاتية في موقعها الرسمي.

شركات الشخص الواحد 
وذكرت أن »هيئة األسواق« حددت رأسماال يبلغ 
30 ألف دينار لتأسيس شركة الشخص الواحد 
لمزاولة نشاط مستشار االستثمار، مع إعفائها 
من شغل بعض الوظائف واجبة التسجيل، مع 
الــســمــاح للراغبين فــي مــزاولــة نــشــاط مستشار 
االستثمار للحصول على تمويل من الصندوق 
الوطني لرعاية المشاريع المتوسطة والصغيرة. 
ــا أجــــــــرت تــــعــــديــــالت تـــطـــويـــريـــة  ــهــ ــنـــت أنــ ــيـ وبـ
بمتطلبات مــزاولــة نشاط مستشار االستثمار؛ 
إذا كان الشخص المرخص له المزاولة دون غيره 
تحديث عـــدد شاغلي الــوظــائــف الفنية لنشاط 
مستشار االستثمار، إذ تم تعديله إلى أن يترأس 
مستشار االستثمار الرئيسي فريق الخدمات، 
ويكون للمرخص له تقدير عدد العاملين بالفريق، 

وفقا للخدمات التي يرغب في تقديمها.
 وأشــــــارت إلــــى أن الــهــيــئــة ألـــزمـــت الــمــرخــص 
لــه بتسجيل ممثلي األنشطة لنشاط مستشار 
لنشاط مستشار االستثمار، وفقا للخدمات التي 
رغـــب فــي تقديمها، وأعــفــت الــرئــيــس التنفيذي 
وكــبــار التنفيذيين مــن الخبرة بمؤسسة مالية 
أو مصرفية بــحــال كــان الــمــرشــح اكتسب خبرة 
7 ســـنـــوات بــشــركــة يـــكـــون نــشــاطــهــا األســـاســـي 

باالستشارات.
ولفتت إلــى أن »أســواق المال« ألزمت شركات 

الشخص الواحد بأن يكون مسؤواًل أمام الهيئة 
وكل متضرر عن األضــرار الناشئة عن مخالفته 
لألحكام المنظمة ألعماله أو تقديم استشارات 
مضللة أو غير دقيقة أو غير صحيحة، كما أجازت 
أن تفرض على مقدم طلب الترخيص أو الشخص 
المرخص له لمزاولة نشاط مستشار االستثمار 

 لحالة 
ً
 لما تراه مناسبا

ً
تقديم وثيقة تأمين وفقا

الشخص المرخص له، وإذ سيتم إصدار القرارات 
المعنية بقيمة وثيقة التأمين المطلوبة في وقت 

الحق.
وقالت المصادر إن »هيئة األسواق« اشترطت 
اجتياز برنامج المؤهالت المهنية، الذي يتحدث 

عن المؤهل الفني، والمؤهل الرقابي، والمؤهل 
التخصصي، إذ يتم منح األشــخــاص مجتازي 
الــمــؤهــالت الــثــالثــة شــهــادة معتمدة مــن الهيئة 

ومعهد cisi برنامج المؤهالت المهنية.

 بـ 153 
ً
»نفط الكويت« تمنح عقدا

مليون دوالر ألعمال معالجة النفط
من المتوقع أن تبدأ التعبئة لعقد التنظيف في فبراير

منحت شركة نفط الكويت عقدا رئيسيا لتنظيف 
النفط إلى المقاول المحلي شركة الغانم الدولية 
للتجارة والمقاوالت، وتبلغ قيمة العقد 153 مليون 
دوالر، ومن المتوقع أن تبدأ التعبئة في فبراير، 
وفقا للمعلومات التي حصلت عليها أخدمة تتبع 

المشاريع اإلقليمية »ميد بروجكتس«.
ويــغــطــي الــعــقــد منطقة تــعــرف بــاســم المنطقة 
ا مــن الــمــشــروع األكــبــر المعروف  B، ويشكل جـــزء
باسم جنوب الكويت للتنقيب والنقل والمعالجة 
2 (SKETR-2)، وهــو واحــد من ثالثة عقود تغطي 
ثــالث مناطق جغرافية مختلفة، منحتها شركة 

نفط الكويت كجزء من المشروع األكبر.
ويــشــمــل نـــطـــاق الـــعـــقـــود الـــخـــاصـــة بــالــمــنــاطــق 

الــثــالث معالجة حجم إجمالي قــدره 8.5 ماليين 
 (Kerp) متر مكعب من التربة الملوثة، ويعد كيرب
أكبر مشروع معالجة بيئية في العالم، وقد أسسته 
لجنة التعويضات التابعة لألمم المتحدة، للسماح 
للكويت بمعالجة األضـــرار البيئية الناتجة عن 

حرب الخليج 1991-1990.
ووفـــقـــا لــمــصــادر فـــي الــصــنــاعــة: »تـــأتـــي أمـــوال 
المشروع من األمم المتحدة، وال ينبغي أن تتأثر 
بضغوط الميزانية في شركات النفط المملوكة 
ات الخاصة  للدولة بالكويت، وتــم تقديم العطاء
بعقدي اإلصالح الكبيرين اآلخرين، المكونين من 
خمس حزم منفصلة، في نهاية عام 2020، وتمت 

ترسية العقود عام 2021«.

إعادة تشكيل لجنة 
التظلمات في »الصناعة«

● جراح الناصر
تمت إعــادة تشكيل لجنة التظلمات المنبثقة عن مجلس 
إدارة الهيئة العامة للصناعة بإحالل خالد مشاري الخالد 
رئيسا للجنة بصفة مؤقتة، لحين اختيار نائب رئيس لمجلس 
إدارة الهيئة، مــع استمرارية عضوية بقية أعــضــاء اللجنة، 

المشكلة بموجب القرار الوزاري الصادر في يناير 2013.
وتضمنت المادة الثانية من القرار الـــوزاري رقــم 1 لسنة 
2023، الــصــادر عــن وزيـــر الــتــجــارة والــصــنــاعــة وزيـــر الــدولــة 
لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات رئيس مجلس 
إدارة الهيئة الــعــامــة للصناعة مـــازن الــنــاهــض، والمتعلقة 
بتعديل المادة الثالثة من القرار الصادر في 2013/1/7 بشأن 
تشكيل وتحديد اختصاص لجنة التظلمات المنبثقة عن 
مجلس إدارة الهيئة، واستمرار العمل بقرار تشكيل وتحديد 

اختصاصات اللجنة بما تضمنته من بنود.

»ستاندرد آند بورز« تؤكد تصنيف مصر 
عند »B« مع نظرة مستقبلية مستقرة

أكـــدت وكــالــة ســتــانــدرد آنـــد بــــورز، التصنيف 
االئتماني لمصر بالعملتين المحلية واألجنبية 
ــو دون تـــعـــديـــل عـــنـــد مـــســـتـــوى »B«، مــع  كـــمـــا هــ
 على النظرة المستقبلية المستقرة 

ً
اإلبقاء أيضا

القتصادها للمرة الثانية خالل ثالثة أشهر.
ــار تــقــريــر الــوكــالــة إلـــى تــوقــعــات بتراجع  وأشــ
قيمة عجز الحساب الجاري خالل الفترة المقبلة 
حتى عام 2026 على ضوء مرونة سعر الصرف، 
وتأثيرها اإليجابي على زيادة تنافسية وحصيلة 

الصادرات المصرية.
وأوضحت وزارة المالية المصرية، في بيان، 
أن التقرير توقع نمو اإليــرادات في ظل الظروف 
الحالية، بسبب توسيع القاعدة الضريبية، بفضل 

إجراءات الميكنة واسعة النطاق.
ــر الــمــالــيــة مــحــمــد مــعــيــط، إن قـــرار  ــ ــال وزيـ ــ وقـ

ــورز« ُيــعــد شـــهـــادة ثــقــة دولــيــة  ــ »ســـتـــانـــدرد آنـــد بـ
جديدة بأن االقتصاد المصري بدأ التعافي من 
تداعيات الظروف العالمية والمحلية االقتصادية 
االستثنائية خالل العام الماضي، التي تتشابك 
فيها تبعات الحرب بأوروبا، مع اآلثــار السلبية 

لـ«كورونا«.
وذكر الوزير أن مصر نجحت بالتعامل مع هذه 
الظروف العالمية بقرارات وإصالحات متوازنة 
ومتكاملة، تعكس التنسيق الكامل بين الحكومة 
والبنك المركزي في كل األمور، لضمان االستقرار 

االقتصادي.
وأشار إلى االلتزام بوتيرة اإلصالح المدعوم 
من صندوق النقد الــدولــي باتفاق يمتد إلــى 48 

، ما يسمح بالنمو بالسنوات المقبلة.
ً
شهرا

(العربية نت)

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

ملخص مؤشرات أسواق المال الخليجية خالل األسبوع المنتهي في 2023/01/2٧
دبيأبو ظبيالمنامةمسقطالدوحةالسعوديةالكويتاألسبوع

2023/1/207.256.9110.682.0110.810.574.798.461.927.1910.186.713.352.50

2023/1/277.311.4310.821.6511.110.164.751.491.927.639.737.593.329.19

-23.31-0.44449.12-54.52139.64299.5946.97الفرق

-0.70%-4.41%0.02%-0.98%2.77%1.31%0.75%التغير (%)

ملخص تداوالت بورصة الكويت خالل األسبوع المنتهي في 2023/01/2٦

األسبوع
الكمية المتداولة 

(سهم)
القيمة المتداولة 

(دينار)
عدد الصفقات 

(صفقة)
إقفال المؤشر 

العام
إقفال المؤشر 

األول
إقفال المؤشر 

رئيسي 50
عدد جلسات 

التداول

2023/1/19863.406.960276.537.66949.0517.256.918.057.775.691.375.00

2023/1/261.030.838.781273.248.65352.0757.311.438.113.105.749.135.00

3.02454.5255.3357.760.00-167.431.8213.289.016الفرق

0.00%1.01%0.69%0.75%6.17%-1.19%19.39%التغير (%)

عيسى عبدالسالم

أكد عدد من المحللين الماليين، 
الذين اعتمدتهم هيئة 

األسواق، أنهم ملتزمون 
باللوائح الصادرة عن الهيئة 

وكل الشروط المنظمة، 
الفتين إلى أن التقارير 

والتحليالت الصادرة عنهم 
التعتبر بأي شكل من األشكال 

 أو نصيحة 
ً
 أو عرضا

ً
استثمارا

 لالستثمار، بل هي 
ً
أو إرشادا

عبارة عن رأي يحتمل الصواب 
والخطأ.

https://www.aljarida.com/article/12591
https://www.aljarida.com/article/12593
https://www.aljarida.com/article/12595
https://www.aljarida.com/article/12598
https://www.aljarida.com/article/12605


تقرير الشال االقتصادي األسبوعي

الفاصل بين استقرار الدولة أو ضياعها هو كيفية اإلنفاق
 من تاريخ الكويت كانت األسوأ من زاوية االنفالت المالي وفضائح الفساد 

ً
حقبة آخر 15 عاما

المالية العامة في الكويت غير مستدامة تطور اإلنفاق العام مرتبط بنمو اإليرادات النفطية

35.9 مليار دينار حجم ودائع القطاع الخاص لدى 
البنوك في الربع الثالث من 2022

اإلدارة العامة 
اختارت مبدأ 

اقتسام ثروتها 
الناضبة بداًل
من تنميتها

السياسات المالية 
للبلد قادته إلى 

حصاد لعنة 
مواردها بداًل

من نعمتها

تابع »الشال« تناُول موضوع المالية 
العامة، فيقول بهذه الفقرة، إن الكويت 
ــيـــة عــــامــــة ومـــالـــيـــة عــــامــــة غــيــر  ــالـ ــلـــد مـ بـ
مستدامة، تعتمد بشكل شبه كلي على 
بيع أصل ناضب واستبداله بنقد، ذلك 
النقد ساهم في تمويل نفقاتها العامة 
 ،

ً
بمعدل 90 بالمئة على مــدى 60 عــامــا

وكان تمويله للنفقات العامة بنسبة 87 
بالمئة للحقبة األولـــى، وارتــفــع إلــى 93 
88 بالمئة للثالثة،  بالمئة للثانية ثــم 
ــهـــى بــنــســبــة 90 بـــالـــمـــئـــة لــلــحــقــبــة  ــتـ وانـ

الرابعة.
ذلــك يعني أن الــهــدف الــثــابــت فــي كل 
خطط التنمية وبــرامــج الحكومة، وهو 
تنويع مــصــادر الــدخــل، جـــاءت نتائجه 
، فقد اختارت اإلدارة 

ً
 أو أدنى قليال

ً
صفرا

ــام ثــروتــهــا  ــتـــسـ ــة لــلــبــلــد مـــبـــدأ اقـ ــامـ ــعـ الـ
الناضبة، بداًل من تنميتها.

ــلـــد هــدفــه  ــبـ ومــــبــــدأ اقـــتـــســـام ثـــــــروة الـ
خــائــب، وهـــو شـــراء اســتــقــرار الــكــراســي، 
لكن حتى هــذا الهدف الخائب لم يشتِر 
استقرار الحكومات المتعاقبة، ولنا في 
استقالتها األسبوع الفائت مثال قريب 
لــحــكــومــة أنــفــقــت 4 مــلــيــارات ديـــنـــار في 
شراء الوالءات، بينما استقرارها تضمنه 

الحصافة واإلنجاز.
ـــي 

ّ
وحـــــتـــــى لــــــو تـــغـــاضـــيـــنـــا عــــــن تـــبـــن

ــعــف 
َ

ــول ض ــ  حــ
ً
ــات مـــــؤكـــــدا ــ ــاريـــو بــ ــنـ ــيـ سـ

مستقبلي ألسعار وإنتاج النفط، يتضح 
 
ً
 أو استنساخا

ً
باألرقام أن سيناريو مكررا

لــلــمــاضــي إلدارة الــمــالــيــة الـــعـــامـــة على 
.
ً
 مستحيال

ً
خطورته الجسيمة، بات أمرا

ـــف، ســنــعــتــمــد 
ّ
ــف وفـــــي ســـيـــنـــاريـــو مـــخـ

 مـــن الـــتـــاريـــخ عــلــى المستقبل 
ً
إســـقـــاطـــا

 مــن معدل 
ً
ا ــدء لنمو الــنــفــقــات الــعــامــة؛ بــ

متواضع وهــو 18.2 مليار ديــنــار، وهو 
معدل اإلنــفــاق السنوي للسنوات الـــ 15 
الفائتة، وسوف نتبنى معداًل لنمو تلك 
النفقات هو األدنــى في السيناريوهات 
التاريخية السابقة، أو زيــادة بنحو 62 
بالمئة للسنوات الـ 15 القادمة، حينها 
ــرادات نفطية  ــ ستحتاج الــكــويــت إلـــى إيـ
بــحــدود 30 مليار ديــنــار بحلول السنة 

المالية 2037/2036.
واألمـــــر أكـــثـــر اســتــحــالــة لـــو اعــتــمــدنــا 
نفقات األساس بمستوى السنة المالية 
الحالية البالغة 23 مليار ديــنــار، وفق 
هذا السيناريو، تحتاج الكويت إلى 37 
 لتغطية نفقاتها العامة بحلول 

ً
مليارا

السنة المالية 2037/2036، واألمر سيكون 
أسوأ لو اعتمدنا سيناريو أكثر احتمااًل 
للتحقق، وأخذنا في االعتبار الضغوط 

المؤكدة على أسعار وإنتاج النفط.
وذلـــك سيقود الــكــويــت إلــى خيارين؛ 
األول هو السحب من احتياطي األجيال 
القادمة، وهو خيار يعني تآكل يتسارع 
ألصـــلـــه مـــع انــــحــــدار مــتــصــل إليــــراداتــــه، 
والخالف يبقى حول وقت نضوبه، كما 
 ،

ً
حدث لسيولة االحتياطي العام سابقا

وليس حتميته.

والــخــيــار الــثــانــي هــو دخـــول مصيدة 
االقتراض من السوق العالمي، وبمرور 
ــداد الــقــروض  الــوقــت يكبر بــنــد أصـــل سـ
وفوائدها ضمن مكّونات اإلنفاق العام، 
والنماذج الفاشلة في العالم حولنا التي 
عّد، 

ُ
تبنت هــذا السيناريو أكثر من أن ت

ومعها يفقد البلد استقالليته واستقراره.
السياسات المالية للكويت قادتها مع 
األسف إلى حصاد لعنة مواردها بداًل من 
نعمتها، واستمرار تلك السياسات على 
، ومــن أجــل بعث 

ً
خرابها بــات مستحيال

األمل في احتماالت اإلصالح، سنفترض 
أن الــســيــاســات الــمــالــيــة الــســابــقــة جــاءت 
نتيجة سوء تقدير حكومي في معظمها، 

وليس سوء نية. 
 أن توجهات 

ً
وســـوف نــفــتــرض أيــضــا

الغالبية النيابية مــصــدرهــا نقص في 
الــحــقــائــق والــمــعــلــومــات، أو ضــعــف ثقة 
في الحكومة وفيما تقّدمه من بيانات، 
لــــذلــــك نـــتـــمـــنـــى الــــــوصــــــول إلـــــــى تــــوافــــق 
جناَحي اإلدارة العامة على تسمية جهة 
أو جــهــات مــحــايــدة، ولــتــكــن أجــنــبــيــة، ال 
عالقة لها بحيثيات السياسة المحلية، 
ولــتــعــمــل لــهــمــا إســقــاطــا رقــمــيــا مبسطا 
على المستقبل، لمعرفة كم هي التكاليف 
الباهظة التي سيدفعها غالبية الشعب 
حال اصطدام الكويت بحائط، فقرارهما 
ــار  ــ الـــيـــوم هـــو الـــحـــد الــفــاصــل بــيــن ازدهـ

البلد... أو دماره.

ــاد »الـــشـــال« بـــأن الــنــشــرة  أفــ
اإلحصائية الفصلية )يوليو 
لـــبـــنـــك   )2022 – ســـبـــتـــمـــبـــر 
الــكــويــت الــمــركــزي المنشورة 
ــي،  ــرونــ ــتــ ــكــ ــلــــى مــــوقــــعــــه اإللــ عــ
تــــــذكــــــر بـــــعـــــض الــــــمــــــؤشــــــرات 
االقــتــصــاديــة والــنــقــديــة الــتــي 
تــســتــحــق الــمــتــابــعــة وتــوثــيــق 
 أن 

ً
تطوراتها، ومــن ذلــك مثال

أســعــار المستهلك فــي الــربــع 
الثالث من عــام 2022 سجلت 
 بلغت نسبته 

ً
 طفيفا

ً
ارتــفــاعــا

نــحــو 0.6%، إذ بــلــغ معدلها 
نحو 125.6 )سنة 2013=100( 
 من معدل نحو 124.9 

ً
مرتفعا

في الربع الثاني من العام ذاته، 
ويــعــزى ذلـــك إلـــى غلبة تأثير 
ــاع فـــي أســـعـــار األغــذيــة  ــفـ االرتـ
والمشروبات من معدل نحو 
132.9 إلــى معدل نحو 135.1 

.)%1.7 +(
وتشير النشرة إلــى ارتفاع 
المعدل الموزون للفائدة على 
الودائع من نحو 1.424% في 

الربع الثاني من عام 2022 إلى 
نحو 1.590% في الربع الثالث 
ــــن عــــــام 2022، أي بــنــســبــة  مـ
ــنــــوي بــلــغــت  ارتـــــفـــــاع ربــــــع ســ
نــحــو 11.7%، وارتـــفـــع كــذلــك 
المعدل الموزون للفائدة على 
القروض من نحو 3.734% إلى 
نحو 4.024% للفترة نفسها، 
أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي 

بلغت نحو %7.8.
وبــلــغ حــجــم ودائــــع القطاع 
الخاص لدى البنوك المحلية 

نــحــو 35.959 مــلــيــار ديـــنـــار، 
منخفضا من مستوى 36.237 
 في نهاية الربع الثاني، 

ً
مليارا

أي بـــنـــســـبـــة انــــخــــفــــاض ربــــع 
سنوي بلغت نحو - %0.8.

، ارتـــفـــعـــت مــطــالــب 
ً
ــرا ــ ــيـ ــ وأخـ

البنوك المحلية على القطاع 
الــــخــــاص إلـــــى نـــحـــو 43.657 
مليار دينار، من نحو 43.130 
 في نهاية الربع الثاني، 

ً
مليارا

أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي 
بلغت نحو %1.2.

ذكر تقرير »الشال« أنه بمالحقة مسار النفقات العامة لنفس 
الحقب األربع المذكورة في الفقرة السابقة، نالحظ أن النفقات 
العامة مجرد متغّير تابع بشكل شبه كامل في ارتفاعها مع 
كل ارتفاع في اإليرادات النفطية، لكنها غير مرنة وال تنخفض، 
إنما ترتفع في معدلها حتى في حالة انخفاض إيرادات النفط. 
ففي الحقبة األولى )1960/ 1961 -  1975/ 1976(، كان معدل 
، وكانت مصارف تلك 

ً
النفقات العامة 300 مليون دينار سنويا

األمــوال نظيفة وحصيفة، فكان التعليم والخدمات الصحية 
والبنى التحتية وغيرها أفضل، وكان الفاقد بسبب الفساد أو 

 إن وجد.
ً
سوء اإلدارة ضئيال

وكانت حصافة متصلة من الفترة التي سبقتها، فقد كان 
إجمالي دخل الكويت من النفط 3.5 ماليين جنيه إسترليني 
لــلــفــتــرة 1950/1945، وأول مــصــارفــهــا كــانــت إنــشــاء الــكــويــت 
أول مستشفى حكومي عــام 1949، كما وضعت أســس البناء 

للسنوات التالية في أول خطة لها.
وفي خمسينيات القرن الفائت، وضعت الكويت أسس البناء 
البشري، وتم رصد 90 مليون جنيه إسترليني ألول خطة تنمية 
في النصف األول من الخمسينيات، وبحلول عام 1959 كان في 
 بمراحل التعليم، يتوزعون على 27 

ً
مــدارس الكويت 45 ألفا

ألف طالب و18 ألف طالبة، وتم بناء ثانوية الشويخ وتمويل 
االبتعاث الدراسي للخارج والحرص على جلب أفضل المعلمين 
من الخارج، وأسست الكويت أول صندوق سيادي في العالم.

وقام القطاع الخاص بدوره في صناعة النشاط االقتصادي 
بتأسيس أول بنك تجاري و3 شركات متخصصة بقطاع النفط، 
وشركة طيران وشركة مطاحن وشركة سينما، وكانت بداية 

تنويع حقيقي لمصادر الدخل.
في الحقبة التالية )1977/1976 -  1993/1992(، ارتفع المعدل 
السنوي للنفقات العامة لنحو عشرة أضعاف أو من 300 مليون 
دينار إلى 3.101 ماليين، ولكن أهمية وجدوى مصارفه انحدرت 
، فمستوى منشآت التعليم انحدر، ومقارنة جودة مبنى 

ً
كثيرا

ثــانــويــة الــشــويــخ مقابل مباني -  مـــدارس -  جامعة الكويت 
المشتتة أو حتى مبناها الجديد واضحة، ومباني المستشفى 
األميري والصباح مقارنة بمتاهات مستشفى مبارك والعدان، 
وبدأ فساد وانحدار مستوى التعليم والخدمات العامة والبنى 

التحتية.
والحقبة الثالثة )1994/1993 -  2007/2006( كانت حقبة 
فيها بعض الحصافة في جانب السيطرة على حجم النفقات 
العامة وليس مصارفها أو استخداماتها، وبلغ فيها المعدل 
السنوي للنفقات العامة نحو 5.025 ماليين ديــنــار، بزيادة 

بنحو 62 بالمئة عن معدل الحقبة السابقة لها.
وسبب ضبط النفقات في جانب منه كان خسارة الكويت 
نحو 65 بالمئة من حجم احتياطي األجــيــال القادمة بسبب 
الغزو وتكاليف تمويل الحرب وإعـــادة بناء ما دّمــرتــه، ومن 
جــانــب آخــر بسبب تغّير إيــجــابــي فــي نوعية القائمين على 

 .
ً
 مؤقتا

ً
المالية العامة، ولكنه كان وعيا

ورغــم ذلــك، كانت حقبة بلغ فيها معدل اإليــرادات النفطية 
نحو 112 بالمئة من جملة النفقات العامة، وكانت أسعار النفط 
 في بدايات العقد األول من األلفية الثالثة.

ً
 كبيرا

ً
قد تلقت دعما

وقد كانت الحقبة األخيرة )2008/2007 -  2022/2021( كانت 
ي القيمة وحجم 

َ
األســوأ من زاويــة االنفالت المالي من ناحيت

الفساد ضمنه، ومعظم فضائح الفساد الكبرى التي نعرفها 
ت مــن رحــم تلك الحقبة، وإن مــهــدت لها الحقبة   جـــاء

ً
حــالــيــا

السابقة في قضايا سرقة االستثمارات وناقالت النفط.
 
ً
وبلغ معدل النفقات العامة فيها 18.210 مليار دينار، مرتفعا
بنحو 3.6 أضعاف عن معدل الحقبة التي سبقتها، حدث ذلك 
-  كما أسلفنا -  رغــم تــعــّرض ســوق النفط لـــ 3 نكسات، وكل 
مصارف تلك األموال انحدرت في إنتاجيتها، سواء إن كان على 
مستوى بناء رأس المال البشري، أو مستوى الخدمات العامة، 
ولكن استمرار نمو تلك النفقات على فسادها ورداءتها حتى 
، كما نعرض له في الفقرة الالحقة.

ً
لو قبلنا به، بات مستحيال

قال تقرير الشال االقتصادي، 
إنـــــه فــــي عـــلـــم الـــمـــالـــيـــة الــعــامــة 
التقليدي، اإليرادات العامة هي 
ضريبية فــي معظمها، وحتى 
ــلـــك اإليــــــــــــرادات نــامــيــة  تــــكــــون تـ
ــّد مـــن ضــمــان  ومـــســـتـــدامـــة، ال بــ
ــال مــنــافــســة، وال بــّد  ــمـ بــيــئــة أعـ
مــن الــعــمــل عــلــى ضــمــان نشاط 

اقتصادي متناٍم على الدوام. 
، نصيب 

ً
ففي بريطانيا مثال

مساهمة الــدخــل الضريبي 74 
بالمئة، ومثلها في سنغافورة، 
ترتفع في السويد إلى نحو 83 
بالمئة، وتنخفض في الواليات 
ــة إلـــــى 65  ــيـ ــيـــركـ الـــمـــتـــحـــدة األمـ
بــالــمــئــة، وفـــي دول نفطية مثل 
النرويج تبلغ نحو 77 بالمئة، 
وفي االقتصاد السعودي، وهو 
ــــروع تــنــويــع  ــــشـ ــــي بـــــدايـــــات مـ فـ
مـــصـــادر دخـــلـــه، تــبــلــغ نــحــو 33 

بالمئة.
ووفـــق »الــشــال« فــي الكويت، 
ليس هــنــاك اقــتــصــاد، بــل هناك 
مــالــيــة عــامــة ال يــنــطــبــق عليها 
تعريف المالية العامة في علم 
المالية العامة، تمول الضريبة 
ــة بــنــســبــة 2.5  ــامـ ــعـ نــفــقــاتــهــا الـ
بالمئة فقط، وصلب إيراداتها 
العامة هو استبدال أصل بنقد، 
أي اســتــخــراج نفط واستبداله 
بــــدوالر أمــيــركــي، لــذلــك تصبح 
مخاطره عالية؛ إن لم تستثمر 
حــصــيــلــتــهــا فـــي خــلــق مــصــادر 
ــا فــشــلــت  ــلـــة، وهـــــو مــ دخـــــل بـــديـ
ـــ 60  الــكــويــت فــيــه عــلــى مــــدى الــ

 الماضية. 
ً
عاما

ــربــــع األول  أفــضــلــهــا كـــــان الــ
 الممتد من 

ً
من تلك الـ 60 عاما

الــســنــة الــمــالــيــة )1961/1960 
1976(، وقــــد بلغت   /1975   -
اإليــرادات العامة النفطية فيها 
ــن حــجــم  نـــحـــو 195 بـــالـــمـــئـــة مــ
الــنــفــقــات الـــعـــامـــة، لـــذلـــك كــانــت 
حقبة تعززت فيها احتياطيات 
الــــكــــويــــت الــــمــــالــــيــــة، وشــــهــــدت 
ــــدوق  ــنـ ــ ــا إنـــــــشـــــــاء صـ ــهــ ــتــ ــايــ ــهــ نــ
احـــتـــيـــاطـــي األجــــيــــال الـــقـــادمـــة، 
ــل منذ  ــانـــت الــحــقــبــة األفـــضـ وكـ

االستقالل.
ــــت  ــانـ ــ  كـ

ً
ــا تـــــــمـــــــامـــــــا ــ ــهـ ــ ــسـ ــ ــكـ ــ عـ

ـــ 15 التالية   حــقــبــة الــســنــوات الـ
 ،)1993/1992  - 1977/1976(
فــبــعــد ارتــــفــــاع شـــديـــد ألســـعـــار 
ــان الـــثـــورة اإليــرانــيــة  ــ الــنــفــط إبـ

ــاَمـــي 1979 و1980، انــتــكــس  عـ
 ،

ً
 وإنتاجا

ً
ســوق النفط أســعــارا

ــرطـــت مــنــظــمــة أوبــــك  ــفـ حـــتـــى انـ
في ديسمبر 1985، وزامــن ذلك 
بــدء انــفــالت السياسة المالية، 
مما ضاعف مــن معدل اإلنفاق 
السنوي لتلك الحقبة، ليصبح 
10 أضـــعـــاف مــســتــوى الــحــقــبــة 

التي سبقتها. 
ــد أصـــــــاب الــــــــــرواج ســـوق  ــ وقــ
الــنــفــط بــعــدهــا، بــســبــب ظــاهــرة 
النمو الصيني غير المسبوق 
ـــ 15 ســنــة الــالحــقــة  فـــي فـــتـــرة الــ
)1994/1993 -  2007/2006(، رغم 

انتكاسة نمور آسيا عام 1997، 
 رواج اقتصاد 

ً
وعــّوضــه الحــقــا

عــالــمــي اصــطــنــاعــي فـــي بــدايــة 
األلــفــيــة الثالثة، بسبب انفالت 
السياسات النقدية، الذي انتهى 
بأزمة عام 2008 الكبرى، وبلغت 
إيـــــــــرادات الـــنـــفـــط خـــاللـــهـــا 112 
بالمئة من حجم النفقات العامة 
الــتــي طــالــهــا بــعــض االنــضــبــاط 
فــي تسعينيات الــقــرن الــفــائــت، 
ولم يزد معدل نمو نفقات تلك 
الحقبة سوى بنحو 62 بالمئة 
عن معدل الحقبة السابقة لها. 

 
ً
وفــــــــي حــــقــــبــــة الـــــــــ 15 عــــامــــا

 2008 /2007 ( ة  ألخـــــــــــــيـــــــــــــر ا
-  2022/2021( أصـــيـــب ســوق 
الــنــفــط بــثــالث نــكــســات؛ األولـــى 
ه تعافى 

ّ
بعد سبتمبر 2008، لكن

، بــســبــب تــعــافــي 
ً
مــنــهــا ســـريـــعـــا

االقتصاد العالمي بفعل التوسع 
الـــشـــديـــد لــلــســيــاســات الــمــالــيــة 
والــنــقــديــة، ثــم انتكاسة خريف 
2014 واستمرت معاناته حتى 
ــك الــعــقــد، ثـــم أصــيــب  ــر ذلــ ــ أواخــ
بنكسته الــثــالــثــة إبــــان جائحة 
كــــورونــــا، وتــعــافــى بــســبــب بــدء 
رواج أداء االقــتــصــاد العالمي، 
ـــى ســـــوق الـــنـــفـــط دفــعــة 

ّ
ــم تـــلـــق ثــ

كبيرة بسبب الحرب الروسية 
-  األوكــرانــيــة، وغــطــت إيــراداتــه 
خــــالل تــلــك الــحــقــبــة نــحــو 103 
ــن إجـــمـــالـــي الــنــفــقــات  بــالــمــئــة مـ
ـــاء مـــعـــظـــم الـــدعـــم  ــ ــامــــة، وجــ ــعــ الــ
ألسباب استثنائية في السنتين 
األخيرتين، وخالل تلك الحقبة 
 السياسة المالية 

ً
انفلتت تماما

الــمــحــلــيــة، وأعـــلـــنـــت الــحــكــومــة 
 -  احتمال عجزها عن 

ً
-  رسميا

دفع الرواتب واألجور في صيف 
عام 2020.

أمــا الــســنــوات الـــ 15 القادمة 
 )2037/2036  - 2023/2022(

فـــســـوف تـــكـــون ســـنـــوات حــرجــة 
من زاوية هبوط إيرادات النفط، 
وزاويــــــــة الـــضـــغـــوط الــطــبــيــعــيــة 
لـــزيـــادة الــنــفــقــات الــعــامــة، وفــي 
ــرادات الــنــفــطــيــة، وإلــى  ــ شــق اإليــ
جــانــب مــخــاطــر أداء االقــتــصــاد 
 
ً
الـــعـــالـــمـــي الـــضـــعـــيـــف، شـــامـــال

الصين، سيتعّرض النفط لحرب 
مماثلة لما تعّرض له بعد وقف 
تصدير النفط الــعــربــي للغرب 
في أكتوبر 1973، والذي انتهى 
بانفراط »أوبــك«، نتيجة صراع 
أعضائها على حصص اإلنتاج، 
كــمــا ســيــتــعــّرض لــحــرب بيئية 

وأخـــرى مــن تقنيات الــوقــود 
النظيف. 

ــر بــتــلــك  ــكــ ــبــ ــمــ والـــــــوعـــــــي الــ
الـــحـــقـــيـــقـــة ومــــــا تــتــطــلــبــه مــن 
ضبط لمصارف تلك اإليرادات، 
ومــــــن أجــــــل مـــســـتـــقـــبـــل مـــئـــات 
األلــوف من الشباب القادمين 
إلــى ســوق العمل، إلــى جانب 
متطلبات حياتهم الضرورية 
األخـــــــرى، ســيــصــبــح الــفــاصــل 
بــيــن االســـتـــقـــرار أو الــضــيــاع، 
هـــو مــضــمــون مـــا نــتــخــذه من 
ــوم فــــي حــصــافــة  ــيــ قـــــــــرارات الــ

إنفاق اإليرادات العامة.
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ــرب إلـــى  ــ ــــوق الـــتـــدويـــر أقــ يـــعـــد سـ
ــيـــة بــالــنــســبــة  ــفـــطـ ــنـ ــات الـ ــاعــ ــنــ الــــصــ
ــــل   داخـ

ً
ــه مــــــــــوردا ــفـ ــويـــت، بـــوصـ ــكـ ــلـ لـ

الــدولــة، وبــاإلمــكــان االســتــفــادة منه 
كـــرافـــد مــهــم لــاقــتــصــاد الــكــويــتــي، 
وقـــــد ذكـــــر رئـــيـــس مــجــلــس االدارة 
والمدير العام للهيئة العامة للبيئة 
الكويتية عبدالله الحمود الصباح، 
في تصريح صحافي عام 2016 أن 
حجم ســوق التدوير بلغ نحو 100 
مليون دوالر سنويا، وطبقا آلخر 
إحصائية لعام 2022، ينتج الفرد 
 
ً
فــي الكويت شهريا 51 كليوغراما
من النفايات السكانية، بمعدل 1.7 

كلغ للفرد يوميا.
ووفقا لبلدية الكويت، فقد أنفقت 
الـــبـــاد نــحــو 628 ألـــف ديـــنـــار لـــردم 
الــنــفــايــات عـــام 2022، بــعــد أن كــان 
حجم اإلنفاق بحدود 297 ألف دينار 
لألعوام الثاثة 2019 و2020 و2021. 
ــر إحـــصـــائـــيـــة لــعــام  ــ وتـــكـــشـــف آخـ
2022 أن الـــفـــرد فـــي الــكــويــت ينتج 
 من النفايات 

ً
 51 كيلوغراما

ً
شهريا

 ،
ً
السكانية بــمــعــدل 1.7 كــلــغ يــومــيــا

فــي حين تــذكــر البلدية أن الكويت 
أنــفــقــت نــحــو 628 ألـــف ديــنــار لــردم 
ــام 2022 بـــعـــد أن  ــ الـــنـــفـــايـــات فــــي عـ
كان حجم اإلنفاق بحدود 297 ألف 
دينار لألعوام الثاثة )2019 و2020 
و2021(، وهي مقبلة على مناقصة 
جــديــدة لــثــاث ســنــوات بعد انتهاء 
عــقــد الــشــركــة الــحــالــيــة بنحو 4200 

مليون دينار.
 لـــــألرقـــــام الــــــصــــــادرة مــن 

ً
ووفـــــقـــــا

الــبــلــديــة فــــإن كــمــيــة ردم الــنــفــايــات 
اإلنشائية غير المدورة لعام 2022 
بلغت 2.200 مليون طن، وفي 2021 
بلغت نحو 2.474 مليون طن، وفي 
عام 2020 نحو 3.028 مايين طن، 
ــك يـــعـــارض إحــصــائــيــة اإلدارة  ــ وذلـ
العامة لإلحصاء التي تبين أن كمية 
النفايات اإلنشائية وأنقاض البناء 
الواردة إلى مواقع الردم لعام 2020 

بلغت 11.257 مليون طن.

نبش القمامة

ــن الـــمـــشـــاهـــد الـــتـــي مـــــرت عــلــى  مــ
الكثير قــيــام بعض العمالة بنبش 
 عــن حــديــد أو ورق 

ً
القمامات بحثا

أو بـــاســـتـــيـــك أو ألـــمـــنـــيـــوم، حــتــى 
يــقــومــوا ببيعها لــلــمــصــانــع بسعر 
أقــل مــن شــركــات تجميع النفايات، 
فهذه العمالة التي تجمع النفايات 
ال تجمعها إال بــمــوجــب إيــعــاز من 
بعض الشركات, أو يقومون ببيعها 
ألشخاص بسعر منخفض، وهؤالء 
يــبــيــعــونــهــا لــلــمــصــانــع والـــشـــركـــات 
سواء مختصصة بإعادة التدوير أو 
بتجميع النفايات أو بإنتاج الورق 

أو الحديد أو أي سلعة أخرى.

 ال رقابة على العمالة المختلسة 
وال على المصانع التي تنتج كمية 
أكبر من السعة القانونية المسموح 
بـــهـــا، فــكــل مــصــنــع لـــه ســعــة إنــتــاج 
معينة إال أن البعض ال يلتزم بها، 
فعلى سبيل الــمــثــال فــي عــام 2020 
طلبت إحـــدى الــشــركــات المختصة 
في التجارة العامة والمقاوالت من 
الهيئة العامة للصناعة السماح لها 
بتصدير 800 ألــف طــن مــن الحديد 
و10 آالف طـــن مـــن األلــمــنــيــوم و10 
آالف طــن مــن الستيل و5 آالف طن 
من النحاس و41 ألف طن من معادن 
مختلفة مع باستيك خارج الكويت. 
كما أن بعض الشركات تصدر الكثير 
من الورق المكبوس إلى قطر والهند 
والصين عن طريق ميناء الشويخ 
عــلــى أســــاس أنــــه الـــفـــائـــض، ويــجــب 
النهوض بالصادرات لدولة الكويت.
ويــجــب على كــل أي جهة قبل أن 
تصدر أي سلعة أن تعرضها على 
المصانع داخــل الكويت، وإذا ثبت 
عـــــدم حـــاجـــتـــهـــا لــــه يـــتـــم تـــصـــديـــره، 
ــذه الــعــمــلــيــة بـــل ما  ولـــكـــن ال تــتــم هــ
يــتــم هـــو ســــوق ســــــوداء لــلــنــفــايــات، 
إذ يتم االســتــحــواذ على الحصص 
ــديــــد أو  ــراب الــــحــ ــ ــكـ ــ كـــــالـــــورق أو سـ
الباستيك، وجميع هــذه النفايات 
يتم جمعها بطرق غير قانونية في 
السكراب وأمغرة، وبالتالي خروج 
هـــذه الــنــفــايــات إلـــى خــــارج الــكــويــت 
يــجــعــل الــمــصــانــع المحلية تضطر 
الستيرادها وبسعر أعلى منه إذا تم 

شراؤها من داخل الكويت.

أسعار النفايات الصلبة 

وبــنــاًء عــلــى أحـــد قــــرارات اللجنة 
فـــي الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــصــنــاعــة فــإن 
على الــمــصــدر الــتــقــدم بكتاب يبين 
فــيــه عــرضــا مبدئيا لبيع الكميات 
المتوافرة لديه للمصانع المحلية، 
عـــلـــى أن يـــكـــون الـــســـعـــر مــنــخــفــضــا 
عــن السعر العالمي بنسبة 20 في 
المئة للمصانع المحلية، ويسمح 
للمصانع المحلية بتخزين المواد 
األولـــويـــة الـــازمـــة لــإلنــتــاج بنسبة 
زيــــــــادة 50 فــــي الـــمـــئـــة عــــن الـــطـــاقـــة 
الــمــســمــوحــة ومـــا يــعــرض يــمــكــن له 

تصديره. 
وتشتري المصانع بسعر 60 في 
الــمــئــة مــن الــســعــر الــعــالــمــي للسلع، 
ــن مــن  ــطــ فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل الــــمــــثــــال، الــ
األلمنيوم بـ 413 دينارا، ويتغير مع 
تغير السعر العالمي في كل ساعة 
حتى إغاق السوق، وسعر الطن من 
أكــيــاس الــنــايــلــون بـــ 70 ديــنــارا، وال 
يقل طن الباستيك عن 120 دينارا، 
أمــا فــي الــســكــراب فــوصــل سعر طن 
ــار، وطــن  ــنــ االلـــمـــنـــيـــوم إلــــى 500 ديــ
 وأسعار السكراب 

ً
الحديد 150 دينارا

لألفراد وتزيد بعد بيعها للمصانع 
من قبل المشتري بهذه األسعار.

ومــن الــواضــح أن الــكــويــت مليئة 
بــالــنــفــايــات الــتــي يــمــكــن االســتــفــادة 
 إال أن الـــســـوق تعمه 

ً
مــنــهــا ســريــعــا

ــى تــنــظــيــم  ــ ــ ــاج إلـ ــتــ ــحــ ــفــــوضــــى ويــ الــ
مـــــشـــــتـــــرك مــــــــن وزارة الـــــتـــــجـــــارة 
والبلدية والهيئة العامة للصناعة، 
والهيئة العامة للبيئة، وبناء على 
االجتماعات التي تتم بين الشركات 
والـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة فــــإن الــشــركــات 
ليس لها قــدرة على التخزين، فقد 
تعذر البعض بأن تخزين الكميات 
يمكن أن يتسبب في حريق المصنع 
ويجب تصديره، وعلل البعض اآلخر 
ــأن الـــســـوق الــكــويــتــي مــكــتــٍف  ذلــــك بــ
ومن الضروري تصديره حتى يتم 

االستفادة منه.

تجميع وفرز

ال يوجد سوق تدوير حقيقي في 
الكويت، فعدد المصانع التي تجمع 
الــســلــع أكــثــر مــن مــصــانــع الــتــدويــر، 
ــذه الــمــصــانــع تـــقـــوم بــتــصــديــره  ــ وهـ
ــن بــيــعــه  ــ ــر مـ ــثــ ــكــــويــــت أكــ ــارج الــ ــ ــخـ ــ لـ
داخليا، كما تبين أن هناك حوالي 
11 مكانا غير مرخص لها بتجميع 
وفــرز الـــورق بــأنــواعــه، وهــذا بــدوره 
يؤثر على المصانع القانونية، وقد 
تــم بــيــع نـــوع occ مــن الــــورق خــارج 
الكويت بسعر يتراوح بين 45 و48 
دينارا من إحدى الشركات الكويتية.

 الــمــواد الــقــابــلــة إلعــــادة الــتــدويــر 
تعتبر ثروة وطنية، لذلك بدأت دول 
الــخــلــيــج فــي تخصيص أمــاكــن لها 
ومنعت تصديرها نهائية للحاجة 
المستقبلية، على الكويت أن تخطو 
لـــهـــذه الــخــطــوة الـــضـــروريـــة وتــقــوم 
بمنع التصدير بشكل كلي والقيام 

بــزيــادة أمــاكــن التخزين للنفايات، 
ــلــــزم الـــشـــركـــات  فـــمـــنـــع الـــتـــصـــديـــر يــ
بالبيع المحلي، مما يؤدي إلى زيادة 
شركات التدوير والتصنيع، وهذا 
بــدوره يؤدي إلى زيــادة الصناعات 

المحلية.
كما أن هناك بعض العمالة تقوم 
بأخذ »الكراتين« وتخزينها بهدف 
تصديرها وهي من تقوم باستنزاف 
هذه الثروة لعدم استخدامها بشكل 
صـــحـــيـــح، الســـيـــمـــا وأن الــحــكــومــة 
مــســاهــمــة بــشــكــل مـــبـــاشـــر فــــي هـــذا 
االســتــنــزاف عــن طــريــق عـــدم تفعيل 

القوانين الازمة وعدم المحاسبة.

ً
السلع األكثر طلبا

الباستيك والـــورق يعتبران من 
أكثر النفايات األساسية المرشحة 
إلعــادة التدوير حيث تشكل 40 في 
المئة مــن إجمالي توليد النفايات 
ــة فــــــي الـــــكـــــويـــــت، ولــــديــــنــــا  ــبــ ــلــ الــــصــ
مصنعان فقط إلعادة تدوير الورق، 
ــدة مــصــانــع لتجميع  ــود عــ ــ مـــع وجـ
ــورق، بـــاإلضـــافـــة لـــشـــركـــات تــقــوم  ــ ــ الـ
ــبـــســـه دون أن  ــرتــــون وكـ ــكــ بــــأخــــذ الــ
يكون لها ترخيص صناعي وهذه 
الــشــركــات تــقــوم بالتحكم بالسعر، 
كــــمــــا أن هــــنــــاك بــــعــــض الــــشــــركــــات 
توفر نفايات الكرتون والــورق غير 
، وفــي عــام 2020 

ً
الــمــوجــودة حــالــيــا

كانت بعض الشركات تقوم بشراء 
 والشركات 

ً
طــن الـــورق بـــ 21 ديــنــارا

األخـــــــــرى تــــقــــوم بـــــشـــــراء الــــطــــن مــن 
 مما يتسبب 

ً
الجمعيات بـ 25 دينارا

بخسارة عند البيع.
يشكل الباستيك نسبة كبيرة من 
نفايات الكويت لكن ال يوجد سوى 
8 مصانع إلعادة تدوير الباستيك 
- مع األخــذ بعين االعتبار بعضها 

مغلق، و16 بانتظار الموافقات من 
الهيئة العامة للصناعة، هذا بدوره 
يثبت عــدم جدية العمل فــي تدوير 
الــبــاســتــيــك، كــمــا أن الــبــعــض يقوم 
بخلط مـــواد أخـــرى مــع الباستيك 

مما يزيد الكمية المنتجة.

وعي تدويري

يــوجــد الـــيـــوم حـــوالـــي 50 شــركــة 
إلعادة التدوير بانتظار الموافقات 
من الهيئة العامة للصناعة، بعضها 
 إلعادة 

ً
منذ 2003، من بينها 16 طلبا

تدوير الباستيك، و9 طلبات إلعادة 
ــارات و4 طلبات إلعــادة  تدوير اإلطـ
الـــــورق. وإحــــدى مــشــكــات الــتــدويــر 
ــــي نـــقـــص شـــركـــات  ــكــــويــــت هـ ــــي الــ فـ
إعادة التدوير، فكلما زادت شركات 
التدوير بالعدد المعقول زاد الوعي 
المجتمعي بعمليات إعادة التدوير 
من خال ما تقدمه شركات التدوير 
ــرامــــج، فــالــتــنــافــس  مـــن إعـــانـــات وبــ
مــطــلــوب فــي قــطــاع الــتــدويــر ويــعــزز 
الــتــعــامــل الــصــحــيــح مـــع الــنــفــايــات، 
حــيــث إن بــعــض الــشــركــات تتعامل 
مـــع الــقــمــامــة بــالــقــلــيــل مـــن الفحص 
والفرز مما يؤدي إلى تلوث ومخاطر 

صحية.
ونــســبــة للهيئة الــعــامــة للبيئة، 
فإن مصانع إعــادة التدوير القائمة 
، حيث تشكل 

ً
ال تتجاوز 30 مصنعا

مصانع إعـــادة تــدويــر الباسيك 9 
ــارات 7  ــ مــصــانــع يليها تــدويــر اإلطــ
مــصــانــع، وتـــدويـــر الـــــورق وتـــدويـــر 
األخشاب وتدوير المواد اإلنشائية 
وتــدويــر زيــوت المحركات وتدوير 
ــة يــــتــــواجــــد  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــرسـ ــ مــــخــــلــــفــــات خـ
مصناعان لكل منهم، ومصنع واحد 
لــكــل مـــن إعـــــادة تـــدويـــر الــبــطــاريــات 

وزيوت الطعام واألقمشة.
 و50 

ً
 قــائــمــا

ً
حــوالــي 30 مــصــنــعــا

شــركــة بــانــتــظــار الــمــوافــقــات تعطي 
انــطــبــاع بــوعــي تــدويــري قــــادم، لكن 
ــتـــطـــور هــــو ســـوء  ــا يـــعـــوق هـــــذا الـ مــ
إدارة قطاع النفايات والــذي يعتبر 
مسؤولية عــدة جهات حكومية من 
الـــواضـــح أنــهــا ال تــبــالــي فـــي اآلثـــار 
السلبية على صحة االنسان والبيئة، 
ــمـــاح لــمــصــانــع  واإلســـــــــراع فــــي الـــسـ
التدوير وتنظيمها من حيث وضع 
قوانين وتشريعات تمنع التصدير 
ــراقــــب عــمــلــيــات إعــــــادة الــتــدويــر  وتــ
وتشجع على المنافسة يعجل عجلة 

سوق التدوير في الكويت.
 

مرادم النفايات

الجدير بالذكر أن مرادم النفايات 
 إال أن 

ً
فــي الــكــويــت تبلغ 19 مــردمــا

المؤهل منها 3 مـــرادم فقط، وهــذه 
ــات الــــتــــي يــــتــــم تــجــمــيــعــهــا  ــايــ ــفــ ــنــ الــ

والتخلص منها بشكل سلبي يؤثر 
، وتعد 

ً
 وبــيــئــيــا

ً
عــلــى الــبــلــد صــحــيــا

تكلفة معالجة آثــارهــا أعلى بكثير 
ــداد وتــشــغــيــل أنظمة  ــ مـــن تــكــلــفــة إعـ
 ألطــلــس 

ً
ــا ــقــ ــايـــات، ووفــ ــفـ ــنـ إلدارة الـ

إدارة النفايات في الكويت الصادر 
عن هيئة البيئة فــإن تكلفة اإلنفاق 
على جمع النفايات والتخلص منها 
بــلــغــت 285 مــلــيــون ديـــنـــار ســنــويــا، 
وبالنسبة للبلدية فقد بلغت تكلفة 
ردم النفايات اإلنشائية والصلبة 
لــعــام 2022 نــحــو 628 ألـــف ديــنــار، 
بعد أن كان اإلنفاق في حــدود 297 
ألـــف ديــنــار لـــألعـــوام الــثــاثــة 2019 

و2020 و2021.
ــق بــــالــــنــــفــــايــــات  ــلــ ــعــ ــتــ وفـــــيـــــمـــــا يــ
اإلنـــشـــائـــيـــة، فــقــد تـــم تــحــويــل نحو 
1.292 مليون طن لمصنعي التدوير 
في عام 2022م، و1.786 مليون طن 
فــي عــام 2021، و2.079 مليون طن 
في عــام 2020، و3.744 مايين طن 
فـــي عــــام 2019، إذ يــســتــقــبــل مــوقــع 
جنوب الدائري السابع )أكبر المواقع 
( كمية مــن النفايات 

ً
العاملة حاليا

ــادل 60 فــــي الـــمـــئـــة مــــن الــكــمــيــة  ــعــ تــ
، أمــا 

ً
الــنــاتــجــة فـــي الــكــويــت ســنــويــا

بقية الــمــرادم فمازالت المخاطبات 
بين الجهات سارية من غير أي تقدم.
وفيما يتعلق بالنفايات الصلبة 
)الـــنـــفـــايـــات الــمــنــزلــيــة، والـــزراعـــيـــة، 
والتجارية( فقد تم ردم نحو 3.129 
مايين طن في عــام 2022، و3.461 
مايين طن في عــام 2021، و3.210 
مايين طن في 2020، و2.925 مليون 

طن في 2019.
 لــإلدارة العامة لإلحصاء، 

ً
ووفقا

فــإن مــا يتم تــدويــره مــن المخلفات 
ــقــــاض الـــبـــنـــاء لــعــام  اإلنـــشـــائـــيـــة وأنــ
2020 ال يشكل ســوى 17.8 بالمئة 
مــن إجــمــالــي الــنــفــايــات لــعــام 2020، 
فــقــد تـــم تــحــويــل كــمــيــة 2.440 طن 
إلــــى مــصــانــع الـــتـــدويـــر وردم نحو 
11.275 مليون طــن، أمــا المخلفات 
الــواردة لمحطة معالجة المخلفات 
الصناعية الصلبة بالشعيبة، فقد 
تبين أن هناك انخفاضا للمخفات 
الخطيرة والخاملة لسنة 2020 عن 
سنة 2019، حيث بلغت المخلفات 
الـــصـــلـــبـــة نـــحـــو 60.316 ألـــــف طـــن، 
بانخفاض 4.039 آالف، وبنسبة 6.3 
بالمئة، أمــا المخفات الخاملة فقد 
انخفضت بنسبة 55.5 بالمئة بنحو 

17.9 ألف طن.
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سوق تدوير النفايات... »ثروة« مهدرة
 للتدوير في انتظار الموافقات وبعضها منذ 2003

ً
50 مصنعا

حصة المطيري
بإيعاز من بعض الشركات والمصانع التي تستغل حاجة العمالة السائبة، 

تشارك تلك العمالة في استغالل مورد مهم من موارد الكويت، عبر جمع 
النفايات وبيعها لتلك المصانع بأقل األسعار، حتى باتت هناك سوق سوداء 
للنفايات. وألنه ال رقابة عليها، تقوم بعض المصانع باالستفادة من النفايات 

عبر تصديرها خارج الكويت، رغم وجود القرار رقم 7 لسنة 2020، الذي يحظر 

على جميع الشركات والمؤسسات واألفراد تصدير النفايات القابلة للتدوير، 
والمتمثلة في الزيوت المستعملة، والورق المستخدم، والزجاج، والنفايات 

 عن القرار )6 /2020( بشأن منع تصدير البطاريات 
ً
البالستيكية، فضال

المستعملة والحديد واأللمنيوم إلى خارج الكويت.
 
ً
 يحتاج إلى إدارة واعية اقتصاديا

ً
 مهما

ً
 اقتصاديا

ً
وتشكل النفايات مصدرا

 حتى يتم استغالله بالشكل الصحيح، فسوق التدوير ضخم والنفايات 
ً
وتنظيميا

 على 
ً
تعتبر ثروة داخلية ال بّد من المحافظة عليها لالستفادة منها مستقبال

 من حرقها في المرادم، حيث يكون لذلك 
ً
الصعيدين االقتصادي والبيئي، بدال

 عن التكلفة المستقبلية 
ً
أثر بيئي سيئ وزيادة في التكلفة الحالية للردم، فضال

.
ً
التي ستكون ضرورية لمعالجة اآلثار السلبية والخطيرة الناجمة عن الردم حاليا

النفايات اإلنشائية والصلبة خالل 10 سنوات

السنة
النفايات اإلنشائية 
غير المدورة )طن(

النفايات الصلبة التي تم 
ردمها )طن(

20135.903.4322.018.302

20147.246.9862.097.773

20154.135.4802.261.432

20164.076.7642.325.205

20175.918.2882.546.648

20185.661.8082.725.457

20196.709.1272.925.473

20203.028.5853.210.269

20212.474.8243.461.970

20222.200.3103.429.924

 النفايات الطبية في ازدياد 
في آخر إحصائية صادرة عن اإلدارة العامة لإلحصاء فيما 
يتعلق بالنفايات الطبية، يتبين أن كمية النفايات الخطيرة 
زادت بنسبة 312.5 بالمئة من عام 2011 حتى عام 2020، وقد 
بلغت كمية النفايات الطبية الخطيرة التي تم حرقها عام 2020 
حجم 10.692 مايين كيلوغرام، بزيادة 60.8 في المئة عن سنة 
2019، البالغة 6.648 مايين كيلوغرام، وتم حرق 4.277 مايين 
كيلوغرام في محرقة الشعيبة 2، و3.432 مايين كيلوغرام في 
محرقة كبد 1، أما في محرقة الشعيبة 1 فقد تم حرق أقل كمية 

2.983 مليون كيلوغرام.

الباستيك والورق أكثر 
النفايات المطلوبة 

إلعادة التدوير

عمالة يخزنون 
»الكراتين« بهدف 

تصديرها

تم تحويل نحو 1.292 
مليون طن لمصنعي 

التدوير العام الماضي

https://www.aljarida.com/article/12609
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»برقان« يختتم 2022 بحصد 4 جوائز من »غلوبال فاينانس«
 بين مصارف الكويت بمتوسط تقييم 4.7

ً
التطبيق الرقمي للبنك هو األعلى تصنيفا

مع انتهاء عام 2022، الذي شهد 
إطــاق العديد من الحلول الرقمية 
الــمــمــيــزة، اخــتــتــم بــنــك بــرقــان الــعــام 
ــن مــجــلــة  ــ ــز مـ ــ ــوائـ ــ بـــحـــصـــد أربـــــــع جـ
 
ً
غلوبال فاينانس العالمية، فضا
ــن تــــتــــويــــج تـــطـــبـــيـــقـــه الـــمـــصـــرفـــي  ــ عـ
الرقمي بأعلى تصنيف على متجر 
 Store Google ومتجر App Store
Play في الكويت، بمتوسط تقييم 

.4.65
ــل الـــــــــجـــــــــوائـــــــــز األربــــــــــــع  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــشـ ــ ــ وتـ
ــــي حـــمـــايـــة  ــل بـــنـــك فـ ــ ــــضـ ــــزة »أفـ ــائـ ــ جـ
أمــــن الــمــعــلــومــات وإدارة عــمــلــيــات 
االحـــتـــيـــال«، لــتــطــويــره أحــــد أفــضــل 
أنــــظــــمــــة األمـــــــــن وإدارة عـــمـــلـــيـــات 
ــات  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ االحـــــــتـــــــيـــــــال واتـــــــــبـــــــــاع سـ
تــخــطــيــطــيــة ســلــيــمــة فـــي الــمــنــطــقــة، 
وجـــائـــزة »أفـــضـــل واجـــهـــات بــرمــجــة 
التطبيقات المصرفية المفتوحة«، 
 البــتــكــاره واجــهــات برمجة 

ً
تــقــديــرا

تــطــبــيــقــات مــصــرفــيــة آمــنــة وفــعــالــة، 
ــر واجــــــهــــــات بـــرمـــجـــة  ــبـ ــتـ ــعـ ــيــــث تـ حــ
الــتــطــبــيــقــات أســاســيــة فـــي الــســمــاح 
لـــشـــركـــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــمــالــيــة 
واألطراف المالية األخرى، بالتعاون 
ــان لــتــعــزيــز  ــرقــ ــع بـــنـــك بــ والـــعـــمـــل مــ
وتــقــديــم خــدمــات مــصــرفــيــة بــمــزايــا 

عديدة.
 لــقــب 

ً
ــان« أيـــــضـــــا ــ ــ ـــرقـ ــ وحــــصــــد »بــ

»أفضل موقع للخدمات المصرفية 
الــمــتــوافــقــة مـــع الـــهـــواتـــف الــذكــيــة«، 
 لتجربة المستخدم السلسة 

ً
نــظــرا

الــتــي يــقــدمــهــا مـــن خـــال مــجــمــوعــة 
ــزة وحـــلـــول  ــ ــهـ ــ ــا أجـ ــرهــ ــوفــ كـــبـــيـــرة تــ
الخدمات المصرفية أثناء التنقل، 
ــلـــوبـــال فــايــنــانــس«  كـــمـــا ســلــطــت »غـ
الــــــضــــــوء عــــلــــى دعــــــــم بــــنــــك بــــرقــــان 
للشركات الصغيرة والمتوسطة في 
جــمــيــع أنــحــاء المنطقة عــام 2022، 
بتكريمه بجائزة »أفضل الخدمات 
الـــمـــصـــرفـــيـــة لـــلـــشـــركـــات الــصــغــيــرة 

والمتوسطة«. 
 لمكانته الرائدة كأفضل 

ً
وتأكيدا

تطبيق مالي ومصرفي على متجر 
لــــكــــويــــت، شــهــد  ا ــــي  App Store فـ
العماء التطور المتنامي لتطبيق 
بنك برقان طوال عام 2022، السيما 
مـــع إضـــافـــة الــعــديــد مـــن الــمــمــيــزات 
والــخــدمــات الــجــديــدة، إذ بــدأ الــعــام 
بـــإطـــاق خـــدمـــة »تـــحـــويـــات دولــيــة 
 Fast International ســـريـــعـــة« )
مــــع  كـــــــة  ا لـــــــشـــــــر بـــــــا  )T r a n s f e r s
مــاســتــركــارد - وهــي خــدمــة جــديــدة 
مكن العماء من 

ُ
ومتطورة رقميا - ت

تحويل األموال بعمات مختلفة إلى 
أكثر من 25 دولة حول العالم بشكل 

فوري وأسعار تنافسية.

»eKYC« خدمة

ــذا الــــعــــام، أطـــلـــق بــنــك  ــ وخــــــال هـ
ــان خـــدمـــتـــه الـــرقـــمـــيـــة »اعــــــرف  ــ ــرقـ ــ بـ
 ،)eKYC( ــيــــة ــتــــرونــ ــكــ ــلـــك« اإللــ ــيـ ــمـ عـ
والـــتـــي تــســمــح لــلــعــمــاء بــتــحــديــث 

مـــعـــلـــومـــاتـــهـــم الــشــخــصــيــة بــســرعــة 
ــــال الـــمـــنـــصـــات  ــ ــة، مـــــن خـ ــ ــولـ ــ ــهـ ــ وسـ
الرقمية لبنك برقان دون الحضور 

 لفروع البنك.
ً
شخصيا

Apply Now خدمة

ــوذج »اعــــــــرف  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــد إطــــــــــاق نـ ــ ــعـ ــ بـ
عــمــيــلــك« اإللــكــتــرونــي eKYC، أطلق 
البنك خدمة »Apply Now« كميزة 
جديدة تتيح للعماء الحاليين لدى 
»برقان« والعماء الجدد تقديم طلب 
لــلــحــصــول عــلــى تــمــويــل وبــطــاقــات 
ــدة  ــ ــديـ ــ ائــــتــــمــــانــــيــــة وحــــــســــــابــــــات جـ
 »Apply Now« بـــاســـتـــخـــدام مـــيـــزة
على تطبيق برقان الهاتفي، حيث 
تـــم طــــرح هــــذه الـــخـــدمـــة فـــي جــمــيــع 
المنصات الرقمية، ولم يعد العماء 
ــارة الــفــروع لتقديم  بــحــاجــة إلــى زيـ
ــــذي ســـاهـــم فــي  ــر الــ ــ ــلـــبـــات، األمــ الـــطـ
معالجة الطلبات والموافقة عليها 

بشكل أسرع من أي وقت مضى.
 عــلــى اإلنــــجــــازات الــتــي 

ً
وتــعــلــيــقــا

ــال  ــام، قـ ــعـــ ــــال الـــ ــنـــك خــ ــبـ حـــقـــقـــهـــا الـ
رائــد الهقهق نــائــب رئــيــس الجهاز 
الــتــنــفــيــذي لــمــجــمــوعــة بــنــك بــرقــان 
الرئيس التنفيذي الــكــويــت: »شهد 
هذا العام إطاق البنك حلواًل رقمية 
عــديــدة مــتــمــيــزة أضــيــفــت إلـــى بــاقــة 
خــدمــاتــه ومنتجاته التكنولوجية 
عــلــى منصاته الــرقــمــيــة، وكــل منها 
مصمم لتلبية احتياجات عمائنا 

ــلـــول  ــة وفــــــق أحـــــــدث الـــحـ ــوعـ ــنـ ــتـ ــمـ الـ
المصرفية لارتقاء بخدماته بأعلى 

مستوى من الجودة والسرعة«. 

تعزيز الوعي المالي

ــن الــــتــــحــــول  ــ ركـــــــز جـــــــزء كــــبــــيــــر مــ
الـــرقـــمـــي لـــبـــنـــك بــــرقــــان عـــــام 2022 
عــلــى الــتــوعــيــة الــمــصــرفــيــة والــعــمــل 
عــلــى الــتــثــقــيــف الــمــالــي بــيــن جميع 
ــتـــي، وكـــجـــزء  فـــئـــات الـــشـــعـــب الـــكـــويـ
مــن مساهمته فــي الــشــمــول المالي 
واإلدارة المالية الــمــســؤولــة، أطلق 
»برقان« خدمة »أداة اإلدارة المالية 
PFM(، والــتــي تعتبر  الشخصية« )
عامة فارقة في رحلة نشر الثقافة 
ــتــــي يــنــتــهــجــهــا الـــبـــنـــك،  ــة الــ ــيـ ــالـ ــمـ الـ
والتي تم تغيير اسمها الى »إدارة 

المصاريف«.
وتـــم إطـــاق أداة اإلدارة الــمــالــيــة 
الشخصية وإتاحتها على تطبيق 
بــــرقــــان الـــهـــاتـــفـــي لــتــعــزيــز الــثــقــافــة 
المالية، وترسيخ الــعــادات المالية 
ــــن خــــــال تــســهــيــل  ــر ذكـــــــــاء، مـ ــ ــثـ ــ األكـ
إدارة الــشــؤون الــمــالــيــة الشخصية 
للمستخدمين، ومــتــابــعــة وتنظيم 
وتحليل نفقاتهم في أي وقت وأي 

مكان.
 على التأثير اإليجابي 

ً
وتعليقا

لابتكارات الرقمية لـ«برقان« على 
ــال دنـــيـــز جــنــكــيــز -  ــ مــــــدار الــــعــــام، قـ
رئــيــس إدارة الــخــدمــات المصرفية 

الــرقــمــيــة لــلــمــجــمــوعــة - فـــي الــبــنــك: 
»يتمثل تأثير التطور الرقمي لبنك 
برقان على المجتمعات والشركات 
واألفــــــراد فـــي الــعــديــد مـــن الــجــوائــز 
التي حصل عليها البنك، وأبرزها 
ــي  ــرفــ ــمــــصــ حــــــصــــــول الــــتــــطــــبــــيــــق الــ
الرقمي للبنك على متوسط تقييم 
4.65 نــجــمــة، وهـــو أعــلــى تصنيف 
تاريخي لتطبيقات iOS على متجر 
App Store بالكويت ولتطبيقات 
 Google Play على متجر Android
Store بــالــكــويــت. وبــفــضــل تــوفــيــر 
 ،eKYCو Apply Now خدمات مثل
 عن شراكتنا مع ماستركارد 

ً
فضا

لتقديم خدمة التحويات الدولية 
الــســريــعــة، واصــــل »بــــرقــــان« تــعــزيــز 
مـــشـــاركـــتـــه فــــي االقـــتـــصـــاد الــرقــمــي 
والــشــمــول الــمــالــي الــمــتــقــدم فــي كل 
أنحاء المنطقة وليس الكويت فقط«.
مــن جــانــبــه، ذكــر نــاصــر القيسي، 
رئيس مديري الخدمات المصرفية 
الشخصية فــي »بــرقــان«: »كـــان عــام 
2022 نقطة تــحــول حقيقية للبنك 
في تطوره الرقمي وأدائــه المتميز 
فـــي تــســهــيــل حــصــول الــعــمــيــل على 
تـــجـــربـــة مـــصـــرفـــيـــة رقـــمـــيـــة ســريــعــة 
وآمنة، حيث يعكس إطاق العديد 
مـــن الـــخـــدمـــات الــرقــمــيــة الــمــبــتــكــرة 
خـــال الـــعـــام مـــدى مـــرونـــة وتــكــامــل 
ــي تـــقـــديـــم  ــ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــبـــنـــك فـ
ــه الـــــعـــــديـــــدة عــــبــــر جـــمـــيـــع  ــ ــاتـ ــ ــدمـ ــ خـ
القنوات والمنصات التكنولوجية«.
تــــــــــجــــــــــدر اإلشـــــــــــــــــــــــــــارة إلــــــــــــــــى أن 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة »بـــــــرقـــــــان« ال تـــــزال 
تـــركـــز بــشــكــل كــبــيــر عــلــى الــتــطــويــر 
الــتــكــنــولــوجــي وابـــتـــكـــار الــخــدمــات 
والــــمــــنــــتــــجــــات الــــرقــــمــــيــــة لـــتـــلـــبـــيـــة 
تطلعات عمائه وتعزيز تجربتهم 
الــمــصــرفــيــة بــخــدمــات تــتــواكــب مــع 
الحياة العصرية، لتكون معاماتهم 
مة في كل  أكثر مرونة وسرعة وماء

نقطة تواصل لهم مع البنك.

رائد الهقهقدنيز جنكيزناصر القيسي

KIBKIB يطلق حملة مصرفية جديدة يطلق حملة مصرفية جديدة
 بمكافأة عمائه، 

ً
الــتــزامــا

 على توفير تجربة 
ً
وحرصا

مصرفية غير مسبوقة، أطلق 
 )KIB( بــنــك الــكــويــت الــدولــي
الحملة األقوى من نوعها في 
الكويت، والمدعومة بمزايا 
ومــنــتــجــات مــصــرفــيــة تلبي 
احــتــيــاجــات جميع عمائه، 
وتـــرتـــقـــي لــتــنــاســب أســلــوب 

حياتهم العصري.
 ،KIB ــــاء ــمـ ــ ــعـ ــ ــن لـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ ويـ
الــحــالــيــيــن والـــجـــدد، التمتع 
ــة مـــــتـــــنـــــوعـــــة  ــ ــ ــوعـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــمـ ــ ــ بـ
وغــــــنــــــيــــــة مـــــــــن الــــــخــــــدمــــــات 
والمنتجات المصممة لتلبية 
 بحساب 

ً
ا احتياجاتهم، بــدء

»الـــــــــــــــدروازة«، وهـــــو حــســاب 
التوفير بــالــديــنــار الكويتي 
على أســاس وديــعــة الوكالة 
بــاالســتــثــمــار، والـــذي تعتبر 
ــــده الـــشـــهـــريـــة األقـــــوى  ــــوائـ عـ
مــن نــوعــهــا تــصــل إلـــى 2 في 
الــمــئــة مــتــوقــعــة ألول ثــاثــة 
شـــهـــور مـــن فــتــح الــحــســاب، 
ثـــم نــســبــة 1 فـــي الــمــئــة بعد 
ذلك، إضافة إلى السحوبات 
الـــدوريـــة، ابــتــداًء مــن فبراير 
المقبل، على جــوائــز نقدية 

طوال العام.
ومــن بين المزايا الرائعة 
 KIB ــتــــي تــــوفــــرهــــا حـــمـــلـــة الــ
الجديدة، إمكانية االسترداد 
الـــنـــقـــدي حـــتـــى 600 ديـــنـــار 
على عمليات الشراء والدفع، 
، ابــتــداًء من 

ً
 وعالميا

ً
محليا

100 دينار، باستخدام جميع 
بــــطــــاقــــات KIB االئـــتـــمـــانـــيـــة 
ومــســبــقــة الـــدفـــع، مــا يضمن 
تمتع العماء بتجربة تسوق 

مذهلة. 
كما تشمل الحملة أقــوى 
بــرنــامــج مــكــافــآت رقــمــي هو 
األول مــن نــوعــه فــي القطاع 
الــمــصــرفــي الــمــحــلــي، والـــذي 
ــــن كــســب  ــعــــمــــاء مـ يـــمـــّكـــن الــ
 عند إنجاز 

ً
النقاط تلقائيا

ــة مــــصــــرفــــيــــة،  ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ أي مـ
ــن اســـتـــبـــدال  ــ وتـــمـــكـــيـــنـــهـــم مـ
تلك النقاط بمزايا حصرية 

عثمان توفيقي

تـــضـــمـــن تــمــتــعــهــم بــتــجــربــة 
أكـــثـــر راحـــــة وســـهـــولـــة، مثل 
تــــذاكــــر الـــســـفـــر، وحــــجــــوزات 
اإلقــــــــــامــــــــــة فـــــــــي الـــــــفـــــــنـــــــادق، 
وتــأجــيــر الــســيــارات، إضــافــة 
إلـــى األجـــهـــزة اإللــكــتــرونــيــة، 
والقسائم الشرائية، وغيرها 
من المنتجات الفريدة التي 

تناسب احتياجاتهم.
ــذه الـــمـــنـــاســـبـــة، قـــال  وبــــهــ
عثمان توفيقي المدير العام 
لــــإدارة الــمــصــرفــيــة لــأفــراد 
فــــي الــــبــــنــــك: »هـــــــذه الــحــمــلــة 
 )KIB( الفريدة التي يطلقها
تــعــكــس الـــتـــزامـــه الــمــســتــمــر 
ــة  ــادفـ ــهـ بـــاســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــه الـ
ــراء تــجــربــة عــمــائــه،  ــ إلــــى إثــ
ــــال تـــوفـــيـــر خـــدمـــات  مــــن خــ
ومنتجات متميزة، حديثة 
ومـــــــبـــــــتـــــــكـــــــرة، بــــــمــــــا يـــلـــبـــي 
ــم، ويـــضـــيـــف  ــهــ ــاتــ ــاجــ ــيــ ــتــ احــ
قيمة حقيقية إلــى حياتهم 

اليومية«. 
وأضاف توفيقي: »ما زلنا 
نواصل سعينا الدؤوب إلى 
تقديم خدماتنا عبر أحدث 
 ألرقـــــى 

ً
الـــــوســـــائـــــل، ووفــــــقــــــا

المعايير مــن خـــال تطوير 
قـــنـــواتـــنـــا الــمــصــرفــيــة الــتــي 
تائم جميع شرائح العماء، 
وتـــــــواكـــــــب عــــصــــر الــــتــــحــــول 
الرقمي والحاجة المتنامية 
إلى مزايا وخدمات مصرفية 

.»
ً
أكثر سهولة وأمانا

»اإليكونوميست«: السياسة المختلة تعوق ازدهار الكويت
 استهالكية للمواطنين تقدر بمليارات الدنانير 

ً
•خطة شعبوية للبرلمان بشراء الحكومة قروضا

 تدفع البالد نحو التراجع
ً
•السياسات غير الفعالة والقصيرة النظر اقتصاديا

ــــت وزارة الـــمـــالـــيـــة  ــلـ ــ أرسـ
ــر  ــ ــوبـ ــ ــتـ ــ الـــــكـــــويـــــتـــــيـــــة فــــــــي أكـ
الــــمــــاضــــي رســـــالـــــة شــــديــــدة 
ــة،  ــومــ ــكــ ــحــ ــة إلــــــــى الــ ــجــ ــهــ ــلــ الــ
ــال  ــجــ مــــــفــــــادهــــــا بــــــأنــــــه ال مــ
لــإنــفــاق الــمــالــي »الــعــبــثــي«. 
ــانـــت أســــعــــار الــنــفــط  ــم، كـ ــعـ نـ
ــلـــص الـــعـــجـــز،  ــقـ مـــرتـــفـــعـــة وتـ
لكن هذا كان وقت االنضباط 
الـــــمـــــالـــــي. ومـــــــع ذلـــــــــك، بــعــد 
ــة أســـــــــابـــــــــيـــــــــع، قـــــــدم  ــ ــعــ ــ ــــضــ بــ
الــمــشــرعــون مــشــروع قــانــون 
مـــن شــأنــه أن يــجــبــر الــدولــة 
ــلـــى دفـــــع ثـــمـــن الـــســـيـــارات  عـ
الـــجـــديـــدة أو الـــســـفـــر أو أي 
شــــــــــيء آخــــــــــر قـــــــد يــــشــــتــــريــــه 
ــريــــق  الــــــمــــــواطــــــنــــــون عـــــــن طــ

االقتراض.
وبحسب »اإليكونوميست« 
وبــمــوجــب االقـــتـــراح الــمــقــدم 
 
ً
ستشتري الحكومة قروضا

ــارات  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ اســـــتـــــهـــــاكـــــيـــــة بـ
الدنانير، وستشطب الفائدة 
وتــقــوم بــجــدولــة ســداد رأس 
المال على مدى فترة طويلة، 
مــع اقــتــطــاع أقــســاط شهرية 
مــــــن بــــــــدل غــــــــاء الـــمـــعـــيـــشـــة 
الــمــدفــوع لــلــمــواطــنــيــن، »فــي 
الواقع ستقوم الدولة بسداد 

الديون الشخصية«.
أثــــار االقــــتــــراح ضــجــة فــي 
ــتـــي الــــذي  ــويـ ــكـ الـــبـــرلـــمـــان الـ
يــتــمــتــع بــقــوة حــقــيــقــيــة على 
عكس دول الخليج األخرى، 
حــيــث انــســحــب الــــــوزراء مــن 
جــلــســة فـــي وقــــت ســـابـــق مــن 
 على 

ً
هــذا الــشــهــر احــتــجــاجــا

ذلك، وفي 23 يناير، استقال 
مــــجــــلــــس الـــــــــــــــوزراء، بــســبــب 
ــلــــى الــــســــلــــطــــة مــع  صـــــــــراع عــ
البرلمان، في المرة الخامسة 
التي تستقيل فيها الحكومة 
ــذ ديـــســـمـــبـــر  ــنــ الــــكــــويــــتــــيــــة مــ

.2020
يــــــقــــــول الــــــــمــــــــؤيــــــــدون، إن 
ذلــــــك ســـيـــســـاعـــد الــــعــــائــــات 
ــيـــن يـــرى  ــثـــرة، فــــي حـ ــتـــعـ الـــمـ
الــمــنــتــقــدون أن هــذا اإلجـــراء 
سيؤدي إلى تفجير المالية 
ــنــــك  ــبــ الـــــــعـــــــامـــــــة. ويــــــــقــــــــدر الــ
الـــمـــركـــزي أن أكـــثـــر مـــن 500 
ألـــف كــويــتــي لــديــهــم قــروض 
مـــؤهـــلـــة بـــقـــيـــمـــة 14 مـــلـــيـــار 
46 مـــلـــيـــار دوالر(،  ــار ) ــنــ ديــ
مـــا يــمــثــل 60 فـــي الــمــئــة مــن 
اإليـــــــــــــرادات الـــمـــتـــوقـــعـــة فــي 
ــام. فــيــمــا  ــعــ مـــيـــزانـــيـــة هــــذا الــ

الكويت لديها اآلن 
أعلى معدل بطالة 

بين الشباب في 
الخليج

البرلمان الكويتي 
يتمتع بقوة حقيقية 

عكس دول الخليج 
األخرى

المواطنون 
يتذمرون من كل 

 من 
ً
ا شيء بدء

الشوارع المليئة 
بالحفر وصواًل 

إلى الحالة السيئة 
للتعليم والصحة 

500 ألف مواطن 
عليهم قروض 

بنحو 14 مليار 
دينار بما يمثل 

60% من اإليرادات 
المتوقعة في 

ميزانية هذا العام 

ربما ينبغي 
على الكويتيين 

أن يستخدموا 
قروضهم في 

إصالح شوارعهم 
ومدارسهم  

90% من المواد 
الغذائية الكويتية 

مستوردة

يـــزعـــم أعـــضـــاء الــبــرلــمــان أن 
الخطة ستكلف أقل بكثير. 

يجب أن تكون هذه أوقات 
ازدهــار للكويت، حيث إنها 
عاشر أكبر منتج للنفط في 
الــعــالــم، وتــضــخ حــوالــي 2.8 
مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل فــــي الـــيـــوم، 
وهــي دولــة صغيرة ال يزيد 
عدد سكانها على 4 مايين 
نــــســــمــــة، أقـــــــل مــــــن نـــصـــفـــهـــم 
ــيــــر أن  ــن، غــ ــيــ ــنــ ــواطــ ــمــ مـــــن الــ
ــيــــاســــات غـــيـــر الـــفـــعـــالـــة  الــــســ
 
ً
والقصيرة النظر اقتصاديا
تدفع الباد نحو التراجع. 

ــــدوق الـــنـــقـــد  ــنـ ــ ــــول صـ ــقـ ــ ويـ
الــدولــي، إن الناتج المحلي 
اإلجـــمـــالـــي نــمــا بــنــســبــة 8.7 
فـــي الــمــئــة الـــعـــام الــمــاضــي. 
ــثــــروة  ويـــعـــتـــبـــر صــــنــــدوق الــ
ــــي مـــن  ــتـ ــ ــويـ ــ ــكـ ــ الــــــســــــيــــــادي الـ
أكبر الصناديق في العالم، 
ونسبة الدين الحكومي إلى 

الــنــاتــج الــمــحــلــي اإلجــمــالــي 
الــبــالــغ 7 فــي الــمــئــة مــن بين 

األصغر في العالم.
لكن السياسة »المختلة« 
تــعــمــل عـــلـــى إعـــاقـــتـــهـــا، كــمــا 
ــرة طـــويـــلـــة.  ــتــ فـــعـــلـــت مـــنـــذ فــ
حــيــنــمــا حـــقـــق اإلســـامـــيـــون 
 في 

ً
الــمــحــافــظــون أداًء جــيــدا

ــة الــتــي  ــامـ ــعـ االنـــتـــخـــابـــات الـ
جرت العام الماضي، ووقع 
نحو ثلث النواب المنتخبين 
 على تعهد يدعو إلى 

ً
حديثا

الــفــصــل بــيــن الــجــنــســيــن في 
المدارس وقيود أخرى. كما 
حاول النواب »المتشددون« 
الــعــام الماضي حظر سباق 
مــــــــــاراثــــــــــون ســــــــنــــــــوي، ألنـــــه 
 موسيقية 

ً
يتضمن عروضا

ورجـــــــااًل ونــــســــاء يــركــضــون 
.
ً
معا

ــيــــاســــة  ــب الــــســ ــ ــانــ ــ إلـــــــــى جــ
الــمــحــافــظــة، الــبــرلــمــان لــديــه 

• في وقت تحاول دول الخليج إغراء المستثمرين األجانب وتنويع اقتصاداتها • في وقت تحاول دول الخليج إغراء المستثمرين األجانب وتنويع اقتصاداتها 
 عن النفط... تخلت الكويت عن خطط تنمية قطاعها الخاص

ً
 عن النفط... تخلت الكويت عن خطط تنمية قطاعها الخاصبعيدا
ً
بعيدا

ــيــــنــــمــــا  خــــــــط شــــــعــــــبــــــوي، وبــ
لــــخــــلــــيــــج  ا تـــــــــحـــــــــاول دول 
األخرى تنويع اقتصاداتها 
 عــــن الـــنـــفـــط وإغــــــراء 

ً
بـــعـــيـــدا

الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن األجــــــانــــــب، 
ــكـــويـــت عــــن خــطــط  تــخــلــت الـ

لتنمية قطاعها الخاص.
ســيــاســة الــحــكــومــة أفضل 
ــقــــارنــــة، فـــمـــع فــتــرة   مــ

ً
ــلـــيـــا قـ

بـــدايـــة تــفــشــي الـــوبـــاء، الــتــي 
شهدت مخاوف بشأن األمن 
الــغــذائــي، السيما أن 90 في 
الــمــئــة مـــن الـــمـــواد الــغــذائــيــة 
الكويتية مستوردة، فرضت 
 عـــلـــى 

ً
ــة قـــــــــيـــــــــودا ــ ــومــ ــ ــكــ ــ ــحــ ــ الــ

األسعار، األمر الذي جعلها 
تقف في مكانها فترة طويلة 
حـــتـــى اتـــضـــح أن الــــــــواردات 
ــر، ومــــــع رفــــــع تــلــك  ــأثــ ــتــ ــم تــ ــ لـ
الضوابط، ارتفعت األسعار، 
ــى واحــــــــدة مــن  ــ مـــمـــا أدى إلــ
أعــلــى مــعــدالت التضخم في 

ــام الـــمـــاضـــي. ــ ــعـ ــ ــيـــج الـ ــلـ الـــخـ
الــكــويــت لديها اآلن أعلى 
مـــعـــدل بــطــالــة بــيــن الــشــبــاب 
ــيــــث تــجــد  ــيــــج، حــ ــلــ ــخــ فـــــي الــ
ــلــــى األقــــــــل يــعــمــل   عــ

ً
واحـــــــــــدا

مـــن بــيــن ســتــة عــاطــلــيــن عــن 
ــــت نــفــســه  ــوقـ ــ ــــي الـ ــل. فـ ــمــ ــعــ الــ
يــتــذمــر الـــمـــواطـــنـــون مـــن كــل 
ــوارع  ــ ــشـ ــ ــن الـ ــ  مـ

ً
ا شــــــيء بـــــــــدء

المليئة بالحفر، وصواًل إلى 
الحالة السيئة للتعليم العام 

والرعاية الصحية. 
ربـــــــــمـــــــــا يــــــنــــــبــــــغــــــي عــــلــــى 
الــكــويــتــيــيــن أن يــســتــخــدمــوا 
قــــــــروضــــــــهــــــــم فــــــــــي إصــــــــــاح 
شــوارعــهــم ومــدارســهــم: فــإذا 
فعلوا ذلــك فقد تــدفــع عنهم 
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ــه بـــأهـــمـــيـــة تــطــبــيــق مـــبـــادئ  ــانـ ــمـ فــــي إطــــــار إيـ
االستدامة، وتماشيا مع المعايير واإلرشــادات 
العالمية لتعزيز الشفافية، فيما يخص القضايا 
المتعلقة بالبيئة والمجتمع والحوكمة، أطلق 
بنك الخليج تقريره الثاني لالستدامة عن عام 
2021، تــحــت عـــنـــوان »بـــنـــاء أســـــاس مـــســـتـــدام«، 
تطبيقا لــمــبــادئ ومــعــايــيــر الــمــبــادرة العالمية 
ــر )GRI(، وأهــــــــــداف األمــــــــم الـــمـــتـــحـــدة  ــاريـ ــقـ ــتـ ــلـ لـ
للتنمية المستدامة )SDGs(، والدليل اإلرشادي 
ــادر عـــن بــورصــة  إلفـــصـــاحـــات االســـتـــدامـــة الــــصــ

الكويت.
وسلط التقرير الضوء على دعم البنك لتسريع 
أجندة االستدامة الوطنية وتنفيذ رؤية الكويت 
2035، عــبــر مــــبــــادرات مـــخـــتـــارة اســتــراتــيــجــيــا، 
تــســاهــم بــفــاعــلــيــة فــي تــرســيــخ الــنــهــج الــمــســتــدام 
ــــالل تــبــنــي مـــمـــارســـات  داخـــــل الــمــجــتــمــع، مــــن خـ
مسؤولة ذات نهج استباقي، عند تقديم الخدمات 
المالية والمصرفية، والحلول الرقمية المبتكرة، 
واستقطاب المواهب، وتمكين الشباب والنساء 

في المجتمع، وغيرهم.
وقال نائب المدير العام لالتصاالت المؤسسية 
فــي بنك الخليج أحــمــد األمــيــر: »نــحــن فــي سعي 
دائم نحو تلبية حاجات العمالء والمستثمرين، 
وتقديم خدمات ذات قيمة طويلة األجل، من خالل 
تطبيق ممارسات االستدامة بفاعلية كبيرة من 
الناحية المالية والبيئية واالجتماعية، بشكل 
ــعـــزز ريـــادتـــه  يــســاهــم فـــي تــنــمــيــة الــمــجــتــمــع، ويـ

االقتصادية في األسواق العالمية«.
وبــيــن الــتــقــريــر أن الــبــنــك يــركــز عــلــى شفافية 
الــتــواصــل مــع المساهمين، ضمن أطــر عالمية، 
تمكنهم مــن المشاركة فــي تحديد اهتماماتهم 
ومتطلباتهم وأولوياتهم في القرارات الجوهرية 
المتعلقة باالستدامة، في ظل شفافية التواصل 

واإلفصاح عن األداء التي ينتهجها البنك.

استراتيجية 2025

وأضــــاف أحــمــد األمـــيـــر: »حــتــى اآلن، تــم تحقيق 
ــيـــمـــا يــتــعــلــق  ــة فـ ــيـ ــسـ ــيـ ــرئـ ــن األهـــــــــــداف الـ ــ ــر مـ ــيـ ــثـ ــكـ الـ
بــاســتــراتــيــجــيــة 2025 مـــع الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى مــســيــرة 

التحول الرقمي، بما في ذلك زيادة النمو في قطاع 
الخدمات المصرفية للشركات والشركات الصغيرة 
والــمــتــوســطــة، إلــى جــانــب زيـــادة الــحــصــة السوقية 
للبنك في الخدمات المصرفية الشخصية، مع تعزيز 
شــريــحــة الــعــمــالء مــن الــشــبــاب والــنــســاء، مــن خــالل 
تــطــويــر الــمــنــصــات المصرفية الــرقــمــيــة للبنك، من 

أجل تحسين الخدمات وزيادة القدرة التنافسية«.
واستطرد: »لضمان نجاح هــذه االستراتيجية، 
وضع بنك الخليج األساس لتعزيز ثقافة قائمة على 
األداء، وتقديم حلول تقنية جديدة، وتبني ممارسات 
عالمية فــي إدارة الــمــخــاطــر، اعــتــمــادا عــلــى قــدراتــه 
الكبيرة في تطبيق مجموعة من القيم األساسية 
الـــجـــديـــدة، يــتــصــدرهــا الــطــمــوح فـــي تــقــديــم أفــضــل 
الحلول، وإشراك موظفينا لتوفير التميز للعمالء 
وخدمة المجتمع، وإزالة التعقيدات غير الضرورية، 
األمر الذي يجعل خدماتنا المصرفية ممتعة مع 

حلول بسيطة وفعالة يسهل الوصول إليها«.
وتطرق التقرير إلى جوانب الحوكمة الراسخة 
فــي بنك الخليج، »بالتركيز على أهمية اإلفصاح 
عن توجهات البنك، ونهجنا في التحكم بالمخاطر 
وإدارتها، ما يساهم في الحفاظ على ثقة وحقوق 
أصـــحـــاب الــمــصــالــح، حــيــث قــمــنــا بـــوضـــع مــعــايــيــر 
مــتــعــددة لــمــمــارســات الــحــوكــمــة والــتــي تــهــدف إلــى 
لة، واألخالق، ومسؤولية البنك  ضمان مبادئ المساء

تجاه موظفيه وعمالئه«.

المسؤولية االجتماعية

ــا، ذكـــــــــرت مـــــديـــــرة االتـــــصـــــاالت  ــهــ ــبــ ــانــ مـــــن جــ

المؤسسية لجين القناعي: »واصل بنك الخليج 
إحراز التقدم في دعم وتمكين المرأة والشباب، 
عبر طرح العديد من المبادرات المؤثرة، التي 
تساهم في ترسيخ مكانتهم في البنك وخارجه، 
كــمــا واصـــل دعـــم االقــتــصــاد الــوطــنــي مــن خــالل 
اختيار وتفضيل مــزودي الخدمات المحليين 

وتوظيف المزيد من الكويتيين«.
وأظهر التقرير نمو معدل توطين الوظائف 
»التكويت« في البنك إلى 76.5% في 2021، كما 
ســجــل الــبــنــك نـــمـــوا غــيــر مــســبــوق فـــي تــوظــيــف 
حديثي التخرج، إذ بلغت الزيادة 175% مقارنة 
بعام 2020، في حين ارتفعت نسبة الموظفات 
2% لتصل إلى 44% من إجمالي موظفي البنك.

ــارات الـــكـــوادر  ــهـ وركــــز الــبــنــك عــلــى تــطــويــر مـ
الوطنية، عبر برامج تدريب عالية المستوى، إذ 
تضاعف إجمالي الساعات التدريبية للموظفين 

105% عام 2021، فيما حصل 54% من إجمالي 
موظفي البنك على تدريب خالل السنة.

التحول الرقمي

وأفـــــاد الـــتـــقـــريـــر: »يــتــجــه الـــقـــطـــاع الــمــصــرفــي 
نحو حقبة جديدة من التحول الرقمي، ونحن 
فــخــورون بالديناميكية الكبيرة التي أظهرها 
البنك في االستجابة السريعة للطلب المتزايد 
ــن خـــــالل تــطــبــيــق  ــلـــى الــــخــــدمــــات الـــرقـــمـــيـــة، مــ عـ
استراتيجية تستهدف التحول إلى بنك رقمي 

متكامل يتجاوز تطلعات األجيال القادمة«.
وأضاف: »في إشارة إلى نجاح استراتيجية 
التحول الرقمي للبنك، ارتفعت نسبة العمالء 
الذين يستخدمون تطبيق البنك على الهواتف 
الـــذكـــيـــة إلـــــى 77% فــــي عـــــام 2021، فــــي حــيــن 
ــذيـــن يــســتــخــدمــون  تــــجــــاوزت نــســبــة الـــعـــمـــالء الـ

تطبيق البنك اإللكتروني %51«.

االستدامة البيئية

وقــالــت مــســاعــدة مــديــر االتـــصـــاالت المؤسسية 
ميسون العطار: »يفتخر بنك الخليج بمساهماته 
في خلق اقتصاد أكثر استدامة وتطوير مهارات 
الكوادر الوطنية«، مضيفة: »كجزء من مساهمتنا 
في تنفيذ رؤية الكويت الجديدة 2035، وتحديدا 
ركيزة البيئة المستدامة، حدد بنك الخليج مجموعة 
من االهتمامات البيئية، بما في ذلك قضايا تغير 
المناخ والحفاظ على الــمــوارد الطبيعية، وباشر 

العمل عليها بشكل حثيث«.
وأشـــار التقرير إلــى أن إدارات البنك المختلفة 
وضعت خططا واضحة للمساهمة في معالجة هذه 
المشكالت، ونجحت في تحقيق نتائج متميزة بهذا 
االتجاه، إذ تمكن من خفض انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون بنسبة 61%، وتقليص استهالك الــورق 
بسبب الرقمية ودمج الطابعات بواقع 2000 رزمة 
ورق، إلى جانب مواصلة التنظيم والمشاركة في 
مبادرات التنظيف البيئي والحد من النفايات، من 

خالل حزمة من الفعاليات المتنوعة.
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المرزوق: »الوطني« مدرسة مصرفية وفرصة للمنضمين إليه
خالل جلسة حوارية مع الشباب حديثي التخرج ضمن برنامج »تمكن«

شـــــــــــارك نــــــائــــــب الــــرئــــيــــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــبـــنـــك الـــكـــويـــت 
الــوطــنــي - الــكــويــت سليمان 
المرزوق الشباب الكويتيين 
خــبــراتــه الــمــمــتــدة عــلــى مــدار 
سنوات طويلة، واستعرض 
معهم أبـــرز مــراحــل مسيرته 
الــوظــيــفــيــة مــنــذ الــتــخــرج في 
الـــجـــامـــعـــة حـــتـــى تــقــلــد أرفــــع 
المناصب باإلدارة التنفيذية 
فــي أكــبــر مــؤســســة مصرفية 
 معهم 

ً
بــالــكــويــت مستعرضا

أبرز التحديات التي واجهته 
طــوال تلك المسيرة الزاخرة 

بالعطاء.
جــــــــاء ذلــــــــك خــــــــالل جـــلـــســـة 
ــة جـــمـــعـــت الــــمــــرزوق  ــ ــواريـ ــ حـ
مع الشباب حديثي التخرج 
ضــــمــــن فــــعــــالــــيــــات بــــرنــــامــــج 
»تمكن«، لتدريب الكويتيين 
مــــــــــن حــــــمــــــلــــــة الــــــــشــــــــهــــــــادات 
الجامعية، الــذي يقام للعام 
الرابع على التوالي، برعاية 
ودعم استراتيجي من البنك 
 Creative« وتنظيم من شركة

.»Confidence

أساس للنجاح

وقــــــــــــال الـــــــــمـــــــــرزوق خـــــالل 
النقاش المفتوح مع الشباب: 
ــيـــة  ــزة أســـاسـ ــ ــيـ ــ ــغــــف ركـ »الــــشــ
ــل، ومــنــه  ــمـ ــعـ لـــلـــنـــجـــاح فــــي الـ

ــــص نـــحـــو  ــخــ ــ ــشــ ــ ــــق الــ ــلـ ــ ــــطـ ــنـ ــ يـ
ــــارات جـــديـــدة،  ــهـ ــ اكـــتـــســـاب مـ
كما يدعم استمرارية التطور 

طوال المسار الوظيفي«.
ــالــــب الـــمـــتـــدربـــيـــن بـــأن  وطــ
يــجــلــعــوا ســقــف طــمــوحــاتــهــم 
عــنــان الــســمــاء، وأن يــعــمــلــوا 
ــم  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــدراتـ ــ ــ ــز قـ ــ ــ ــزيـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــى تـ ــ ــ ــلـ ــ ــ عـ
وخــبــراتــهــم، الــتــي تساعدهم 
ــــك  ــلـ ــ ــتـ ــ عــــــــلــــــــى الــــــــــــــوصــــــــــــــول لـ
 ضــرورة 

ً
الــطــمــوحــات، مــؤكــدا

ــــوى مــن  ــــصـ ــقـ ــ ــادة الـ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ االســ
الــبــرامــج التدريبية المميزة 
التي تمثل حلقة وصــل بين 
ــة  ــ ــدايـ ــ ــة الـــــــدراســـــــة وبـ ــلــ ــرحــ مــ
الحياة العملية مثل برنامج 

»تمكن«.
ودعا الشباب إلى التحلي 
ــــوح والـــــعـــــمـــــل عـــلـــى  ــمـ ــ ــــطـ ــالـ ــ بـ
اكتساب مــهــارات جديدة كل 
ــوقــــف حـــيـــث ال  يـــــــوم، دون تــ
يـــوجـــد ســـقـــف لــلــتــعــلــم الـــذي 
يجب أن يستمر طوال رحلة 

الشخص المهنية.

مدرسة مصرفية

وفــــــــي إطـــــــــار اســــتــــعــــراض 
مـــحـــطـــات مــهــمــة فــــي رحــلــتــه 
المهنية، أكد على ما يوفره 
ــن بـــيـــئـــة عــمــل  ــ ــــي« مـ ــنـ ــ ــــوطـ »الـ
فــريــدة تــســاعــد فــريــق الــعــمــل 
على التطور المستمر وتفتح 

ات لـــلـــتـــرقـــي   لــــلــــكــــفــــاء
ً
آفــــــاقــــــا

 أن البنك 
ً
والنجاح، خصوصا

 من أجل توفير 
ً
ال يدخر جهدا

ــبـــرامـــج الــتــدريــبــيــة  أحـــــدث الـ
لموظفيه بالتعاون مع أعرق 
المؤسسات التعليمية على 

مستوى العالم.
ولـــفـــت إلــــى أن »الـــوطـــنـــي« 
ــبـــر مـــــدرســـــة مـــصـــرفـــيـــة  ــتـ ــعـ يـ
رائـــدة بما تملكه مــن تاريخ 
ــل وكــــــــــــوادر مـــصـــرفـــيـــة  ــ ــويـ ــ طـ
ــانــــات هــائــلــة  ــكــ مـــتـــمـــيـــزة وإمــ
ــنـــح فــــرصــــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة  تـــمـ
لــمــن يــلــتــحــق بــهــا الكــتــســاب 
مهارات وخبرات لن يستطيع 
الحصول عليها في أي مكان 

آخر.

تميز المبادرين

وأوصــــــــــــــــــــــــى الـــــــــــــمـــــــــــــرزوق 
الــمــشــاركــيــن بـــالـــمـــبـــادرة فــي 
 
ً
العمل ألن الــمــبــادريــن دائــمــا
ــلـــى فـــرصـــة  مــــا يـــحـــصـــلـــون عـ
أفــــضــــل لـــلـــتـــعـــلـــم واكــــتــــســــاب 
ــبــــرات لـــيـــصـــبـــحـــوا أكــثــر  الــــخــ
 عــن غــيــرهــم مــن بــاقــي 

ً
تــمــيــزا

أعضاء فريق العمل. وأشــار 
إلــــــــــى وجــــــــــــود نـــــوعـــــيـــــن مـــن 
الـــمـــبـــادرة األول فـــي اإلقــبــال 
ــة،  ــبــ ــعــ ــى األعــــــــمــــــــال الــــصــ ــ ــلـ ــ عـ
ــذه الــــطــــريــــقــــة يــمــكــنــك  ــ ــهــ ــ و»بــ
اكـــتـــســـاب مــــهــــارات وخـــبـــرات 

جـــديـــدة تــمــنــحــك الــتــمــيــز في 
العمل«.

وأضاف المرزوق: »دفعني 
شــغــفــي بــالــعــمــل الــمــصــرفــي 
وطــمــوحــي الــمــهــنــي فــي أداء 
الـــمـــهـــام الــصــعــبــة فـــي بــدايــة 
ــر  ــك أثــ ــ ــذلـ ــ ــــي، وكـــــــــان لـ ــاتـ ــ ــيـ ــ حـ
عظيم فــي مــســاري الوظيفي 

وحياتي المهنية«. 
ــن الــــنــــوع الــــثــــانــــي مــن  ــ وعــ
ــاد بــأنــه يتمثل  الــمــبــادرة، أفـ
فـــــي مــــســــاعــــدة الــــــزمــــــالء فــي 
الــعــمــل، »فــفــي كــل مــرة تــبــادر 
لــــمــــســــاعــــدة اآلخـــــــريـــــــن تـــمـــر 
بتجربة جديدة تختلف عن 
الـــمـــهـــام الــنــمــطــيــة وتــكــتــســب 
ــة لــــلــــعــــمــــل  ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــــخـ رؤيــــــــــــــة مـ
وقـــــدرة أكـــبـــر عــلــى الــتــطــويــر 

واالبتكار«. 

السرعة والدقة

ــد أهــمــيــة تــعــلــم أدوات  وأكــ
تــســاعــد الـــمـــوظـــف عــلــى أداء 
ــة، ومـــا  ــ ــ مـــهـــامـــه بـــســـرعـــة ودقـ
ــر إيـــجـــابـــي عــلــى  لـــذلـــك مـــن أثــ
أدائـــــــه، »فـــفـــي بـــدايـــة حــيــاتــي 
الـــمـــهـــنـــيـــة كـــنـــت أعــــمــــل عــلــى 
بــرنــامــج excel وكـــان وقتها 
لـــــعـــــمـــــل،  ا ء  فــــــــي أدا ثــــــــــــــورة 
وبــإتــقــانــي لــه ســاعــدنــي ذلــك 
 عــلــى إنـــجـــاز األعـــمـــال 

ً
كـــثـــيـــرا

بسرعة ودقة«.

ونــصــح الــمــرزوق الشباب 
بــالــتــركــيــز عــلــى تــعــزيــز ذلــك 
النوع من المهارات وامتالك 
لــــتــــي تــنــجــز  ا ــلــــك األدوات  تــ
األعمال بسرعة ودقة، وتعلم 
 عــن 

ً
أشــــيــــاء جــــديــــدة بــــعــــيــــدا

المهام الوظيفية الروتينية.

تعلم من الجميع

وقــال إن التعلم مــن فريق 
العمل وكــل المحيطين ممن 
ــتــــواصــــل مـــعـــهـــم الــشــخــص  يــ
بــشــكــل يـــومـــي يــمــثــل ركـــيـــزة 
ــتــــطــــويــــر الـــــــذات  ــة لــ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ أسـ

والتعلم. 
 إلمكانية التعلم 

ً
وتــأكــيــدا

مــــن الـــجـــمـــيـــع بـــغـــض الــنــظــر 
عــن األمـــور الشخصية، أفــاد 
بــــأن الــشــخــص يــتــعــلــم خــالل 
مسيرته المهنية من المدير 
السيئ، كما يتعلم من الجيد، 
لذلك حاولوا االستفادة قدر 
الـــمـــســـتـــطـــاع وابــــتــــعــــدوا عــن 

األمور الشخصية«.

السمعة الطيبة

 على سؤال حول أهم 
ً
وردا

الــــــدروس الــمــســتــفــادة خــالل 
ــتــــي يــــرغــــب فــي  ــه، الــ ــرتـ ــيـ مـــسـ
نــقــلــهــا لــلــشــبــاب فـــي مــقــتــبــل 
ــة، أكـــــد  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــم الـ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ حـ

المرزوق أن التحلي بالسمعة 
ــكــــس بـــشـــكـــل  ــعــ ــنــ الــــطــــيــــبــــة يــ
كبير على المسار الوظيفي 
 
ً
والــحــيــاة بــشــكــل عـــام، مبينا
أن تــلــك الــســمــعــة الــتــي يجب 
الــحــرص عــلــى الــتــحــلــي بــهــا، 
البد أن تمتد إلى فريق العمل 
والمؤسسة الــتــي يعمل بها 

 .
ً
الشخص أيضا

ــار إلــــى ضــــرورة  ــ كـــذلـــك أشـ
الــحــفــاظ عــلــى أســــرار الــعــمــل 
ــقـــل مــا  واألمـــــانـــــة فــــي عـــــدم نـ
يــــــخــــــص الــــــمــــــؤســــــســــــة إلــــــى 
خــارجــهــا حــتــى مــع االنــتــقــال 

إلى العمل بمؤسسة أخرى.

الترقية مهمة... ولكن

كــــــمــــــا نــــــصــــــح الـــــــــمـــــــــرزوق 
الــمــشــاركــيــن بــالــتــركــيــز على 
الــتــعــلــم واكــتــســاب الــخــبــرات 
فــي بــدايــة االلــتــحــاق بالعمل 
والتحلي بالصبر، إذ يمكن 
 
ً
ــا ــتــ ــيــــة وقــ ــتــــرقــ ــتــــأخــــر الــ أن تــ
ــكـــن ذلـــــك ال يــمــنــع  ، لـ

ً
ــال ــ ــويـ ــ طـ

من تحقيق قفزات فيما بعد 
ــادام  ــ ــت قـــصـــيـــر، مــ ــ ــــالل وقــ خــ
ــشــــخــــص تـــحـــلـــى بـــالـــعـــمـــل  الــ
ــــذل الــجــهــد الــــالزم  الـــجـــاد وبـ

الستحقاق الترقية. 
وفي إشارة إلى »الوطني«، 
أكــد الــمــرزوق أن الــتــرقــي في 
الـــبـــنـــك يـــرتـــكـــز إلــــى الـــمـــهـــارة 

ــفــــوق فــــي أداء الـــمـــهـــام  ــتــ والــ
 أن 

ً
ــدا ــ ــؤكــ ــ بــــســــرعــــة ودقـــــــــة، مــ

إدارة البنك توفر كل ما يلزم 
للنجاح واإلبداع. 

ــــى أن نــــجــــاح  ــلـ ــ وشــــــــــدد عـ
المسار الوظيفي ال يتوقف 
فقط على الترقية والحصول 
 
ً
ــدا ــؤكــ ــرتــــب كـــبـــيـــر، مــ عـــلـــى مــ
ضـــرورة التفكير فــي القيمة 
ــة الــــتــــي يـــمـــكـــن أن  ــافــ الــــمــــضــ
يحققها الشخص إذا انتقل 

للعمل بمكان جديد.

 البنك يفتخر بمساهماته في 
خلق اقتصاد أكثر استدامة 

وتطوير مهارات الكوادر 
الوطنية

 التقرير يظهر إحراز تقدم 
في دعم وتمكين المرأة 

والشباب عبر طرح العديد من 
المبادرات المؤثرة

 نطبق ممارسات فاعلة 
لالستدامة االقتصادية 

والبيئية واالجتماعية لتنمية 
المجتمع وتعزيز ريادته

 الشغف 
ركيزة أساسية 

للنجاح في 
العمل واكتساب 

مهارات 
وخبرات جديدة

 البنك يوفر 
بيئة عمل 

فريدة تعزز 
تطور فريق 

العمل وتفتح 
 لترقي 

ً
آفاقا

الكفاءات

 برامج التدريب 
المتميزة مثل 
»تمكن« فرصة 
نادرة ال بد من 
االستفادة منها

 المبادرة بأداء 
المهام الصعبة 

ومساعدة 
اآلخرين مسار 

مضمون 
للتميز

جانب من الحضورسليمان المرزوق متحدثًا خالل الجلسة

ميسون العطارلجين القناعيأحمد األمير

 في تطبيق مبادرات استراتيجية لالستدامة
ً
»الخليج«: نمضي قدما

أصدر التقرير الثاني تحت عنوان »بناء أساس مستدام«

... ومؤشراته في تحقيق أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة مؤشرات بنك الخليج لالستدامة في 2021

داعم لحملة »لنكن على دراية« 
ذكـــر أحــمــد األمـــيـــر أن الــبــنــك كــجــزء من 
التزامه باالستدامة االقتصادية، وحرصه 
على توعية العمالء بحقوقهم المصرفية، 
ورفـــــــــــع مـــــســـــتـــــوى الـــــــوعـــــــي حـــــــــول األمـــــــن 
الــســيــبــرانــي، شـــارك فــي حملة درايـــة التي 
أطلقها بــنــك الــكــويــت الــمــركــزي بالتعاون 
مع اتحاد مصارف الكويت، بهدف زيادة 

الوعي العام بالسلوك المصرفي المسؤول 
والجرائم المالية.

وتــقــديــرا لـــدور بــنــك الخليج الــداعــم في 
حملة درايــة العام الماضي، حصل البنك 
على جائزة من بنك الكويت المركزي، وهي 

»جائزة البنك المتميز«. 

https://www.aljarida.com/article/12571
https://www.aljarida.com/article/12578


»الكويتية«: إطاللة جديدة ونتائج إيجابية وتوقعات بمستقبل مزدهر
الدخان: الخدمات األخيرة استكمال لبرامج التحول ألفضل مستويات التميز

ــا الـــــدؤوبـــــة  ــيـــهـ ضــــمــــن مـــســـاعـ
لتقديم أفضل الخدمات لعمالئها 
الــــكــــرام، أقـــامـــت شــركــة الــخــطــوط 
 في مقرها 

ً
الجوية الكويتية حفال

ــيـــســـي الـــخـــمـــيـــس الـــمـــاضـــي  ــرئـ الـ
بمناسبة إطالق عدد من الخدمات 
الجديدة والمتنوعة لعام 2023، 
بحضور العديد من الشخصيات 

المهمة.
وخالل الحفل، عرضت الشركة 
أحدث الخدمات للحضور شملت 
تــــحــــديــــث قـــــوائـــــم الــــطــــعــــام عــلــى 
 home الــطــائــرة، وإطــــالق خــدمــة
check in، وخـــدمـــة الــلــيــمــوزيــن، 
وإطالق وجهات الموسم الصيفي 
2023، عالوة على تغيير وتحديث 
أزيـــــاء أطـــقـــم الـــرحـــالت بــالــكــامــل، 
 إطــــالق درجـــــات جــديــدة 

ً
وأخـــيـــرا

بتصاميم مختلفة على طائرات 
 .A330NEO ايرباص

ــل، قـــال  ــفــ ــحــ وعــــلــــى هــــامــــش الــ
ــاقـــل  ــنـ ــيــــس مـــجـــلـــس إدارة »الـ رئــ
األزرق« الــكــابــتــن عــلــي الـــدخـــان، 
إن الــــخــــطــــوط الـــكـــويـــتـــيـــة تــضــع 
نصب أعينها تطوير منظومتها 
بالكامل من خالل ما تطرحه من 
خدمات ومنتجات جديدة لتوفير 
كل سبل الراحة لعمالئها الكرام، 
ويــــأتــــي اإلعــــــــالن عــــن الـــخـــدمـــات 
الجديدة، استكمااًل للبرامج التي 
أطلقتها الشركة منذ نحو عــام، 
وهي التحول والتطوير والوصول 
ــى أفـــضـــل مــســتــويــات الــتــمــّيــز،  إلــ

ولتحقيق األهداف المنشودة.
وأضـــاف الــدخــان أن الخطوط 
الــكــويــتــيــة تــســيــر بــخــطــى ثــابــتــة 
بحسب الخطط الــمــوضــوعــة، إذ 
أطلقت اآلن خدمات جديدة تحت 
عنوان )إطاللة الطائر االزرق( من 
شأنها إحـــداث تغيير شامل في 

خدمة إنهاء إجراءات السفر المنزلية

خدمة الليموزين

أزياء جديدة بعض أفراد الطاقم

ELITE تصميم المقاعد الجديدةقاعة

 إطالق أزياء 
جديدة ألطقم 

الرحالت... 
وتصميم 

مقاعد عصرية 
على طائرات 

إيرباص 
A330NEO

رزوقي 

اإلعالن عن وجهات 
جديدة لمواسم 
العام الحالي... 
أثينا وأنطاليا 

والطائف والقصيم 
والعال وبرشلونة 

وبرلين وبودابست

كل الخدمات المقدمة لجمهورنا 
الكريم نسعى من خاللها لمواكبة 
أفضل المعايير العالمية الخاصة 
بــقــطــاع الــنــقــل الـــجـــوي الــتــجــاري 

والوصول إلى آفاٍق رحبة.
ــر أن »الــكــويــتــيــة« حققت  ــ وذكـ
نتائج ايجابية فــي الــعــام 2022 
ــرادات بنسبة %10  ــ إذ نــمــت اإليــ
في عام 2022 مقارنة بعام 2019 
وإلــى 115% مقارنة بعام 2021، 
كما تحسن هامش الربحية إلى 
40% في عام 2022 مقارنة بعام 
2019 وإلــــى 37% مــقــارنــة بــعــام 
2021، إضافة إلى ذلك نمت حركة 
المسافرين في مبنى الركاب رقم 
4 بنسبة 26% فــي الــعــام 2022 
مقارنة بعام 2019 وإلــى %229 

مقارنة بعام 2021.
وبين أن الشركة تسلمت العام 
الماضي 3 طــائــرات جــديــدة، هي 
 A320NEO واحــــــــــدة إيــــــربــــــاص
 ،A330NEO وطــائــرتــا إيـــربـــاص
ــة« وجـــهـــات  ــيـ ــتـ ــكـــويـ وأطـــلـــقـــت »الـ
جــديــدة مثل مانشستر ومــدريــد 
والـــــــــــدار الــــبــــيــــضــــاء وطــــــرابــــــزون 
وميكانوس وكوااللمبور وحيدر 
 
ً
آباد، كذلك حققت الشركة التزاما

بانضباط مواعيد إقالع الرحالت 
بنسبة 86% في عام 2022، وفي 
هذا الجانب حقق الطائر األزرق 
المركز الثالث في الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا. وتوقع نمو حركة 
المسافرين بما يقارب 4.5 ماليين 
راكــب وزيـــادة عمليات التشغيل 
بما يفوق الـ 30% في عام 2023، 
كما ستتسلم الخطوط الكويتية 
ــــاص  ــربـ ــ ــن نـــــــوع إيـ ــ ــيــــن مــ ــرتــ ــائــ طــ

A320NEO في نفس العام.
ــان إن الـــخـــطـــوط  ــ ــدخـ ــ وقـــــــال الـ

الكويتية حققت إنجازات عديدة 
في عام 2022 على سبيل المثال 
إعـــــادة هــيــكــلــة صــفــقــة الــطــائــرات 
مع شركة إيــربــاص، وإتــمــام عقد 
الصيانة مــع شــركــة إيــر فــرانــس، 
وإتــمــام عقد الصيانة مــع شركة 
روس رويــــــس، والـــمـــوافـــقـــة على 
إنشاء أكاديمية الخطوط الجوية 
الكويتية للتدريب، وتوقيع شراكة 
تـــجـــاريـــة مـــتـــبـــادلـــة مــــع »طــــيــــران 
أوروبـــــا« و«طـــيـــران إيــتــا« إضــافــة 
إلـــــى نـــجـــاح نـــقـــل 14 ألـــــف راكــــب 
إلـــى الـــدوحـــة لــحــضــور مــبــاريــات 
كأس العالم 2022 في دولــة قطر 
عـــالوة على ذلــك توقيع تصميم 
وبناء برج الخطوط الكويتية في 
شارع الهاللي، واالستحواذ على 
مبنى الركاب رقم 4. ولفت إلى أن 
 بتنفيذ 

ً
الطائر األزرق ملتزم دائما

بــرامــج الــمــســؤولــيــة االجتماعية 
كتدريب 100 طالب من الثانوية 
العامة والجامعات والخريجين، 
ومــشــاركــة الكويتية فــي مشروع 
بلسم مع جمعية الهالل األحمر 
الكويتي، والــتــبــرع بــــ100 كرسي 

متحرك لوزارة الصحة.
 

أزياء جديدة 

وكشف عن إطالق أزياء جديدة 
ــم الــــرحــــالت بـــالـــتـــعـــاون مع  ــقـ ألطـ
شركة التصميم اإليطالية العالمية 
ETTORE BILOTTA التي استوحت 
التصاميم الجديدة لــأزيــاء عبر 
مزج األلماس مع ألــوان الصحراء 
بحيث تتناسب األزيـــاء الجديدة 
ــري مـــــع عــــراقــــة  ــعــــصــ ــل الــ ــكـ ــالـــشـ بـ
الخطوط الكويتية الــتــي أسست 

عام 1954.

مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال الــــرئــــيــــس 
ــر األزرق«  ــائــ ــطــ »الــ ـــ الـــتـــنـــفـــيـــذي لــ
الــــمــــهــــنــــدس مــــعــــن رزوقــــــــــــــي، إن 
الــخــطــوط الــكــويــتــيــة واجــهــت في 
 فـــي أســعــار 

ً
ــا ــاعـ ــفـ عــــام 2022 ارتـ

الـــوقـــود بــأكــثــر مـــن 30% بشكل 
 إلــــى أن عــام 

ً
ــا ــتـ غــيــر مـــتـــوقـــع، الفـ

2023 مليء بالتحديات الكبيرة 
 
ً
التي ستواجهها الشركة، مبينا
في الوقت ذاتــه أن الطائر األزرق 
على استعداد تام لمواجهة هذه 
الــتــحــديــات عــلــى الـــمـــدى البعيد 
 لالستراتيجية الموضوعة 

ً
وفقا

من اإلدارة العليا.

مقاعد عصرية 

وأضاف رزوقي أن الخطوط 
الكويتية تحرص على إحــداث 
تـــغـــيـــيـــر شـــــامـــــل فــــــي خــــدمــــات 
وحــتــى فــي إطــاللــتــهــا الــجــديــدة 
حيث ستقوم بتنفيذ وتصميم 
مقاعد مريحة وفئات مختلفة 
من درجات السفر على طائرات 
إيــربــاص A330NEO تتناسب 
مع أذواق عمالء الشركة الكرام، 
التي ترى النور منتصف العام 

الــمــقــبــل، وجـــــاءت هــــذه الــفــئــات 
كالتالي: درجة ELITE SWEET أو 
النخبة، درجة Comfort plus أو 
 Comfort كومفورت بلس، درجة
 HOME CHECK-IN أو كومفورت

.SERVICES
وأوضـــح أنــه فــي نهاية فبراير 
المقبل، ستطلق الخطوط الكويتية 
خــــدمــــة إنــــهــــاء إجـــــــــــراءات الــســفــر 
 HOME CHECK-IN( الــمــنــزلــيــة
SERVICES( لركاب درجة الرويال 
المسافرين على جميع الوجهات 
ــــورك،  ــويـ ــ ــيـ ــ فـــيـــمـــا عــــــــدا وجـــــهـــــة نـ
وتـــتـــضـــمـــن الـــخـــدمـــة تــخــصــيــص 
ســـيـــارات جــديــدة مــــزودة بــأحــدث 
األجــهــزة الخاصة بــوزن األمتعة، 
وآلــــيــــة إنــــهــــاء إجــــــــــراءات الــســفــر، 
واستخراج بطاقة بوابة الصعود 
 )BOARDING PASS( على الطائرة
من خالل إرسال حافلة مخصصة 

إلى منزل الراكب.

خدمة سيارات الليموزين

وذكـــر أنــه مــن ضمن توسعات 
الــطــائــر األزرق الــجــديــدة، ستقدم 
الـــخـــطـــوط الـــكـــويـــتـــيـــة بــــدايــــة مــن 

نهاية فبراير المقبل خدمة توفير 
سيارات الليموزين لركاب درجات 
السفر الممتازة الــرويــال ودرجــة 
رجــال األعمال ومــا على المسافر 
الكريم إال أن يقوم بالحجز على 
رحــلــة الـــذهـــاب عــبــر الــتــطــبــيــق أو 
ــع اإللــــكــــتــــرونــــي الـــخـــاص  ــوقــ ــمــ الــ
بالشركة قبل موعد السفر بـــ 48 

ساعة.«

ELITE قاعة

وقـــــــال رزوقـــــــــي، إن الـــخـــطـــوط 
الكويتية رأت أن تقوم بتوسيع 
قــاعــة الــمــبــاركــيــة وتخصيصها 
لــركــاب الــرويــال والــدرجــة األولــى 
وحــامــلــي بــطــاقــة بــالتــيــنــيــوم من 
نادي الواحة، وتغيير اسم القاعة 
الــتــي سيطلق عليها اســـم قاعة 
ELITE، حيث ستفتتح القاعة في 
نهاية شهر أبريل 2023 بعد إتمام 

كافة اإلجراءات الالزمة.

قوائم طعام متجددة

وأكـــــــــــــــــد حـــــــــــــرص الــــــخــــــطــــــوط 
الــكــويــتــيــة عــلــى تــوفــيــر خـــيـــارات 

أكثر لعمالئها الكرام، حيث تقوم 
 بــــإطــــالق قـــوائـــم 

ً
الـــشـــركـــة دوريــــــــا

جديدة على رحالت الطائر األزرق 
حـــول الــعــالــم، كــمــا تسعى بشكل 
دؤوب إلى اختيار واعــداد قوائم 
تتناسب مــع كــل أذواق الشرائح 
من ركابها األعزاء بإشراف وأيدي 
أمهر الطهاة من الكوادر الوطنية.

وجهات جديدة 

ولفت رزوقي إلى أن الخطوط 
الكويتية تستعد إلطالق وجهات 
مواسم السفر لعام 2023، حيث 
 مــن 

ً
ســـتـــضـــيـــف الــــشــــركــــة عــــــــــددا

الــــوجــــهــــات الــــجــــديــــدة لــلــمــواســم 
بــــدايــــة مــــن شـــهـــر يـــونـــيـــو 2023، 
وســتــعــلــن عــــن إطــــــالق رحــالتــهــا 
ــم إلــــــــى الــــوجــــهــــات  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ حــــــــول الـ
الــجــديــدة وهـــي أثــيــنــا وأنــطــالــيــا 
والطائف والقصيم والعال وأبها 
وبــودابــســت وبرلين وبرشلونة، 
إضافة إلى وجهات العام الماضي 
وهي بودروم وإزمير وطرابزون 
وأثينا وميكونوس وشرم الشيخ 
واإلسكندرية وسراييفو وصاللة 

ونيس وفيينا وملقا.
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السلمي: »أسواق المال« تستهدف استقطاب االستثمارات األجنبية
الياقوت: انطالق ملتقى قانوني اقتصادي عالمي بمشاركة »ديوان غلوبال« الفرنسية أول فبراير

كشفت مجموعة الياقوت والفوزان 
القانونية عــن إطـــاق منتدى قانوني 
ــوان  ــ اقـــتـــصـــادي عـــالـــمـــي بـــمـــشـــاركـــة ديـ
ــلـــوبـــال الـــعـــالـــمـــيـــة، وبـــرعـــايـــة اتـــحـــاد  غـ
الــشــركــات االســتــثــمــاريــة وغــرفــة تجارة 
وصناعة الكويت في أول فبراير المقبل، 
على هامش توقيع مجموعة الياقوت 
والــفــوزان القانونية واتــحــاد الشركات 
االستثمارية اتفاقية تعاون تستهدف 
تعزيز التعاون االقتصادي والقانوني 

بين الجانبين. 
 

تشريعات اقتصادية 

في هذا السياق، أكد رئيس مجلس 
إدارة اتـــحـــاد الـــشـــركـــات االســتــثــمــاريــة 
صالح السلمي، خال مؤتمر صحافي 
ــقـــانـــون  أن الــــربــــط بـــيـــن االقـــتـــصـــاد والـ
ــداف االتـــحـــاد الــرامــيــة لتطوير  أحـــد أهــ
التشريعات االقتصادية، وجعلها في 
خــدمــة االقــتــصــاد وزيــــادة دور القطاع 
 
ً
ــــي بـــيـــئـــة األعــــــمــــــال، مــبــيــنــا ــــاص فـ ــــخـ الـ
أن الـــتـــعـــاون بــيــن مــجــمــوعــة الــيــاقــوت 
والفوزان القانونية يساعد في تحقيق 

هذا الهدف.
وأوضـــــح الــســلــمــي، أن فــكــرة وجـــود 
اتحاد لشركات االستثمار جاءت لسد 
فجوة كبيرة بسوق االستثمار بالكويت؛ 
سواء على صعيد مراجعة التشريعات 
االقــتــصــاديــة والــمــتــعــلــقــة بــاالســتــثــمــار 
ومراجعتها وتــقــديــم االقــتــراحــات لكي 
تتناسب والمجاالت المختلفة لشركات 
االستثمار العاملة بالسوق، التي تقوم 
بدور كبير ومؤثر في تنمية االقتصاد 
الكويتي وتطوير االستثمار في الكويت، 
أو خلق أدوات استثمارية جديدة لجعل 

 فــي دول 
ً
 مــرمــوقــا

ً
 ماليا

ً
الكويت مــركــزا

المنطقة، وعاوة على ذلك، فإن االتحاد 
يقوم بمهام كثيرة.

 وبــّيــن السلمي أن اتفاقية التعاون 
ــاد ومـــجـــمـــوعـــة الـــيـــاقـــوت  ــ ــحــ ــ بـــيـــن االتــ
والــفــوزان القانونية تستهدف تحقيق 
 أن مبادرات جديدة 

ً
هذا الغرض، مبينا

سيتم تنفيذها بالشراكة بين الجانبين 
ــوان« لتنظيم ملتقى  ومــع »غــلــوبــال ديــ
قانوني اقتصادي عالمي، حيث ستكون 
هناك أفكار سيتم طرحها خال الملتقى 
ــع حـــجـــم الـــتـــبـــادل  ــ مــــن خـــالـــهـــا يـــتـــم رفـ
ــارات األجــنــبــيــة  ــمــ ــثــ ــتــ الــــتــــجــــاري واالســ

الواردة إلى الكويت. 
وبــّيــن أن مــشــروعــات الــقــوانــيــن مثل 
الشراكة بين القطاعين العام والخاص 
ــــي يـــمـــكـــن أن تــيــســر  ــتـ ــ ــة الـ ــ ــاطــ ــ ــــوســ والــ
ات لتسهيل جــذب  الــكــثــيــر مــن اإلجــــــراء
ــارات الــــــــواردة إلــــى الــكــويــت،  ــمـ ــثـ ــتـ االسـ
وكذلك مشروع قانون للوساطة المالية، 
الــــذي يــعــتــبــر مـــن الــتــشــريــعــات المهمة 
الــتــي تسهم فــي تــعــزيــز دور الــشــركــات 

االستثمارية في الواقع االقتصادي. 
وأشار إلى أن الملتقى سيكون بوابة 
لتعزيز التعاون التجاري واالستثماري 
بين فرنسا والكويت بالمرحلة المقبلة، 
مــن خــال الــمــبــادرات التي يتم تبنيها 

بين القطاعين العام والخاص. 
 وأثــــــنــــــى عــــلــــى الـــــــمـــــــبـــــــادرات الـــتـــي 
تتبناها مجموعة الــيــاقــوت والــفــوزان 
القانونية، والتي من شأنها دعم القطاع 
ــــادي، وكـــذلـــك  ــــصـ ــتـ ــ االســـتـــثـــمـــاري واالقـ
رعــايــة غــرفــة تــجــارة وصــنــاعــة الكويت 

لهذا الملتقى. 
ــمــــي أن اســـتـــقـــطـــاب  ــلــ  وبــــــّيــــــن الــــســ
االستثمارات األجنبية المباشرة ليس 

وليد اليوم، ولكن تمت المطالبة به منذ 
فترة غير قصيرة، كما تستهدف هيئة 
أســـواق الــمــال استقطاب االستثمارات 
األجنبية المباشرة للعمل في بورصة 
ات رقابية محددة  الكويت، وفــق إجـــراء

وضعتها الهيئة. 
وأوضـــح أن التشريعات الموجودة 
وتطويرها يأتيان لمواكبة احتياجات 
المستثمر المحلي واألجــنــبــي، كما أن 
الــطــمــوح رفـــع قيمة تــلــك االســتــثــمــارات 
ــى أرقــــــام مــضــاعــفــة تـــعـــزز مـــن وضــع  إلــ

االستثمارات األجنبية المباشرة. 

 ُبعد قانوني

من جانبه، أكد الشريك والمدير في 
مجموعة الياقوت والفوزان القانونية، 
خليفة الياقوت، أن االتفاقية مع اتحاد 
 
ً
ل انعكاسا

ّ
الشركات االستثمارية تمث

لاهتمام الكبير للبعد القانوني في كل 

األعمال التجارية واالستثمارية وأهمية 
الجوانب القانونية المتزايدة في هذا 

الخصوص. 
ولفت الياقوت، في كلمته التي ألقاها 
أمــس على هامش توقيع االتفاقية، أن 
االتفاقية تأتي لمواكبة التحديات التي 
تواجهها البيئة اإلقليمية والعالمية، 
ــا الـــعـــديـــد مــــن األزمـــــــات  ــهــ ــرزتــ الــــتــــي أفــ
الــعــالــمــيــة، لــعــل فـــي مــقــّدمــتــهــا جائحة 
كورونا وكذلك تداعيات الحرب الروسية 
- األوكــرانــيــة، الــتــي وضــعــت االقــتــصــاد 
الــعــالــمــي فـــي مـــوقـــف صـــعـــب، وجــعــلــت 
مــن الـــضـــروري الــتــحــوط لتلك األزمـــات 
وحــمــايــة بيئة األعــمــال فــي الــعــديــد من 
الدول، ومنها الكويت حيال تلك األزمات.

 
خبرات اقتصادية 

وأضــــــــاف: تــمــتــلــك الـــكـــويـــت خـــبـــرات 
اقتصادية واستثمارية وقانونية، إال أنه 

يجب تسليط الضوء على تلك الجهود 
التي تعد ذات أهمية كبيرة، ووضع تلك 
الــخــبــرات واإلمــكــانــات مــوضــع التنفيذ 

على المدى الطويل. 
وبّين أن اتفاقية التعاون بين اتحاد 
ــاريـــة ومــجــمــوعــة  ــمـ ــثـ ــتـ الــــشــــركــــات االسـ
الياقوت والفوزان القانونية تهدف إلى 
التعاون لمراجعة التشريعات والقوانين 
ذات الصلة بعمل الشركات االستثمارية، 
ــن الـــتـــي  ــيــ ــوانــ ــقــ إضـــــافـــــة إلــــــى وضــــــع الــ
تحمي وتحفظ وتعزز حقوق االتحاد 

والشركات االستثمارية التابعة له. 
ــهــــدف كــذلــك  وقـــــــال إن االتـــفـــاقـــيـــة تــ
لتسليط الــضــوء عــلــى الــقــوانــيــن الــذي 
تجذب المستثمرين المحليين واألجانب 
 PPP لــلــعــمــل فـــي الــكــويــت، مــثــل قـــانـــون
 على 

ً
وقانون الوساطة وغيره، مشددا

 
ً
أن سهولة وسرعة التقاضي تعد أمرا
أصــبــح ثقافة ســائــدة فــي مختلف دول 
 
ً
العالم، وبــاتــت ضـــرورة ملحة وواجــبــا

 أنه ال يوجد 
ً
، خصوصا

ً
 وضروريا

ً
مهما

لدينا قــانــون وســاطــة أو قــانــون خاص 
يتحدث عن التحكيم، وتسليط الضوء 
على مثل تلك األمــور من شأنه تسريع 
 أنه في 

ً
وتيرة عجلة المشاريع، مستدركا

حال وجود أية أخطاء يمكن تداركها في 
حال وقوعها بمثل تلك المشروعات.

 
منتدى اقتصادي عالمي 

وبــّيــن أن ثــمــرة الــتــعــاون مــع اتــحــاد 
الـــشـــركـــات االســتــثــمــاريــة ســيــنــتــج عنه 
اإلعــان عن منتدى اقتصادي قانوني 
دولي، وسيكون بمنزلة »غلوبال ديوان 
العالمية« ومقرها فرنسا، بالشراكة مع 
اتــحــاد الــشــركــات االســتــثــمــاريــة وغــرفــة 
تجارة وصناعة الكويت يوم أول فبراير 
ــكـــون بــمــنــزلــة انــطــاقــة  ــيـ الـــمـــقـــبـــل، وسـ
أولــــى لــلــتــعــاون بــيــن اتـــحـــاد الــشــركــات 
ــاقـــوت  ــيـ ــة الـ ــمـــوعـ االســـتـــثـــمـــاريـــة ومـــجـ

والفوزان القانونية. 
وقــال الياقوت: يحضر في الملتقى 
وفــد رفيع المستوى مــن المستثمرين 
ــن ورجـــــــــــــــــــال األعــــــــمــــــــال  ــ ــيــ ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــرنــ ــ ــفــ ــ ــ ال
والــمــســتــشــاريــن القانونيين مــن داخــل 
الكويت ومن فرنسا، وتتخلله مناقشة 
فـــرص االســتــثــمــار بــالــكــويــت مــن خــال 
مشروعات الشراكة بين القطاعين العام 
والـــخـــاص PPP، إضـــافـــة إلــــى مــنــاقــشــة 
مــســتــجــدات الـــوســـاطـــة كــوســيــلــة لحل 
الـــنـــزاعـــات عــلــى مــســتــوى دول مجلس 
التعاون الخليجي والمستوى العالمي.

اشرف عجمي

جانب من المؤتمر الصحافي

»سال« توقع مذكرة تفاهم مع »مينزيس للطيران«
لدراسة تقديم الخدمات األرضية لشركات الطيران االقتصادية بمطارات السعودية

وقعت شركة ســال السعودية 
لــلــخــدمــات الــلــوجــســتــيــة، مــذكــرة 
تــــفــــاهــــم مــــــع شـــــركـــــة مـــيـــنـــزيـــس 
لــلــطــيــران، لــدراســة إنــشــاء شراكة 
لتقديم أفضل الخدمات األرضية 
لــشــركــات الـــطـــيـــران االقــتــصــاديــة 
بمطارات المملكة، وتقديم أفضل 
ــودة  ــ الـــخـــدمـــات بـــاحـــتـــرافـــيـــة وجـ

عالية.
بموجب إنــشــاء هــذه الشراكة 
ســـتـــقـــوم »مـــيـــنـــزيـــس لـــلـــطـــيـــران« 
بتقديم جميع الــدراســات لشركة 
سال حول نقل أفضل الممارسات 
 لتحسين مستوى خدمات 

ً
عالميا

ــريـــن، وإدارة األمـــتـــعـــة،  ــافـ ــمـــسـ الـ
ة خــدمــات التشغيل،  ورفـــع كــفــاء
إضــافــة إلــى كيفية توفير جميع 
المتطلبات الخاصة بالمسافرين، 
من إصدار بطاقة صعود الطائرة 
حـــتـــى اإلقــــــــاع، بــطــريــقــة ســلــســة 
ومـــتـــمـــيـــزة تـــســـهـــم فـــــي تــحــقــيــق 
مستهدفات رؤيــة المملكة 2030 
الهادفة إلــى االرتــقــاء بالخدمات 
الـــمـــقـــدمـــة بــــمــــطــــارات الــمــمــلــكــة، 

وتــطــويــرهــا، لــتــكــون فــي مصاف 
ــارات الـــمـــتـــقـــدمـــة  ــ ــطــ ــ ــمــ ــ ــ أحـــــــــدث ال

.
ً
والرائدة عالميا

وأكـــد فيصل الـــبـــداح، العضو 
ــيـــس الــتــنــفــيــذي  الــمــنــتــدب والـــرئـ
لشركة سال، أهمية هذه المذكرة 
مع »مينزيس العالمية« لتسخير 
كل إمكانياتها وخبراتها العالمية 
العريقة في مجال الطيران، »لدعم 
خططنا المستقبلية الهادفة إلى 
إحــداث نقلة نوعية وقفزة كبرى 
في خدمات المطارات بالمملكة، 
وزيــــــادة طــاقــتــهــا االســتــيــعــابــيــة، 
لتعزيز تجربة المسافرين، وزيادة 
 ألحــدث 

ً
مــســتــوى رضـــاهـــم، وفــقــا

األنظمة العالمية، وأعلى معايير 
السامة واألمان«.

ــرة  ــذكــ ــمــ ــداح أن الــ ــ ــ ــبـ ــ ــ وأكـــــــــد الـ
ــــي دعـــم  ــهــــود »ســـــــــال« فـ ــم جــ ــدعــ تــ
ــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ االســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــة الـ
لــلــطــيــران عــلــى مــضــاعــفــة الــطــاقــة 
االستيعابية، والوصول إلى 330 
، مــن أكثر 

ً
مليون مسافر ســنــويــا

من 250 وجهة في العالم، لتقديم 

أفـــضـــل الــــخــــدمــــات الــلــوجــســتــيــة 
ــل الـــمـــطـــارات في  الــمــتــكــامــلــة داخــ
المملكة وخارجها، وبناء شبكة 
واسعة تربط المطارات الداخلية، 
والموانئ البحرية، ومراكز النقل 
البري لتطوير ونمو هذا القطاع 
الــحــيــوي والــمــهــم، وتــعــزيــز دوره 
فــي دعـــم الــنــاتــج الــمــحــلــي، ودفــع 
 
ً
مسيرة االقتصاد الوطني، وفقا

لتوجهات رؤية المملكة 2030.
من جانبه، قال فيليب جوينج، 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لـــ »مينزيس 
لــلــطــيــران«: »تــوقــيــعــنــا مــع )ســـال( 
سيوفر إمكانات هائلة، ليس فقط 
ألعمالنا، لكن لصناعة الطيران 
ــع،  فـــي الــمــمــلــكــة عــلــى نــطــاق أوسـ
حيث تهدف رؤية المملكة 2030 
إلى زيادة أعداد المسافرين بشكل 
كبير«. وأضاف جوينج: »ستعزز 
هذه المذكرة مكانتنا وعاقاتنا 
في منطقة الشرق األوســط، التي 
 لــشــركــة 

ً
ــا  رئــــيــــســ

ً
ــا ــ ــــوقـ تـــعـــتـــبـــر سـ

مــيــنــزيــس، ونــتــطــلــع إلـــى تسريع 
ــم أعـــلـــى مــعــايــيــر  ــديـ ــقـ نـــمـــونـــا وتـ

خــدمــات الطيران بالمملكة وفي 
جـــمـــيـــع أنــــحــــاء الــــعــــالــــم«. ووجــــه 
بــهــذه المناسبة الشكر للرئيس 
التنفيذي لـ )سال( فيصل البداح، 
ومنسوبيه، »على فرصة العمل 
، واســتــكــشــاف كــيــف يمكننا 

ً
مــعــا

ــقـــديـــم خــبــراتــنــا  ــاون فــــي تـ ــعــ ــتــ الــ
بالمطارات السعودية«.

 
ً
وكــانــت »ســـال« تسلمت أخيرا
مـــــن الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لـــلـــطـــيـــران 

المدني رخصة تقديم الخدمات 
ــة لـــطـــائـــرات الــــركــــاب في  ــيــ األرضــ
ــة، لـــمـــواصـــلـــة  ــكـ ــلـ ــمـ مـــــطـــــارات الـــمـ
جهودها الرائدة في تقديم أفضل 
الخدمات اللوجستية المتكاملة 

في المطارات بالمملكة.

فيصل البداح وفيليب جوينج خال توقيع المذكرة

»ديليفرو« تتعاون مع وزارة الداخلية
لتقديم تدريب إضافي للسائقين حول السالمة المرورية

تعاونت »ديليفرو« مع وزارة 
الداخلية لتقديم دورات تدريبية 
متواصلة حول السامة المرورية 
لسائقيها. وخال الدورة، وفرت 
 إضــافــيــا حــول 

ً
الـــــــوزارة تـــدريـــبـــا

ــة لــســائــقــي  ــ ــروريـ ــ ــمـ ــ ــة الـ الــــســــامــ
ديـــلـــيـــفـــرو، وقـــدمـــت الـــعـــديـــد من 
اإلرشادات حول أساليب السامة 
على الــطــرقــات، وزودتــهــم بفكرة 
عــامــة حـــول الــقــوانــيــن والــلــوائــح 

المرورية الجديدة.
تجدر اإلشارة إلى أن الدورات 
التدريبية، الــتــي أشــرفــت عليها 
وزارة الــداخــلــيــة بــالــشــراكــة مع 
»ديليفرو«، عقدت في مقر اإلدارة 
العامة للدفاع المدني في منطقة 

الزهراء في 22 يناير.
ــة  ــامــ ــعــ وقـــــــالـــــــت الــــــمــــــديــــــرة الــ
لشركة ديليفرو الــكــويــت سهام 
الحسيني: »نود أن نشكر وزارة 
الداخلية على تقديم هذا التدريب 
ــافـــي لــســائــقــيــنــا فـــي مــجــال  اإلضـ
الــســامــة الــمــروريــة، ويــأتــي ذلك 
كـــجـــزء مـــن جــهــودنــا الــجــمــاعــيــة 
الهادفة لتحقيق قيادة أكثر أمانا 

في الكويت، ويسرنا في ديليفرو 
تقديم تدريب متواصل للسائقين 
ــزء مــــن الـــتـــزامـــنـــا الــمــســتــمــر  كـــجـ
بالسامة على الطرقات، كما نود 
أن نشكر سائقينا على المشاركة 
في هذا التدريب، ونأمل مواصلة 
ــزام بــأعــلــى  ــ ــتـ ــ تــمــكــيــنــهــم مــــن االلـ

معايير السامة في الطريق«.
ــر مـــديـــر إدارة  مـــن جــهــتــه، ذكــ
الــتــوعــيــة الـــمـــروريـــة فـــي اإلدارة 
الـــعـــامـــة لـــلـــمـــرور الــعــقــيــد نـــواف 

ــــداء بـــهـــذه  ــعـ ــ ــا سـ ــ ــنـ ــ ــان: »إنـ ــيــ ــحــ الــ
الـــشـــراكـــة مـــع ديــلــيــفــرو لــتــقــديــم 
تدريب إضافي للسائقين حول 
ــة، ويــســعــدنــا  ــروريـ ــمـ الــســامــة الـ
مساعدتهم على تعزيز تدريبهم 
ــلـــع  ــتـــطـ ــي هـــــــــذا الــــــمــــــجــــــال، ونـ ــ ــ فـ
إلــــى الـــتـــعـــاون مـــع ديــلــيــفــرو في 
الــمــزيــد مــن الـــــدورات التدريبية 

بالمستقبل«.

خطة »كوفبيك« تناقض توصيات »البترول«
بشأن وقف شراء أصول استكشافية وتطويرية ومنتجة جديدة

لع أن األهداف 
ّ
أكد مصدر نفطي مط

المتعلقة باستثمارات الشركة الكويتية 
لاستكشافات الــبــتــرولــيــة الخارجية 
ــعــــارض أهـــــــداف الــخــطــة  ــيـــك« تــ ــبـ »كـــوفـ
الــخــمــســيــة الــمــعــتــمــدة مــــع مــخــرجــات 
دراســـة تقييم المحفظة االستثمارية 
 إلى أن مجلس إدارة الشركة 

ً
لها، الفتا

 بــرقــم 2021/42 بــتــاريــخ 
ً
ــرارا ــ أصــــدر قــ

2021/12/21 بـــشـــأن اعـــتـــمـــاد الــخــطــة 
الخمسية للسنوات المالية 

2026/2022 والــمــتــضــمــنــة إنـــفـــاق 
ــارات دوالر مــنــهــا  ــيــ ــلــ نـــحـــو 6.166 مــ
ل ضخ استثمارات 

ّ
5.574 مليارات تمث

المشروعات القائمة والجديدة بنسبة 
ــتـــوالـــي، وبــمــا  25، 75 بــالــمــئــة عــلــى الـ

يــتــعــارض مـــع مـــا جــــاء بـــقـــرار مجلس 
إدارة مؤسسة البترول رقــم 2021/43 
الــصــادر بتاريخ 2021/5/24 باعتماد 
مـــخـــرجـــات دراســـــــة تــقــيــيــم الــمــحــفــظــة 
االستثمارية للشركة، والموافقة على 
تنفيذ التوصيات الــتــي انتهت إليها 
نتائج التقييم، والمتمثلة بالخروج 
من نشاط االستكشاف واإلنتاج خارج 
الكويت، ووقــف عمليات شــراء أصول 
استكشافية وتطويرية ومنتجة جديدة. 
وقال إن الخسائر المتراكمة للشركة 
بلغت حتى تــاريــخ 2021/12/31 نحو 
1.367 مليار دوالر بنسبة 32.3 بالمئة 
من قيمة رأسمال الشركة، إضافة إلى 
تضمين محفظة أصـــول مشروعاتها 

 وبــنــســبــة 43.5 
ً
الــحــالــيــة 20 مــشــروعــا

بالمئة من مشروعات الشركة، والبالغ 
ــقـــوم الــشــركــة   تـ

ً
عــــددهــــا 46 مـــشـــروعـــا

بــالــتــفــاوض لــلــتــخــارج مــنــهــا، وإدراج 
بــعــضــهــا بــقــائــمــة مـــشـــروعـــات الــهــجــر 
والــــردم النــتــقــاء الــمــنــافــع االقــتــصــاديــة 
ــــع تــحــقــيــق أربـــــاح 

ّ
مـــنـــهـــا، وعـــــــدم تــــوق

مستقبلية، لتقادم عمرها، أو انتهاء 
فترة الترخيص، أو انخفاض كميات 
الــمــواد الهيدروكربونية الفعلية عن 
ــــود الـــتـــزامـــات تتعلق  الـــمـــقـــّدر، أو وجـ
 إلـــى وجــود 

ً
بــالــردم أو الــهــجــر، مــشــيــرا

دفــعــات تمويلية مستحقة لمؤسسة 
البترول الكويتية بلغت 4.799 مليارات 

دوالر.

العقيد نواف الحيان مع كريم الغربللي

النفط ينخفض وسط بوادر عن قوة اإلمدادات الروسية

»وحدة التأمين« تصدر الئحة جزاءات 
ومخالفات مجلس التأديب

يجوز للمجلس مضاعفة قيمة الجزاءات المالية على المخالف في حال تكرارها
● جراح الناصر

ــدة تــنــظــيــم الــتــأمــيــن  ــ ــدرت وحـ ــ أصــ
الئــحــة جــــــزاءات ومــخــالــفــات وقــيــود 
مجلس التأديب، حيث قــررت المادة 
األولـــــــــى إصـــــــــدار الئــــحــــة مـــخـــالـــفـــات 
الــقــانــون والــائــحــة الــتــنــفــيــذيــة وأي 
قرارات صادرة من الوحدة والجزاءات 
الــمــتــرتــبــة عــلــيــهــا، متضمنة الــقــيــود 
الــتــي يختص بــهــا مجلس الــتــأديــب 

والغرامات والجزاءات المالية.
وتضمنت المادة الثانية من القرار 
اإلداري الــصــادر مــن رئــيــس اللجنة 

العليا لوحدة تنظيم التأمين محمد 
العتيبي، رقم 3 لسنة 2023، أنه يحق 
لمجلس الــتــأديــب، بعد التحقق من 
المخالفة وثبوتها باألدلة، أن يوقع 
ما جاء من جزاءات واردة في الائحة 

من هذا القرار.
ويجوز لمجلس التأديب مضاعفة 
ات المالية المفروضة  قيمة الـــجـــزاء
على المخالف فــي حــال الــعــودة إلى 
ارتـــكـــاب ذات الــمــخــالــفــة خـــال ثــاث 
سنوات من تاريخ صدور قرار مجلس 

التأديب في المخالفة السابقة.
وفي جميع األحوال يجوز لمجلس 

التأديب أن ُيلزم المخالف بأداء مبالغ 
مــالــيــة تــســاوي قــيــمــة الــمــنــفــعــة التي 
حصل عليها، أو قيمة الخسارة التي 

تجنبها نتيجة ارتكابه المخالفة.
ــرار بــعــد االطــــــاع على  ــقــ وجـــــاء الــ
ــون تــنــظــيــم الـــتـــأمـــيـــن والئــحــتــه  ــانــ قــ
التنفيذية وتعدياتها، والقوانين ذات 
الصلة، وبناء على قرار اللجنة العليا 
لــوحــدة تنظيم التأمين باجتماعها 
ــم 1 لــســنــة 2023 بــشــأن الــمــوافــقــة  رقـ
على إصدار الئحة جزاءات ومخالفات 
وقيود مجلس التأديب، وبناء على ما 

تقتضيه المصلحة العامة.

ً
البرميل الكويتي يرتفع إلى 86.42 دوالرا

ارتفع سعر برميل النفط الكويت 
 في 

ً
1.01 دوالر، ليبلغ 86.42 دوالرا

ــداوالت الــجــمــعــة مــقــابــل 85.41 في  ــ تـ
تداوالت الخميس، وفق السعر المعلن 

من مؤسسة البترول الكويتية.
وفــي األســـواق العالمية، تراجعت 
أسعار النفط عند التسوية الجمعة 
لـــتـــنـــهـــي األســـــبـــــوع عـــلـــى انـــخـــفـــاض 
ــرات عــلــى  ــ ــؤشــ ــ طـــفـــيـــف، إذ مـــحـــت مــ
قــــوة اإلمـــــــــدادات الــنــفــطــيــة الــروســيــة 
 أفضل من 

ً
أثــر بيانات أظــهــرت نــمــوا

المتوقع لاقتصاد األميركي، وآمال 
بتعاف سريع للطلب الصيني.

وانــخــفــضــت الــعــقــود اآلجــلــة لخام 
 أو 0.9 فــــي الــمــئــة 

ً
بـــرنـــت 81 ســـنـــتـــا

 
ً
لتجري تسويتها عند 86.66 دوالرا
للبرميل، مرتفعة 3 سنتات فقط عن 
تــســويــة األســـبـــوع الـــمـــاضـــي. وهــبــط 
سعر الخام األميركي 1.33 دوالر، بما 
يعادل 1.6 في المئة إلى 7.68 دوالرات 
عند التسوية بانخفاض قدره 2 في 

المئة على أساس أسبوعي.
وقال متعاملون وأظهرت حسابات 
لـــ »رويـــتـــرز«، إنــه مــن المتوقع زيــادة 
تحميل النفط من الموانئ الروسية 
في البلطيق بنسبة 50 في المئة هذا 

الشهر مقارنة مع ديسمبر، إذ يحاول 
البائعون الــوفــاء بالطلب القوي في 
آسيا واالستفادة من ارتفاع أسعار 

الطاقة العالمية.
وقـــال جـــون كــيــلــدوف الــشــريــك في 
)أجــيــن كــابــيــتــال( ومــقــرهــا نــيــويــورك 
»إذا اســتــمــرت اإلمــــــــدادات الــروســيــة 
قوية في الشهر المقبل، فمن المرجح 
أن تواصل أسعار النفط انخفاضها«.
وأضــاف أن عمليات جني األرباح 
قــبــل نــهــايــة األســـبـــوع ربـــمـــا تــســاهــم 

 في هبوط األسعار.
ً
أيضا

ــاالت  وفــــي الـــصـــيـــن، انــخــفــضــت حـ

»كـــوفـــيـــد 19«  ــة الـــحـــرجـــة بــــ ــ ــابـ ــ اإلصـ
بنسبة 72 فــي المئة مــن مستويات 
الــذروة التي بلغتها في وقت سابق 
مـــن الــشــهــر الــــجــــاري، بــيــنــمــا تــراجــع 

معدل الوفيات اليومية بين مرضى 
الــــفــــيــــروس فــــي الــمــســتــشــفــيــات 
بـــنـــســـبـــة 79 فــــــي الــــمــــئــــة عــن 
مستويات الذروة، مما يشير 
إلــى احتمال عــودة االقتصاد 
الصيني لحالته الطبيعية، 
ويـــعـــزز الـــتـــوقـــعـــات بــتــعــافــي 

الطلب على النفط.

»اتحاد الشركات« 
و»الياقوت والفوزان 

القانونية« وقعا 
اتفاقية تعاون
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كويُت الخير
الــــــــحــــــــمــــــــُد لـــــــلـــــــرحـــــــمـــــــِن فــــــــــي األرجـــــــــــــــــــاِء

ًفـــــــــي ظـــــــــاهـــــــــِر الـــــــمـــــــلـــــــكـــــــوِت واألنــــــــــحــــــــــاِء
 وعــــــشــــــيــــــة

ً
ــو ُبـــــــــــكـــــــــــرة ــ ــلــ ــ ــعــ ــ والـــــــــشـــــــــكـــــــــُر يــ

لـــــــــــلـــــــــــِه مـــــــــــــالـــــــــــــِك أرِضـــــــــــــــنـــــــــــــــا وســـــــــــمـــــــــــاِء
هـــــــــذي كـــــــويـــــــُت الـــــخـــــيـــــِر فـــــــي أعـــــيـــــاِدهـــــا

 بـــــــــــرخـــــــــــاِء
ٌ
ة  َمـــــــــــــــــــزهـــــــــــــــــــوَّ

ٌ
ة ــــــــــــــرَّ

َ
ُمــــــــــــــخــــــــــــــض

ــٍة ــ ــرحــ ــ ــفــ ــ ــا لـــــلـــــجـــــمـــــيـــــِع بــ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــديـ ــ ــ ْت يـ مــــــــــــــــــدَّ
ِء لـــــــــــــــــــــودِّ واإليــــــــــــــــــــــــوا ا َع  فـــــــتـــــــحـــــــْت ذرا

مـــــــا أســـــــعـــــــَد األحـــــــــبـــــــــاَب فـــــــي جـــنـــبـــاتـــهـــا
 بـــــــــبـــــــــهـــــــــجـــــــــٍة وهــــــــــــنــــــــــــاِء

َ
يـــــــــتـــــــــقـــــــــلـــــــــبـــــــــون

ــِه ــ ــِلـ ــ ــــضـ ــفـ ــ قــــــــد أنــــــــعــــــــَم الــــــــلــــــــُه الــــــــكــــــــريــــــــُم بـ
اِء ٌبــــــــــالــــــــــِبــــــــــرِّ والــــــــــنــــــــــعــــــــــمــــــــــاِء والـــــــــــــــســـــــــــــــرَّ

 مـــــحـــــمـــــيـــــة
ٌ
 ركـــــــــــــــــــٍن واحـــــــــــــــــــــــة

ِّ
فــــــــــــي كــــــــــــــــل

ـــــــــاِء
َّ
والـــــــــــــــنـــــــــــــــاُس بــــــــيــــــــن حـــــــــــــدائـــــــــــــٍق غـــــــــن

( فــــــــــاخــــــــــرْت بــــــشــــــواطــــــٍئ
ُ
)الـــــــســـــــالـــــــمـــــــيـــــــة

ــاِء ــ ـ ــمَّ ــ ــــشـ ــِة( الـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ( أخـــــــــُت )الـ
ُ

و)الـــــــــشـــــــــرق
ــــــــريــــــــَك ثـــــــــــوَب زفــــافــــهــــا

ُ
 الــــــجــــــهــــــاِت ت

ُّ
كـــــــــل

ــــــــــــــقــــــــــــــْت بـــــــــــزهـــــــــــاِء
َّ
ــــــــــنــــــــــْت وتــــــــــــــأل فــــــــــتــــــــــزيَّ

ــْت بـــفـــخـــامـــٍة ــ ــــرضـ ــعـ ــ ــتـ ــ والــــــُمــــــنــــــجــــــزاُت اسـ
ــــــــاِء

َّ
وجـــــــــــَه الــــــكــــــويــــــِت الــــــشــــــامــــــِخ الــــــــوض

 فـــــــي لـــمـــحـــاتـــهـــا
ُّ

كـــــــم لـــــلـــــجـــــمـــــاِل الـــــــحـــــــق
بـــــــــمـــــــــشـــــــــاهـــــــــٍد لــــــــــــحــــــــــــضــــــــــــارٍة وبـــــــــــنـــــــــــاِء

مــــــع مــــــوجــــــِة الـــــبـــــحـــــِر الـــــبـــــهـــــيِّ وزهــــــــــــِوِه
ــــــــــــــاٍم وعـــــــــــــــــــــــذُب غــــــــنــــــــاِء أصـــــــــــــــــــــــــــداُء نــــــــــــــهَّ

ــِه ــ ــ ــاِنـ ــ ــ ــاِب زمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــي كـ ــ ــ ــُد فـ ــ ــهـ ــ ــــشـ فـــــــاألمـــــــُس يـ
بــــــــــــــمــــــــــــــواقــــــــــــــِف األيــــــــــــــــــــــــــــــــــاِم لــــــــلــــــــنــــــــبــــــــاِء

ــُب عــــصــــَرنــــا ــ ــاطــ ــ ــخــ ــ ـــــنـــــا مــــــجــــــٌد يــ
ُ

تـــــاريـــــخ
ا بــــــــــكــــــــــل إبــــــــــــــــــــاِء ــــــــــــــــــــــــــــــــــًرّ

ُ
ُه ط أبــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــاَء

ــِة قــــد بــــدْت ــولــ ــطــ ــبــ  الــــحــــضــــارِة والــ
ُ
ِســــمــــة

ــا الـــــــــجـــــــــوزاِء ــ ــمــ ــ مــــــــن خـــــــلـــــــِف أســــــــــــــــــواٍر كــ
ــُم ــهـ ـ ــيُّ ــنـ ــُد فـــــي الـــــمـــــكـــــاِن بـ ــعــ ــســ والـــــــيـــــــوَم يــ

 فـــــــــــي فــــــــــــــــــرٍح بـــــــــــيـــــــــــوِم وفــــــــــــــاِء
ُّ

والـــــــــــــكـــــــــــــل
 شـــعـــبـــنـــا

ُ
 مـــــــعـــــــدن

ُ
 واألخــــــــــــــــاق

ُ
والـــــــــديـــــــــن

فـــــــتـــــــطـــــــبـــــــعـــــــوا بــــــــشــــــــريــــــــعــــــــٍة ســـــــمـــــــحـــــــاِء
 ودأُبـــــهـــــم

َ
ــن ــيــ ــالــــحــ ــُج الـــــــجـــــــدوِد الــــصــ ــ ــهـ ــ نـ

ـــــــــاِء مـــــــــــع ومـــــــــــضـــــــــــٍة مـــــــــــن ســـــــــــيـــــــــــرٍة شـــــــــمَّ
جــــــى ــى عــــلــــيــــك الـــــــلـــــــُه يـــــــا بـــــــــــدَر الــــــدُّ ــ ــلـ ــ صـ

وجــــــــــــــــــــزاَك خـــــــــيـــــــــًرا يـــــــــا أبــــــــــــا الــــــــــزهــــــــــراِء
بــــــٍة صــــــحــــــا ثــــــــــم  لــــــــبــــــــيــــــــِت  ا ِل  آ ِل  آل ا و

نـــــــــصـــــــــروَك فــــــــي ضـــــــيـــــــٍق وفــــــــــي بـــــــأســـــــاِء

* بحر الكامل – شعر: ندى  السيد يوسف الرفاعي

قصيدة روناء المصري: أكتب ألتشارك األفكار مع القراء
تحتفي بصدور مجموعتها القصصية الجديدة »قهوة الصباح«

• حـــدثـــيـــنـــي عــــن ســــنــــوات نــشــأتــك 
 فيما بعد 

ً
األولـــى، وكيف كانت سببا

التجاهك صوب عالم اإلبداع األدبي؟
ــن بــيــن  ــكــ - اإلبـــــــــــــداع األدبـــــــــــي لــــــم يــ
ه منذ  أولــويــاتــي، لكنني عشت أجـــواء
نعومة أظفاري، فوالدتي، رحمها الله، 
كانت جريئة في اتخاذ قرار التخصص 
بـــدراســـة الــلــغــة الــعــربــيــة فــي كــلــيــة دار 
ــلـــوم، رغــــم أنـــهـــا خــريــجــة مــــدارس  ــعـ الـ
فـــرنـــســـيـــة، وكــــانــــت اإلنـــكـــلـــيـــزيـــة الــلــغــة 
األجنبية األولــى، والعربية هي اللغة 
األجنبية الثانية، لكنها كانت حريصة 
ــاظ بــهــويــتــهــا الــعــربــيــة،  ــفـ ــتـ عـــلـــى االحـ
ونقلت لنا هــذا الــحــرص مــع التربية، 
 ال يتجزأ من 

ً
ا بالتالي كان األدب جــزء

اهتمامها بترسيخ الــثــقــافــة العربية 
في وجداني من منطلق الحفاظ على 

ــــذه الــنــقــطــة خـــالـــي،  ــزز هـ ــ ــة، وعــ الـــهـــويـ
رحمه الله، ألنه كان األول على دفعته 
بالمعهد العالي للفنون المسرحية، 
وُعين في اتحاد اإلذاعــة والتلفزيون، 
من ثم انطلقُت برفقة والدتي وخالي 
في رحاب القراءة وتذوق الفن والكتابة 
والــســيــنــاريــو، كــمــا أن والــــــدي، رحــمــه 
 لــلــرســم والـــزخـــارف 

ً
ــان عــاشــقــا الــلــه، كـ

والــمــوســيــقــى، وكـــان يــعــزف عــلــى آالت 
الكمان والــرق والبيانو. وكــل هــذا أثر 
في تكوين هويتي الثقافية واإلبداعية.
• ما منطلقاتك العامة في الكتابة، 
في ضوء القضايا التي تحرصين على 

تناولها في أعمالك؟
ــزء مــــن نـــســـيـــج الــمــجــتــمــع  ــ ــا جــ ــ - أنــ
، وربــمــا 

ً
ــا ــمـــومـ الـــمـــصـــري والـــعـــربـــي عـ

أكون محظوظة بأن أطلع على ثقافات 
متنوعة من خال عملي في التلفزيون، 
لكن يظل توجهي الرئيس هو توجه 
كـــل الــمــصــريــيــن والـــعـــرب، ومـــن زوايـــا 
اهتماماتهم ذاتها تكمن كتاباتي، وال 
تزال األسرة تحتل مكانة أساسية في 
وجدان وتفكير اإلنسان العربي، ومن 
ثم قضايا األســرة والمجتمع العربي 

هي مجال اهتمامي.
وأظـــن أن كــل الــُكــتــاب ينطلقون من 
 عن 

ً
نفس المصدر، لكن ما يميز كاتبا

غــيــره هــو الــمــســاحــة الــتــي سيشغلها 
ــذي يــمــكــن  ــ ــ ــــدى الـ ــمـ ــ فــــي كـــتـــابـــاتـــه، والـ
أن يــصــل إلـــيـــه بـــأفـــكـــاره، وأعـــتـــقـــد أن 
الــمــدى لـــديَّ واســـع ال حـــدود لـــه. ربما 
أنطلق من األســرة وقضايا المجتمع 
المصري والعربي، لكن ال حدود عندي 
فــي الــكــتــابــة، ألنــنــي أؤمــــن بـــأن العمل 
اإلبداعي يستشرف المستقبل، ويتنبأ 
بــمــا هــو قــــادم، ويــتــوقــع ويـــرى ويفهم 
، وال يمكن أن 

ً
وينقد ويحاسب أيــضــا

تقوم بعمل كل هذه األدوار في كتاباتك 
 في نفس 

ً
 ومتطلعا

ً
ما لم تكن مطلعا

الوقت لما هو جديد با حدود، أو أن 
تفكر خارج الصندوق، كما ُيقال.

• إلى أي مدى أسهم عملِك في مجال 
اإلعـــام كمعدة بــرامــج تلفزيونية في 

إثراء جانب الكتابة اإلبداعية لديِك؟
ــاح«  ــ ــبـ ــ ــــصـ - قـــــــد تــــــكــــــون »قـــــــهـــــــوة الـ
مــجــمــوعــتــي الــقــصــصــيــة األولـــــى الــتــي 
خــرجــت لــلــنــور، إال أنــهــا لــيــســت أولــى 
مــحــاوالتــي فــي الــكــتــابــة، الــتــي بدأتها 
، مــن خــال 

ً
حــيــن كـــان عــمــري 11 عـــامـــا

كـــتـــابـــة الـــخـــواطـــر والـــشـــعـــر الــــحــــر، ثــم 

انتقلت بتجاربي إلى القصة القصيرة، 
ــفـــارق بــيــنــهــا وبــيــن  ــُت الـ ــ  أدركــ

ً
ــا ــقـ والحـ

ــة الطويلة  ــروايـ الـــروايـــة الــقــصــيــرة والـ
ــمــــل الـــمـــســـرحـــي والـــســـيـــنـــمـــائـــي  ــعــ والــ
واإلذاعي والتلفزيوني... إلخ، لكن عملي 
فــي الــتــلــفــزيــون الــمــصــري )مــاســبــيــرو( 
 فـــــي تـــجـــربـــتـــي 

ً
 كــــبــــيــــرا

ً
ــــل فــــــارقــــــا ـ ــكَّ ــ شـ

اإلبـــداعـــيـــة، كـــونـــه الـــمـــدرســـة الــكــبــيــرة 
لإلعام، ما ساعد على صقل مواهبي 
 عن 

ً
بالخبرة والتطبيق العملي، فضا

أن عملي داخل مبنى ماسبيرو جعلني 
، وأتابع 

ً
 ُجــددا

ً
 أشخاصا

ً
ألتقي يوميا

 متغيرة محلية وعالمية.
ً
أحداثا

 
ً
• في كل قصص المجموعة دائما
ما تطرحين أسئلة، فهل تبحثين عن 
إجـــابـــات لــهــا، أم تــداعــبــيــن بــهــا خيال 

القارئ؟
- ال أبــحــث عــن إجـــابـــات، بــل أداعـــب 
خــيــال الـــقـــارئ. أطــلــب مــنــه أن يتوقف 
ــي الــــحــــيــــاة، والـــجـــلـــوس  ــن الـــلـــهـــث فــ عــ
ــادة تقييم رحــلــتــه في  بــاســتــرخــاء إلعــ
 
ً
الحياة، بتساؤل ربما مر بخاطره يوما
ما، ولم يجد إجابة له، أو وجدها ولم 
يواجه بها نفسه، أو واجــه بها نفسه 
لكن نسيها، أو لم ينسها وبقيت في 
ذهنه. باختصار أنا ال أكتب لكي يظل 
 تتابع عيناه الحروف 

ً
القارئ متلقيا

والكلمات والمشاعر والصور فقط، بل 
أكتب لكي أتشارك مع قرائي أفكارهم، 
حـــتـــى إذا لــــم أســمــعــهــا مــنــهــم بــشــكــل 
مباشر، فسأجدها في تفاعلهم مع ما 

أكتبه، سواء بالمدح أو الذم!
• تحمل قصة »أحام يقظة« أصداًء 
مــن قــصــص الــرومــانــســيــة الــتــي غابت 
عـــن أقــــام مــبــدعــيــنــا فـــي زمـــن تــســوده 
المادة وتعصف به األزمات، فهل هذه 
استراتيجية لخطب ود المتلقي بإبداع 

؟
ً
بات نادر الوجود راهنا

- »أحـــــــــام يـــقـــظـــة« لـــيـــســـت الــقــصــة 
الرومانسية الوحيدة في المجموعة، 
ــع  ــابــ ــطــ ــل الــ ــمــ ــقـــــصـــــص تــــحــ ــ ــع الـ ــيــ ــمــ جــ
الرومانسي، لكن هل غــاب هــذا النوع 
من الكتابة بسبب هيمنة المادة على 
؟ أنا أرى أن اإلجابة هي 

ً
حياتنا حاليا

ال، ألن الناس إلى اآلن يتأثرون بالكلمة 
الطيبة والمعاملة الحسنة، وكل فتاة 
تحلم بفتى أحامها، مثل بطلة القصة، 
وكـــل فــتــى يــحــلــم بــفــتــاة أحـــامـــه. لــوال 
الرومانسية ما كان لنا أن نستمر في 
تحمل مشقات الحياة وتلقي المزيد 

مــن األزمــــات. الــرومــانــســيــة والمشاعر 
هي التي ترتقي باإلنسان عن اآللة وعن 
سائر الخلق. تلك وجهة نظري، وربما 
لهذا السبب تحمل كتاباتي أسئلة في 

طياتها.
• الــمــجــمــوعــة تــقــع فـــي 58 صفحة 
فـــقـــط، هــــل يــعــكــس ذلـــــك أزمــــــة الـــــورق 

؟
ً
وارتفاع أسعاره عالميا

ــة الــــورق وارتــفــاع  - لــم أفــكــر فــي أزمـ
أسعاره، إنما هي مختارات من أعمالي 
 مجموعة 

ً
شــعــرت بــأنــهــا تــصــنــع مــعــا

قصصية متكاملة، ولم أختم المجموعة 
بقصة، بل ختمتها بخاطرة من كلماتي 
التي أدعو القارئ لكي يقرأها بعناية، 
وأعــتــقــد أن هــذا سيكون أســلــوبــي في 
التوقيع، أقصد التوقيع باألفكار. وما 
دامــــت األفـــكـــار صــيــغــت بــشــكــل مكتمل 
بالنسبة لـــي، فـــإن الــعــمــل ســيــكــون قد 
، بــغــض الــنــظــر عــن عــدد 

ً
اكــتــمــل أيـــضـــا

الـــصـــفـــحـــات. وهـــنـــاك ســبــب آخـــــر، هو 
أنني أنتمي لمدرسة »خير الــكــام ما 

قل ودل«.

روناء المصري

ق بمجموعتها 
ِّ
اختارت الكاتبة المصرية روناء المصري، أن تحل

القصصية الجديدة »قهوة الصباح« في فضاء الرومانسية، لكنها ال 
تقف عند هذا الحد، بل تغوض في أعماق النفس البشرية عبر مناقشة 

قضايا عدة مستقاة مما يدور من قضايا متنوعة في المجتمع المصري 
. وقد أسهم في صقل تجربتها اإلبداعية عملها 

ً
والعربي عموما

األساسي كمعدة برامج بالتلفزيون المصري.
وفي حوار أجرته معها »الجريدة«، قالت المصري إنها تكتب 

 في مجموعتها 
ً
لتتشارك األفكار مع قرائها، وهو ما ترجمته عمليا

التي لم تختمها بقصة، بل بخاطرة، مؤكدة أن هذا سيكون أسلوبها 
فيما أسمته »التوقيع باألفكار«، وفيما يلي نص الحوار:

ال القاهرة – أحمد الجمَّ

 كتاباتي 
تنطلق من 

قضايا األسرة 
في المجتمع 

العربي

 العمل اإلبداعي 
يستشرف المستقبل 
ويتنبأ بما هو قادم

»73 ساعة في لبنان«... رواية ترصد
أزمات تشعلها الحروب

● حمزة عليان
لــم نتعرف على الكاتب مشعل الملحم من 
خال مقاباته وإطاالته في عالم العقار، فقد 
عرفناه صاحب خبرة فــي هــذا القطاع، لكننا 
 آخر في روايته )73 ساعة في 

ً
وجدنا شخصا

 بــأدب 
ً
 يمتلك خــيــااًل واســـعـــا

ً
لــبــنــان(، شــخــصــا

الرواية والخيال الــذي ينقلنا إليه وهو يسرد 
حكاياته تلك.

الرواية فيها اختاف واضح من حيث األحداث 
التي كتب عنها وواجهته في رحلته الميمونة 

تلك، أو من حيث اإلخراج الفني الذي اتبعه.
ــقـــارئ فـــي الــبــدايــة إلـــى أن األحــــداث  يــنــّبــه الـ
واقعية، أما األسماء فكلها مستعارة، وأي تشابه 
بينها وبــيــن شخصيات حقيقية هــو محض 
الصدفة. في المقدمة يشرح من أين جاءت الفكرة، 

وإلى ماذا تهدف.

حدود الدولة

»73 ساعة في لبنان« قصة رجل أربعيني من 
الخليج العربي يسافر إلى لبنان بهدف شراء 
أرض في منطقة معظم سكانها يعتنقون الديانة 
 ،

ً
 مهما

ً
المسيحية، لكن رحلته تأخذ منعطفا

بعد اشتعال احتجاجات شعبية، ومحاصرة 
المحتجين لمطار بــيــروت، وتــدهــور األوضــاع 
األمنية، في فترة تأجج فيها الــصــراع الفكري 
والطائفي فــي المنطقة العربية كلها، وخــال 
األيام الثاثة التي قضاها في لبنان، عاش الرجل 
ضته إلى مواقف ساهمت في   متوترة عرَّ

ً
أحداثا

مات 
َّ
تغيير مفاهيمه ورؤيته لكثير من المسل

الفكرية.
»73 ساعة في لبنان« كتاب يبحر في سلوك 
النفس البشرية التي تعيش تحت أزمات تشعلها 
الــحــروب والــنــزاعــات، وتنتج عنها انقسامات 
فكرية وسياسية ودينية. الــروايــة صيغت في 
فصول قصيرة، متسلسلة في سياقها، ومنفصلة 

في أحداثها.

وبغض النظر عن الموقع الجغرافي للقصص، 
فاألفكار التي ترويها هي خارج حدود الدولة 
التي شهدت أحداثها إلــى كل تلك الـــدول التي 

توجد فيها مثل تلك األفكار.

رسالة المؤلف

يبعث المؤلف مشعل الملحم برسالة إلى 
قارئه يطلب منه أن يقرأ له وال يقرؤه، فكتاباته 
أهــم من شخصيته، ورسالته أهــم من هويته، 
: »أوصيكم 

ً
وقصته أولــى من معرفته، مضيفا

بأال تبنوا آراءكــم في روايــة األحــداث بناًء على 
جنسي أو أصلي أو ديني، وأن تتجردوا من كل 
األحكام المسبقة، وتتنقلوا بين صفحات الكتاب، 
وتتحرروا من أي أفكار ثقيلة، أو معتقدات قد 
توهن عقولكم وتحرمكم من التحليق بين سطور 

هذا الكتاب بحرية«.

لماذا أكتب؟

في الواقع، وكما يقول: »أنا ال أكتب ألبهر قراء 
 
ً
، ال أكتب ألعظ خلقا

ً
 أو أثبت رأيا

ً
أو أقنع شخصا

، أنا أكتب ألني أحوج من غيري 
ً
أو أنصح بشرا

لكامي، أكتب ألعيد ترتيب عقلي المبعثر، أكتب 
ألنظم أفكاري وآرائي وتساؤالتي بين ما لقنت 
وما أدركــت، وبين ما حفظت وما أبصرت. لقد 
نقش اآلخـــرون بأقامهم على كتاب عقلي من 
أول صفحة فيه، لذلك أمسكت قلمي ألخط بيدي 
ر  على ما تبقى من صفحاته. سأكتب عليها ألغيِّ
األفكار التي غرست في رأســي، وترعرعت في 
روحي، سأكتب عليها كي أرسم هويتي وأعلن 
استقاليتي. سأكتب بعدما اكتظت صفحات 
عقلي بالتساؤالت. سأكتب بعد أن غص وجداني 
بالكلمات، وضاقت به المساحات. سأكتب بعد أن 
، وتوجست 

ً
سئمت النقش على حوائط عقلي سرا

. سأكتب ليستقيم عقلي من 
ً
مــن الــبــوح جــهــرا

انحرافات العابرين فيه«.
 أفرغ فيه المؤلف قناعاته 

ً
 أدبيا

ً
نطالع نصا

 غير جــديــر بأن 
ً
ــا وأفـــكـــاره، الــتــي رأى فيها إرثــ

يحمله وهـــو فــي ســن األربــعــيــن، لــديــه أسلوب 
 أخــرى، وساخط 

ً
، وناقد أحيانا

ً
ساخر أحيانا

إلى حد التمرد في أحيان كثيرة، كلما رافقته في 
محطة من محطات أيامه الثاثة التي أمضاها 
في لبنان ستعثر على مشعل ملحم الحقيقي. 
ربما كــان الجزء الــســادس واألخــيــر والمنشور 
تحت عنوان »هنا بــيــروت« من القصص التي 
 في المفاهيم والسرديات 

ً
يغوص فيها عميقا

المتواترة، والتي ينفذ منها إلى عالم غير زائف، 
 عن االستبداد واالستئثار.

ً
وبعيدا

ينهي قصصه بعبارة إنسانية يوجهها إلى 
الشعب اللبناني: »عظيم الحب والتقدير للبنان 
وشعبه«، بعد أن رســم بقلمه 29 لوحة عميقة 
غاصت في الفكر البشري، تنقل للعين المجردة 

 قد نكون غفلنا عن رؤيتها.
ً
صورا

الكتاب صادر عن دار ذات الساسل للطباعة 
والنشر والتوزيع في الكويت بالقطع المتوسط 

وبـ 342 صفحة.

ً
 عاما
ً
رحيل الشاعر السوري نذير العظمة عن رحيل الشاعر السوري نذير العظمة عن 9393 عاما

نعت وزارة الثقافة السورية وعدد من المؤسسات 
الثقافية العربي أمس األول الشاعر والناقد والمترجم 

نذير العظمة الذي توفي عن عمر ناهز 93 عاما.
وولد العظمة في دمشق عام 1930، وتخرج في كلية 
اآلداب بجامعة دمشق، قبل أن ينتقل إلى لبنان أواخر 
حقبة الخمسينيات، حيث حصل على منحة دراسية في 
الجامعة األميركية ببيروت، ومنها سافر إلى الواليات 
المتحدة ليحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه.
وتتلمذ على يد شفيق جبري وقسطنطين زريق 
وأمجد الطرابلسي وشكري فيصل، وساهم في تأسيس 
عدد من المجات منها »شعر« و»األدب الحديث«، التي 
كانت تصدر باللغة اإلنجليزية، كما رأس تحرير جريدة 
»البناء«، وقضى 40 عاما في مجال التدريس الجامعي 

بالواليات المتحدة والمغرب والسعودية.

ــات فــي عـــدد مــن الـــدوريـــات  ــ ونــشــر مــقــاالت ودراســ
والصحف العربية، ويعتبر من أوائل الشعراء الذين كان 
لهم دور في تطوير القصيدة العربية الحديثة، وتمحور 
شعره حول الذات والوطن والمرأة، وينسب إليه ابتكار 

القصيدة المدورة ذات السطر الواحد.
وتجاوزت مؤلفات العظمة 55 كتابا، منها »مدخل 
إلــى الشعر العربي الــحــديــث«، و»أدب المقاومة بين 
األســـطـــورة والــتــاريــخ«، والـــديـــوان الــشــعــري »جــرحــوا 
حتى القمر«، ومسرحية »سيزيف األندلسي«، ورواية 
»الــشــيــخ ومــغــارة الــــدم«، وســاهــم فــي تأسيس اتحاد 
الكتاب العرب بدمشق، وشـــارك في مؤتمرات أدبية 
عديدة، ومنحته وزارة الثقافة السورية جائزة الدولة 

التقديرية عام 2014.
نذير العظمة )رويترز(
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فضة المعيلي

 لديَّ فكرة 
برنامج طابعه 
إنساني ويركز 
على فئات من 

المجتمع

خبريات

مي عمر بديلة هنا الزاهد 
في »تاج« تامر حسني

ميرفت أمين ترافق منة 
شلبي في »تغيير جو«

حسن الرداد صعيدي 
هارب في »محارب«

استطاع النجم تامر 
حسني الخروج من 
أزمة فيلمه الجديد 

)تاج(، المقرر أن 
يخوض به سباق عيد 

الفطر القادم، بعد 
اعتذار بطلة العمل 
الفنانة هنا الزاهد 

خالل الفترة الماضية، 
بسبب خالفات في 
وجهات النظر بين 

الطرفين.
وعقب فقد األمل في 
مشاركة الزاهد في 
العمل، تعاقد تامر 

مع الفنانة مي عمر، 
ووقعت العقود في 

مكتبه، واحتفل تامر 
مع فريق العمل داخل 

مقر شركته بنجمة 
العمل الجديدة، على 

أن تبدأ التصوير خالل 
الفترة المقبلة.

وتنسق مي مع فريق 
عمل مسلسلها الجديد 
)عالقات مشروعة( مع 

النجم ياسر جالل، 
المقرر عرضه خالل 

الموسم الدرامي 
الرمضاني القادم من 

15 حلقة فقط.

تعود النجمة ميرفت 
أمين للمشاركة في 
السباق الرمضاني 

القادم، من خالل 
مسلسل »تغيير جو« 

مع الفنانة منة شلبي، 
ليسجل المسلسل 

عودتها بعد 5 سنوات 
من الغياب منذ آخر 
أعمالها الرمضانية 

)بالحجم العائلي( مع 
الفنان يحيى الفخراني.

وستتواجد ميرفت 
في لبنان خالل 

الفترة القليلة 
المقبلة، لتصوير أول 
مشاهدها، حيث تقدم 

دور صاحبة فندق 
يستخدم لالستشفاء 

النفسي في لبنان، 
وتربطها عالقة مختلفة 

مع منة. ومن المقرر 
أن تستمر في تصوير 
المسلسل، المكون من 
15 حلقة، حتى األيام 

األولى من شهر رمضان 
القادم، بصحبة عدد 

من النجوم.

قررت المخرجة 
شيرين عادل التعاقد 

على إخراج مسلسل 
»محارب« للفنان حسن 
الرداد، من أجل عرضه 
خالل الموسم الدرامي 

الرمضاني القادم.
ونص االتفاق بين 

شيرين والشركة 
المنتجة والرداد على 

تكثيف التصوير بشكل 
أكبر من المعتاد، 
للحاق بالموسم، 

 أن العمل من 
ً
خصوصا

30 حلقة كاملة، ولم 
يبدأ التصوير حتى 

اآلن، وهو ما وافق عليه 
جميع األطراف.

 
ً
ويشهد العمل تغيرا

 في الشخصية 
ً
كبيرا

التي يقدمها الرداد، 
من خالل شخصية 
صعيدية تهرب من 

الثأر، في دور جديد 
 
ً
ومختلف عنه تماما

وعما قدمه خالل الفترة 
الماضية.

ً
 دقيقا

ً
زينب العسكري: العودة للتمثيل تتطلب اختيارا

 كثيرة
ً
اقة في المجال الفني ومن يعمل بها يتعلم دروسا الكويت سبَّ

قالت الفنانة زينب العسكري 
إنها لم تعد تتابع اإلنتاج 

الدرامي بشكل جيد، مؤكدة 
أنها تحرص على حضور 

الفعاليات اإلنسانية الخيرية 
ألصحاب الهمم، واأليتام.

استرجعت الفنانة زينب العسكري الكثير من 
ذكرياتها في الكويت، السيما عندما شاركت في 
أعمال فنية بالسابق، مشيدة بمكانة الكويت 
الــمــتــمــيــزة فـــي الـــمـــجـــال الــفــنــي عــلــى مــســتــوى 

الخليج العربي.
وتحدثت العسكري عن ذكرياتها مع برنامج 
»فـــوز فــيــهــا«، خـــالل استضافتها فــي برنامج 
ــــذي ُيـــبـــث عــلــى تــلــفــزيــون  »لــيــالــي الـــكـــويـــت«، الـ
الكويت، وقالت: »ذكرياتي مع الكويت ال تقتصر 
على جمهور يحب فنانة. أنا أعتبر عالقتي مع 

الجمهور وقفات ومواقف جميلة«. 
واستذكرت أحد المواقف عند وجودها في 
أحد مواسم رمضان لتقديم برنامج »فوز فيها« 
قة: »شعرت 

ّ
مــع اإلعــالمــي محمد الــويــس، معل

 أنه كان أول رمضان 
ً
أنني بين أهلي«، خصوصا

 عنهم، وأن فريق البرنامج كان 
ً
تقضيه بعيدا

.
ً
 ومتعاونا

ً
رائعا

وقالت العسكري إنها تحب األدوار الصعبة 
والغريبة، ألنها عندما دخلت المجال الفني 
كانت صغيرة، كموهبة، متابعة: »كنت أريد أن 
طلق العنان للمواهب والقدرات التي لديَّ في 

ُ
أ

كل شخصية أقدمها«، مضيفة أن تنوع األدوار 
جــعــل الــنــاس يــرونــهــا بشكل آخـــر، وأن لديها 

موهبة، وال تعتمد على الشكل فقط.
وتــضــمــنــت الــحــلــقــة اتـــصـــاالت مــع الفنانين 
حسين المنصور، وهدية سعيد، حيث أشادا 
بــهــا، مــؤكــديــن أنــهــا تــهــتــم بـــأدوارهـــا ومــبــدعــة 
 استذكرا بعض المواقف 

ً
في مجالها، وأيضا

الــتــي جمعتهما بــهــا. كــمــا اشــتــمــل الــبــرنــامــج 
على لقاءات مع الجمهور، حيث أكدوا التزامها 
بــالــعــمــل وخــبــرتــهــا الــفــنــيــة، متمنين عــودتــهــا 

للمجال الفني.
وعن وسائل التواصل، قالت إنها سالح ذو 
حدين، وإن الشخص يحدد المحتوى الذي لديه 
 
ً
وعالقته مع الجمهور. وبينت أن هناك تواصال

 وحوارات جميلة بينها وبين الجمهور، 
ً
هادفا

الفتة إلــى أن التواصل عبر وســائــل التواصل 
، وأال ُيبنى على 

ً
 ومفيدا

ً
يجب أن يكون جميال

االستعراض.

فكرة برنامج

وحول عودتها للدراما الخليجية من جديد، 
بينت العسكري أنــهــا خــطــوة صعبة، وتحتاج 
قت: »أنــا ودي، بس الزم 

َّ
إلــى اختيار دقيق، وعل

يكون شيء قوي«، مشيرة إلى أنها في السابق تم 
ترشيحها لعدة أدوار، وقرأتها، لكنها لم تشعر 
بالحماس الذي يجعلها تعود إلى المجال الفني.

وكشفت أن لديها فكرة برنامج، لكنها تحتاج 
ه  إلى ُمعد قوي، حيث إنه بطابع إنساني وموجَّ
للمجتمع ومحتواه جميل، مضيفة: »الفئة التي 
في ذهني هي التي تحتاج للظهور على الشاشة، 
للحديث عــن مــعــانــاتــهــا، مــثــل: أصــحــاب الهمم، 

واأليتام، وكبار السن«. 

وذكــــرت أن عـــرض الــبــرنــامــج عــلــى التلفزيون 
أفضل من بثه على وسائل التواصل االجتماعي، 
ألن التلفزيون له مكانته وتأثيره، كما أنها تحب 
الــتــلــفــزيــون، أمـــا وســـائـــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
فــهــي لــســرد يــومــيــاتــهــا ومــشــاركــتــهــا مــع الــنــاس.

وعن متابعتها للدراما في الوقت الحالي، قالت: 
»لــســت متابعة جــيــدة لــلــدرامــا، وأنـــا زعــالنــة من 

هذا الشيء«. 
وعما يميز الكويت عن أي دولة خليجية أخرى 
عملت بها، قالت إنها كانت تحب التعامل مع 
اقة في  فريق العمل في الكويت، وإن الكويت سبَّ
المجال الفني، والفنان الــذي يمثل في الكويت 
 كثيرة، وأكثر الفنانين يفتخرون 

ً
يتعلم دروسا

باألعمال الكويتية. 
وفــيــمــا يــخــص الـــدرامـــا البحرينية، أكـــدت أن 

الدراما التراثية بها قوية أكثر وأحلى. 
وبصدد األعمال الفنية السعودية، ذكرت أنها 
مثلت في مسلسل »طاش ما طاش«، وأحست أن 

الجمهور الــســعــودي يحب الــكــومــيــديــا. ولفتت 
إلى أنه في قطر يحبون مسرح الطفل، وعالقتها 

بمسرح الطفل كانت من قطر. 
ــارات، بينت أنــهــا عملت بمسلسل  ــ وفـــي اإلمــ
«، وأنها لم تعمل بصورة 

ً
واحــد، هو »أبــي عفوا

كــبــيــرة فــي الــمــســلــســالت اإلمـــاراتـــيـــة، لكنها في 
 في 

ً
 رائــعــا

ً
الوقت الحالي تــرى أن هناك توجها

الدراما التراثية، وأنهم يبدعون فيها، واألجواء 
التراثية هي أجواء اإلمارات، إضافة إلى توجههم 

للسينما. 
وذكــرت العسكري أنها تلقت أكثر من دعوة 
لــحــضــور الــمــهــرجــانــات الــفــنــيــة، والــمــســرحــيــات، 
وأنـــهـــا تــلــبــي الــــدعــــوات إذا كـــانـــت لــديــهــا وقــت 
وفــرصــة، وأن توجهها بعد الــمــجــال الفني هو 
ــا فـــي الــفــعــالــيــات اإلنــســانــيــة الــخــيــريــة  وجـــودهـ

ألصحاب الهمم، واأليتام، وغيرهم.

زينب العسكري
العسكري مع عبدالخالق الغانم وإبراهيم الحساوي

راشد الماجد يطرح »وينه« عبر »إنستغرام«
ر اســـم الــفــنــان راشــد  تــصــدَّ
الـــمـــاجـــد مـــحـــركـــات الـــبـــحـــث، 
بــعــدمــا كــشــف عــن مــقــطــع من 

أغنيته الجديدة.
وكــــان الـــمـــاجـــد أعـــلـــن قــرب 
ــنـــي خـــالل  ــفـ طـــــرح جــــديــــده الـ

.»Joy Awards« مهرجان
وقـــد أوفـــى بـــوعـــده، ونــشــر 
 مـــن أغــنــيــتــه الــجــديــدة 

ً
ا جـــــزء

)وينه(، إذ شارك بمقطع عبر 
حسابه بـ »إنستغرام« يحمل 
 أنها 

ً
 من األغنية، مبينا

ً
ا جزء

مــن كــلــمــات فــــاروق عــبــدالــلــه، 
وألحان أحمد الهرمي، وتدور 

حول مشاعر االشتياق.
 
ً
وحـــقـــقـــت األغـــنـــيـــة تــفــاعــال
 مــــن مــحــبــيــه، الـــذيـــن 

ً
ــا ــعــ واســ

ــفــــارغ  ــتــــظــــرون جـــــديـــــده بــ ــنــ يــ
الــــصــــبــــر، وشـــــاركـــــوهـــــا عــبــر 
ــة، كــمــا  صـــفـــحـــاتـــهـــم الــــخــــاصــ

تمنوا له التوفيق.
 »Joy Awards ــر أن » ُيـــذكـ
مـــن أكــبــر الــفــعــالــيــات الــفــنــيــة 
والـــتـــرفـــيـــهـــيـــة فــــي الــمــنــطــقــة، 
وهو من تقديم الهيئة العامة 
للترفيه في السعودية تحت 
مظلة مــوســم الــريــاض، فيما 
شــاركــت مــجــمــوعــة MBC في 

التنظيم.
ـــن جــــانــــب آخــــــــر، كــشــفــت  مــ
ــة لـــلـــتـــرفـــيـــه  ــ ــامـ ــ ــعـ ـــ ــة ال ــئــ ــيــ ــهــ الــ
بـــــالـــــســـــعـــــوديـــــة عــــــــن إقـــــامـــــة 
حــفــل غــنــائــي كــبــيــر، احــتــفــااًل 
بمسيرة الفنان الراحل طالل 

مداح. ومن المقرر أن يشارك 
الــمــاجــد مــع مجموعة كبيرة 
من المطربين العرب في هذا 
الــحــفــل بــعــنــوان »لــيــلــة صــوت 
ــــذي ســيــقــام في  األرض«، والـ
األول من فبراير. ومن المقرر 
أن يـــنـــقـــســـم إلــــــــى فـــقـــرتـــيـــن، 
ــــالت  ــ ــدم وصـ ــ ــقــ ــ إحــــــداهــــــمــــــا تــ
غنائية ثنائية وثالثية لكبار 
الــمــطــربــيــن. والــفــقــرة األخــرى 
يــتــلــقــى فــيــهــا الــجــمــهــور بــاقــة 

من أغاني مداح الخالدة. 
ووفق ما أعلنه المستشار 

تركي آل الشيخ، رئيس هيئة 
الــتــرفــيــه، مــن الــمــقــرر أن يطل 
ــلــــى جـــمـــهـــور  طــــــالل مــــــــداح عــ

الحفل بتقنية الهولوغرام.

راشد الماجد

عمر خيرت يقدم أمسيتين في »دبي أوبرا«
في أمسية حّية تستقبل دار »دبي أوبرا« يومي 
الثالث والــرابــع من فبراير المقبل الموسيقار 
العالمي عمر خــيــرت، ليعزف بأنامله وأمـــام 
محبيه من جمهوره الواسع مؤلفاته الموسيقية 

التاريخية والخالقة.
وزار الموسيقار العالمي عمر خيرت دبي 
عدة مرات، فمنذ أن لحن أوبريت الشيخ زايد عام 
2000، وهو حاضر باستمرار في أهم الحفالت 

الموسيقية باإلمارات.
ــن أشــــهــــر الــمــوســيــقــيــيــن  ــ ــعــــد خــــيــــرت مـ ويــ
والموزعين في مصر والعالم، باإلضافة إلى أنه 
عازف بيانو محترف، ولد ألسرة فنية مثقفة، 
فعمه أبوبكر خيرت مؤسس »الكونسرفتوار« 
المصري عام 1959، ويعرف اليوم باسم المعهد 
العالي للموسيقى، تحت إشراف وزارة الثقافة 
المصرية، وقد تخرجت فيه أجيال من موسيقيي 

مصر، هم اآلن من أهم الموسيقيين والعازفين.
ويــشــهــد الـــتـــاريـــخ الــمــوســيــقــي كــيــف أثـــرت 
عائلة خــيــرت الموسيقية المكتبة المصرية 

والعربية بمؤلفات موسيقية وأعمال سمفونية 
مميزة، منذ جده محمود خيرت وعمه أبوبكر 
ــيــــرت، والــــــــذي حصد  خـــيـــرت والــــيــــوم عـــمـــر خــ
أهـــم الــجــوائــز الــتــقــديــريــة عــن أعــمــالــه، كأفضل 
ــــالم ومــســلــســالت  مــوســيــقــى تــصــويــريــة عـــن أفـ
منذ السبعينيات حتى اليوم، إلى المسرحيات 
والفوازير وأغان مميزة وباقية لمطربين عرب، 
كما شارك بمؤلفات موسيقية خاصة لمناسبات 
مصرية مثل أوبريت تل العمارنة، ودورة األلعاب 

العربية في القاهرة، إلى األقصر.
وتستقبل دبي أوبــرا عمر خيرت، البالغ 75 
، مع جوقته )أوركسترا عمر خيرت(، وهي 

ً
عاما

مجموعة كبيرة من عازفي األدوات الموسيقية 
واآلالت اإليقاعية والوترية والنفخ والمفاتيح 
وغـــيـــرهـــا، لــيــعــزف الــمــوســيــقــار خـــيـــرت أجــمــل 

عبقرياته من سمفونياته الخالدة.

عمر خيرت

 عن عادل إمام
ً
 سينمائيا

ً
عمرو سعد ينتج عمال

أعـــــلـــــن الـــــفـــــنـــــان عـــــمـــــرو ســعــد 
استعداده لتقديم عمل فني جديد 
ومميز الفترة المقبلة، مشيرا إلى 
أنــه قــرر تدشين مسيرته في عالم 
اإلنتاج بفيلم كبير عن النجم عادل 
ــام، دون تــوضــيــح هـــل سيقدم  ــ إمــ
شخصيته في عمل سيرة ذاتية، أم 
سيقدم فيلما وثائقيا عن »الزعيم«.

وكتب سعد، عبر صفحته على 
»فيسبوك«، »إنتاج فيلم عن عادل 
إمام... من أهم مشروعاتي القادمة 

إن شاء الله«.

يذكر أن سعد يشارك في موسم 
المسلسالت المصرية لرمضان 
2023 ببطولة مسلسل »األجهر« 
بــطــولــة درة، ونـــاهـــد الــســبــاعــي، 
ــيــــد رجـــــــب، وأحــــمــــد مـــجـــدي،  وســ
ــارة ســـالمـــة، وتــألــيــف ورشـــة  ــ وســ

ملوك، وإخراج ياسر سامي.
وشـــــــــــــــــارك عــــــــــــــادل إمــــــــــــــام فـــي 
مــوســم رمــضــان 2020 بمسلسل 
»فالنتينو« المؤجل من عام 2019، 
وشاركه البطولة داليا البحيري، 
دالل عــبــدالــعــزيــز، رانـــيـــا محمود 

ياسين، حمدي الميرغني، سليمان 
عيد، بدرية طلبة، ومن تأليف أيمن 

بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.
ــنـــمـــا طـــــوال  ــيـ وغـــــــــاب عـــــن الـــسـ
السنوات الماضية، حيث توقف 
سجله عــنــد فيلم »زهــايــمــر« عــام 
ــارك فــي بطولته عــدد  2010، وشــ
من الفنانين، بينهم نيللي كريم 
وأحمد رزق وفتحي عبدالوهاب، 
كما شارك فيه صديق عمره سعيد 

صالح.
عمرو سعد

»أوسكار« تدقق في أسماء المرشحين 
لجوائزها بالدورة الـ 95

ذكــــــرت أكـــاديـــمـــيـــة فــنــون 
وعــلــوم الــصــور الــمــتــحــركــة، 
الــــــــــتــــــــــي تـــــــمـــــــنـــــــح جــــــــوائــــــــز 
األوســـــــــكـــــــــار، أمــــــــس األول، 
ــمــــالت  ــع حــ ــ ــراجــ ــ ــتــ ــ أنــــــهــــــا ســ
ــــذا  ــــح لـــــجـــــوائـــــز هـ ــيـ ــ ــــرشـ ــتـ ــ الـ
الـــعـــام، بــعــد يـــوم مــن تــقــريــر 
ــاؤالت  ــ ــســ ــ إعــــــالمــــــي أثــــــــــار تــ
بــشــأن الــتــرشــيــح الــمــفــاجــئ 
للممثلة البريطانية أندريا 

ريسبورو.
يـــــــــــــــوم الـــــــــــثـــــــــــالثـــــــــــاء، تــــم 
تــرشــيــح ريــســبــورو ألفــضــل 
مــمــثــلــة بــــالــــدورة الــخــامــســة 
والتسعين، عــن دورهــا كأم 
عازبة مدمنة على الكحول 
فـــي فــيــلــم »تـــو لــيــزلــي« )إلـــى 
ــــم يــحــظ  لــــيــــزلــــي(، والــــــــذي لـ
بكثير مــن الــمــشــاهــدة، مما 
أحــــدث صـــدمـــة لــــدى الــنــقــاد 
الذين لم يتوقعوا أن تكون 

ضمن الترشيحات.
وذكر موقع باك اإلخباري 
ــــس الــــــمــــــاضــــــي أن  ــيـ ــ ــمـ ــ ــخـ ــ الـ
ــيــــر الـــمـــتـــوقـــع  الــــتــــرشــــيــــح غــ
أثـــار تــســاؤالت حــول مــا إذا 
كانت حملة قوية لمصلحة 
ريسبورو قد انتهكت قواعد 
ــتـــــي وضـــعـــتـــهـــا  ــ ــغــــط الـ الــــضــ

األكاديمية.
ــة  ــيــ ــمــ ــاديــ وأصــــــــــــدرت األكــ
ــالـــت  ــا أمـــــــس األول قـ ــانــ ــيــ بــ
فـــيـــه إن الـــمـــنـــظـــمـــة »تـــجـــري 

ات الحملة  ــراء مــراجــعــة إلجــ
حول المرشحين لهذا العام، 
ــهــــاك أي  ــتــ لـــضـــمـــان عــــــدم انــ
إرشادات«. ولم يذكر البيان 

اسم ريسبورو.
وأضـــــــــــــــــاف الـــــــبـــــــيـــــــان أن 
ــا  ــــدف أيـــضـ ــهـ ــ الــــمــــراجــــعــــة تـ
إلــى »إعالمنا بما إذا كانت 
هــنــاك حــاجــة لتغييرات في 
الـــمـــبـــادئ الــتــوجــيــهــيــة فــي 
ــن وســـائـــل  ــ عـــصـــر جــــديــــد مـ
الـــــــتـــــــواصـــــــل االجـــــتـــــمـــــاعـــــي 

والتواصل الرقمي«.
وتــــحــــد األكــــاديــــمــــيــــة مــن 
كيفية تواصل الممثلين عن 
الــشــركــات الــســيــنــمــائــيــة مع 
الناخبين، ومــا الــذي يمكن 
أن يـــقـــولـــوه فـــي أي اتــصــال 
كجزء من حمالت األوسكار 

الخاصة بهم.
وحصل فيلم »تو ليزلي« 
فـــي  لــــــــف دوالر  أ  27 عــــلــــى 
شــبــاك الــتــذاكــر مــنــذ عرضه 
فــي أكتوبر، وفقا لما ذكــره 
موقع بوكس أوفيس موجو. 
وسيتم اإلعالن عن الفائزين 
بــجــوائــز األوســــكــــار فـــي 12 

مارس المقبل. 
)رويترز(

أندريا ريسبورو وتوم كروز

 في مهرجان العين السينمائي
ً
66 فيلما

ــن مــــهــــرجــــان الـــعـــيـــن  ــ ــلـ ــ أعـ
الــســيــنــمــائــي فــــي اإلمـــــــارات 
قائمة األفــالم المشاركة في 
دورته الخامسة التي تعقد 
بين 6 و11 فبراير، وشملت 
66 فــيــلــمــا ضــمــن مــســابــقــات 

وبرامج متنوعة.
وشملت مسابقة »الصقر 
ــتـــي  ــل«، الـ ــ ــويــ ــ ــطــ ــ الــــــدولــــــي الــ
اســـتـــحـــدثـــت ألول مــــرة هـــذا 
الــــــــعــــــــام، 8 أفــــــــــــالم، بـــيـــنـــهـــا 
ــمـــرد لــلــمــخــرجــيــن  ــتـ فـــيـــلـــم مـ
الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــيـــن مـــــن أصـــــول 
مــــغــــربــــيــــة عـــــــــــادل الــــعــــربــــي 
وبــــــــــــــالل فــــــــــــــالح، وشــــمــــلــــت 
مسابقة »الصقر الخليجي 
الــطــويــل« 6 أفــــالم، بــيــنــهــا 5 
مــن اإلمـــــارات، وفــيــلــم واحــد 
مــن الــكــويــت، بــيــنــمــا شملت 
مــســابــقــة الــصــقــر الخليجي 

القصير 13 فيلما.

الصقر اإلماراتي

وشملت مسابقة الصقر 
اإلماراتي القصير 16 فيلما 
مــحــلــيــا، ومــســابــقــة الــصــقــر 
11 فيلما،  ألفــالم المقيمين 
ومــــســــابــــقــــة الــــصــــقــــر ألفـــــالم 
الطلبة 6 أفالم، كما يعرض 
الــمــهــرجــان ثــالثــة أفــــالم من 
مالطا والــواليــات المتحدة 
والـــــهـــــنـــــد، ضــــمــــن بــــرنــــامــــج 
بــانــورامــا الــعــالــم، الــذي كان 
يــعــرف فــي دوراتـــه السابقة 

باسم سينما العالم.

وقـــــــــال مـــــؤســـــس ومــــديــــر 
ــمــــري:  ــر الــ ــامــ الــــمــــهــــرجــــان عــ
»يـــجـــتـــمـــع رواد الـــســـيـــنـــمـــا 
وعشاقها في دار الزين في 
العام الخامس على التوالي 
بالمهرجان الذي يحمل في 
جــعــبــتــه هــــذا الـــعـــام الــمــزيــد 
ــرامـــج  ــبـ ــن الــــمــــبــــادرات والـ مــ
الــمــســتــحــدثــة واالتـــفـــاقـــيـــات 
التي تخدم صناع السينما 
ــة«، مـــضـــيـــفـــا:  ــقــ ــطــ ــنــ ــمــ ــي الــ ــ فــ
»استقطبت الدورة الخامسة 
العديد من األفالم المتميزة 
مــن مــخــتــلــف أنــحــاء الــعــالــم، 
والتي تم اختيارها بعناية 
ودقة فائقين حتى يستمتع 
ــا عــــــــشــــــــاق الــــســــيــــنــــمــــا  ــ ــ ــهـ ــ ــ بـ
ــيــــال  وتـــســـتـــفـــيـــد مـــنـــهـــا األجــ

السينمائية الواعدة«.

نبرة جديدة

ويـــــكـــــرم الــــمــــهــــرجــــان فــي 
ــه الــجــديــدة أربــعــة من  دورتــ

ــاع الــســيــنــمــا  ــ ــنـ ــ ــوم وصـ ــجــ نــ
احــتــفــاء بــمــســيــرتــهــم الفنية 
ــثـــل  ــمـ ــمـ الـــــحـــــافـــــلـــــة، وهــــــــم الـ
ــاراتــــي أحــمــد  والــمــنــتــج اإلمــ
الـــــــجـــــــســـــــمـــــــي، والـــــمـــــمـــــثـــــلـــــة 
الــمــصــريــة نـــاديـــة الــجــنــدي، 
والـــــــمـــــــمـــــــثـــــــل الـــــــســـــــعـــــــودي 
عبدالله المحيسن، وأحمد 
غـــــولـــــشـــــن، الــــــــــذي يــــعــــد مـــن 
أوائـــــــل الـــمـــوزعـــيـــن لـــأفـــالم 
ــيـــج، كــمــا  ــلـ فــــي مــنــطــقــة الـــخـ
يحتفي المهرجان بالسينما 
ــة الــــــتــــــي تـــــزايـــــد  ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــريــ ــ االفــ
إنـــتـــاجـــهـــا خـــــالل الـــســـنـــوات 
القليلة الماضية، وحصدت 
أفالمها العديد من الجوائز 

الدولية. 
)رويترز(
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سلة أخبار

تمّسك الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون 

بمواصلة الحديث مع 
نظيره الروسي فالديمير 

بوتني رغم االنتقادات 
الغربية ، ودعا في حفل 

استقبال بـ »اإلليزيه«، 
ا 

ً
الصني إلى التحدث علن

ضد »الحرب اإلمبريالية« 
في أوكرانيا.

ماكرون للحلفاء: سأواصل
الحديث مع بوتين

فيما تتخذ واشنطن 
إجراءات صارمة في 

مواجهة محاوالت روسيا 
للتهرب من العقوبات، 

ر وكيل وزارة الخزانة 
ّ
يحذ

لشؤون اإلرهاب واملخابرات 
املالية، براين نيلسون، خالل 

جولة يبدأها اليوم تشمل 
ُعمان واإلمارات وتركيا، 

دوال وشركات من أنها قد 
تفقد الوصول إلى األسواق 

األميركية إذا تعاملت مع 
كيانات خاضعة للقيود.
وقالت وزارة الخزانة إن 

نيلسون سيلتقي في ُعمان 
واإلمارات وتركيا من اليوم 

إلى الثالث من فبراير، 
مسؤولني حكوميني وكذلك 
ممثلي شركات ومؤسسات 

مالية، للتأكيد مجددا أن 
واشنطن ستستمر في 
تطبيق عقوباتها على 

موسكو بصرامة.

وفد أميركي للمنطقة 
لتشديد عقوبات روسيا

استنكرت السعودية ودول 
عربية وإسالمية ومنظمات 
إسالمية، أمس، إقدام زعيم 

حزب »الخط املتشدد« 
الدنماركي املتطرف، 

راسموس بالودان، على 
حرق نسختني من القرآن 

أمام السفارة التركية لدى 
كوبنهاغن وأمام مسجد، 

رغم الرد العنيف على قيامه 
بذلك قبل أيام في السويد. 

إدانات لحرق نسختين
من المصحف بالدنمارك

 مع الصين عام 2025
ً
جنرال أميركي يرّجح حربا

 لمواجهة »التنين اآلسيوي«... وحرب أوكرانيا أفرغت مخازن ذخائره
ً
الجيش األميركي ليس جاهزا

ر الــجــنــرال بــســالح الــجــّو 
ّ
حــــذ

األميركي، مايكل مينيهان، من 
مخاطر عالية لنشوب حرب مع 
الصين عام 2025 على األرجــح، 
ا عناصره 

ًّ
بسبب تايوان، حاض

 
ً
على االستعداد للقتال اعتبارا

من هذا العام.
ــنــــرال مــيــنــيــهــان،  وكـــتـــب الــــجــ
وهو قائد قيادة الحركة الجوية 
الـــمـــســـؤولـــة عـــن أســـطـــول الــنــقــل 
والتزود بالوقود في الخدمة، في 
مذّكرة داخلّية أّكدت وزارة الدفاع 
)البنتاغون( صّحتها، »آمل بأن 
ا. حدسي يخبرني 

ً
أكــون مخطئ

قاتل عام 2025«.
ُ
نا سن

ّ
أن

وقــال هــذا القيادي الرفيع إن 
الرئيس الصيني شي جينبينغ 
»لـــديـــه فـــي الـــوقـــت نــفــســه فــريــق 
ودافع وفرصة عام 2025«، مؤكًدا 
أن االنتخابات التايوانية لعام 
« للتحّرك.

ً
2024 ستمنحه »سببا

واعــــــتــــــبــــــر مـــــيـــــنـــــيـــــهـــــان، فـــي 
 NBC الوثيقة، التي كشفت قناة
التلفزيونية أنــهــا مــوجــهــة إلــى 
جميع قـــادة الـــوحـــدات القتالية 
ــــالح الــــجــــو، أن الـــســـبـــاق  فــــي ســ
الــرئــاســي لــلــوصــول إلـــى البيت 
ــّرر إجـــــــراؤه في  ــقـ ــمـ ــيـــض والـ األبـ
 للصين 

ً
ــا ــر أيـــضـ

ّ
2024، ســيــوف

تة«.
ّ
فرصة وجود »أميركا مشت

ويدعو الجنرال األميركي، في 
هذه المذّكرة، إلى وجوب اتخاذ 
تدابير واسعة النطاق للتحضير 
لــأعــمــال الــعــدائــيــة مـــع الــصــيــن 
 
ً
بــحــلــول نــهــايــة فــبــرايــر، مطالبا
القادة وقّواته بأن يكونوا أكثر 
استعداًدا لتحّمل المخاطر أثناء 
الــتــدرب على الــقــتــال، خصوصا 
مــن خـــالل الــتــوجــه إلـــى مــيــاديــن 
الرماية والتصويب على أهداف 

محددة ونحو »الرأس«.
وفــــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، أكــــد 
ــن الـــــقـــــيـــــادة الـــجـــويـــة  ــ مـــمـــثـــل عــ
صــحــة الــمــذكــرة، قــائــال إن »هــذه 
ــة حــقــيــقــيــة مــن  ــيــ ــلــ ــرة داخــ ــ ــذكـ ــ مـ
الــجــنــرال مــيــنــيــهــان، أمـــره يبني 
ــام  ــعـ ــدة الـ ــ ــرائــ ــ ــ ــلـــى الــــجــــهــــود ال عـ
الماضي لالستعداد للصراع في 

المستقبل إذا فشل االحتواء«.

مواجهة الصين

ــة  رت دراســ
ّ
فـــي الـــســـيـــاق، حـــــذ

لمركز الدراسات االستراتيجية 
بواشنطن )CSIS(، من أن الواليات 
المتحدة تعاني مشاكل كبيرة 

ــلـــحـــة  فـــــي قــــطــــاع صـــنـــاعـــة األسـ
ــّوق  ــعـ ــذي قــــد ُيـ ــ ــر الــ ــ لـــديـــهـــا، األمــ
ــــدرة الــجــيــش عــلــى خــــوض أي  قـ
 
ً
حــرب طويلة الــمــدى، خصوصا

ضد الصين.
وأفـــــــــــــــادت الــــــــــدراســــــــــة، الــــتــــي 
نشرتها صحيفة وول ستريت 
ــأن الـــغـــزو الـــروســـي  ــال، بــ ــورنــ جــ
ألوكــــــرانــــــيــــــا، كــــشــــف عـــــن خــطــر 
ــل بــخــفــض 

ّ
اســـتـــراتـــيـــجـــي يــتــمــث

ــة لــــــــوزارة  ــلــــحــ مــــخــــزونــــات األســ
الدفاع )البنتاغون( بشكل كبير 
والــشــركــات الــتــابــعــة لــهــا ليست 
مجهزة لسد النقص بالسرعة 

المطلوبة.
 CSIS ورأى نائب رئيس مركز
سيث جونز أن »العامل األساسي 
ــر أهــمــيــة هـــو أن قــاعــدة  ــثــ واألكــ
الصناعات الدفاعية األميركية 
غير مجّهزة للبيئة الموجودة 
اآلن، ألنها تعمل بوتيرة تالئم 
 إلــى تأكيد 

ً
زمــن الــســلــم«، مشيرا

مسؤولين حكوميين وعسكريين 
كــــبــــار والــــكــــونــــغــــرس وشــــركــــات 
صـــنـــاعـــة األســـلـــحـــة أن الــجــيــش 
األميركي معّرض ألن تنفد منه 
الذخائر بسرعة في حال خاض 
 
ً
مــعــركــة مـــع الــصــيــن، خــصــوصــا

بــمــنــطــقــة الــمــحــيــطــيــن الــهــنــدي 
والهادئ. 

إجراءات بيروقراطية

 الماضية، 
ً
وخــالل الـــ 20 عــامــا

ــــروب تــمــّرد«  خــاضــت أمــيــركــا »حـ
في الــعــراق وأفغانستان وأماكن 
أخــرى، اعتمدت فيها على حشد 
قوات بأعداد كبيرة. لكن ما يدور 
بــأوكــرانــيــا حـــرب بــريــة تقليدية، 
ــــي عــلــى  ــاســ ــ ــتـــمـــد بـــشـــكـــل أســ تـــعـ
ــا الـــصـــراع  األســلــحــة الــثــقــيــلــة. أمــ
المحتمل مع الصين في منطقة 
 ،

ً
الــمــحــيــطــيــن فــســيــكــون مــخــتــلــفــا

ويتطلب تأمين مخزونات ضخمة 
من األسلحة والعتاد.

 مــــــــعــــــــدل اســـــتـــــهـــــالك 
ّ

ويــــــــــــــــــدل
األوكـــــرانـــــيـــــيـــــن لـــأســـلـــحـــة عــلــى 
ــتـــي قــــد تــواجــهــهــا  الـــتـــحـــديـــات الـ
صناعات أميركا فــي حــال قــررت 
خوض صراع طويل األمد بسبب 
تـــــايـــــوان. ووفــــــق الـــــدراســـــة الــتــي 
أعدها جونز، فإن عدد صواريخ 
»غافلين« المحمولة على الكتف، 
رســلــت إلـــى أوكــرانــيــا منذ 

ُ
الــتــي أ

أغــــســــطــــس الــــمــــاضــــي يـــــعـــــادل 7 
ــتــــاج بـــنـــاء على  ســـنـــوات مـــن اإلنــ

ــتــــاج الــمــالــيــة لــعــام  مـــعـــدالت اإلنــ
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كذلك، فإن عدد أنظمة صواريخ 
ســتــيــنــغــر الـــمـــضـــادة لــلــطــائــرات 
المقدمة لكييف يساوي عدد تلك 
التي تم تصديرها للخارج على 

 الماضية. 
ً
مدى 20 عاما

ــوقــــــــت نـــــفـــــســـــه، فـــــإن  وفــــــــــي الــــــ
الـــمـــلـــيـــون طـــلـــقـــة مــــن عــــيــــار 155 
ــنـــطـــن  ــلــــم الــــتــــي قــــّدمــــتــــهــــا واشـ مــ
ألوكـــرانـــيـــا تــســبــبــت فـــي تقليص 
. كــذلــك مصير 

ً
اإلمــــــــدادات كـــثـــيـــرا

مــخــزونــات »غــافــلــيــن« ومــدفــعــيــة 
ــرادارات الــمــضــادة  ــ ــ »هـــاوتـــزر« والـ
. كما 

ً
للمدفعية منخفضة أيــضــا

أن المنصات، مثل نظام »هاربون« 
للدفاع الساحلي، الذي ُينظر إليه 
على أنه جزء مهم من استراتيجية 
الدفاع لتايوان، تعتبر متوسطة، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــمــخــزونــات 
الــحــالــيــة قـــد ال تــكــون كــافــيــة في 

زمن الحرب.
 

القادة محبطون

 ووفـــــــــــــق تــــــــاريــــــــخ الـــتـــعـــبـــئـــة 
الصناعية األمــيــركــيــة، فــإن األمــر 
سيستغرق سنوات حتى تتمكن 

ــتـــاج  ــدة الـــدفـــاعـــيـــة مــــن إنـ ــاعــ ــقــ الــ
وتسليم كميات كافية من أنظمة 
األســـلـــحـــة والـــذخـــائـــر الــحــيــويــة، 
وإعـــــــــــادة رســـمـــلـــة الـــمـــخـــزونـــات 

المستهلكة.
وقد أعــرب القادة العسكريون 
عن إحباطهم المتزايد في األشهر 
األخـــيـــرة. حــتــى أن رئــيــس قــيــادة 
قوات األسطول، آدم داريل كودل، 
 
ً
 وعــلــنــيــا

ً
 صــريــحــا

ً
وّجــــه انـــتـــقـــادا

ر توريد األسلحة. 
ُّ

بسبب تأخ
وفــــي حــيــن تــمــكــنــت الـــواليـــات 
الــمــتــحــدة وحــلــفــاؤهــا مــن إرســـال 
أسلحة وعتاد ومعدات بمليارات 
ــــدوالرات إلــى أوكــرانــيــا، يتوقع  الـ
ــادة »الــبــنــتــاغــون« أنـــه لــن يكون  قـ
ــوان بــمــا  ــ ــايــ ــ بــــاإلمــــكــــان إمـــــــــداد تــ
ــة فــــــي حــــال  ــولــ ــهــ ــه بــــســ ــاجــ ــتــ تــــحــ
نشوب صراع مع الصين، وتّمت 
محاصرتها. وهناك بالفعل تراكم 
يـــزيـــد عــلــى 19 مــلــيــار دوالر من 
األسلحة األميركية إلــى تــايــوان، 
بــنــاء عــلــى الــمــبــيــعــات المعتمدة 

منذ عام 2019. 

حكومة بطيئة 

ويــــركــــز جــــونــــز، فــــي دراســــتــــه، 

عــلــى الــحــكــومــة األمــيــركــيــة، التي 
ت 

َّ
برأيه »فشلت في التكيف، وظل

تتجنب المخاطرة، وأصبحت غير 
الة وبطيئة عندما يتعلق األمر  فعَّ
بالقاعدة الصناعية«. ويضيف: 
»الــلــوائــح الحكومية الــتــي تحكم 
المبيعات العسكرية األجنبية عفا 
عليها الزمن، وأي عملية حالية قد 
 .»

ً
تستغرق مــن 18 إلــى 24 شــهــرا

فمن أجل منع وقوع التكنولوجيا 
الــعــســكــريــة فـــي أيــــدي الــخــصــوم، 
 
ً
 بطيئا

ً
 تنظيميا

ً
»وضعت نظاما

لــلــغــايــة فـــي الــعــمــل مـــع دول خط 
المواجهة الحاسمة«. 

فـــي الـــمـــقـــابـــل، عــمــلــت حــكــومــة 
الصين على تحديث استثماراتها 
ــيـــر. وقـــد  الـــعـــســـكـــريـــة بـــشـــكـــل كـــبـ
أظـــهـــرت ســلــســلــة مـــن الــمــنــاورات 
ــا الــمــركــز  ــراهـ الــحــربــيــة، الــتــي أجـ
ــر األخــــــيــــــرة، أنــــــه فــي  ــ ــهـ ــ ــــي األشـ فـ
حـــال نــشــوب صــــراع مــع الــصــيــن، 
فإن الواليات المتحدة، وفي أقل 
ــد، ستنفد منها  مــن أســبــوع واحـ
الكثير من األسلحة، بما في ذلك 
الذخائر البعيدة المدى والذخائر 

الموّجهة بدقة. 

البحرية األميركية تختبر جاهزيتها في تمرين بحري مقابل سريالنكا )األسطول السابع(

حاولت وزارة الدفاع األميركية 
ص من مذكرة داخلية 

ّ
التمل

ر 
ّ

أطلقها جنرال رفيع يحذ
من حرب مرتقبة مع الصين 
عام 2025، في حين ألقت 

صحيفة وول ستريت جورنال 
الضوء على الكلفة العالية التي 

فرضتها حرب أوكرانيا على 
واشنطن، مما جعل جيشها 

غير جاهز لمواجهة بكين.

م حملته االنتخابية
ّ
ترامب يزخ

بايدن يلتقي ممولين والجمهوريون يتجنبون معركة داخلية
يــبــدو أن صــافــرة الــبــدايــة النــتــحــابــات 2024 
الــرئــاســيــة فــي الـــواليـــات الــمــتــحــدة، قــد انطلقت 
بالفعل. وفيما من المقرر أن يلتقي الرئيس جو 
بايدن ممولين لحملته المحتملة خالل األسبوع 
الجاري، يعقد دونالد ترامب تجّمعين انتخابيين 
في والية نيوهامبشر الرئيسية ووالية كارولينا 
الــجــنــوبــيــة، الــلــتــيــن ســتــنــظــمــان أول انــتــخــابــات 

الحزب الجمهوري التمهيدية.
ب الــحــزب الجمهوري، 

ّ
جــاء ذلــك بعد أن تجن

أمس األول، معركة بالوكالة بين ترامب ومنافسه 
الرئيسي المرجح؛ حاكم واليــة فلوريدا النجم 
الصاعد للحزب الجمهوري رون ديسانتيس. 
ــدد الـــحـــزب عــامــيــن لــرئــيــســتــه الــحــالــيــة رونـــا  ومــ
مــكــدانــيــال، الــمــقــربــة مـــن تـــرامـــب، والـــتـــي عّينها 

الرئيس السابق في 2016. 
ــنــــوات الـــحـــزب  ــــب لــــســ ــرامـ ــ ــم تـ ــزعــ ــد أن تــ ــعــ وبــ
الجمهوري، ال يبدو أن األمــر محسوم بالنسبة 
لـــه. فــهــو يـــواجـــه انـــتـــقـــادات بــأنــه أضــعــف فــرص 
الجمهوريين فــي انتخابات التجديد النصفي 
األخيرة من خالل دعم مرشحين غير مؤهلين. 
كما أعلن كبار مانحيه أنهم لن يدعموا ترشحه 

عام 2024، ومالوا لمصلحة ديسانتيس.
ا سياسية على الرئيس 

ً
ل كل هذا ضغوط

ّ
يمث

 من 
ً
 كــبــيــرا

ً
ــددا ــ الــســابــق الــــذي يـــواجـــه بــالــفــعــل عـ

التحقيقات. 

رغم ذلك يواصل ترامب إطالق التصريحات، 
 جــمــيــع الــفــضــائــح، ومـــن الــمــتــوقــع أن 

ً
مـــتـــجـــاوزا

 بتفعيل 
ً
يستفيد بشكل كبير من السماح له قريبا
حسابيه على »فيسبوك« و«إنستغرام«.

وأمس األول تعّهد ترامب، في رسالة مصورة، 
بتطوير درع دفــاع صاروخية جديدة إذا  أعيد 
ــل مـــواجـــهـــة الــتــهــديــد  ــن أجــ انــتــخــابــه رئــيــســا »مــ
الــمــتــزايــد الــــذي تشكله الــصــواريــخ الــتــي  تفوق 

سرعتها سرعة الصوت«.
ــم يــســتــخــدم  ــــووي لــ ــنـ ــ وقــــــال إن »الــــخــــطــــاب الـ
 الخصوم 

ّ
ضــد أمــيــركــا وقتما كــان رئــيــســا، لــكــن

األجانب يستخدمونه في الوقت الحالي، ألنهم 
ال يحترمون القيادة الحالية«.

وأشـــار الــى أنــه سينهي الــحــرب فــي أوكرانيا 
بـ 24 ساعة في حــال كــان رئيسا، مشيرا الــى أن 
قرار إمداد كييف بالدبابات الغربية سيؤدي الى 

حرب نووية.
في المقابل، يتوقع الخبراء أن يعلن الرئيس 
جـــو بـــايـــدن تــرشــحــه بــعــد خــطــابــه حــــول حــالــة 

االتحاد، في 7 فبراير.
ــــدأت تــتــشــكــل بــنــيــة تــرشــيــحــه،  وتـــدريـــجـــًيـــا، بـ
إذ سيتوجه إلــى نيويورك الثالثاء المقبل، ثم 
إلــى فيالدلفيا الجمعة، للقاء مؤيديه األثــريــاء 

لتمويل حزبه.

لبنان: عودة التفاؤل بـ »اجتماع باريس«
و3 مظالت تحدد سقفه السياسي

● بيروت ـ منير الربيع
ــلــــي الــلــبــنــانــي  ــداخــ ــام الــ ــقــــســ ــــط االنــ وســ
المستمر، وعلى وقع تدارس أهالي ضحايا 
تــفــجــيــر مــرفــأ بـــيـــروت تــصــعــيــد خــطــواتــهــم 
 لـ »االنقالب 

ً
بدعم من نواب المعارضة رفضا

القضائي« على التحقيق، تتركز األنــظــار 
اللبنانية على اجــتــمــاع بــاريــس الــربــاعــي، 
الـــذي حسم مــوعــده بين الــســابــع مــن شهر 

فبراير المقبل والعاشر منه. 
ورغــم التضارب حــول السقف المتوقع 
لالجتماع وتباين التقديرات بين التشاؤم 
والتفاؤل بشأن نتائجه المحتملة، يبدو أن 
االيجابية عادت لتظلل االجواء التحضيرية، 
إذ تـــؤكـــد مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة مــتــابــعــة، 
أن الــلــقــاء الـــذي يجمع الـــواليـــات المتحدة 
وفرنسا والسعودية وقطر، سيخلص إلى 
 للخروج 

ً
تقديم خريطة عمل واضحة لبنانيا

ــتـــخـــاب رئــيــس  مـــن األزمــــــة الــســيــاســيــة وانـ
لــلــجــمــهــوريــة وتــشــكــيــل حــكــومــة منسجمة 
وإنجاز اإلصالحات اإلقتصادية المطلوبة.

وبحسب الــمــعــلــومــات، فــإن الــلــقــاء الــذي 
ســـيـــحـــضـــره مــــســــاعــــدة وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
األمــيــركــي لــشــؤون الــشــرق األدنــــى بــاربــارا 
ليف، مستشار الرئيس الفرنسي باتريك 
دوريــــــل، الــمــســتــشــار فـــي الــــديــــوان الــمــلــكــي 
ــر  ـــائــــب وزيــ ــلــــوال، ونـ الــــســــعــــودي نــــــزار الــــعــ
الــخــارجــيــة الــقــطــري محمد بــن عبدالعزيز 
الخليفي، سيناقش ورقة سياسية واضحة 
تتضمن بــرنــامــج عــمــل ووضـــع خــطــة أمــام 
اللبنانيين للخروج من األزمة بشكل يرضي 
المجتمع الدولي والجهات المانحة، وبحال 
نجح اللبنانيون بالتجاوب والوصول إلى 
تــســويــة، فمن شــأن ذلــك وضــع لبنان على 

طريق التعافي. 
ــقــــول الــــمــــصــــادر الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، إن  وتــ
االجتماع لن يدخل في »الزواريب« اللبنانية 
 فيما يتعلق باألسماء المرشحة 

ً
خصوصا

لرئاسة الجمهورية أو لرئاسة الحكومة 
الــمــقــبــلــة، انـــمـــا ســيــحــدد مـــالمـــح الــمــرحــلــة 
المقبلة مع إشارة إلى مواصفات الرئيسين 
 ضـــــرورة أال يــكــونــا 

ً
الــمــقــبــلــيــن، خــصــوصــا

محسوبين على أي طــرف أو يشكال غلبة 
طرف على اآلخر.

وسيكون االجتماع مغطى بثالث مظالت 
أساسية، المظلة األولــى، هي البيان الذي 
صدر عن ولي العهد السعودي األمير محمد 
بــن سلمان والــرئــيــس الفرنسي إيمانويل 
مــاكــرون خــالل زيــارة األخير إلــى الرياض، 
والثانية هي المبادرة الكويتية التي حازت 
توافق جميع دول الخليج حول الرؤية لحل 
ــة اللبنانية واســتــعــادة الــعــالقــات مع  األزمـ

الدول العربية ودول الخليج العربي. 
أما المظلة الثالثة فهي البيان الثالثي 
الــذي صــدر عــن ممثلي الــواليــات المتحدة 
والــســعــوديــة وفــرنــســا فـــي نــيــويــورك على 
هامش إجتماعات الجمعية العامة لأمم 

المتحدة. 
هـــذه الــمــظــالت الـــثـــالث تــوضــح السقف 
الــســيــاســي إلجــتــمــاع بـــاريـــس، أي االلــتــزام 
باتفاق الطائف، وانتخاب رئيس يستعيد 
الــثــقــة الــخــارجــيــة والــداخــلــيــة بــه وتشكيل 
حكومة كــذلــك، إضــافــة إلــى ضبط الــحــدود 

وااللتزام بالقرارات الدولية وعدم استمرار 
 أو ساحة الستهداف الدول 

ً
لبنان منطلقا

الــعــربــيــة، ووضـــع خطة إصـــالح اقتصادي 
واضحة.

وتشير مــصــادر متابعة إلــى أنــه سيتم 
البحث بين العواصم األربع بإمكانية وضع 
جـــدول زمــنــي النــجــاز التسوية مــع تهديد 
بالعقوبات أو تلويح بها، ما لم يتم تحقيق 
أي تقدم فعلي في مسار العملية السياسية. 
ــد تـــشـــكـــل نـــتـــائـــج االجـــتـــمـــاع  ــ  قـ

ً
ــا ــلـــيـ عـــمـ

 من الدول المهتمة بلبنان 
ً
 أساسيا

ً
عنوانا

لــلــمــســاعــدة عــلــى إخــراجــه مــن أزمــتــه، وفــي 
ــإن  ــة لــــذلــــك، فـ ــابـ ــتـــجـ ــنــــاك اسـ ــنـــت هــ حــــــال كـ
التسوية ستسلك طريقها، أمــا بحال عدم 
التجاوب والذهاب نحو المزيد من التعقيد 
والتصعيد، فإن المسار اللبناني سيسلك 
 يـــؤدي إلـــى الــمــزيــد مــن االنــهــيــارات 

ً
طــريــقــا

والـــتـــدهـــور، مــمــا ســيــقــود لــبــنــان إلـــى فترة 
طويلة من الفراغ بكل ما يعنيه من تداعيات 

سلبية على مختلف القطاعات.

● القاهرة - حسن حافظ
أجـــرى الــرئــيــس الــمــصــري عبدالفتاح 
السيسي زيارة ألرمينيا أمس، هي األولى 
لرئيس مصري منذ استقالل أرمينيا عن 
االتحاد السوفياتي في 1991، قادما من 
أذربــيــجــان والــهــنــد، فــي إحــيــاء لسياسة 
»االستدارة شرقا«، التي تبنتها القاهرة 
فـــي عـــدة مــحــطــات مــنــذ تــولــي السيسي 

الحكم في يونيو 2014.
ــاء األرمــيــنــيــة  ــبــ ووصـــفـــت وكـــالـــة األنــ
الرسمية الزيارة بالتاريخية، ونقلت عن 
الخبيرة األرمينية في الدراسات العربية، 

أراكــس باشايان، وصفها الزيارة بأنها 
فرصة مهمة لتطوير القطاع العسكري 
الــتــقــنــي والـــعـــالقـــات االقـــتـــصـــاديـــة بين 

البلدين.
وقبل وصوله إلى يرفان، عقد السيسي 
مباحثات مع نظيره األذربيجاني إلهام 
علييف في باكو، وقدم السيسي تعازيه 
ــار على  ــنـ فـــي ضــحــايــا حـــــادث إطـــــالق الـ
السفارة األذربيجانية في طهران، وأعرب 

عن التضامن مع أذربيجان.
وصــــــرح الـــمـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــرئـــاســـة 
المصرية بأن المباحثات تناولت »أهمية 
الــعــمــل عــلــى تــعــزيــز الــتــبــادل الــتــجــاري، 

وتعزيز التعاون خاصة في مجال الطاقة 
ــواء الـــجـــديـــدة والـــمـــتـــجـــددة أو الــغــاز  ــ سـ

الطبيعي«.
 من الملفات 

ً
وتناولت المباحثات عددا

اإلقليمية، مثل سورية وليبيا وفلسطين، 
ــة الــروســيــة األوكــرانــيــة  وتــداعــيــات األزمــ
على المستوى الدولي، وجهود مكافحة 

اإلرهاب والفكر المتطرف.
وقـــــــــــــــال مــــــــصــــــــدر مــــــــصــــــــري مــــطــــلــــع، 
»الجريدة«، إن جولة السيسي اآلسيوية  لـ
تأتي في إطار إحياء العالقات المصرية 
مع دول الشرق اآلسيوي،  مستبعدا أي 
ربط سياسي باألحداث الجارية، سواء 

التوتر بين أذربيجان وإيــران، أو بينها 
وبين أرمينيا.

من جهتها، أشارت أستاذة العالقات 
الدولية بالجامعة األميركية في القاهرة 
عــضــوة الهيئة االســتــشــاريــة بالمجلس 
المصري للفكر والدراسات االستراتيجية 
»الـــجـــريـــدة«، إلـــى وجـــود  ـــ د. نــهــى بــكــر، لـ
تعاون بين المنطقة االقتصادية الحرة 
لقناة السويس وميناء باكو بأذربيجان، 
وكــذلــك وجـــود لجنة مشتركة للتعاون 
االقـــتـــصـــادي والــتــقــنــي والــعــلــمــي عــقــدت 
اجــتــمــاعــا فـــي الــعــاصــمــة األذربــيــجــانــيــة 

العام الماضي.

»
ً
 السيسي يزور أرمينيا بعد أذربيجان لتعزيز »االستدارة شرقا

السيسي وعلييف في باكو أمس )د ب أ(
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عاشور: الفوز مهم وأداء األبيض غير مقنع    
• روسمير: األخضر استحق »النصر« • المشعان: الخسارة لتراجع المردود

أكد مــدرب فريق الكويت لكرة القدم، 
علي عــاشــور، أن أداء فريقه ال يــزال غير 
مقنع، رغم الفوز الذي حققه على السالمية 

أمس األول في نصف نهائي كأس األمير.
وقال عاشور: بعد فوز الكويت على 
السالمية في ربع نهائي كأس األمير، 
بــهــدف مـــن دون رد، إن الــمــهــمــة أمـــام 
السالمية لــم تــكــن ســهــلــة، مــشــيــرا إلـــى أن 
األداء في الشوط األول لم يكن مقنعا، في 

حين تحسنت األمور في الثاني.
وبــّيــن أن األبــيــض استحق بصورة 
إجمالية الفوز، وحصد بطاقة الدور 
القادم، معربا عن ثقته بالالعبين، 

وقدرتهم على استكمال المشوار بنجاح. ولم 
يخف عاشور أن تتابع المباريات، في الفترة 
األخيرة، ال يعطي الجهاز الفني، االريحية 

المطلوبة، للتجهيز بالصورة المثالية.
ــال مــــــدرب الـــعـــربـــي لــكــرة  ــ ــبـــه، قـ ــانـ مــــن جـ
القدم البوسني روسمير سفيكو، إن فريقه 
اســتــحــق الـــفـــوز عــلــى الــنــصــر، وســــط قـــدرة 
الـــالعـــبـــيـــن عـــلـــى مـــواجـــهـــة خـــطـــة الــعــنــابــي 

بشكل مميز.
وأضــاف أن األخضر أهــدر فــوزا عريضا 
كــان فــي متناوله فــي حــال استغل الفرص 

المتاحة للتسجيل.
وأبــــدى سفيكو ثــقــة كــبــيــرة بالالعبين، 

وقدرتهم على تجاوز كل العقبات في قادم 
المباريات، نحو صعود منصات التتويج.

مــن جــانــبــه، أرجـــع مـــدرب الــنــصــر محمد 
المشعان، الخسارة أمام العربي، إلى تراجع 
المردود في بداية المباراة، مؤكدا أن تقدم 
ــن مــهــمــة فــريــقــه  الـــعـــربـــي الــمــبــكــر صـــّعـــب مـ

للعودة بنتيجة اللقاء.
وشدد المشعان على أن النصر قادر على 
العودة في مباريات الدوري، وسط مؤشرات 
إيجابية بانضمام الصفقات الجديدة، التي 
، لــتــدعــيــم صــفــوف 

ً
أبــرمــهــا الـــنـــادي مـــؤخـــرا

الفريق.

قــال مـــدرب السالمية، محمد إبــراهــيــم، إن فريقه قــّدم 
كل ما في وسعه، حسب األوراق المتاحة، ووسط غياب 

مهاجم الفريق؛ العراقي آسو رستم.
وأضاف أن السالمية أهدر فرصا بالجملة على مدار 

ي اللقاء، بما يؤكد أن الفريق ينقصه هداف.
َ
شوط

ف عن أن 
ّ
وكان مهاجم السالمية، آسو رستم، قد تخل

يكون مع السالمية أمــس األول، وســط رغبة من الالعب 
في فسخ تعاقده.

وحسب إدارة السالمية، فإن إدارة السالمية توصلت 
إلى اتفاق مع آسو للعودة إلى التدريبات، اعتبارا من الغد.

رحيل العلوي

 وعلمت »الجريدة« أن إدارة األبيض في طريقها لفسخ 
التعاقد مع العماني أرشد العلوي، والتعاقد مع صانع 
لعب جديد، وسط وصول التفاق مع العب مميز برز أخيرا 

في بطولة خليجي 25.

ً
إبراهيم: نحتاج هدافا

»السوبر السعودي« بين االتحاد والفيحاء
يـــــســـــعـــــى كـــــــــل مـــــــــن االتـــــــحـــــــاد 
والـــفـــيـــحـــاء إلــــى الــظــفــر بــالــكــأس 
السوبر السعودية للمرة األولى 
فــي تــاريــخــهــمــا، عــنــدمــا يلتقيان 
اليوم األحد في المباراة النهائية 
عــلــى مــلــعــب الــمــلــك فــهــد الــدولــي 

بالرياض.
وُيــــــعــــــّد ظــــهــــور االتــــــحــــــاد فــي 
ــو الــــثــــالــــث، إذ لــعــب  ــ الــــســــوبــــر هـ
نــهــائــيــيــن ســابــقــيــن، خــســر األول 
أمام الفتح 2-3 عام 2013، والثاني 
ــام 2018، في  ــام الــهــالل 1-2 عـ أمــ
حــيــن يــوجــد الــفــيــحــاء فــيــه للمرة 

األولى.
وستكون مباراة اليوم الثانية 
بينهما خــالل 10 أيـــام، إذ التقيا 
في الدوري المحلي الخميس 19 
الـــجـــاري وانــتــهــت بــفــوز االتــحــاد 

3- صفر.
وجــاء تأهل االتــحــاد للنهائي 
ــوزه الــكــبــيــر عــلــى الــنــصــر  ــ بــعــد فـ
ونــجــمــه الــبــرتــغــالــي كريستيانو 
رونالدو 3-1، بينما تأهل الفيحاء 
ــــوزه الـــمـــهـــم عـــلـــى الـــهـــالل  عـــقـــب فــ

حامل اللقب 1- صفر.
ــــح مـــــــــــــدرب االتـــــــحـــــــاد  ــمــ ــ ــطــ ــ ويــ
ــو إشــبــيــريــتــو  ــونــ الـــبـــرتـــغـــالـــي نــ

سانتو إلــى مواصلة مستوياته 
الــكــبــيــرة خــــالل الــمــوســم وحــســم 
الــلــقــب لــمــصــلــحــتــه، الســيــمــا أنــه 
يملك األدوات التي تمكنه من ذلك.

ويــبــرز فــي صــفــوف »الــعــمــيــد« 
ــدد مــــن الـــالعـــبـــيـــن الــمــمــيــزيــن،  ــ عـ
ــلـــي  ــبـــرازيـ يـــتـــقـــدمـــهـــم الـــثـــالثـــي الـ
مــــارســــيــــلــــو غــــــروهــــــي وإيـــــغـــــور 
كورونادو ورومارينيو داسيلفا، 
ــمــــد  ــري أحــ ــ ــــصــ ــمــ ــ ــ ــــي ال ــائــ ــ ــنــ ــ ــثــ ــ والــ
حجازي وطارق حامد، والمغربي 
ــــرزاق حـــمـــدالـــلـــه، وأحـــمـــد  ــدالـ ــ ــبـ ــ عـ
شــراحــيــلــي ومــهــنــد الــشــنــقــيــطــي 

وعبدالرحمن العبود.
وفـــي الــمــقــابــل، يــأمــل الفيحاء 
 لــحــســم اللقب 

ً
أن يــكــون حـــاضـــرا

لمصلحته مثلما فعل في الموسم 
الماضي عندما توج بكأس الملك.
ويــعــّول الفيحاء على حارسه 
ــي فـــالديـــمـــيـــر  ــربــ ــمــــالق الــــصــ ــعــ الــ
 
ً
ستويكوفيتش الـــذي لعب دورا

ــــي نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي،   فـ
ً
ــا ــمــ حــــاســ

إلــى جانب البرازيلي باولينيو، 
واإلســـــبـــــانـــــي فـــيـــكـــتـــور رويـــــــس، 
والنيجيري انتوني نواكايمي، 
وســامــي الخيبري وبــنــدر ناصر 

وسلطان مندش.
)أ ف ب(

»يد« األبيض يواصل استعداداته الستئناف الدوري
● محمد عبدالعزيز

يواصل الفريق األول لكرة اليد 
بنادي الكويت تدريباته اليومية 
ــادة الـــمـــدرب  ــيــ الـــمـــكـــثـــف تـــحـــت قــ
الـــبـــرازيـــلـــي كــــارلــــوس أولــيــفــيــرا 
 الســتــئــنــاف مــبــاريــات 

ً
اســـتـــعـــدادا

الــدور الثاني من بطولة الــدوري 
الممتاز المقرر األربعاء المقبل.

ــفــــريــــق ســـامـــح  ــر الــ ــديــ وأكـــــــد مــ

الهاجري لـ »الجريدة« أن الفريق 
خــضــع لــبــرنــامــج تــدريــبــي مكثف 
خالل فترة توقف الدوري، وسط 
انتظام مــن الالعبين بالحضور 
بــمــا فــيــهــم الــمــحــتــرفــان الــكــوبــي 
هيرنانديز والــقــطــري فرنكيس، 
 
ً
 جـــدا

ً
ويـــقـــدمـــون مـــــــردودا مـــمـــيـــزا

بهدف الوصول للمستوى الفني 
المطلوب قبل عودة عجلة الدوري 

للدوران.

وكــشــف الــهــاجــري عـــن وجـــود 
بــعــض اإلصـــابـــات الــطــفــيــفــة بين 
العبي الفريق لكنها غير مؤثرة 
ــل الــــــــذي يــــــــؤدي لـــغـــيـــاب  ــكـ ــشـ ــالـ بـ
 أن الـــفـــريـــق 

ً
ــبــــيــــن، مـــــؤكـــــدا الــــالعــ

 وبكامل نجومه 
ً
سيكون جــاهــزا

في المباريات المقبلة التي يطمح 
فيها األبيض للمحافظة على لقبه 

في بطولة الدوري.

عودة العدواني 

وقـــــال الـــهـــاجـــري، إن صــفــوف 
 بعودة 

ً
األبــيــض ستكتمل قــريــبــا

النجم الصاعد سيف العدواني 
من تجربته االحترافية الناجحة 
مع فريق الشارقة اإلماراتي، التي 
ســاهــم خــاللــهــا بــصــعــود الــفــريــق 
للمباراة النهائية لبطولة نائب 
رئيس دولة اإلمارات، التي جرت 
ــام فــريــق مليحة،  مــســاء أمـــس أمــ
بينما انتظم زميله محمد عامر 
في تدريبات األبيض بعد انتهاء 
إعــارتــه لفريق شباب أهلي دبي 

خالل الفترة الماضية.
سيف العدواني

 برقان يضم الكبلوتي
تعاقد نادي برقان مع محترف الفحيحيل السابق لكرة اليد 
التونسي حمزة الكبلوتي، لدعم صفوف الفريق االول بالنادي، 

خالل الفترة المتبقية من الموسم الحالي.
ويعتبر الكبلوتي مــن الالعبين المميزين على مستوى 
الخط الخلفي »الساعد األيــســر«، وقــدم مستويات جيدة مع 
فريقه السابق الفحيحيل، وسبق له اللعب مع النجم الساحلي 
التونسي نــاديــه األصــلــي، والــوكــرة القطري ونـــادي كريتاي 

المنتمي إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي. 
وسيكون التونسي الكبلوتي المحترف الثاني في برقان 

إلى جانب البوسني نفين.

كاظمة ضم سيال واستعاد 
ذكرالله واستبعد أومو

تعاقدت إدارة نادي كاظمة مع 
العب خط الوسط الغيني أبوبكر 
ــة الـــمـــوســـم  ــايــ ــهــ ــتــــى نــ ــيــــال حــ ســ
الجاري؛ لتدعيم صفوف الفريق 
األول لكرة القدم بالنادي، بناًء 
على رغبة الجهاز الفني للفريق 
بقيادة الــمــدرب الروماني إيلي 

ستان.
ــيـــال الــــعــــديــــد مــن  وخـــــــاض سـ
التجارب االحترافية، مع شبيبة 
الـــقـــيـــروان الــتــونــســي، والــخــلــيــج 
والطائي السعوديين، واإلمارات 
ــن  ــن، ودشــ ــيــ ــيــ ــاراتــ ــن اإلمــ ــيـ ــعـ والـ
الالعب تدريباته مع البرتقالي 

يوم الجمعة الماضي.
وجــاء التعاقد مع سيال بعد 
أن خرج النيجيري مايكل أومو 
من حسابات الجهاز الفني، إذ تم 
إنهاء عقده بالفعل بالتراضي، 
كما تــم االســتــغــنــاء عــن خدمات 
الالعب محمد صفر، الــذي بات 
مرشحا لالنتقال إلــى أكــثــر من 

ناد كالتضامن والساحل.
فــي المقابل، استعاد كاظمة 
العبه السابق بدر ذكرالله، الذي 

ابتعد عن صفوف البرتقالي في 
الموسمين الماضيين، لوجوده 

خارج البالد للدراسة.
ويتيميز ذكرالله بالمهارة، إذ 
كان أحد الالعبين الذين قدموا 
مستوى جيدا جدا مع البرتقالي 

خالل فترة مشاركته معه.

... والعهدة على المجلس القديم
ً
الجارالله: الجهراء يعاني ماليا

عبدالكريم حسن: الجدية في التفاوض حسمت وجهتي إلى الكويت
● جابر الشريفي

ــادي الــجــهــراء خــالــد  ــد رئــيــس نــ أكـ
ــه يــعــانــي عــجــزا  ــاديـ الـــجـــارالـــلـــه أن نـ
مــالــيــا كــبــيــرا يبلغ 550 ألـــف ديــنــار، 
ــول هـــــذا الــمــبــلــغ  ــ ــ مــــع إمـــكـــانـــيـــة وصـ
إلــى مليون ديــنــار مــع تسلم العهدة 
بشكل رسمي، وانتقالها إلى مجلس 
خب منذ فترة 

ُ
اإلدارة الجديد الذي انت

وجيزة.
وقال الجارالله، على هامش تقديم 
المحترف القطري العب السد السابق 
عبدالكريم حسن، إن عهدة العجز تقع 
على عاتق المجلس الــقــديــم، معربا 
ــه، تجاوز  عــن أمــلــه مــع مجلس إدارتــ
تلك األزمة، وإعادة ترتيب الصفوف، 

للعودة إلى منصات التتويج.
ــاف ان صــفــقــة عــبــدالــكــريــم،  ــ ــ وأضـ
بـــاكـــورة الــتــعــاقــدات الـــمـــدويـــة، الــتــي 
 
ً
يتطلع إليها نــادي الجهراء، مقدما
شكره لكل رجاالت النادي والداعمين.

وشدد على أن الصفقة ال تشوبها 
شائبة، ألن الالعب حر، وهو ما جعل 

أكثر من ناد، يدخل في مفاوضات من 
أجل الظفر بخدماته.

وأشـــــار إلــــى أن إدارة نـــاديـــه تكن 
كــل الــتــقــديــر لــنــادي الــســد، ولــإخــوة 
الــقــطــريــيــن، وســـط تــطــلــعــات إلـــى مد 
يد التعاون مع جميع األندية داخل 

الكويت وخارجها.

برازيل العرب

ــبــــه رفـــــــض العـــــــب الـــســـد  مـــــن جــــانــ
القطري السابق، والمنتخب القطري 
عبدالكريم حسن، التقليل من انتقاله 
إلــى فريق الــجــهــراء، مــؤكــدا ان الكرة 
الكويتية كانت في يوم من األيام قبلة 

كرة القدم، وبرازيل العرب.
وأضــاف عبدالكريم، في المؤتمر 
الصحافي، أمس األول، أن الجدية في 
التفاوض هي التي حسمت وجهته 
إلى الكويت، كما أن الوضع الكروي 
فيها ال يخفى عــلــيــه، وكــذلــك وضــع 
نادي الجهراء، معربا عن أمله تقديم 

اإلضافة المطلوبة.

ــــن عــــــدم قـــانـــونـــيـــة  وعــــمــــا أثــــيــــر عـ
انــتــقــالــه، شــــدد عــبــدالــكــريــم عــلــى أن 
تــركــيــزه ســيــكــون داخــــل المستطيل 
االخــضــر، بعيدا عــن الــدخــول فــي اي 
مهاترات، مؤكدا أن الجانب القانوني 

سيكون متروكا للمختصين.
وأوضـــح الــدولــي القطري وأفضل 
ــب فـــــي آســــيــــا 2018، ان فـــــارق  ــ ــ العـ
ــتـــوى الــبــنــيــة  ــلـــى مـــسـ االمــــكــــانــــات عـ
التحتية، واالحتراف، لن يكون عائقا 
أمامه لمواصلة سلوكه االحترافي، 
ــلــــى مــــســــتــــواه الـــفـــنـــي  والـــــحـــــفـــــاظ عــ

والبدني.

صفقات محلية

ــال رئـــيـــس جـــهـــاز الــكــرة  بــــــدوره، قــ
طواري مدلول، إن إدارة ناديه تسلمت 
الــنــادي مــدمــرا، وســط جهود حالية، 
إلعــادة بعض الطيور المهاجرة، إذ 
عاد إلى التدريبات العبون مميزون 
أمــــثــــال، عــثــمــان الـــشـــمـــري، ويــوســف 
ــبـــاح، وطـــالل  ــالـــد صـ ــيـــدي، وخـ الـــرشـ

ــن الـــالعـــبـــيـــن  ــ ــيــــرهــــم مـ الــــســــربــــل، وغــ
المهمين.

وعن صفقة الالعب ضاحي الشمري، 
ــــى كـــاظـــمـــة، كــشــف  ــــالن انـــتـــقـــالـــه إلـ ــ واعـ

مدلول، أن إدارة النادي لم توافق على 
انــتــقــالــه حــتــى اآلن، وســــط رغـــبـــة في 
الحصول على قيمة مالية للصفقة، ال 

بالمجان كما يرغب الالعب.

الحسيني وطواري يقدمان عبدالكريم حسن لإعالم

ب على الفحيحيل بركالت الترجيح
ّ
تغل

تــأهــل الــفــريــق األول لــكــرة الــقــدم 
ــــدور نــصــف  ــلـ ــ ــادي الــــقــــادســــيــــة لـ ــ ــنـ ــ بـ
النهائي لكأس سمو األمير، بفوزه 
عــلــى الفحيحيل بــركــالت الترجيح 
4 - 3، بعد انتهاء الوقتين األصلي 
واإلضافي بالتعادل 1 - 1، وذلك في 

دور الثمانية للبطولة.
ويلتقي القادسية مع الكويت في 

الدور نصف النهائي.
جـــاء الـــشـــوط األول مـــن الــمــبــاراة 
دون المستوى، حيث افتقد القادسية 
التجانس بين تشكيلة القادسية دون 
ــم ســيــطــرة الــفــريــق على  مـــبـــرر، ورغــ
مــجــريــات األمــــور، فــإنــهــا جـــاءت بال 
ذكر على المنافس.

ُ
تشكيل خطورة ت

عـــــلـــــى الــــــجــــــانــــــب اآلخـــــــــــــــر، لـــعـــب 
الفحيحيل من أجل الخروج بالتعادل 

في هذا الشوط، دون شن هجمات.
وسيطر الفحيحيل على الشوط 
الــثــانــي، وهــاجــم بــقــوة وأهــــدر أكثر 
من هجمة، وعلى غير سير األحداث، 
مــــــرر راشـــــــد الــــــدوســــــري لـــلـــمـــامـــادو 
سورو، الذي سدد مباشرة في شباك 
الــــحــــارس خـــالـــد عـــجـــاجـــي، مـــحـــرزا 

الهدف األول للقادسية.
وأدرك التونسي يوسف بن سودة 
هدف التعادل للفحيحيل بـ »رأسية« 
فــــي الـــدقـــيـــقـــة 70، وســـــط اعــــتــــراض 
مـــن العــبــي الــقــادســيــة عــلــى تــعــّرض 
الحارس علي جــراغ للدفع، وهو ما 
لم يحدث وفقا لإعادة التلفزيونية 

للهدف!
وتــــبــــادل الـــفـــريـــقـــان الـــهـــجـــوم فــي 
الـــدقـــائـــق الــمــتــبــقــيــة، لـــكـــن مــــن دون 

 على 
ً
 إضــافــيــا

ً
جـــدوى، ليلعبا وقــتــا

شوطين مدة كل شوط 15 دقيقة.
واســتــمــر الــتــعــادل فــي الشوطين 
األول والـــثـــانـــي، لــيــحــتــكــم الــفــريــقــان 
إلــى ركـــالت الترجيح الــتــي حسمها 

القادسية لمصلحته 4 - 3.
كــمــا تــأهــل الــكــويــت لـــلـــدور ذاتــــه، 
ــــوزه عـــلـــى الــســالــمــيــة بــهــدف  بـــعـــد فــ
أحـــرزه التونسي ياسين الــعــامــري، 
ــن الـــشـــوط  فــــي الـــدقـــيـــقـــة الـــثـــامـــنـــة مــ

اإلضافي األول.
ــل الــــعــــربــــي ســـوء  ــغـ ــتـ بــــــــــدوره، اسـ
حــالــة الــنــصــر، وتــمــّكــن مـــن تحقيق 
ــرزه الــلــيــبــي  ــ ــوز بـــهـــدف نــظــيــف أحــ فــ

السنوسي الهادي في الدقيقة 20.

حازم ماهر وأحمد حامد

 القادسية يواجه الكويت 
في نصف نهائي كأس األمير

جانب من مباراة القادسية والفحيحيل )تصوير: نوفل إبراهيم(

محمد المشعان وروسمير سفيكو

أبوبكر سيال
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يسعى نابولي إلى مواصلة 
 
ً
عروضه القوية والتحليق بعيدا

في صدارة الدوري اإليطالي، 
عندما يستقبل روما اليوم، 
في المرحلة العشرين من 

المسابقة.

ــار إلــــى الــمــوقــعــة  ــظــ تــتــجــه األنــ
الــمــرتــقــبــة بــيــن نــابــولــي المحلق 
ــا، الــيــوم، في  ــ فــي الـــصـــدارة، ورومـ
ــدوري  ــ الــمــرحــلــة الــعــشــريــن مـــن الـ
اإليطالي لكرة الــقــدم، فيما يملك 
ميالن المترنح فرصة إلحياء آمال 
الدفاع عن لقبه بعد اتساع الهوة 
إلــى 12 نقطة، عندما يستضيف 

ساسوولو في اليوم ذاته.
ــيــــرة  ــارة األخــ ــســ ــخــ ــلـــت الــ ــكـ وشـ
لــــلــــروســــونــــيــــري أمــــــــــام التـــســـيـــو 
ــة كــبــيــرة  ــربـ بـــربـــاعـــيـــة نــظــيــفــة ضـ
آلماله في االحتفاظ باللقب، إذ بات 
نابولي ينفرد في الصدارة بشكل 
مــريــح جــــدا، فيما ضــيــق التسيو 
وإنتر ميالن ورومــا الخناق على 
ميالن الوصيف، وباتوا متأخَرين 

عنه بنقطة واحدة فقط.
ــاراة نــابــولــي  ــبــ لــــذلــــك، تـــبـــدو مــ
وروما مفصلية في تحديد مسار 

المنافسة على اللقب، إذ إن فوز 
نابولي سيضعه في موقف قوي 
جدا، أما خسارته فستحيي آمال 
الفرق المنافسة، لكنها ستشعل 
أيــــضــــا مـــعـــركـــة مــــركــــز الـــوصـــافـــة 
بـــــالـــــدرجـــــة األولـــــــــــــى، فــــضــــال عــن 
السباق المحموم للتأهل لدوري 
أبطال أوروبا، والذي عززه خروج 
ــرة المنافسة  ــ يــوفــنــتــوس مـــن دائـ
عــقــب تــعــرضــه لــعــقــوبــة حــســم 15 
نقطة من رصيده التهامه بتزوير 
البيانات المالية الخاصة بانتقال 

بعض الالعبين.
في المقابل، أصر مدير الفريق 
ــــع الــــتــــاريــــخــــي الـــســـابـــق  ــــدافـ ــمـ ــ والـ
بــاولــو مالديني على أن الموسم 
»ال يــبــدو أنـــه كــارثــة ضــخــمــة«، إال 
أنه انتقد التعاقدات الصيفية بما 
فيها المهاجم البلجيكي شــارل 
دي كيتالر واألميركي سيرجينو 
ديــســت الـــذي كـــان أداؤه الــثــالثــاء 
الماضي في مركز الظهير األيسر 
مكان الــالعــب الفرنسي المصاب 

تيو هرنانديز كارثيا.
ــيــــالن نــظــيــره  ويـــســـتـــضـــيـــف مــ
ــال  ســـاســـوولـــو الــمــتــعــثــر، مــــع آمــ
متضائلة في ظل تصميم نابولي 
الــبــاحــث عــن لقبه األول منذ عام 
1990، والذي نجح في تحقيق 50 
نقطة بعد مـــرور نصف الموسم 

فقط.

وستكون أم الــمــواجــهــات تلك 
التي ستجمع الفريق الجنوبي 
وفــريــق العاصمة، للمرة األولــى 
منذ اإلشــكــال الكبير الــذي نشب 
ــا االلـــــــتـــــــراس،  ــ ــمـ ــ ــارهـ ــ ــــصـ بــــيــــن أنـ
وتسبب في حــدوث فوضى على 
طريق سريع رئيسي فــي شمال 
البالد، بعد أن التقوا في محطة 
خدمة »باديا آل بينو« بتوسكانا 
ــى الـــمـــبـــاراتـــيـــن  ــ فــــي طـــريـــقـــهـــم إلــ

ــيــــالن، ولــن  ضـــد ســـمـــبـــدوريـــا ومــ
يحضر مشجعو روما الى ملعب 
مـــــارادونـــــا، حــيــث تــمــت مــعــاقــبــة 
الــجــمــهــوريــن بــمــنــع حــضــورهــم 
للمباريات خارج ملعبيهما طوال 

شهرين.
ــا فــي وضـــع جيد  ويــبــدو رومــ
ــــي ظــل  ــن الـــنـــاحـــيـــة الـــفـــنـــيـــة، فـ ــ مـ
ــــة هـــجـــومـــيـــة واعـــــــــدة بــيــن  ــراكـ ــ شـ
الدوليين اإلنكليزي تامي أبراهام 

ــبــــاال،  واالرجـــنـــتـــيـــنـــي بــــاولــــو ديــ
وسيستعيد نابولي على األرجح 
خدمات العبه الجورجي خفيشا 
كفاراتسخيليا بعد تعافيه من 

اإلنفلونزا.

يوفنتوس يواجه مونتسا

فـــــــــي الـــــــمـــــــقـــــــابـــــــل، يــــــواصــــــل 
يوفنتوس سعيه إلــى االرتــقــاء 

مـــن جـــديـــد فـــي الـــتـــرتـــيـــب، بعد 
العقوبة المدوية التي تعرض 
لها، وذلك عندما يواجه مونتسا 

المتطور.
وقــــــــــال مــــــــــدرب يـــوفـــنـــتـــوس 
ماسيميليانو أليغري األسبوع 
ــرنـــســـي بـــول  ــفـ الــــمــــاضــــي إن الـ
ــا والـــــصـــــربـــــي دوشـــــــان  ــبــ بــــوغــ
ــان  ــ ــــونـ ــكـ ــ ــيـ ــ فـــــالهـــــوفـــــيـــــتـــــش سـ

حاضرين للمشاركة.

جانب من مباراة سابقة بين نابولي وروما

ريال مدريد يستعد لمواجهة سوسييداد
يــــســــتــــعــــد ريـــــــــــــال مـــــدريـــــد 
ــه ريــــــــال  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ لــــــمــــــواجــــــهــــــة ضـ
ســــوســــيــــيــــداد الـــــيـــــوم ضــمــن 
ــات الــــجــــولــــة 19 مــن  ــافـــسـ ــنـ مـ

الدوري اإلسباني.
ويــدرك مــدرب ريــال مدريد 
اإليطالي كارلو أنشيلوتي انه 
يحتاج للفوز والنقاط الثالث 
للبقاء على مسافة قريبة من 

غريمه اللدود برشلونة.
وتـــلـــقـــى الـــــنـــــادي الــمــلــكــي 
ــعـــودة دانـــي  أخــــبــــارا جـــيـــدة بـ
كــــــــاربــــــــاخــــــــال إلــــــــــى الـــــــمـــــــران 
الجماعي أمــس بعد تعافيه 
من إصابة عضلية، كما شارك 
ــازارد في  رودريــغــو وإيـــدن هــ
الــتــدريــبــات. ولــن تمنع اآلالم 
التي حالت دون أن يستكمل 
رودريغو مواجهة ربع نهائي 
كـــــأس الـــمـــلـــك أمــــــام أتــلــتــيــكــو 
مدريد من أن يشارك المهاجم 
الــبــرازيــلــي فــي مواجهة ريــال 
سوسييداد، السيما أنه شارك 

اليوم في المران الجماعي.

العبو ريال مدريد خالل مباراة سابقة

لقب مونديال اليد بين الدنمارك وفرنسا
• محمد عبدالعزيز

ــي الـــعـــاشـــرة  ــار فــ ــتـ يـــســـدل الـــسـ
ــيـــوم على  والــنــصــف مـــن مـــســـاء الـ
منافسات النسخة الـــ 28 لبطولة 
كأس العالم لكرة اليد 2023 المقامة 
 في بولندا والسويد، بإقامة 

ً
حاليا

الــمــبــاراة النهائية بين منتخبي 
الدنمارك وفرنسا.

ــي الـــثـــامـــنـــة مــــســــاء ســتــقــام  ــ وفــ
مــبــاراة تحديد الــمــركــزيــن الثالث 
والــــرابــــع بــيــن مــنــتــخــبــي الــســويــد 
»الــمــضــيــف« وإســبــانــيــا، كما تقام 
الــيــوم مــبــاراتــا تــحــديــد المركزين 
الــخــامــس والـــســـادس فـــي الثالثة 
ــيـــن مــنــتــخــبــي ألــمــانــيــا   بـ

ً
عــــصــــرا

والنرويج، وفي الخامسة والنصف 
مــبــاراة تحديد المركزين السابع 
والــــثــــامــــن بـــيـــن مـــصـــر والـــمـــجـــر، 
وتـــجـــرى جــمــيــع الــمــبــاريــات على 
صالة تيلى 2 ارينا في العاصمة 

السويدية ستوكهولم.
وكـــان منتخب الــدنــمــارك تأهل 
للمباراة النهائية إثــر فـــوزه على 
إسبانيا 26 - 23 بينما صعدت 
فرنسا عبر بوابة صاحب الضيافة 

منتخب الــســويــد بتغلبها عليه 
31 - 26 في مباراتي نصف نهائي 

المونديال.
ويـــتـــطـــلـــع مــنــتــخــب الـــدنـــمـــارك 
 
ً
إلضــــافــــة الـــلـــقـــب الـــثـــالـــث تـــوالـــيـــا
بعدما عامي »2019 و2021 » من 

بطولة العالم على حساب منافسه 
الفرنسي صاحب الرصيد القياسي 
في عدد مرات الفوز باللقب برصيد 
6 مــرات والطامع في كسر هيمنة 
الــدنــمــاركــيــيــن عــلــى الــبــطــولــة في 
 
ً
الــفــتــرة االخــيــرة والـــعـــودة مــجــددا

لمعانقة اللقب الغائب عن خزائنه 
منذ نسخة 25 الــتــي استضافها 
عام 2017 في مباراة من المتوقع أن 
تكون صعبة على الطرفين لتقارب 
مستواهما وطموحهما المشترك 

في حسم اللقب.

جانب من مباراة الدنمارك وإسبانيا

قمة مرتقبة بين نابولي وروما بالمرحلة
العشرين من الدوري اإليطالي

وبـــاإلضـــافـــة إلــــى كـــاربـــاخـــال 
ــازارد في  ــ ــ ــارك هـ ــ ورودريــــغــــو شـ
 إلدراجه في قائمة 

ً
المران تمهيدا

مواجهة سوسييداد عقب تعافيه 
من التواء في الكاحل.

وفـــــي مــــبــــاراة أخـــــــرى، يــلــعــب 
أتلتيكو مدريد مواجهة صعبة 

فــــــي مــــلــــعــــب الــــــــســــــــادار أمــــــام 
أوساسونا.

ويدخل أتلتيكو المواجهة 
بمعنويات مــهــزوزة، بعدما 
ــة كـــــــــأس مـــلـــك  ــ ــولـ ــ ــطـ ــ وّدع بـ
اسبانيا بخسارته أمام ريال 

مدريد 3-2.

سابالينكا تتوج بـ »أستراليا المفتوحة«
ــهـــت الـــبـــيـــالروســـيـــة أريــــنــــا ســابــالــيــنــكــا  أنـ
فة خامسة عالمًيا انتظارها لتحرز أول 

ّ
المصن

لقب كبير في مسيرتها، بعد تغلبها السبت 
في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة على 
الكازاخستانية إيلينا ريباكينا الـ25 وبطلة 
ويمبلدون في مواجهة مشّوقة، 4-6، 6-3 و4-6.
( تأخرها 

ً
وعــّوضــت سابالينكا )24 عــامــا

ــــى لتتمكن مـــن هزيمة  فـــي الــمــجــمــوعــة األولـ
بطلة ويمبلدون، بعد مباراة دامت ساعتين 
و28 دقيقة على ملعب رود ليفر، لترتقي إلى 

المركز الثاني في التصنيف العالمي.
وجمع النهائي بيالروسية والعبة مولودة 
 بأن المنظمين منعوا رفع 

ً
في روسيا، علما

هــذيــن الــعــلــمــيــن فـــي الــبــطــولــة بــســبــب الــغــزو 
الروسي ألوكرانيا.

وشكلت المباراة النهائية المواجهة الرابعة 
بين الالعبتين، علًما بأن سابالينكا تفوقت 

على ريباكينا في المواجهات الثالث السابقة 
جميعها، آخرها في الــدور الـــ16 لويمبلدون 

.2021
ولـــم تخسر سابالينكا أي مجموعة في 
ملبورن قبل النهائي، في بداية مثالية منذ 
 
ً
مطلع العام الحالي، حيث حققت 11 انتصارا
 في أستراليا بعد إحرازها لقب دورة 

ً
تواليا

أدياليد.

نهائي الرجال اليوم
ــبــــدو الـــصـــربـــي نــــوفــــاك ديــوكــوفــيــتــش  ويــ
 لـــلـــتـــفـــّوق عـــلـــى الـــيـــونـــانـــي 

ً
ــا ــ ــويـ ــ  قـ

ً
ــا مــــرشــــحــ

ستيفانوس تسيتسباس في نهائي بطولة 
أستراليا المفتوحة، ومعادلة الرقم القياسي 
ــدد مــــــرات إحـــــــراز الـــبـــطـــوالت الــكــبــرى  ــ فــــي عـ
الـــذي يحمله اإلســبــانــي رافــايــل نــــادال )22(. 
 من 

ً
وصحيح ان ديوكوفيتش قد خرج فائزا

مبارياته النهائية التسع في ملبورن، إال 
أن اليوناني لن يكون لقمة سائغة أمام 
ديوكوفيتش الذي يخوض النهائي الـ33 

في البطوالت الكبرى )رقم قياسي(.
وفيما سيعادل ديوكوفيتش 
رقـــم نــــادال المميز بــحــال فـــوزه، 
يخوض تسيتسيباس النهائي 
الــكــبــيــر الـــثـــانـــي فــقــط لــــه، بعد 
ــاروس الــفــرنــســيــة في  ــ روالن غـ
ــا يـــزيـــد مـــن حــمــاوة  2021. ومــ
المنافسة فــي متنزه ملبورن، 

ارتــــــقــــــاء الــــفــــائــــز مـــــن الــــمــــبــــاراة 
إلــــــى الــــمــــركــــز االول فــــي الــتــصــنــيــف 
العالمي لالعبين المحترفين، بداًل 
ــارلـــوس ألـــكـــاراس  مـــن اإلســـبـــانـــي كـ
الغائب عن النسخة الحالية بسبب 

اإلصابة.
سابالينكا

مانشستر سيتي يطيح بأرسنال من كأس إنكلترا
ــاح مــانــشــســتــر ســيــتــي بضيفه  ــ أطـ
أرسنال، متصدر الدوري، من مسابقة 
كــأس االتحاد اإلنكليزي لكرة القدم، 
عــنــدمــا تــغــلــب عــلــيــه 1 - صــفــر أمــس 
ــلـــى مـــلـــعـــب »االتــــــحــــــاد« فــي  األول، عـ
مــانــشــســتــر، وبـــلـــغ الــــــدور الــخــامــس، 
وســجــل الــمــدافــع الـــدولـــي الــهــولــنــدي 
ناثان أكي هدف المباراة الوحيد في 

الدقيقة 64.
وأضاف مانشستر سيتي أرسنال 
إلى قائمة ضحاياه، وتحديدا القطب 
الثاني للعاصمة لندن تشلسي، بعدما 
تغلب عليه برباعية نظيفة في الدور 
الثالث، وحقق مانشستر سيتي األهم 
أمام أرسنال، في ظل الصراع المثير 

بينهما على لقب الدوري.
ويتصدر أرسنال الدوري عن جدارة 
وبـــعـــروض رائـــعـــة، آخــرهــا فــــوزه 2-3 
على مانشستر يونايتد، الجار اللدود 
لــســيــتــي، مــعــيــدا الـــفـــارق إلـــى 5 نقاط 
بينه وبــيــن رجـــال الــمــدرب اإلسباني 
جــوزيــب غـــوارديـــوال، مــع مـــبـــاراة أقــل 
لفريق مواطن األخير ميكيل أرتيتا، 

وتلقى سيتي ضربة موجعة بإصابة 
قطب دفاعه جون ستونز.

مهمة ثأرية لليفربول
ويــخــوض لــيــفــربــول، حــامــل اللقب، 
ــام مضيفه  مــواجــهــة ثـــأريـــة الـــيـــوم أمــ
برايتون، الــذي هزمه بثالثية نظيفة 
عندما استضافه على ملعب »أميكس« 
فــي 14 يــنــايــر الـــجـــاري، فــي المرحلة 

العشرين من الدوري.
ــط لـــيـــفـــربـــول  ــ ــــب وســ واعـــــتـــــرف العــ
الدولي اإلسباني تياغو ألكانتارا بأن 
الفريق ال يزال متعبا ذهنيا، بسبب ما 
حصل الموسم الماضي، وقال: »األمر 
ال يتعلق فقط بــاألمــور الــبــدنــيــة، إنه 
شيء نفسي ألننا كنا قريبين جدا من 
الفوز بكل شيء، والمسنا ذلك، ولكن 
لألسف فشلنا في تحقيقه«، في إشارة 
إلى الفوز بلقبي كأس االتحاد وكأس 
الرابطة المحليين وخسارة سباق لقب 
الدوري في المرحلة األخيرة لصالح 
سيتي، ونهائي دوري أبطال أوروبا 

هاالند نجم سيتي وبارتي نجم أرسنالأمام ريال مدريد اإلسباني.

مباريات اليوم
القناة الناقلةالمباراةالتوقيت

الدوري اإلسباني
beINSPORTS HD1بلد الوليد - فالنسيا4:00

beINSPORTS HD1اوساسونا – أتلتيكو مدريد6:15

beINSPORTS HD1سيلتا فيغو - بلباو8:30

beINSPORTS HD1ريال مدريد - سوسييداد11:00

الدوري اإليطالي
AD SPORTS PR1ميالن - ساسولو2:30

AD SPORTS PR1يوفنتوس - مونتسا5:00

AD SPORTS PR1التسيو - فيورنتينا8:00

AD SPORTS PR1نابولي - روما10:45

كأس االتحاد اإلنكليزي
beINSPORTS EN1برايتون - ليفربول4:30

beINSPORTS EN1ريكسهام - شيفيلد7:30

الدوري الفرنسي
beINSPORTS HD2سان جرمان – ستاد ريمس10:45

41 نقطة ليانيس أمام بايسرز
ــانـــي يــانــيــس  ــيـــونـ احـــتـــفـــل الـ
 
ً
أنتيتوكونمبو باختياره قائدا

لفريقه في مباراة »كل النجوم«، 
ــيـــادة  بــتــســجــيــلــه 41 نــقــطــة وقـ
مـــيـــلـــووكـــي بـــاكـــس إلـــــى الـــفـــوز 
على مضيفه انــديــانــا بايسرز 
141-131، الجمعة في دوري كرة 
السلة األميركي للمحترفين »أن 
بــي ايـــه«، فيما واصـــل ممفيس 

غريزليز تراجعه المخيف.
 
ً
 قياسيا

ً
وحــقــق بــاكــس رقــمــا

لــهــذا الــمــوســم خـــالل الــمــبــاراة، 
بتسجيله 85 نقطة في الشوط 
األول، وبلغ تقدمه 33 نقطة في 
احـــدى الــفــتــرات، قــبــل أن يحقق 
ــه في  انــديــانــا عــــودة عــلــى أرضــ

انديانابوليس.
وفي المنطقة الغربية، سقط 
الـــوصـــيـــف مــمــفــيــس غــريــزلــيــز 
على أرض الوصيف مينيسوتا 

111-100 فــي  تـــيـــمـــبـــروولـــفـــز 
مينيابوليس.

وجــــــــــــــاءت رحــــــلــــــة مـــمـــفـــيـــس 
األخيرة محبطة خارج قواعده، 
إذ مني بخمس خــســارات، بعد 

.
ً
سلسلة من 11 انتصارا

وفي سان فرانسيسكو، سّجل 
الموزع النجم ستيفن كوري 35 
نقطة، وأضــاف كالي تومسون 
ــقـــق غـــــولـــــدن ســـتـــايـــت  29، فـــحـ
ووريـــــــــــرز حــــامــــل الـــلـــقـــب فـــــوزا 
 عــلــى ضيفه تــورونــتــو 

ً
مــتــأخــرا

رابتورز 117-129.
وفي أوكالهوما، عّول ثاندر 
عــلــى غــيــاب دونــــوفــــان ميتشل 
ــلـــيـــفـــالنـــد كـــافـــالـــيـــيـــرز،  نــــجــــم كـ

فأسقط ضيفه 100-112.

مورينيو يرغب في العودة 
للدوري اإلنكليزي

ذكر تقرير إخباري أن 
البرتغالي جوزيه مورينيو، 

المدير الفني لفريق روما 
اإليطالي لكرة القدم، يرغب 

في العودة للتدريب بالدوري 
اإلنكليزي الممتاز. 

وأوضحت صحيفة ديلي ميل 
البريطانية أن مورينيو يأمل 

العودة للعمل بإنكلترا الموسم 
المقبل، في ظل إحباطه من 

افتقاد الدعم المالي في روما.
وأفادت الصحيفة بأن العودة 
لتدريب تشلسي للمرة الثالثة 

ربما تكون بمنزلة سيناريو 
مثالي لمورينيو، حيث كشف 
ممثلوه أنه سيكون متحمسا 

لتدريب الفريق اللندني في حال 
أتيحت الفرصة أمامه لذلك.

ويأتي ذلك رغم أن نادي 
تشلسي أبدى دعمه لمديره 
الفني الحالي غراهام بوتر.

وال تزال زوجة مورينيو 
وأبناؤه يعيشون في لندن، 

ودائما ما كان المدرب 
البرتغالي يفضل العمل في 

إنكلترا على غيرها.
وقاد مورينيو فريق روما إلى 
التتويج بلقب دوري المؤتمر 

األوروبي في الموسم الماضي، 
ويحتل الفريق حاليا المركز 

الخامس في الدوري اإليطالي، 
لكنه ربما يفتقد المقومات 

الكافية للمنافسة على اللقب.

شون دايك يقترب
من تدريب إيفرتون

ذكرت وسائل إعالم بريطانية 
أن إيفرتون، الذي يكافح للبقاء 
في الدوري اإلنكليزي الممتاز 

لكرة القدم، من المتوقع أن يعين 
شون دايك مدربا جديدا له 

خلفا لفرانك المبارد الذي أقيل 
لسوء النتائج.

وكان المبارد قد تولى 
المسؤولية في يناير 2022، 

بعدما درب تشلسي بين عامي 
2019 و2021، وديربي كاونتي 

المنافس في دوري الدرجة 
الثانية بين 2018 و2019.

وبقيادة العب إنكلترا السابق، 
لم يفز إيفرتون في الدوري منذ 

تغلبه 3 - صفر على كريستال 
باالس في أكتوبر الماضي.

وكان دايك )51 عاما( بال فريق 
منذ أبريل الماضي عندما أقاله 

بيرنلي، حيث أحدث طفرة في 
النادي على مدار نحو عشر 

سنوات أمضاها في المنصب.

سيلتا يتعاقد مع الدولي 
التشيلي مونتيس

أعلن نادي سيلتا فيغو 
اإلسباني، أمس، ضم الجناح 

الدولي التشيلي كليمنتي 
مونتيس، على سبيل اإلعارة، 

بموجب عقد يمتد حتى نهاية 
الموسم الجاري، ويحتوي على 

خيار شراء.
وأوضح النادي اإلسباني، 

في بيان، أن مونتيس، القادم 
من أونيبرسيداد كاتوليكا 

التشيلي، »العب بخصائص 
هجومية متميزة، ويتمتع 

بجودة عالية وسرعة هائلة 
نحو مرمى المنافسين«.

وأفاد البيان بأن النجم البالغ 
، »قادر على 

ً
من العمر 21 عاما

اللعب في كال جانبي الملعب«.
ولعب الالعب الدولي 38 

مباراة في دوري الدرجة األولى 
التشيلي )بإجمالي 1417 

دقيقة، سجل فيها 5 أهداف( و4 
في كأس ليبرتادوريس. 

)إفي(

تيديسكو أبرز المرشحين 
لتدريب منتخب بلجيكا

كشفت تقارير صحافية 
في بلجيكا، أن دومينيكو 

تيديسكو ُيعد من بين أهم 
المرشحين لتولي تدريب 

المنتخب البلجيكي لكرة القدم. 
 لما ذكرته 

ً
جاء ذلك وفقا

صحيفة هت الستت نيوز، التي 
أوضحت أن المدرب السابق 
لنادي اليبزيغ األلماني نال 
إعجاب فريق العمل المكون 

من أربعة أشخاص والمنوط 
به البحث عن خليفة للمدرب 

روبرتو مارتينيز. 
وتابعت الصحيفة أن كل 
الدالئل تشير إلى تعيين 

 )
ً
فرانك فيركاوترين )66 عاما

 للشؤون التقنية 
ً
 جديدا

ً
مديرا

للمنتخب وجمع خبرته مع 
.)

ً
تيديسكو )37 عاما

تقنية جديدة 
ستشهد الــمــرحــلــة 20 الــظــهــور األول لتقنية »نــصــف آلــيــة« 

لكشف التسلل.
وتعتمد الفكرة على دفع حدود العين البشرية، غير الدقيقة، 
لتحديد موقع الالعبين والكرة في أي وقت، وبالتالي تحديد 

دقيق للخط عند وجود حالة تسلل.

https://www.aljarida.com/article/12614
https://www.aljarida.com/article/12612
https://www.aljarida.com/article/12610
https://www.aljarida.com/article/12608
https://www.aljarida.com/article/12607
https://www.aljarida.com/article/12606
https://www.aljarida.com/article/12602
https://www.aljarida.com/article/12597
https://www.aljarida.com/article/12590
https://www.aljarida.com/article/12587
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وفيات

عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالله العبيد
73 عـــامـــا، شــيــع، الـــرجـــال: الــشــامــيــة، ق4، ش44، م4، مقابل 
ثانوية الجزائر، النساء، القرين، ق5، ش6، م1، ت: 97455838، 

99473308 ،97534543
فاطمة علي محمد العلي زوجة: أحمد محمد السلمان

74 عاما، شيعت، الرجال: حسينية آل ياسين المنصورية، ت: 
97625665 ،99074140

جابر محمد فهد المالك
70 عاما، شيع، الرجال: العدان، ق1، ش45، م10، ت: 99310410، 

66302666
موضي عبدالعزيز عبدالله

82 عاما، شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: الجهراء، 
ق1، ش2، ج5، م11، ت: 99027838، 66228587، 99648389، 

97816778
لولوه صالح علي لفاجح أرملة: صالح ناصر محمد أبا الخيل

78 عاما، شيعت، الرجال: األندلس، ق12، ش6، م39، النساء: 
ــيـــوم، ت: 66766619،  ــزاء الـ ــعـ األنــــدلــــس، ق12، ش3، م21، الـ

99363641 ،67056713
نجمة خليفة عباس أرملة: سليمان محمود أمير

91 عاما، شيعت، الرجال: مسجد الوزان، غرب مشرف، النساء: 
 فقط، ت: 98894088

ً
حسينية العترة الطاهرة الرميثية، عصرا

ناصر عادل محمد نور العوضي
29 عاما، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: الجابرية، 

ق9، ش16، م40، ت: 55555752، 99671238
لطيفة عبدالله علي الشطي أرملة: يوسف حسن علي الشطي

90 عاما، شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: الرميثية، 
ق1، ش13، م11، ت: 99616503، 99160480، 69686066، 

99999217
طيبه نصيب مبارك الحنيف زوجة: فالح فهاد مترك العجمي

73 عاما، شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: العقيلة، 
ق1، ش118، م5، ت: 99414044، 99368262، 97574266، 

99409007
عائشه سعد محمد الحقان أرملة: راشد أحمد الحقان

80 عاما، شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: الفنطاس، 
ق2، ش17، م23، ت: 99669340، 99057177، 94985878، 

99871420
هيا صالح حمد العجيل

91 عاما، شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: مشرف، 
ق4، ش2، م27، ت: 50547114

جراح مرزوق الحمد الدوسري
44 عاما، شيع، الرجال: ضاحية عبدالله المبارك، ق5، ش515، 
م5، )العزاء اليوم فقط(، النساء: بيان، ق1، طريق 12، م141، 

)العزاء اليوم(  ت: 65000111، 96096800، 66165606
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ً
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لعب »الغميضة« ببنغالدش وظهر بماليزيا مهر ابنتيه النطق بالشهادتين
ــــئ فــي  ــوانــ ــ ــمــ ــ عــــثــــر عـــــمـــــال الــ
ماليزيا على صبي بنغالدشي 
اخــتــبــأ 6 أيــــام فـــي حـــاويـــة نقل 
غادرت ميناء مدينة شيتاغونغ 
البنغالية، إلى ميناء كالنغ في 

ماليزيا.
وأفادت صحيفة فري ماليزيا 
 عن شرطة مقاطعة 

ً
تودي، نقال

ــغ، بـــــأن الـــصـــبـــي الــمــدعــو  ــالنــ كــ
فهيم كان يلعب »الغميضة« مع 

أصدقائه في ميناء شيتاغونغ، 
واختبأ داخل حاوية نقل بحري، 

وغلبته غفوة بداخلها.
وأضافت الصحيفة، في خبر 
نقلته »الــعــربــيــة نـــت« أمـــس، أن 
العمال ظنوا أن الطفل مخطوف 
ــبـــشـــر، أو تــجــار  مــــن مـــهـــربـــي الـ
األعــضــاء، فاتصلوا بالشرطة، 
وعــنــد التحقيق مــعــه، أخبرهم 

بما حصل.

وافــق مواطن من محافظة 
أربــيــل العراقية على تزويج 
ابنتيه بمهر ال يتعدى نطق 

العريسين للشهادتين.
وقــــــال الــــمــــواطــــن مــحــمــود 
علي، وهو من قضاء شقالوة، 
في تصريح لموقع رووداو، 
نقله موقع روسيا اليوم أمس 
األول، إن هذا »أفضل من كل 
شــيء، وإنــه مستعد لتزويج 

ابنته الثالثة بنفس الطريقة«.
وأضاف علي أنه »تم عقد قران 
ابنتّي بنطق الشهادتين، برضا 
مني ومنهما، وهــمــا سعيدتان 
، ألن صهرّي رجالن جديران 

ً
جدا

بالثقة، ونحن على معرفة بهما«، 
 أن »هــــذا مــهــر ابــنــتــّي، 

ً
مــوضــحــا

وللناس آراء، وآمل أن يستفيدوا 
من هذه التجربة«.

»بات« األميركي »عمدة« الفئران»بات« األميركي »عمدة« الفئران
يسعى مــســؤولــون فــي حديقة حــيــوان ســان دييغو بوالية 
كاليفورنيا األميركية، إلى تسجيل الفأر »بــات« في موسوعة 

.
ً
غينيس لألرقام القياسية كأكبر فئران العالم سنا

وقال التحالف، الذي يدير الحديقة، إنه يعتقد أن »بات« البالغ 
 على قيد الحياة 

ً
من العمر 9 سنوات و5 أشهر »أكبر فأر سنا

بــالــعــالــم«، وهــو مــن نــوع »جــيــب الــمــحــيــط«، وهــو أصــغــر أنــواع 
 فــي أميركا الشمالية. ويمكن أن يعيش الفأر 

ً
الــفــئــران حجما

 ما يصل 
ً
حوالي 3 سنوات، لكن بسبب كثرة أعدائه فإنه نادرا

.
ً
إلى هذا العمر سالما

وحسب وكالة يونايتد برس إنترناشونال، فقد أنشأت حديقة 
 لتربية وإعادة تكاثر هذا النوع من الفئران عام 

ً
الحيوان برنامجا

2012، بهدف المساعدة في تعويض انخفاض أعداده.
وولد »بات« في حديقة حيوان سان دييغو في 2013، وسمي 

 بالممثل باتريك ستيوارت.
ً
بذلك تيمنا

معرفة »األمازيغية« شرط للحصول على »المغربية«
يتجه المغرب، ألول مرة في تاريخه، 
إلى اشتراط اإللمام باللغة األمازيغية 

لمنح الجنسية المغربية لألجانب. 
وذكـــر مــوقــع ســكــاي نــيــوز، أمـــس، أن 
هــــذا الـــشـــرط جــــاء فـــي مــقــتــرح قــانــون 
صادق عليه باإلجماع مجلس النواب 
)الغرفة األولى للبرلمان(، خالل جلسة 

تشريعية.
ونـــص الــمــقــتــرح، الــمــتــعــلــق بتتميم 
ــادة 11 مـــن الــظــهــيــر الــشــريــف رقــم  ــمـ الـ
ــانــــون  ــلـــق بــــســــن قــ ــعـ ــتـ ــمـ 1.58.250 الـ
الجنسية المغربية، على أن »المعرفة 
الكافية باللغة العربية واألمــازيــغــيــة 
 من شروط 

ً
أو إحداهما«، تعتبر شرطا

التجنيس األخــرى المنصوص عليها 
في الظهير.

وقـــدم المقترح الــفــريــق االستقاللي 
للوحدة والتعادلية )مــشــارك(، بهدف 
مــة مقتضيات الظهير الشريف  »مــالء
ــي بــــســــن قــــــانــــــون الـــجـــنـــســـيـــة  ــ ــاضـ ــ ــقـ ــ الـ
 الــمــادة 11 منه، 

ً
المغربية، خــصــوصــا

ــام الـــدســـتـــور الـــــذي جــعــل من  ــكـ ــع أحـ مـ
األمـــازيـــغـــيـــة لــغــة رســمــيــة لــلــدولــة إلــى 

جانب اللغة العربية«.
وكان دستور المملكة سنة 2011، أقر 
بدستورية اللغة األمازيغية إلى جانب 
العربية، فيما تعمل الحكومة المغربية 
على تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية 
في مجاالت الحياة العامة، إذ خصصت 
 يبلغ مليار درهم 

ً
 ماليا

ً
لذلك صندوقا

في أفق سنة 2025.

»آيفون برو ماكس 14«... تحت الصفر
أبــلــغ الــعــديــد مــن مستخدمي جهاز 
»آيفون برو ماكس 14« الجديد عن خلل 
، لدرجة 

ً
يصيب الجهاز ويجمده أحيانا

أنه يصبح غير قابل لالستخدام.
والمشكلة يبدو أنها تحدث عندما 

يقوم المستخدمون بشحن هواتفهم، 
أو نقل البيانات من الهواتف السابقة، 

.WiFi أو االتصال بشبكة
وقــالــت مــســتــخــدمــة لــلــهــاتــف لموقع 
ديـــلـــي مـــيـــل، فـــي تــصــريــح نــقــلــه مــوقــع 

روسيا اليوم، أمــس، إن هاتفها تجمد 
أثناء الشحن طوال الليل.

ويــبــث الــعــديــد مــن مــالــكــي الــهــواتــف 
الذكية المحبطين شكاوى مماثلة على 
وسائل التواصل االجتماعي ومنتدى 
أبــــل الـــرســـمـــي، مــشــيــريــن إلــــى أنـــهـــم لم 
يــواجــهــوا هـــذه الــمــشــكــلــة مــع الــنــمــاذج 

السابقة.
وكتب أحد المستخدمين على موقع 
ــقـــد قـــمـــت بــشــحــن  ــــل اإللـــكـــتـــرونـــي: »لـ أبـ
جــهــاز آيــفــون الــخــاص بــي قبل أن أنــام 
ــقـــظـــت، ألرى شــــاشــــة ســـــــوداء،  ــيـ ــتـ واسـ
ولــم يتم تشغيلها. حاولت النقر فوق 
مستوى الصوت +/- وزر الطاقة دون 

جدوى«.
د الهاتف أثناء  وأبلغ آخرون عن تجمُّ

االستخدام.
وكتب أحدهم: »هذا يحدث لي طوال 
الوقت، لم أتمكن حتى من إعادة تشغيل 
الهاتف مــدة ساعتين، إنــه أمــر مزعج، 
وليس لــدي أي فكرة عما يجب القيام 

به«.
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يومية سياسية مستقلة

بالله عليكم...
عاد هذي حالة؟!

مــايــمــديــنــا حــتــى نــحــفــظ أســمــاء الـــــوزراء إال تــم تغيير 
الحكومة!

ومايمدينا نشوف نتائج االنتخابات ونتفحص أسماء 
النواب وانتماءاتهم، أو توجهاتهم إال ونجد أنفسنا أمام 

صناديق االقتراع!!!
 بعد عام ونحن نعايش تغيير الحكومات واختيار 

ً
عاما

مجلس أمة جديد بين حين وآخر.
وهــانــحــن قــد نصحو صــبــاح الــغــد على مجلس وزراء 
جديد، وبعد أشهر قليلة أمــام مجلس أمــة جديد وقديم 

!!!
ً
معا

كل ذلك باسم الديموقراطية ولمن يريد الحفاظ على 
أقل القليل منها! 

ما لدينا هو ديموقراطية عرجاء!
وما لدينا ناخب أعرج في معظم األحوال!!!

ومن يريد أن يتهمني بأنني ضد الديموقراطية ال يعرف 
...

ً
تاريخي أبدا

يا جماعة...
ويا ناس...

 
ً
 ونسأل سؤااًل بسيطا

ً
هل من الممكن أن نتوقف قليال

 عن أن الخطأ قد ال يكون من السلطة أو الحكومة فقط، 
ً
جدا

ال، حتى وإن كانت الحكومة تتحمل الكثير من اللوم، قد 
يكون الخطأ منا وفينا إحنا؟ ونحن من أفرز هذه النخبة 

من النواب.
فالتفتوا لما في أنفسكم وليس فقط بما يحدث على 

مستوى الحكومة والسلطة.

يمكن من فعل 
د. ناجي سعود الزيدإيد الناخب

الله بالنور

الجمعة 1/27

السبت 1/28

حسن العيسىكوميديا سوداء

اقتراح النواب الخمسة بتوزيع 20 في المئة من عائدات 
 يثير السخرية، 

ً
استثمار األجيال على المواطنين سنويا

فهذا االقتراح لم يخرج عن تشبيه ساخر للممثل الراحل 
 
ً
خالد النفيسي، عندما قال في إحدى مسرحياته معلقا
على صندوق األجيال: »... أذونــا عن األجيال... أنا أقول 
لو يعطون كل واحــد وحصته... ويقولون له كيفك انت 

واهلك...«.
النكتة تــكــون مضحكة حين تكسر حــاجــز المعقول، 
وفي الحالة الكويتية سواء كان ذلك مثل اقتراح النواب 
الخمسة، أو غــيــره مــن تطلعات حــرق الــغــد، أو كــان من 
السلطة الحاكمة عندما تغيب عنها الدراية - في أغلب 
األحوال - فتنفق وتهدر األموال على الحاضر وبامتيازات 
اســتــثــنــائــيــة لــجــمــاعــات مــقــربــة مــنــهــا أو لـــشـــراء الــقــبــول 
السياسي الشعبي، كل ذلــك يدخل في عالم الكوميديا 
السياسية السوداء، فإذا كان شر البلية ما يضحك، فإن 
شر البلية في هذا المقام ُيدرج تحت بند العبط السياسي 
في إدارة شؤون الدولة، وهو ما يبكينا، ويزيد من حيرتنا 
وقلقنا على قلة حيلتنا وعجزنا عن حل معضلة هذه 
السياسة، سواء كانت وليدة من المجلس النيابي بكل 

علله أو من السلطة المتفردة بالقرار.
ختمت جريدة اإليكونوميست مقااًل لها في عددها 
األخــيــر عــن الــكــويــت، ســاخــرة مــن التطلعات الشعبوية 
كإسقاط القروض والصراعات السياسية المزمنة، بأن 
الكويت تعاني من أعلى معدالت البطالة للشباب من بين 
دول الخليج، فهناك عاطل من بين كل ستة أشخاص، 
والمواطنون يتذمرون من كل شــيء، من حفر الشوارع 
إلى سوء التعليم والصحة العامة، ولربما من األفضل 
أن يقوم المواطنون أنفسهم بإصالح الشوارع والتعليم 
عبر قــروض يستدينونها، ثم تقوم الدولة بدفعها لهم 

فيما بعد...
ماذا سيأتي به الغد بعد هذه الكوميديا المظلمة؟ هل 

تدرون أم أنكم تائهون في تفاصيل حياتكم اليومية؟!

https://www.aljarida.com/article/12604
https://www.aljarida.com/article/12603
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https://www.aljarida.com/article/12600
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https://www.aljarida.com/article/12589
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