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الصقر: هجمة شرسة 
تستهدف »الغرفة«

»مستمرون في تمثيل القطاع الخاص 
ودعمه وعليه الوقوف إلى جانبها« 

• »مليارا دوالر قيمة مطالبات خضعت للتحكيم التجاري في الغرفة«
• »فريقها استعرض أهمية دورها أمام مجلس األمة قبل 10 أيام«

واشنطن تقود محادثات 
مع إسرائيل والفلسطينيين 

لخفض التوتر

الشاهين عضوًا بالمكتب 
التنفيذي لالتحاد اآلسيوي 

لكرة القدم

13

 دوليات

 رياضة

العيسى: الحكومة توقف 
العمل بمدينة الحرير ألسباب 

جيوسياسية

 برلمانيات

0505

المال: اختبارات القطاع 
النفطي تخضع لجهة 

محايدة  

 اقتصاد

10

»الوطني« يتبرع 
بـ 3 ماليين دينار لتطوير 

شاطئ الشويخ 

26.9 مليار دينار قيمة 
تعامالت الشيكات 

المصرفية في 2022 

 اقتصاد

 اقتصاد
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14

النائب األول: 
القوات الخاصة 

السد المنيع 
لحفظ أمن 

الوطن

األمير: تضحيات الشهداء ستظل خالدة
ولي العهد لصاحب السمو: أحاطكم الله برعايته لتحقيق مستقبل مزدهر لوطننا

»التربية«: »تشفير« امتحانات 
الثانوية لمنع الغش

35 مليون دينار قيمة أحكام
»البلدية« غير محصلة لـ

• عالمة مائية لكل مدرسة وكاميرات مراقبة 
• 3 نماذج لالختبارات وغرف سرية بالمدارس

 لمصلحتها مقابل 339 ضدها
ً
158 حكما

● فهد الرمضان
 للغش فــي اخــتــبــارات 

ً
مــنــعــا

الثانوية الــعــامــة؛ تتجه وزارة 
ــيـــة  ــة إلـــــــى اعــــتــــمــــاد آلـ ــيــ ــربــ ــتــ الــ
إلــكــتــرونــيــة حــديــثــة ومــشــفــرة 
لوقف ظاهرة التفوق الوهمي 
ــدد مــســتــقــبــل  ــهــ ــاتــــت تــ ــي بــ ــتــ الــ

التعليم في الكويت.
ووفق مقترح قدمه 

● محيي عامر
كــــشــــفــــت بــــلــــديــــة الــــكــــويــــت 
أن عــــدد األحـــكـــام الــقــضــائــيــة 
ــتــــي صـــــــدرت لــمــصــلــحــتــهــا  الــ
والــمــرتــبــطــة بــحــقــوق مــالــيــة 
مــنــذ 2010 حــتــى اآلن، يبلغ 
 43.8 ، بـــقـــيـــمـــة 

ً
158 حــــكــــمــــا

مليون دينار، مبينة أنها لم 
 من 

ً
تحصل نحو 35 مليونا

تلك القيمة.
وأضافت البلدية، 

ندوة »رساميل« ناقشت تحديات 
االستدامة في الكويت

السعدون: الحكومة دفعت 4 مليارات 
دينار لشراء الكرسي ولم تنجح

البغلي: الكويت بحاجة إلى »نفضة« 
من إدارة شابة بالفكر والعمر والمبادرة 

09

● عيسى عبدالسالم
طالب رئيس غرفة تجارة وصناعة 
الكويت، محمد جاسم الصقر، القطاع 
الخاص بالوقوف إلى جانب الغرفة 
ضد الهجمة الشرسة وغير المبّررة 
الـــتـــي تــتــعــرض لـــهـــا، فـــي اســتــهــداف 
واضــح لــوأد دورهـــا فــي دعــم القطاع 

الخاص. 
وأكد الصقر، في كلمته أمس، أمام 
المنتدى االقتصادي القانوني بين 
ــا والــكــويــت ومــســتــثــمــري دول  ــ أوروبـ
مجلس الــتــعــاون، أن مــا تــتــعــرض له 
الغرفة يضّر بالقطاع الخاص، وكذلك 
 إلى أن فريق 

ً
الكويت بشكل عام، الفتا

الغرفة استعرض، أمام مجلس األمة 
ن ما  قبل 10 أيام، أهمية دورهــا، وبيَّ
تقوم به من دور محوري في تطوير 
ــاقـــون  ــــن بـ ــــحـ الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص، و»نـ

ومستمرون في تمثيله ودعمه«.
ــيـــمـــة  ــر قـ ــ ــقــ ــ ــــصــ وقــــــــــــــــّدر الــ

 خالل المنتدى أمس
ً
٠٢ولي العهد خالل مراسم رفع العلم في قصر بيان أمسالصقر متحدثا
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نتنياهو يلمح إلى مسؤوليته عن ضرب مصانع إيرانية تزّود روسيا باألسلحة 
• طهران تلوم بغداد على »ضربة أصفهان« وتستعد لقصف كردستان  • فرنسا تدخل على خط مكافحة األسلحة للحوثيين

● طهران - فرزاد قاسمي
ألمح رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى 
أن بالده قصفت مصانع أسلحة إيرانية ترسل الذخائر 
إلى أوكرانيا، وذلك بعد أيام من هجوم جوي استهدف 
 في مدينة أصفهان وسط البالد، 

ً
 إيرانيا

ً
 عسكريا

ً
معمال

 إلكترونية خاصة بالمسّيرات التي 
ً
تردد أنه ينتج قطعا

تمد بها طهران روسيا. 
ــال نــظــام »القبة   عــلــى ســـؤال حـــول إمــكــانــيــة إرســ

ً
وردا

الحديدية« اإلسرائيلي المضاد للصواريخ إلى أوكرانيا، 
قال نتنياهو لشبكة CNN التفزيونية األميركية: »بالتأكيد 
أنــا أدرس تقديم المساعدة ألوكــرانــيــا فــي مــجــاالت مثل 

 أن »الــواليــات المتحدة أخذت 
ً
القبة الحديدية«، مضيفا

 من الذخائر المخصصة إلسرائيل ومررتها 
ً
 كبيرا

ً
ا جزء

 نــتــصــرف بــطــرق لن 
ً
ألوكــرانــيــا. وبــصــراحــة فــإنــنــا أيــضــا

أفّصلها هنا ضد مصانع األسلحة اإليرانية التي تستخدم 
ضد أوكرانيا«. 

وكان مستشار الرئيس األوكراني ألمح إلى تورط بالده 
في الضربة، التي قال مسؤولون أميركيون، إن إسرائيل 

تقف وراءها.
ــلـــوم عــلــى  ــالـ ــة بـ ــيــ ــرانــ إلـــــى ذلــــــك، ألـــقـــت الـــســـلـــطـــات اإليــ
الــمــســؤولــيــن فــي بــغــداد بــعــد أن اتــهــمــت عــنــاصــر كــرديــة 
انفصالية بالتعاون مــع أجــهــزة استخباراتية أجنبية 
بتمرير طائرات مسّيرة بدون طيار، تم استخدامها في 

هجوم أصفهان، عبر إقليم كردستان العراق، وذلك بعد 
االتفاق مع الحكومة العراقية المركزية بأن تسيطر قواتها 

على المنطقة الحدودية.
ــلـــى لـــأمـــن الــقــومــي  ــد مـــصـــدر فـــي الــمــجــلــس األعـ ــ  وأكـ
اإليراني لـ »الجريدة«، أن األجهزة األمنية استطاعت عبر 
كشف بصمات على المسّيرات اعتقال عدة أشخاص أقروا 
فــي التحقيقات بأنهم تــدربــوا على تشغيل المسّيرات 
فــي قــاعــدة تابعة النفصاليين أكـــراد إيرانيين بمنطقة 

كردستان العراق. 
وألمح المصدر إلى أن إيران تستعد لتوجيه ضربات 
جديدة »تستهدف قواعد التدريب والتنسيق« المعادية في 
 أن األمن اإليراني يمسك بخيوط قد تقود 

ً
كردستان، مبينا

للربط بين تفجير وقع بمدينة تبريز وعمالء استخبارات 
إسرائيليين في دولة أذربيجان. 

 خالل 
ً
وأمــس األول، أعلنت باكو توقيف 39 شخصا

عملية خاصة لقيامهم بأنشطة تخريبية في البالد »تحت 
ستار الدين« لمصلحة إيران.

 
ً
 وفي وقت تشهد العالقات اإليرانية - الفرنسية تدهورا
 بــعــدة ملفات، دخــلــت البحرية الفرنسية على 

ً
ملحوظا

خط مصادرة األسلحة المهّربة عبر مسار قادم من إيران 
باتجاه اليمن، وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال، 
 قوات بحرية فرنسية خاصة تمكنت من ضبط 

ّ
أمس، أن

 
ً
3 آالف بندقية ونصف مليون رصاصة و20 صاروخا

 لــلــدبــابــات عــلــى مــتــن زورق فــي خليج 
ً
مــضــادا

أوسع إضراب في بريطانيا منذ 10 أعوام
ــــات  ــرابـ ــ ــهــــدت بـــريـــطـــانـــيـــا أمــــــس إضـ شــ
 منذ عشرة أعـــوام في 

ً
هــي األوســـع نطاقا

يها 
ّ
ه أزمــة اقتصادية يغذ

ّ
البلد الــذي تهز

الـــتـــضـــخـــم، فــــي تــــحــــرك يـــشـــمـــل قـــطـــاعـــات 
الــتــعــلــيــم الـــمـــدرســـي والـــجـــامـــعـــي وعــمــال 

السكك الحديد.
ذو اإلضرابات في مختلف 

ّ
ويطالب منف

القطاعات برفع األجــور بما يتماشى مع 
زيادة التضخم البالغ 10.5% والذي يقضم 
المداخيل، مما يدفع بماليين البريطانيين 

نحو الفقر.
وتــشــيــر الــتــوقــعــات األخـــيـــرة لصندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي إلـــى أن المملكة المتحدة 
ستكون هذا العام االقتصاد الكبير الوحيد 
 مع انكماش بنسبة 

ً
الذي سيعاني ركودا

.%0.6

»FBI« يفتش منزل بايدن 
في قضية الوثائق السرية

 مــن المتاعب 
ً
فــي خطوة قــد تسبب مــزيــدا

للرئيس األميركي جو بايدن، الذي لم يعلن 
بــعــُد قــــراره الــتــرشــح لــالنــتــخــابــات الرئاسية 
 )FBI( 2024، قام مكتب التحقيقات الفدرالي
ــنـــزل الـــرئـــيـــس فــي  ــرة جــــديــــدة بــتــفــتــيــش مـ ــ مـ
ريهوبوث بوالية ديالوير في قضية الوثائق 
الــســريــة الــتــي وجـــدت بمنزله وأحـــد مكاتبه 
وكــان يحتفظ بها منذ توليه منصب نائب 
الرئيس خــالل واليــة الرئيس األسبق بــاراك 

أوباما.
 وأعلن بوب باور، وهو المحامي الشخصي 
لبايدن، أن عملية »FBI« حظيت »بدعم وتعاون 
تام من الرئيس« عقب عمليات بحث مماثلة 

كــشــفــت عـــن مــجــمــوعــة مـــن الــوثــائــق 

٠٣

https://www.aljarida.com/article/12994
https://www.aljarida.com/article/13010
https://www.aljarida.com/article/13056
https://www.aljarida.com/article/13071
https://www.aljarida.com/article/13085
https://www.aljarida.com/article/13086
https://www.aljarida.com/article/13087
https://www.aljarida.com/article/13090
https://www.aljarida.com/article/12997
https://www.aljarida.com/article/13070
https://www.aljarida.com/article/13089
https://www.aljarida.com/article/13058
https://www.aljarida.com/article/13035
https://www.aljarida.com/article/13026
https://www.aljarida.com/article/13096


الصقر: هجمة شرسة تستهدف...

»التربية«: »تشفير« امتحانات الثانوية...

»FBI« يفتش منزل بايدن...35 مليون دينار قيمة أحكام...

نتنياهو يلمح إلى مسؤوليته...

المطالبات التي خضعت للتحكيم التجاري من قبل مركز الكويت 
للتحكيم التجاري بنحو ملياَري دوالر.

 وأشار إلى أن عمليات التحكيم التي كانت فاتحة أنشطتها قبل 
 عن أروقــة القضاء، حيث 

ً
 لمعايير فنية بعيدا

ً
 تتم وفقا

ً
64 عاما

استقبل المركز منذ نشأته حتى اآلن نحو 300 دعوى تحكيمية.

مجلس إدارة منطقة األحمدي التعليمية برئاسة مديرها العام 
ولــيــد بــن غــيــث، تــحــت عــنــوان »رؤيــــة حــديــثــة مـــطـــورة«، وحصلت 
»الـــجـــريـــدة« عــلــى نــســخــة مــنــه، ســتــنــاقــش »الــتــربــيــة« وضـــع آلــيــة 

في ردها على سؤال برلماني للنائب عبدالله المضف، أن عدد 
األحكام الصادرة ضدها بالتعويض أو المتعلقة بحقوق مالية 

خالل تلك الفترة بلغ 399، بقيمة 9.9 ماليين دينار.

عمان، كان في طريقه إلى المتمردين الحوثيين.
 القوات 

ّ
ونقلت الصحيفة األميركية، عن مسؤولين مطلعين، أن

الفرنسية نّسقت عمليتها مع الجيش األميركي، في وقت باتت فيه 
 أكبر في عمليات التصدي 

ً
فرنسا والمملكة المتحدة تلعبان دورا

لتهريب األسلحة بالمنطقة، بعد أن كانت واشنطن تتصدر المهمة، 
وتستعد وزيرة الدفاع الفرنسية لزيارة الرياض وأبوظبي.

حديثة الختبارات المرحلة الثانوية ترتكز على إدخــال وسائل 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة لــتــشــفــيــر االخـــتـــبـــارات وتــقــلــيــص عــدد 
المتعاملين معها لضبط عمليات التسريب وســرعــة التوصل 

لمرتكبيها في حال حدوثها.
وبين المقترح أن »النظام المشفر« يمنع اطالع أي مسؤول على 
االختبارات، حتى رئيس عام االمتحانات، الذي سينحصر دوره 
 
ً
في اختيار أحد 3 اختبارات وضعها الموجه ليرسله إلكترونيا
 
ً
»دون صناديق حديدية« إلى الغرف السرية في المدارس، الفتا
إلى أن االختبار سيطبع قبل موعده بربع ساعة فقط، مع وجود 
عالمة مائية لكل مدرسة لتسهيل الوصول إلى مصدر أي تسريب، 

إلى جانب كاميرات مراقبة.
وفي السياق، أكدت مصادر رفيعة لـ »الجريدة« جدية »التربية« 
في حجب الخدمة الهاتفية و»اإلنترنت« عن المدارس في اختبارات 

 قرارات بهذ الشأن.
ً
نهاية العام، الفتة إلى أنها ستعلن قريبا

بمنزله في ويلمنغتون ومكتب سابق استخدمه في واشنطن.
وتــحــول اكــتــشــاف الــوثــائــق الحكومية الــســّريــة إلــى قضية 
 وباتت تهدد المستقبل السياسي 

ً
رئيسية، أثارت جداًل واسعا

 أنها تتشابه مع قضية يواجهها الرئيس 
ً
لبايدن، خصوصا

السابق دونالد ترامب الذي أعلن ترشحه لـ »رئاسية 2024«.

٠٨

٠٤

تلقى سمو أمير البالد الشيخ 
ــة تهنئة  ــالـ ــواف األحــــمــــد، رسـ ــ نـ
مـــن ســمــو ولــــي الــعــهــد الــشــيــخ 
مشعل األحمد، بمناسبة مراسم 
رفـــع الــعــلــم، إيـــذانـــا بــاحــتــفــاالت 
الــوطــن الــعــزيــز بــالــذكــرى الــــ 62 
للعيد الوطني والــذكــرى الـــ 32 
 
ّ
ليوم التحرير تحت شعار »عز

وفخر«.
وقــــال ســمــو ولــــي الــعــهــد في 
نــص رســالــة الــتــهــنــئــة: يسرني 
وقــــــــد تــــشــــرفــــت تــــحــــت رعــــايــــة 
ســمــوكــم بــحــضــور مــراســم رفــع 
الــعــلــم فـــي قــصــر بــيــان الــعــامــر، 
إيذانا باحتفاالت وطننا العزيز 
ــيـــة والــســتــيــن  ــثـــانـ ــذكــــرى الـ ــالــ بــ
للعيد الوطني والذكرى الثانية 
والثالثين ليوم التحرير تحت 
شعار »عز وفخر«، أن أرفع إلى 
مقام سموكم الكريم أسمى آيات 

التهاني والتبريكات.
وأضـــاف ســمــوه: يطيب لنا، 
ــحــــن نـــهـــنـــئ ســـمـــوكـــم بـــهـــذا  ونــ
الــحــدث الــوطــنــي الــعــزيــز علينا 
وعـــلـــى أبـــنـــاء وطــنــنــا الــحــبــيــب 
والمقيمين على أرضه الطيبة، 
أن نستذكر بالفخر واالعــتــزاز 
تضحيات شهدائنا األبرار الذين 

ضــّحــوا بالنفس والنفيس من 
أجل وطننا الغالي، متضرعين 
إلى الله تعالى أن يفيض عليهم 
بواسع مغفرته وعظيم رضوانه، 
وأن يـــجـــمـــعـــهـــم فــــــي مــســتــقــر 
رحمته مع النبيين والصديقين 
والـــصـــالـــحـــيـــن، وحــــُســــن أولـــئـــك 

رفيقا.
وأردف سموه: كما ندعو الله 
جل في عاله أن يحفظ سموكم 
بـــعـــظـــيـــم عـــنـــايـــتـــه ويــحــيــطــكــم 
بـــكـــريـــم رعـــايـــتـــه، لــيــتــحــقــق فــي 

ــون مــا  ــمــ ــيــ ــمــ ــم الــ ــوكــ ــمــ ــد ســ ــهــ عــ
ــه مـــــن حـــاضـــر  ــ ــيـ ــ ــلـــعـــون إلـ ــتـــطـ تـ
ــر  ــ ــزدهـ ــ ــل مـ ــبــ ــقــ ــتــ ـــرق ومــــســ ــ ــشـ ــ مــ
لوطننا الــعــزيــز، فــي ظــل قيادة 
سموكم الحكيمة، حفظكم الله 
ورعاكم وسدد على دروب الخير 
خـــطـــاكـــم... وكــــل عــــام وســمــوكــم 

بخير.

مناسبة غالية

وقد بعث سمو أمير البالد، 

ــالـــة شــكــر جــوابــيــة ألخــيــه  رسـ
سمو ولــي العهد، أعــرب فيها 
ــكـــره  ــــص شـ ــالـ ــ ــن خـ ــ ــوه عــ ــ ــمـ ــ سـ
ــّبـــر عــنــه  ــره عـــلـــى مــــا عـ ــديـ ــقـ وتـ
ســـمـــوه مـــن خـــالـــص الــتــهــانــي 
ــب الـــمـــشـــاعـــر وخـــالـــص  ــيــ وطــ
ــذه الـــمـــنـــاســـبـــة  ــ ــهــ ــ الــــــــدعــــــــاء بــ
الــوطــنــيــة الــغــالــيــة عــلــى قلوب 
الــمــواطــنــيــن والمقيمين على 

هذه األرض الطيبة.
ــر ســــــمــــــوه، بــكــل  ــ ــذكــ ــ ــتــ ــ واســ
الــفــخــر واالعــــتــــزاز، مـــا ســطــره 

ــن األبــــــــــرار مــن  ــ ــــوطـ ــداء الـ ــ ــهـ ــ شـ
ــدة  تــــضــــحــــيــــات ســـتـــظـــل خــــالــ
فــي الـــوجـــدان وتــاريــخ الــوطــن 
الــعــزيــز، متضرعا ســمــوه إلى 
الــمــولــى تــعــالــى أن يتغمدهم 
ــتـــه ويــســكــنــهــم  ــمـ ــــع رحـ ــــواسـ بـ
فسيح جناته وينزلهم منازل 

الشهداء.
ــوه الـــــــبـــــــاري،  ــ ــمــ ــ وســـــــــــأل ســ
 وعــــال، أن يــوفــق الجميع 

ّ
جـــل

ويـــســـدد الــخــطــى لــكــل مـــا فيه 
خــيــر وخـــدمـــة الـــوطـــن الــعــزيــز 

ورفــع رايته، وتحقيق المزيد 
مما ينشده الوطن العزيز من 
ــّي ونــمــو وتـــقـــّدم وازدهـــــار،  رقــ
ـــن  ــ ــم عـــلـــيـــه نـــعـــمـــة األمـ ــ ــديــ ــ ويــ
واألمـــــان والـــرخـــاء، وأن ينعم 
على الجميع بموفور الصحة 

والعافية.

مراسم رفع العلم

وتــــــحــــــت رعـــــــايـــــــة صــــاحــــب 
ــو، وحـــــــضـــــــور مـــمـــثـــل  ــ ــمــ ــ ــســ ــ الــ

ــــوه، ســـمـــو ولــــــي الـــعـــهـــد،  ــمـ ــ سـ
أقيم االحتفال، في قصر بيان 
ــمـــراســـم رفـــع  صـــبـــاح أمــــــس، بـ

العلم.
وشهد الحفل رئيس مجلس 
األمة أحمد السعدون، ورئيس 
مجلس الــــوزراء سمو الشيخ 
ــد، وكــبــار  ــمـ أحــمــد نــــواف األحـ

المسؤولين بالدولة.
ووصل موكب ممثل سموه 
إلى مكان الحفل، حيث أطلقت 
المدفعية 21 طلقة ترحيبية 

ــقــِبــل ممثل 
ُ
بــســمــوه، كــمــا اســت

ســمــوه بــكــل حــفــاوة وترحيب 
من منتسبي الجيش والشرطة 
والحرس الوطني، ثم قام ممثل 
سموه برفع علم الــدولــة، وتم 

عزف النشيد الوطني.
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علم نادر للكويت يزين متحف بن ناصر
تتصدر قطعة نادرة وعزيزة 
كــــانــــت رايــــــــة شــــامــــخــــة خـــفـــاقـــة 
ترفرف على سارية أمام مدخل 
قــصــر الــســيــف الــعــامــر فـــي عــام 
1936 الجدار الرئيسي ألحدث 
المتاحف الخاصة بالمقتنيات 
ــكـــويـــت  الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بــــتــــاريــــخ الـ

ونشأتها.
ويــحــتــفــظ الــــمــــؤرخ وجـــامـــع 
الوثائق التاريخية والمقتنيات 
الــقــديــمــة، عــبــدالــلــه بـــن نــاصــر، 
بــهــذا الــعــلــم الــكــبــيــر فـــي قيمته 
الــتــاريــخــيــة والـــمـــعـــنـــويـــة، فهو 
أول عــلــم أمــيــري لــلــبــالد يحمل 
التطريز الــخــاص بنقش التاج 
ــيـــري آنــــــذاك، وتـــحـــديـــدا في  األمـ
ــم الــــكــــويــــت الــــراحــــل  ــاكــ ــهـــد حــ عـ
الـــشـــيـــخ أحـــمـــد الــــجــــابــــر، طــيــب 

الله ثراه.
ــم بـــالـــلـــونـــيـــن  ــلــ ــعــ ــم الــ ــ ــمـ ــ وصـ
األبيض واألحمر، وخطت عليه 
ــلـــه محمد  عـــبـــارة »ال إلــــه إال الـ
ــلـــه«، وكــلــمــة »كـــويـــت«،  رســــول الـ
وتــــمــــت خـــيـــاطـــتـــهـــمـــا بــخــيــوط 
بيضاء، فيما تــم تطريز التاج 
األمـــيـــري بــالــخــطــوط الــذهــبــيــة، 

ويعتبر علم اإلمــارة الــذي تمت 
صناعته في عام 1936.

واستطاع المؤرخ بن ناصر 
الــظــفــر بـــهـــذه الــقــطــعــة الثمينة 
ــة  ــيــ ــكــــوكــ ــمــ ضـــــمـــــن رحـــــــالتـــــــه الــ
والدؤوبة النتقاء واقتناء القطع 
الــثــمــيــنــة، الـــتـــي تــعــكــس تــاريــخ 
ــكــــويــــت واســـتـــقـــاللـــهـــا  ــأة الــ ــشــ نــ
مرورا بكل المراحل من الغوص 
ــاديـــة واكــتــشــاف  ــبـ والـــلـــؤلـــؤ والـ

النفط واستخراجه.

واعتمد توثيق تلك النسخة 
النادرة من العلم القديم ممهورا 
بتوقيع الدكتور عبدالله الغنيم 
ــلـــس إدارة مـــركـــز  رئــــيــــس مـــجـ

البحوث والدراسات الكويتية.

المحافظات تحتفل بمراسم رفع العلم... »عز وفخر«
المحافظون: األعياد الوطنية مدعاة فخر بما سّطره أبناء الكويت

احــتــفــلــت مــحــافــظــات الــكــويــت 
الست، أمــس، بمراسم رفع العلم 
ــــالق احـــتـــفـــاالتـــهـــا  ــإطــ ــ ــا بــ ــ ــ ــذانـ ــ ــ إيـ
بالذكرى الـ62 للعيد الوطني والـ 
32 ليوم التحرير التي تقام هذا 

العام تحت شعار »عز وفخر«.
وقال محافظ الفروانية الشيخ 
ـــ »كـــونـــا« بــهــذه  مــشــعــل الــجــابــر لـ

الــمــنــاســبــة، إن رفـــع عــلــم الكويت 
فــي االحــتــفــاالت الــوطــنــيــة لحظة 
تــاريــخــيــة غــالــيــة لتجديد العهد 
على المضي قدما لحفظ األمانة 
ــا اآلبــــــــاء واألجــــــــداد  ــهـ ــركـ ــتــــي تـ الــ

والدفاع عنها.
ــر أن إبــــقــــاء  ــابــ ــجــ وأضــــــــــاف الــ
هــذه الــذكــرى حــاضــرة فــي عقول 

الــكــويــتــيــيــن وقـــلـــوبـــهـــم يــحــثــهــم 
على الــمــزيــد مــن العمل والجهد 

واإلخالص من أجل الوطن.
ومــــن جــانــبــه، اعــتــبــر مــحــافــظ 
الجهراء ناصر الحجرف أن هذه 
المناسبة الوطنية مــدعــاة فخر 
واعتزاز بما سطره أبناء الكويت 
الذين قدموا الغالي والنفيس من 
أجل أن يبقى هذا الوطن شامخ 

البناء.
ومن جهته، أكد محافظ مبارك 
الــكــبــيــر الـــلـــواء مــتــقــاعــد محمود 
بــوشــهــري أن مــراســم رفـــع العلم 
ــوالء، وتـــجـــدد قيم  ــ تــعــزز روح الــ
ــاء واإلخــــــــــالص لـــلـــوطـــن،  ــمــ ــتــ االنــ
الســـيـــمـــا انــــهــــا تــــرفــــع بـــســـواعـــد 
أبــنــائــهــا، مـــا يــمــثــل مــصــدر فخر 

واعتزاز.
ومـــــن نـــاحـــيـــتـــه، قـــــال مــحــافــظ 
األحـــمـــدي الــشــيــخ فــــواز الــخــالــد: 
ــتــــذكــــر الـــــتـــــاريـــــخ الـــمـــشـــرف  نــــســ
لآلباء واألجداد ومسيرة عملهم 

ــلـــص والـــــشـــــهـــــداء األبــــــــرار  ــمـــخـ الـ
وتضحياتهم الكبيرة للمحافظة 
على رايـــة الكويت عالية خفاقة 

على مر السنين.
بدوره، أوضح محافظ حولي 
ومـــحـــافـــظ الـــعـــاصـــمـــة بــالــوكــالــة 
علي األصفر »ما أسعدنا جميعا 
ونحن نطالع بكل فخر واعتزاز 
علم الكويت يرفرف عاليا خفاقا، 
وال يسعنا في هذا المقام إال أننا 
نــجــدد الــعــهــد لــك يــا وطـــن الــعــزة 
واالبـــاء ولــكــم يــا صــاحــب السمو 
عـــهـــد الـــــــوالء واالنــــتــــمــــاء جـــنـــودا 
أوفــيــاء لــخــدمــة الــكــويــت الغالية 

وأهلها المخلصين«.
وحـــضـــر االحـــتـــفـــال حــشــد من 
مـــخـــتـــاري مــنــاطــق الــمــحــافــظــات 
ووجهائها وقــيــادات القطاعات 
ــة والـــحـــكـــومـــيـــة اإلداريـــــــة  ــيـ ــنـ األمـ
ــادات الــشــركــات  ــيــ والــخــدمــيــة وقــ

النفطية وعدد من األهالي.

صورة للعلم األميري الذي يعود لعام ١٩٣٦

 ممثل األمير يقّبل علم البالد قبل رفعه

 جانب من الحضوررئيس الوزراء وعدد من الشيوخ والوزراء

 من الشيوخ
ً
 السعدون وناصر المحمد وعددا

ً
 على وقع النشيد الوطنيسمو ولي العهد خالل المراسم متوسطا

ً
علم البالد خفاقا

 »القّصر« نظمت احتفالية وفعاليات وطنية
نظمت الهيئة العامة لشؤون القصر، أمس، 
احتفالية رفــع العلم بمناسبة العيد الوطني 
وذكرى التحرير، بمشاركة المدير العام باإلنابة 
المهندس حمد البرجس، ونواب المدير العام، 

ومديري اإلدارات وعدد من الموظفين.
ــيـــاق، أكــــد الـــبـــرجـــس حــرص  وفــــي هــــذا الـــسـ
الهيئة الدائم على تكثيف وتطوير أنشطتها 
وفعالياتها الوطنية التي تعزز الروح الوطنية 

وإحياء المناسبات الوطنية.
وأضاف أن »احتفال هذا العام شهد تنفيذ 
عــدد مــن األنشطة منها تزيين مــقــرات الهيئة 
وتــوزيــع هــدايــا تــذكــاريــة على أبنائنا القصر 
ــواد إعــالمــيــة عـــن الــمــنــاســبــة وأنــشــطــة  وبـــث مــ
ــك لــتــعــريــف أبــنــائــنــا  الــهــيــئــة وفــعــالــيــاتــهــا وذلــ
بهذه المناسبة الوطنية وترسيخ قيم الوالء 

واالنتماء لوطننا الغالي«.

األمير: تضحيات الشهداء ستظل خالدة بالوجدان وتاريخ الوطن
• سموه تلقى رسالة تهنئة من ولي العهد بمناسبة مراسم رفع العلم بقصر بيان

• ولي العهد لصاحب السمو: أحاطكم الله بكريم رعايته ليتحقق ما تتطلعون إليه من مستقبل مزدهر لوطننا

https://www.aljarida.com/article/13068
https://www.aljarida.com/article/13066
https://www.aljarida.com/article/13066
https://www.aljarida.com/article/12993
https://www.aljarida.com/article/13010
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وزيرة األشغال تبحث مع قطر 
التعاون في المواصالت والنقل

بحثت وزيــــرة األشــغــال الــعــامــة وزيــــرة الكهرباء 
والـــمـــاء والــطــاقــة الــمــتــجــددة د. أمـــانـــي بــوقــمــاز مع 
وزيــر البلدية القطري د. عبدالله السبيعي ووزيــر 
 عــلــى حـــدة في 

ّ
الــمــواصــات جــاســم الــســلــيــطــي، كـــا

العاصمة القطرية الــدوحــة، أمــس األول، العاقات 
الــثــنــائــيــة بــيــن الــبــلــديــن الــشــقــيــقــيــن وفــــي مــجــاالت 

متخصصة.
 وقالت بوقماز إنها استعرضت خال اجتماعها 
مع الوزير السليطي بالدوحة العاقات الثنائية في 
مجاالت المواصات وخدمات النقل والبنية التحتية 
المرتبطة بها والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها. 
وأضافت أنها اجتمعت مع وزير البلدية القطري، 
حيث جرت مناقشة العاقات الثنائية بين البلدين 
في مجال األشغال العامة والبنية التحتية والطرق 
ــم خــال  والــتــخــطــيــط الـــعـــمـــرانـــي، وأوضــــحــــت أنــــه تـ
االجتماع تفعيل مذكرة التفاهم القائمة بين الكويت 
وقـــطـــر فـــي مـــجـــال تــحــســيــن أعـــمـــال تــنــفــيــذ وإنـــشـــاء 
وصــيــانــة الــطــرق بين البلدين وتــبــادل المعلومات 
والخبرات واألبحاث الميدانية في هذا الخصوص، 
مشيرة إلى أن الجانبين استعرضا خال االجتماع 
سبل تعزيز أوجه التعاون في المجاالت ذات االهتمام 

المشترك.

العوضي: وضع مطالب »الجراحين« بعين االعتبار
الجمعية طالبت بإقرار التوصيات الجديدة لعمليات السمنة وإضافة حوافز مادية

● عادل سامي
أبــــــــــدى وزيــــــــــر الــــصــــحــــة د. أحـــمـــد 
الــعــوضــي، تفهمه الــكــامــل لمقترحات 
 
ً
ومــطــالــب جــمــعــيــة الــجــراحــيــن، واعــــدا
بمناقشتها ووضعها بعين االعتبار، 
 دور الجمعية الكبير فــي دفع 

ً
مثمنا

مجال الجراحة بالكويت إلى األمام.
جــــاء ذلــــك خــــال اســتــقــبــال الـــوزيـــر 
 مــــن الــجــمــعــيــة ضــم 

ً
الـــعـــوضـــي وفــــــــدا

رئيسها د. شهاب أكروف، وأمين السر 
د. خــالــد الــيــاقــوت، ونــائــب الــرئــيــس د. 
ســلــيــمــان الــمــزيــدي وعــضــوي مجلس 

اإلدارة د. سعاد أبل ود. أيوب دكسن.
وقالت الجمعية، في بيان صحافي، 
ــا  ــهــ أمــــــــــس، إنـــــهـــــا عـــــرضـــــت تــــصــــوراتــ
ومقترحاتها على الــوزيــر العوضي، 
مــتــمــثــلــة بــتــبــنــي وإقـــــــرار الــتــوصــيــات 
الــــجــــديــــدة إلجـــــــراء عـــمـــلـــيـــات الــســمــنــة 
واأليض المنبثقة من اتفاق الجمعية 
األميركية لــأيــض وعمليات السمنة 
)ASMBS( والمنظمة العالمية لجراحات 

السمنة )IFSO(، ووضع ممثل لجمعية 
الجراحين في أي لجنة يتم تشكيلها 

لمناقشة وإقرار هذا الموضوع.
وأشـــادت الجمعية بــدور الحكومة 
والتوجه العام للدولة إلقرار الجمع بين 
العمل في القطاع الحكومي والخاص.

وطــالــبــت الــجــمــعــيــة وزيــــر الــصــحــة 
بأخذ خطوة استباقية بإلغاء القرار 
الــمــتــمــثــل بــخــصــم بــــدل االخــتــصــاص 
وبدل التخصص النادر في حال رغب 
الــطــبــيــب مــمــارســة الــعــمــل فــي الــقــطــاع 
الــخــاص، وعــدم خصم أي من البدالت 

في حال تقدم الطبيب للعمل في القطاع 
الخاص.

ودعـــت الجمعية إلـــى إعــــادة النظر 
بمسمى الــتــخــصــص الـــنـــادر وإضــافــة 
حوافز مادية للتخصصات الجراحية 
النادرة الطاردة لبعض الكفاءات لعدم 
ــــادي لــهــم فـــي الــقــطــاع  ــــود حـــافـــز مـ وجـ

الحكومي.
 بـــــوضـــــع مــمــثــل 

ً
ــــت أيــــــضــــــا ــبـ ــ ــالـ ــ وطـ

ــيـــن الـــكـــويـــتـــيـــة فــي  لــجــمــعــيــة الـــجـــراحـ
االجتماعات الخاصة بمناقشة ووضع 
آليات العمل في أي من التخصصات 

الجراحية.
وذكرت الجمعية أن االجتماع بحث 
اإلســـــراع بتنفيذ قــــرار بــيــع اإلجــــازات 
ــلــــكــــوادر الـــطـــبـــيـــة، كـــحـــافـــز لــلــطــواقــم  لــ
الطبية التي حرمت من اإلجازات خال 
فترة جائحة »كــورونــا«، ووضــع خطة 
لــلــطــلــبــات الــجــراحــيــة الــطــارئــة لــكــي ال 
تتعطل العمليات الجراحية وال تؤثر 

على خطة سير العمل.

 وفد الجمعية أمس 
ً
الوزير العوضي مستقبا

 
ً
 جراحيا

ً
»الهالل األحمر« تدشن مخيما
وتفتتح مدرسة في تعز باليمن

ــد جــمــعــيــة الـــهـــال  ــ واصـــــــل وفــ
األحـــمـــر الــكــويــتــي الــــزائــــر لليمن 
أنشطته اإلنسانية في مدينة تعز، 
بــتــدشــيــن مــخــيــم طــبــي جـــراحـــي، 
وافتتاح مدرسة فاطمة حدادة في 
منطقة الوازعية بريف المحافظة 

ضمن حملة »الكويت بجانبكم«.
وقــــال الــمــديــر الــعــام للجمعية 
رئيس الوفد، عبدالرحمن العون، 
في تصريح لـ »كونا«، إن المخيم 
الـــطـــبـــي فــــي مــســتــشــفــى الــمــظــفــر 
بـــمـــديـــنـــة تـــعـــز يـــســـتـــهـــدف إجـــــراء 
100 عملية جراحية تشمل »إزالة 
الحصوات، والقدم السكري، والفتق 
الــســري، وأورام الــثــدي، والــزائــدة 
الــدوديــة، والــغــدة الــدرقــيــة، وإزالــة 

األكياس الدهنية«.
وأوضح العون أن هذا المشروع 
يهدف إلــى تخفيف معاناة كثير 
من المرضى من اليمنيين الذين 

ــــدرة عـــلـــى تــحــمــل  ــقـ ــ ــدون الـ ــجــ ال يــ
أعباء التطبيب والجراحة، نتيجة 
األوضـــــاع الــتــي يـــمـــرون بــهــا منذ 

سنوات.
ــار إلـــى أن وفـــد الجمعية  ــ وأشـ
افتتح مــدرســة فاطمة حـــدادة في 
مديرية الوازعية بريف محافظة 
تعز، والتي سيستفيد منها 400 

طالب وطالبة موزعين على ثمانية 
صفوف دراسية.

ــــــن أن الــــــهــــــدف مــــــن هــــذا  وبــــــيَّ
الـــــمـــــشـــــروع، هـــــو »تــــوفــــيــــر بــيــئــة 
تعليمية مريحة للطاب في هذه 
المنطقة المحرومة، والتخفيف عن 
الطلبة مشقة السفر إلى مسافات 

بعيدة إلى مدارس مكتظة«.

ــفــــت الــــعــــون إلــــــى أن قــطــاع  ولــ
التعليم يحظى بنصيب وافر من 
دعم الكويت السخي والمتواصل 
ــا اإلنــســانــيــة )الــهــال  ــهـ عــبــر ذراعـ
 عن الشكر الكبير 

ً
األحمر(، معربا

ألســــــرة الـــقـــطـــامـــي عـــلـــى تــبــرعــهــا 
السخي إلنشاء وتجهيز المدرسة.

المخيم الطبي في مستشفى المظفر بمدينة تعز

نجزت 
ُ
 أ

ً
»الطرق«: 18 عقدا

ومازالت تحت الضمان
● سيد القصاص

كشفت الهيئة العامة للطرق والنقل البري أن هناك 
 تم االنتهاء من تنفيذها ومازالت تحت الضمان 

ً
18 عقدا

وتشمل العديد من المواقع الحيوية في الباد، موضحة 
أن تلك العقود تتمثل في الطرق بجنوب السرة من محيط 
مستشفى جابر وقطاعات من الدائري السادس والملك 
فــهــد، وتــشــمــل تــطــويــر ثــاثــة تــقــاطــعــات رئــيــســيــة تــربــط 
منطقة جنوب السرة، إلى جانب جير يربط طريق الدائري 
الــســادس بمستشفى جــابــر، إضــافــة إلــى ثمانية جسور 
علوية، وستة جسور على مستوى األرض، وأربعة أنفاق. 
وبينت أن من أهم تلك العقود مشروع الدائري 6.5 الذي 
يخدم جامعة صباح السالم ومطار الكويت الدولي بعد 
تطويره بإجمالي 18.5 كم، ويتضمن 8 تقاطعات إضافة 
إلــى 9 جــســور للمشاة، يليه مــشــروع الــطــريــق اإلقليمي 
الشمالي من الدائري السادس إلى تقاطع رقم 82 ويمتد 
مــســافــة 22 كــم مــن الـــدائـــري الـــســـادس فــي اتــجــاه طريق 
 للسكة الحديد اإلقليمية.  ولفتت 

ً
السالمي ويشمل معبرا

إلى أن مشروع جسر جابر األحمد يأتي ضمن تلك العقود 
»الجسر الرئيسي ، وصلة الصبية« والذي يختصر الفترة 
الزمنية من مدينة الكويت إلــى مدينة الحرير، ويشمل 

إنشاء جسر بحري بطول 36.14 كم عبر جون الكويت. 

»توظيف العمالة الفلبينية« يعارض 
حظر إرسالها إلى الكويت

● ربيع كالس
لقيت اللوائح الجديدة لعملية االعتماد 
وطلبات العمل وعقود التوظيف من قبل هيئة 
الرقابة المالية الفلبينية، والتي بدأ العمل بها 
 من 29 يناير الماضي، انتقادات لدى 

ً
اعتبارا

بعض الجهات الفلبينية المعنية بالعمالة، 
باإلضافة إلى ما أعلنته مكاتب العمالة في 
الكويت ودول أخــرى، من ان الــقــرار المذكور 
من شأنه أن يقلص نسبة العمالة 80 في المئة 

خال األشهر القليلة المقبلة. 
وفــيــمــا اســتــطــاعــت الـــلـــقـــاءات الــكــويــتــيــة - 
الفلبينية الرسمية احتواء تداعيات جريمة 
القتل التي راحت ضحيتها العاملة الفلبينية 
جوليبي رانارا، فإن تداعيات اللوائح الجديدة 
التزال قائمة، حيث إنه بموجبها ُيسمح فقط 
لمكاتب ووكـــاالت التوظيف األجنبية التي 
ع بسجل نظيف بتقديم طلبات الستقدام 

ّ
تتمت

العمالة من الفلبين، كما أنه بموجب القواعد 
الجديدة، فــإن معالجة عقود العمل الفردية 

ستقتصر على 20 في األسبوع لكل مكتب أو 
وكالة توظيف.

وفــي مـــوازاة بعض المطالبات الفلبينية 
التي دعت دائرة العمالة الوافدة الى ضرورة 
مـــراجـــعـــة االتــفــاقــيــة الــثــنــائــيــة الــقــائــمــة بين 
الفلبين والكويت، عقب حادثة مقتل رانــارا، 
نــقــل تــقــريــر نــشــرتــه صــحــيــفــة »فـــيـــل ســتــار« 
الفلبينية، أمس، عن رئيس إدارة رعاية العمال 
فـــي الـــخـــارج ارنـــيـــل اغــنــاســيــو، اقــتــراحــه أنــه 
»بسبب االختافات في الثقافات بين الفلبين 
ـــط، يــنــوي التوصية  ومــنــطــقــة الــشــرق األوســ
 
ً
 وتدريبا

ً
ب اعـــدادا

ّ
للحكومة بسياسة تتطل

 للمتجهين إلــى الشرق األوســط لفهم 
ً
مكثفا

كامل ثقافتنا، وســأوصــي أيضا بــأن يتفهم 
إخواننا في الشرق األوسط أيضا كيف نكون 
ب أي إشكاالت في 

ّ
فلبينيين، وذلك لكي نتجن

المستقبل«.
بـــدوره، أعـــرب قــطــاع توظيف العمالة عن 
مــعــارضــتــه الــشــديــدة لـــدعـــوات حــظــر ارســـال 
الــعــمــالــة الــمــنــزلــيــة الــفــلــبــيــنــيــة إلـــى الــكــويــت، 

 إلى أن »هذا الحظر قد يؤدي إلى إلحاق 
ً
مشيرا

المزيد من الضرر بالعمال الفلبينيين، ألنه 
زهم على مــغــادرة الباد بشكل غير 

ّ
قد يحف

قانوني«.
وقــالــت مــســتــشــارة الــتــوظــيــف فــي مانيا، 
ماني جيساني: العمال الفلبينيون الذين 
يقعون ضحايا لاتجار بالبشر سيكونون 
محرومين من حماية مكتب العمال أو اتفاقية 
العمل التي صاغها كا البلدين من أجل رعاية 

وحماية الفلبينيين في الخارج.
ورأت أنه »بداًل من فرض الحظر على ارسال 
 الحكومة على تقييم الوضع 

ّ
عمالتنا، نحض

ــدد أولـــئـــك الـــذيـــن يتم  الــحــالــي، والـــحـــد مـــن عـ
إرسالهم إلى الدولة الشرق أوسطية، ونطالب 

بإجراءات لحماية العمالة«.
وفي مقابلة تلفزيونية أمس األول، قالت 
وزيـــرة العمال المهاجرين ســـوزان أوبـــل، إن 
وزارتها تدرس إدراج وكاالت التوظيف غير 
الملتزمة التي ترسل عــمــااًل فــي الكويت في 

»القائمة السوداء«.

اعــتــبــر الــنــائــب األول لــرئــيــس مجلس 
الــــــــوزراء وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة وزيـــــر الـــدفـــاع 
بالوكالة الشيخ طــال خالد، أن القوات 
الــخــاصــة تــعــد الــســد المنيع لحفظ أمــن 

الوطن وأمانه.
ــــال رعـــايـــتـــه وحـــضـــوره  ــك خـ ــ ــاء ذلـ ــ جـ
فعاليات اختتام »الداخلية« ممثلة بقطاع 
األمن الخاص والمؤسسات اإلصاحية 
وتنفيذ األحــكــام، أمـــس، لتمرين »الـــردع 
الحاسم 6« بحضور وكيل الوزارة الفريق 
أنور البرجس وكبار قيادات الوزارة في 

مبنى القوات الخاصة بمنطقة الصليبية. 
ووجه الخالد كلمة للقوات المشاركة 
فـــي الــتــمــريــن، قـــال فــيــهــا إن »الــجــاهــزيــة 
واالســـتـــعـــداد مــطــلــوبــة وانــتــم أهـــل لــهــا«، 
ــال الــقــوات الخاصة  مــشــيــدا بــجــهــود رجـ
والمؤسسات االصاحية وتنفيذ االحكام 

في التمرين.
ويهدف تمرين الــردع الحاسم 6  إلى 
تأهيل وتــدريــب ضــبــاط ورقــبــاء القطاع 
على التخطيط للمهام وأداء الواجبات 
المنوطة بهم على مستوى قيادة تكتيكية 

ــاذ  وعــمــلــيــاتــيــة لـــحـــل الـــمـــشـــكـــات واتـــخـ
القرارات المناسبة أثناء العمليات على 

المستويين اإلداري والميداني. 
كما يهدف التمرين إلى التدريب على 
التخطيط للعمليات الميدانية وقياس 
ســـرعـــة االســتــجــابــة وتــقــيــيــم الــجــاهــزيــة 
القتالية والــقــيــادة والــســيــطــرة وتطوير 
ــقــــوات  ــاعـــي وانــــســــجــــام الــ ــمـ ــجـ ــل الـ ــمـ ــعـ الـ
وتوحيد المفاهيم االساسية بين القوات 

المشتركة. 
وتضمن التمرين 7 فرضيات تمثلت 

في التعامل مع أعمال شغب داخل سجن 
ــائــــرة واحـــتـــجـــاز  ــنـــســـاء واخـــتـــطـــاف طــ الـ
رهائن وكذلك اختطاف طائرة واالعتداء 
على شخصية مهمة، وأعــمــال ارهابية 
داخل منطقة سكنية، إضافة إلى اعمال 
شغب تتحول الى حدث مسلح واعتداء 
على عملية نقل سجناء وأخــيــرا اعمال 
شــغــب فــي منطقة مــفــتــوحــة. وفـــي ختام 
التمرين أصدر النائب األول قرارا بمنح 
المشاركين فيه، وعددهم 1172 منتسبا 

إجازة مدة أسبوع.

محمد الشرهان
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 المشاركين في التمرين )تصوير نوفل إبراهيم(
ً
النائب األول متوسطا

جانب من أعمال مكافحة الشغب

تمرين التصدي لعملية إرهابية القتحام إحدى السفارات

تمرين مواجهة اختطاف إحدى الطائرات

مكافحة الشغب داخل أحد السجون
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● فهد الرمضان
أكــد سفير أرمينيا لــدى البالد 
ــان عــمــق  ــ ــاريـ ــ ــداسـ ــ ــاغـ ــ ــيــــن بـ ــارمــ ســ
العالقات الدبلوماسية الكويتية - 
األرمنية المتجذرة على مدى عقود 
 إلــى أن العالقات 

ً
من الــزمــن، الفتا

بين الشعبين ممتدة في التاريخ 
منذ مئات السنين.

جــــــــــــــاء ذلــــــــــــــك فـــــــــــي تـــــصـــــريـــــح 
لباغداساريان، خالل حضوره حفل 
تدشين مختبر »أرماث« للهندسة 
والكمبيوتر في المدرسة األرمنية، 
مساء أمس األول، بحضور عدد من 
مسؤولي المدرسة وأولياء األمور 

من الجالية األرمنية.
وقال السفير: »إننا نسعى إلى 
تنشيط جميع العالقات واألنشطة 
عــلــى جميع الــمــســتــويــات خاصة 
بعد انتهاء جائحة كورونا، التي 
كـــان لها تأثير سلبي كبير على 
 إلى 

ً
الحياة والمجتمعات«، مشيرا

أن افتتاح مختبر »أرماث« للهندسة 
والكمبيوتر جزء من هذه الجهود، 
»الــتــي مــن خاللها نتمنى توطيد 
الــعــالقــات بشكل أكــبــر، وأن نقدم 
 ألي معوقات قد تواجهنا في 

ً
حال

سبيل تحقيق الرضا المشترك بين 
الشعبين الكويتي واألرمني«.

بـــــــــدوره، قـــــال مـــديـــر الـــمـــدرســـة 
نرسيس سركيسيان، إن »المدرسة 
ــنـــذ عــــــام 1960، وهـــي  أســــســــت مـ
 على مواكبة التطور 

ً
تعمل دائما

والحداثة، وتسعى إلى التجانس 
مع المجتمع الكويتي الذي نلقى 
 
ً
منه كل ترحيب ووحب وود«، الفتا

إلى أنه في اطار مواكبة التطور تم 
تأسيس مختبر للحاسوب يتيح 
للطلبة تعلم مهارات التعامل مع 

االجهزة والحواسيب.
ــان أن  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ وأضـــــــــــــــاف سـ

المستقبل مرتبط بهذه العلوم التي 
دخــلــت كــل الــمــجــاالت، خصوصا 
فـــي الــهــنــدســة والـــطـــب وغــيــرهــمــا 
من العلوم التي يمكن للحواسيب 
ــعـــب دورا فـــــي تـــعـــزيـــزهـــا  ــلـ أن تـ

وتطويرها.
ــار إلـــى أن تسليح الطلبة  وأشــ
ــارات  ــهــ ــمــ مــــنــــذ الــــصــــغــــر بــــهــــذه الــ
سيسهل عليهم حياتهم الجامعية 
وحتى انخراطهم في سوق العمل 
الذي بات يطلب مثل هذه المهارات، 
وهذه هي الخطوة األولى لخطط 

مستقبلية للتوسع.
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ــت كــــلــــيــــة الــــكــــويــــت  ــلــ ــبــ ــقــ ــتــ اســ
للعلوم والتكنولوجيا عضوات 
ــرأة الـــدولـــيـــة  ــ ــمـ ــ مــــن مـــجـــمـــوعـــة الـ
ــــذه الــــزيــــارة  ــــعــــد هـ

ُ
بـــالـــكـــويـــت. وت

األولــى لمجموعة المرأة الدولية 
لجامعة في الكويت منذ نشأتها 
عــام 1989، إذ تأسست المنظمة 
عــلــى يـــد هــانــيــكــي فــيــلــنــغ، زوجـــة 
الــســفــيــر الــهــولــنــدي فـــي الــكــويــت 
آنــــذاك، الــتــي تــرأســت المجموعة 
فــي ذلــك الــوقــت، لتضم مجموعة 
من زوجات السفراء والشخصيات 
ــارزة  ــ ــبـ ــ ــة الـ ــيـ ــتـ ــكـــويـ ــة الـ ــيـ ــائـ ــنـــسـ الـ
لتكوين خليط ثقافي واجتماعي 
بـــيـــن جـــمـــيـــع الـــجـــنـــســـيـــات الـــتـــي 
ــــي الــــكــــويــــت، وتـــعـــزيـــز  تـــعـــيـــش فـ

العالقات اإلنسانية القوية بين 
النساء في العالم ونظيراتهن في 
الكويت، والتي نسجها المجتمع 

الكويتي في المقام األول. 
ــلــــوم  ــبــــل رئــــيــــس »الــــعــ ــقــ ــتــ واســ
والتكنولوجيا« البروفيسور خالد 
ــد الــمــجــمــوعــة مع  الــبــقــاعــيــن، وفــ
موظفي الجامعة. وافتتح برنامج 
الزيارة بعرض شرح تقديمي عن 
أهداف ورؤية الجامعة، إلى جانب 
أهم اإلنجازات العلمية والبحثية 
واألكــــاديــــمــــيــــة والـــطـــالبـــيـــة الــتــي 
تميزت بها على مدار سنوات منذ 
 في عام 2016. 

ً
افتتاحها رسميا

وتعرف الوفد على أهم المرافق 
فــي الــجــامــعــة، مــن خـــالل جــوالت 

داخل الحرم الجامعي، تخللتها 
زيــــــــارة الـــمـــســـرح الـــكـــبـــيـــر، الــــذي 
 ،

ً
يــتــســع ألكــثــر مـــن 520 شــخــصــا

والــمــكــتــبــة الـــطـــالبـــيـــة، ومـــصـــادر 
الــتــعــلــيــم الـــرقـــمـــيـــة، إلـــــى جــانــب 
ــارة أهـــم الــمــخــتــبــرات العلمية  زيــ
، مــثــل مخبر 

ً
الــمــعــتــمــدة عــالــمــيــا

الــفــاب الب المعتمد مــن جامعة 
ــذي كـــان  ــ ــ ــيـــة، والـ ــيـــركـ »MIT« األمـ
مـــن أهــــم مــعــامــل تــصــنــيــع أقــنــعــة 
الوجه وتوزيعها على المحاجر 
الصحية خـــالل فــتــرة »كـــورونـــا«، 
كــمــا تـــم تــســخــيــره لــخــدمــة طــالب 
ــنـــة األخـــــيـــــرة مــــن الـــــدراســـــة،  الـــسـ
ــذيـــن يــعــمــلــون عــلــى مــشــاريــع  والـ
تخرجهم لتحضير منتج أولــي 

يــدعــم فــكــرة مــشــاريــعــهــم، إضــافــة 
إلى مركز األمن السيبراني، وهو 
المركز األول المختص في المجال 
ــــط  عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــشــــرق األوسـ
الذي يقدم دورات وورش عمل في 
األمن السيبراني لطلبة الجامعات 

والمدارس.
ــة بـــمـــركـــز  ــولــ ــجــ واخــــتــــتــــمــــت الــ
الذكاء االصطناعي والروبوتات، 
وهو األحدث في الجامعة، والذي 
يحتوي على الــعــديــد مــن برامج 
ــتــــي تــم  الـــــذكـــــاء االصــــطــــنــــاعــــي الــ
إنتاجها وتحديثها في الجامعة. 
وأعــرب البقاعين عن سعادته 
 أنها 

ً
الستقبال الوفد، خصوصا

ــتــــي يــتــعــرفــون  الــــمــــرة األولــــــــى الــ

فــيــهــا عــلــى جــامــعــة فـــي الــكــويــت، 
 إلـــــــى أن هـــــــذه الـــــزيـــــارة 

ً
مــــشــــيــــرا

 أخرى للتعرف على 
ً
فتحت آفاقا

التعليم في الكويت، ومدى تطور 
ــال الــحــالــيــة فــيــمــا يخص  ــيــ األجــ
 أن 

ً
ــا ــا، خــــصــــوصــ ــيـ ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ الـ

مــشــاريــع الــتــخــرج الــتــي صممها 
طلبة الجامعة هــي أكــثــر مــا شد 
انــتــبــاه الـــزائـــرات الــالتــي حرصن 
إلى التحدث مع الطلبة أصحاب 
الــــمــــشــــاريــــع، وإبـــــــــداء إعــجــابــهــن 

بطريقة التفكير العلمية. 
ــــت رئـــيـــســـة مــجــمــوعــة  ــربــ ــ وأعــ
الــمــرأة الــدولــيــة غـــادة شــوقــي عن 
سعادتها بهذه الزيارة، واالحتفاء 
الذي القته من موظفي الجامعة، 

وقالت: »نشكر البروفيسور خالد 
البقاعين، وجميع القائمين على 
الجامعة، الستقبالنا. استمتعنا 
بكل هــذا التطور في المختبرات 
الــعــلــمــيــة فـــي الـــكـــويـــت، ونــتــمــنــى 
ــن الـــتـــقـــدم  ــ ــزيــــد مـ ــمــ لـــلـــجـــامـــعـــة الــ

.»
ً
 وتعليميا

ً
واالزدهار أكاديميا

بــــــدورهــــــا، أكــــــــدت مـــســـتـــشـــارة 
رئــيــســة الــمــجــمــوعــة ريــمــا خــالــد، 
أن التطور الذي تشهده الجامعة 
مصدر فخر على مستوى الكويت 
والــــشــــرق األوســــــــط، مــعــتــبــرة أن 

السفير األرمني يتابع مشاريع الطلبة في مختبر »أرماث« 

البقاعين ووفد »المرأة الدولية«

المقترح الحديث إلجراءات سير االمتحانات     
مالحظاتالبيانالخطوة

1

قيام إدارة نظم المعلومات بإنشاء برنامج )نظام االمتحانات العامة للصف 
الثاني عشر( يمّكن الموجه الفني العام من رفع نماذج االمتحان )عدد 3 

نماذج( بآلية سهلة
ويمكن كإجراء مؤقت حتى قيام إدارة نظم المعلومات بتجهيز البرنامج 

الستخدام أي منصة آمنة )Teems سهل / بوابة الكويت التعليمية / اإليميل(.

- يتصف البرنامج باألمان الكامل.
 - البرنامج ال يعمل إال على األجهزة المحددة )جهاز بحوزة رئيس 

عام االمتحان / أجهزة الغرف السرية – بلجان االمتحانات(
- تتم عملية تشفير االمتحان بمجرد رفعها على البرنامج.

2
إصدار قرار بتشكيل لجان وضع األسئلة برئاسة الموجه الفني 

العام للمادة وعضوية موجه فني أول + )3( موجهين فني
يتم التأكيد على أن المطلوب وضع االختبار في صورة ورقة أسئلة 

 بصورة PDF )مطلوب عدد 3 نماذج(
ً
فقط على أن يكون الملف محفوظا

3

يتسلم الموجه الفني العام )اسم مستخدم ورقم سري( ليقوم 
برفع االمتحان على البرنامج من خالل جهاز كمبيوتر خاص 

للموجهين في مكان آمن ومراقب في مبنى الوزارة يحتوي 
برنامج االمتحانات العامة.

يرفع الموجه الفني العام ورقة األسئلة بصيغة  PDF  على 
البرنامج والذي سيطلب منه  رفع النموذج األول ثم الثاني 

فالثالث، ولزيادة الدقة يسمح للموجه الفني العام بمعاينة الصور 
النهائية لورقة األسئلة قبل  الحفظ.

4

تجهيز الغرف السرية بلجان االمتحان عبر اآلتي:

كاميرات مراقبة صوت وصورة منفصلة عن نظام المدرسة، 
وهي متوافرة ب جميع المدارس دون حاجة لتكلفة إضافية.

تقوم بالتسجيل والحفظ مع إمكانية تفريغ محتواها من مسؤولي 
الكنترول فقط في حال الحاجة لذلك.

يتم من خالله استقبال االختبار، ومتصل مباشرة بآالت التصوير.عدد )1( كمبيوتر متصل بشبكة الوزارة.

عدد )2( آلة تصوير مستندات حديثة يمكنها الطباعة 
والتدبيس من خالل التوصيل عبر الكمبيوتر.

يكون من مواصفات آالت التصوير إمكانية طباعة عالمة مائية على كل 
ورقة والعالمة المائية هي رقم لجنة االمتحان.

5
 يختار رئيس عام االمتحان صباح كل يوم امتحان المادة 
وفق الجدول ومن ثم  اختيار نموذج واحد من النماذج الثالثة 

ليرسل في الموعد المحدد إلى لجان االمتحانات.

تصبح الجهة الوحيدة المطلعة على االختبارات )لجنة وضع 
االختبار( فقط حيث سيقوم رئيس  عام االمتحان باالختيار 

العشوائي لرقم النموذج فقط . 

6
في صباح يوم االمتحان يتم إرسال ملف االمتحان  PDF  إلى 
رئيس لجنة االمتحان بواسطة  برنامج )نظام االمتحانات العامة 
 برقم سري يرسل معه. 

ً
للصف الـ 12( حيث سيكون الملف محميا

يقوم رئيس اللجنة باستقبال الملف وفتحه في الساعة 07:45 
، ويعطي  أمر الطباعة للملف )ورقة األسئلة( بعدد طالب 

ً
صباحا

اللجنة.

7
أثناء الطباعة والتجهيز يتم توزيع كراسة اإلجابة على الطالب 

ليقوموا بتسجيل البيانات  األساسية كاالسم ورقم الجلوس 
والمادة... إلخ.

يكون لدى كل لجنة عدد كاٍف من كراسات اإلجابة المختومة ويتم 
تسليم المتبقي بموجب محاضر  تسليم نهاية االمتحان )إلغالق 

الباب على أي شبهة تالعب(.

باغداساريان دشن مختبر »أرماث« 
للحاسوب بالمدرسة األرمنية

• أكد عمق عالقات بالده مع الكويت وتجذرها عبر التاريخ
• سركيسيان: مواكبة التطور والتجانس مع المجتمع الكويتي

»العلوم والتكنولوجيا« تستقبل مجموعة المرأة الدولية»العلوم والتكنولوجيا« تستقبل مجموعة المرأة الدولية
 للتعرف على التعليم في الكويت ومدى تطور األجيال

ً
البقاعين: الزيارة فتحت آفاقا

ر المتحانات الثانوية لمنع الغش
ّ
»التربية«: نظام مشف

• ةديرجلا• تنفرد بنشر تفاصيل اآللية الجديدة تحت عنوان »رؤية حديثة مطورة«
• تستهدف سرية االختبارات وتقليص أعداد المتعاملين معها لتسهيل حصر مكان التسريب

بــيــنــمــا تــتــجــه وزارة الــتــربــيــة 
إلدخـــــــال تـــعـــديـــالت جــــذريــــة على 
آلــيــة تــنــفــيــذ اخـــتـــبـــارات الــمــرحــلــة 
ــة، وتـــغـــيـــيـــرهـــا بــشــكــل  ــ ــــويـ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
يضمن عــدم نجاح وسائل الغش 
الحديثة واإللكترونية في تحقيق 
النجاح والتفوق الوهمي، حصلت 
»الــجــريــدة« عــلــى نسخة مــن نــّص 
ــــذي تــقــدم بـــه مجلس  الــمــقــتــرح الـ
إدارة منطقة األحمدي التعليمية، 
بــرئــاســة الــمــديــر الـــعـــام ولـــيـــد بن 
غيث، تحت عنوان »رؤيـــة حديثة 
 دراســتــه بعد 

ً
مــطــورة«، تتم حاليا

 إلى وكيل الوزارة 
ً
تسليمه رسميا

بالتكليف أسامة السلطان، ومن 
المتوقع رفعه إلــى وزيـــر التربية 
وزيـــــر الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي والــبــحــث 

العلمي د. حمد العدواني في األيام 
القليلة المقبلة.

وكشف المقترح عن وضع نظام 
حــديــث لالمتحانات يــتــواكــب مع 
التطور الهائل في وسائل الغش 
الــحــديــثــة، ويــعــتــمــد الــنــظــام على 
تقليل كبير في أعداد المتعاملين 
مع االختبارات، بحيث يمكن حصر 
المسؤولية فــي أقـــل عـــدد أقـــل من 
األشخاص لضبط العملية، إضافة 
إلى إدخال التكنولوجيا الحديثة 
في عملية طباعة األوراق، وإلغاء 
المطبعة المركزية وصناديق نقل 

االختبارات.

3 نماذج لالختبارات
وأوضــــــــح الـــمـــقـــتـــرح أن اآللـــيـــة 
الـــجـــديـــدة الــمــقــتــرحــة تـــقـــوم على 
أن يضع الموجه الــعــام للمادة 3 
نـــمـــاذج مـــن االخـــتـــبـــارات ورفــعــهــا 
 من خــالل نظام خاص 

ً
إلكترونيا

باالمتحانات يعتمد على »تشفير 
الــبــيــانــات« وســريــتــهــا، وال يمكن 
ألحــد االطــالع على النماذج، بمن 
فيهم رئيس عام االمتحانات الذي 
 في اختيار 

ً
سيكون دوره محصورا

 إلى 
ً
أحــدهــا، وإرســالــه إلكترونيا

الغرف السرية في كل المدارس التي 
بها لجان، لتتم طباعة االختبارات 

فيها.
ــغـــرف  وأشـــــــــار إلــــــى أن هــــــذه الـ
السرية مزودة بكاميرات مراقبة ال 
يمكن الوصول إليها إال عبر رئيس 
ــام االمـــتـــحـــانـــات والــمــســؤولــيــن  عــ
 أن 

ً
الـــذيـــن يــتــم تــحــديــدهــم، مــبــيــنــا

كــل مــدرســة ســتــكــون اختباراتها 
مختومة بــعــالمــة مــائــيــة خــاصــة، 
حتى يمكن تتبع أي اختبار يتم 

تسريبه.
وذكـــــــــــر أن اآللــــــيــــــة الــــجــــديــــدة 
ســتــقــلــص عــــدد الــمــتــعــامــلــيــن مع 
االخـــتـــبـــارات بــشــكــل كــبــيــر، حيث 
كــــانــــوا فــــي اآللــــيــــة الــحــالــيــة نحو 
500 إلــى 600 شــخــص، ســـواء من 
واضعي اختبارات إلى عاملين في 
المطبعة السرية إلى موظفي النقل 
في السيارات والصناديق، وصواًل 
إلــى المناطق التعليمية، ومــن ثم 
إلــى الــمــدارس، مما يجعل الدائرة 
كبيرة ويصعب مراقبتها، في حين 
أن اآللية الحديثة تقلص العدد إلى 

أقل بكثير، ويمكن حصر ومراقبة 
أي حالة بشكل سريع وسهل.

رقم سري
وبــــــــّيــــــــن الـــــمـــــقـــــتـــــرح اآللـــــيـــــة 
ــقــــوم الـــمـــوّجـــه  الــــجــــديــــدة، إذ يــ
الـــعـــام بــتــســلــم رقـــم ســـري يــرفــع 
من خالله االخــتــبــارات التي تم 
وضــعــهــا بــمــعــرفــتــه ومـــن مــكــان 
مـــراقـــب، وال يمكن لــه بــعــد ذلــك 
الولوج إليها بعد أن يتم رفعها، 
: ثـــم يــخــتــار رئــيــس عــام 

ً
مـــردفـــا

ــتـــحـــان فـــي يــــوم االمــتــحــان  االمـ
أحـــد االخــتــبــارات الــــ 3 الــتــي تم 
 دون االطـــــالع 

ً
رفـــعـــهـــا مــســبــقــا

 
ً
ــه إلــكــتــرونــيــا ــ ــالـ ــ عــلــيــهــا، وإرسـ
إلى كل المدارس المشاركة في 
االختبار، بحيث يصل من خالل 
»نــظــام االمــتــحــانــات الــمــركــزي« 
، بحيث ال يطلع 

ً
ويكون مشفرا

عليها أحد.
ــع: يـــقـــوم رئـــيـــس الــلــجــنــة  ــابــ وتــ
ــة بــطــبــاعــتــهــا عند  فـــي كـــل مـــدرسـ
الــســاعــة 7:45 بــاســتــخــدام الغرفة 
السرية الموجودة في كل المدارس 
والمزودة بكاميرات المراقبة التي 
تــراقــب الــعــمــل أواًل بــــأول، ثــم يتم 
تـــوزيـــع األوراق عــلــى الــطــلــبــة في 
توقيت االختبار، مع مالحظة أن 
 ،

ً
عملية الطباعة لن تستغرق وقتا

لكون الغرفة السرية تطبع للطلبة 
ــعـــدد لن  فــــي الـــمـــدرســـة نــفــســهــا بـ
يتجاوز الـــ 700 طــالــب، وبالتالي 
يمكن ألي طابعة إنجاز هذا العمل، 
على أن يتوفر كمبيوتروطابعة 

متصلة بنظام االمتحانات.

مراكز التجميع
ولــفــت الــمــقــتــرح إلـــى أن اآللــيــة 
القديمة، التي مضى عليها أكثر 
 دون تحديث، تتطلب 

ً
من 35 عاما

تدخل عدد كبير من األشخاص، 
ــر  ــــة حـــصـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ مــــــمــــــا يـــــجـــــعـــــل عـ
 غاية 

ً
وتــحــديــد الــمــســؤولــيــة أمــــرا

فــي الــصــعــوبــة، حــيــث يــتــم وضــع 
االخــتــبــارات مــن قبل 4 موجهين 
لــكــل مــــادة، ثــم تــســلــم إلـــى رئيس 
عام االمتحانات، ثم تسلم النماذج 
للمطبعة السرية التي ال يقل عدد 
 ،

ً
الــعــامــلــيــن بــهــا عـــن 30 شــخــصــا

ثم تسلم بصناديق حديدية إلى 

اللجان، والذين ال يقل عددهم عن 
60 إلى 100 عضو في كل لجنة.

وأردف: ثــم تــرســل إلـــى مــراكــز 
التجميع بالمناطق التعليمية، 
حــيــث يــتــأكــد رئــيــس الــلــجــنــة من 
األظـــــرف لــتــســلــم إلــــى الــمــراقــبــيــن 
الــذيــن يفتحونها داخـــل اللجان 
ويــــــعــــــدونــــــهــــــا، وبــــــعــــــد انــــتــــهــــاء 
االمتحان تسلم بالعدد إلى لجنة 
االســـتـــالم، ثــم تــرســل إلـــى الغرفة 
الـــســـريـــة بـــالـــكـــنـــتـــرول الـــمـــركـــزي، 

وتـــبـــدأ عــلــمــيــة الــتــرقــيــم الــســريــة 
 
ً
والــتــصــحــيــح والــــرصــــد، مــشــيــرا
إلــى أن اآللــيــة الــجــديــدة تختصر 
أكثر من %70 من هذه اإلجراءات 
التي تتسبب في تكلفة على المال 
العام، إضافة إلى صعوبة تأمين 
الــصــنــاديــق وســريــة االخــتــبــارات 
، بسبب 

ً
بشكل يتضاعف سنويا

زيادة أعداد الطلبة، والتوسع في 
المناطق السكنية.

كما شدد المقترح على أهمية 

إطالق حوار مجتمعي تربوي عن 
الغش وآثاره السلبية على الفرد 
والــمــجــتــمــع، لــتــأهــيــل الــمــجــتــمــع 
لرفض هذه الظاهرة ومحاربتها، 
مع توفير برامج تدريبية بحيث 
يــكــون هــنــاك أشـــخـــاص مــدربــون 
بــعــدد مناسب يمكن االستعانة 
بهم، كما يمكن عدم حصر رئاسة 
اللجنة بمدير المدرسة، إنما بأي 
ــلـــى الـــتـــدريـــب  شـــخـــص حـــصـــل عـ

المناسب.

اإلنجازات التي حققتها الجامعة 
فــــي فــــتــــرة قـــصـــيـــرة بـــشـــكـــل عــــام، 
ومشاريع التخرج الطالبية بشكل 
خـــاص، شــاهــد عــلــى مـــدى رعــايــة 

الكويت للتعليم، وهو ما يعطي 
األمل بأن شباب الكويت هم قادة 

المستقبل.

فهد الرمضان

 تدوير رؤساء اللجان
أوضــح المقترح أن عملية تدوير رؤســاء اللجان في العام 
2017/2018 ساهمت بخفض نسب الــنــجــاح، كما أن اعتماد 
الئحة الغش المشددة في 2018، وصــدور نشرتها العامة في 
مايو 2019، ساهم إلى حد كبير في تقليل االعتماد على وسائل 

الغش، لما احتوته الالئحة من عقوبات مشددة.

 أجهزة تشويش وحجب الخدمة الهاتفية
»الــجــريــدة« مخاطبة وزارة  أكـــدت مــصــادر تــربــويــة رفيعة لـــ
التربية لــوزارة الصحة وهيئة االتصاالت، للعمل على حجب 
الخدمة الهاتفية و»النت« داخل المدارس أثناء اختبارات نهاية 

العام، ما يعكس جدية »التربية« بمنع الغش هذا العام.

 مميزات المقترح الجديد
- تقليص عــدد المتعاملين مــع االخــتــبــارات إلــى العشرات 
، ما يعني سرعة حصر المسؤولية.

ً
مقارنة بأكثر من 500 حاليا

- توفير السرية التامة لالختبارات لتكون الجهة الوحيدة 
المطلعة عليها هي من وضعت االختبار العشوائي المكون من 

3 اختبارات لزيادة السرية.
- خفض اإلنــفــاق على اللجان والمطبعة السرية وسيارات 

النقل والصناديق غير الحضارية والتوزيع والمراقبة.
- تسريع إمكانية الوصول لمكان تسريب أي اختبار من خالل 
كاميرات المراقبة بالغرف السرية ووجود عالمة مائية تختلف 

من مدرسة إلى أخرى.
 
ً
 بسيطا

ً
ا - تكلفة تزويد المدارس بآالت التصوير تعد جزء

من تكاليف المطبعة السرية وعقود النقل وغيرها من التكاليف 
.
ً
المطبقة حاليا

طباعتها في 
غرف سرية 
بالمدارس 

مزودة 
بكاميرات 

مراقبة ومتصلة 
 بالوزارة

ً
دائما

االستغناء 
عن المطبعة 

السرية 
وصناديق 

النقل الحديدية 
وتقليل هدر 

المال العام
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تحليل دوري للمخدرات لطلبة المدارس والجامعات
• »التعليمية« البرلمانية وافقت على اقتراح المّهان... والقرار النهائي للحكومة 

• االقتراح شمل جميع العاملين في المنظومة التعليمية... وعالج َمن يثبت تعاطيه
● محيي عامر

وافقت لجنة شؤون التعليم والثقافة واالرشاد البرلمانية 
على اقتراح برغبة قدمه النائب محمد المهان، ينص على 
إجراء تحليل المخدرات لطلبة المدارس والجامعات وجميع 
العاملين بالمنظومة التعليمية بصفة دوريـــة، وعــاج من 
يثبت تعاطيهم، وإعـــادة تأهيلهم إلدماجهم في المجتمع 

مرة أخرى.
وعــزا المهان تقديمه االقــتــراح الــذي وافقت عليه اللجنة 
في تقريرها رقم 48، والــذي تمت إحالته إلى مجلس األمة، 
درج على جدول أعمال الجلسة المقبلة، إلى أن »الشباب هم 

ُ
وأ

قادة المستقبل والقلب النابض في الكويت، وواجب الدولة 
االستثمار في هذا المستقبل، لحمايته بالمدارس والجامعات 
مــن خــطــر الــتــدخــيــن وتــعــاطــي إدمــــان الــمــخــدرات، وللحفاظ 
على محراب العلم والفكر وقدسية الحرم الجامعية من تلك 

الظاهرة السيئة، التي تهدد مستقبل الطلبة«. 
وبموجب تلك الموافقة، فإن الحكومة ستكون بين خيارين؛ 
إما الموافقة على االقتراح وهو ما يعني تنفيذه، أو رفضه 

مع تزويد المجلس بمبررات الرفض.

حصة المطيري

تشجيع 
االستثمار 

يجب أن 
 
ً
يكون هدفا
من أهداف 
الحكومة 

والمجلس... 
ومن غير ذلك 

لن تتحقق 
التنمية

مهند الصانع

جمعية 
المحامين 
الكويتية 

أخذت على 
عاتقها دور 

الجهاز 
الحكومي 
في التقدم 
بمبادرات

عدنان أبل

نعاني تهّرب 
المستثمرين 

من الكويت 
والمشاركة 
في تمويل 
المشاريع

نايف الحداد

المشاركون في الندوة

محمد المهان

النواب لم يتبنوا أي قانون اقتصادي

ً
• 640 ألف موظف حكومي بعد 15 عاما
 وفق »الرؤية«!

ً
وفق الشيتان و180 ألفا

• لجنة الميزانيات ال تناقش تخفيض
اإلنفاق الجاري وزيادة »الرأسمالي«

• ال وجود للمشاريع التنموية
وال لرؤية كويت 2035

خالد مهدي

عبدالوهاب العيسى

أكد عضو مجلس إدارة هيئة تشجيع االستثمار 
المباشر مهند الصانع عدم تبني النواب القضايا 
االقتصادية، قائا إنه خال األشهر الثاثة الماضية 
كان الجميع متفائا بمجلس األمــة، وكذلك عندما 
تقدمت الحكومة ببرنامج عمل يتضمن ما ال يقل 
عن 6 مشاريع اقتصادية، لكنه ال يوجد نائب تبنى 
مشروع قانون اقتصادي، وأهم قانون اقتصادي في 
برنامج عمل الحكومة هو مشروع المنطقة الشمالية 
االقتصادية، واليوم إن لم ننفذ هذه المنطقة، والتي 

بدورها توظف عددا من المواطنين، فستكون لدينا 
مشكلة نعاني منها لسنوات قادمة.

وردا على عدم تبني النواب أي قانون اقتصادي، 
أوضــح النائب عبدالوهاب العيسى أن ما يقوم به 
النواب هو اجتهادات فردية وليس عما مؤسسيا، 
والحكومة هي المؤسسة المعنية بقيادة التشريع، 
والــمــعــنــيــة بتعبئة الــلــجــان الــبــرلــمــانــيــة بــمــشــاريــع 
رؤيــتــهــا 2035، وبــمــشــاريــع بــرنــامــج عــمــلــهــا، لذلك 
الصورة العامة لدى الناس أن القوانين التي تناقش 

في مجلس األمة بعضها قد يكون هشا باقتراحات 
نيابية.

ــبــــوع بــالــلــجــنــة  وأضـــــــاف الـــعـــيـــســـى: »فـــــي أول أســ
التعليمية استدعينا وزيـــر الــبــلــديــة وفــريــق مدينة 
الــحــريــر، وكــانــت إجاباتهم غير جــاهــزيــن، وال نملك 
أمــرا من القيادة السياسية بأن ندفع مدينة الحرير 
إلى األمام أو نوقفها، واألسباب هي أسباب سياسة 
خارجية، ووزير الخارجية ال يعطي النواب أي إجابة 

عن ميناء مبارك«.

العيسى: الحكومة توقف العمل بمدينة 
الحرير ألسباب جيوسياسية

خالل مشاركته في ندوة »التشريعات المستقبلية وخطة التنمية 2035«

أكد المشاركون في ندوة »التشريعات المستقبلية 
وخطة التنمية 2035« التي أقامتها الجمعية 

الكويتية للدفاع عن المال العام بالتعاون مع 
الجمعية االقتصادية الكويتية، أن رؤية 2035 

مجرد حبر على ورق، والحكومة تعمل على عكس 
رؤيتها، في وقت أكد النائب عبدالوهاب العيسى 
أن الحكومة أوقفت العمل بمدينة الحرير ألسباب 

جيوسياسية.

ــدالــــوهــــاب  ــبــ أكـــــــد الــــنــــائــــب عــ
الـــعـــيـــســـى أن الـــحـــكـــومـــة تــعــمــل 
عكس رؤيتها، وهي غير جادة 
 
ً
في أي إصاح اقتصادي، مدلا
عــلــى ذلــــك بــمــا وصــــل إلـــيـــه من 
ردود رسمية من الوزيرين براك 
الشيتان وعبدالوهاب الرشيد 
عــلــى أســئــلــتــه الــمــتــعــلــقــة بــمــدى 
ــدرة الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى صــنــاعــة  ــ قــ
نصف مليون وظيفة للكويتيين 
بعد 15 سنة من اليوم، أي بعد 
تحقيق رؤية 2035، والتي جاءت 

أرقامها بعكس ما ورد فيها.
جـــــــــــــــــاء ذلـــــــــــــــــك فـــــــــــــي نـــــــــــــدوة 
»التشريعات المستقبلية وخطة 
التنمية 2035«، الــتــي أقامتها 
الـــجـــمـــعـــيـــة الـــكـــويـــتـــيـــة لـــلـــدفـــاع 
عــن الــمــال الــعــام بــالــتــعــاون مع 
الجمعية االقتصادية الكويتية، 
إذ ناقش المشاركون فيها رؤية 
2035 الــتــي صــــدرت فــي 2010، 
وما إذا كانت الكويت قادرة على 

تحقيقها أم ال.
وكــــشــــف الـــعـــيـــســـى ان وزيــــر 
البلدية وفــريــق مدينة الحرير 
اكـــــــــدوا امـــــــام الـــلـــجـــنـــة الـــمـــالـــيـــة 
البرلمانية انه »ليس لديهم امر 
مـــن الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة لــلــدفــع 
ــر الــــــى االمــــــام  ــريــ ــنـــة الــــحــ بـــمـــديـ
او وقــــف الــعــمــل بـــهـــا، الســبــاب 
جيوسياسية«، مضيفا ان وزير 
الخارجية »لم يزودنا بإجابات 
حول جدية العمل بميناء مبارك 

من عدمه«.
ــاف الــعــيــســى، أن »عـــدد  ــ وأضـ
موظفي الحكومة في رؤية 2035 
لـــن يــتــجــاوز 180 ألـــف مــوظــف، 
وعــددهــم الــيــوم وصــل إلــى 400 
ــد الــشــيــتــان في  ــــف، بــيــنــمــا أكــ ألـ
إجــابــتــه عــن األســئــلــة المتعلقة 
بهذا الشأن، أن الحكومة ستعّين 
سنويا 24 ألف مواطن ومواطنة 
في القطاع العام، وإن استبعدنا 
نـــحـــو 4 آالف مــــوظــــف كــويــتــي 
ــقـــاعـــدون ســـنـــويـــا فــســيــكــون  ــتـ يـ
لدينا نحو 640 ألفا عام 2035، 
أي عكس مــا نصت عليه رؤيــة 

.»2035
ــــوء هـــذه  ــــي ضـ ــه »فـ ــ وتــــابــــع أنـ
اإلجابة وجهت سؤااًل إلى وزير 
الــمــالــيــة عــمــا إذا كــانــت الــدولــة 
والميزانية العامة ذات المصدر 
الـــوحـــيـــد بــإمــكــانــهــا أن تــغــطــي 
رواتب 640 ألف موظف بعد 15 
سنة، فــرّد وزيــر المالية بقوله: 
سنقدم إلى مجلس األمة قانون 
الــديــن الــعــام حــتــى يــتــم تغطية 
الفارق في العجوزات المالية«، 
 إلى أن رؤيــة 2035 ليست 

ً
الفتا

 على ورق.
ً
إال حبرا

وأوضــح أن الحكومة أعلنت 
فـــي بــرنــامــج عــمــلــهــا أن 80 في 
الـــمـــئـــة مــــن الـــخـــدمـــات ســتــكــون 
رقمية بعد 4 ســنــوات، إال أنها 
تــضــاعــف عــــدد الــمــوظــفــيــن في 

الــقــطــاع الـــعـــام، والــــذي يناقض 
ــر الـــــخـــــدمـــــات فــي  ــيــ ــوفــ أصــــــــل تــ
تقليص حجم الحكومة، وعدم 
الحاجة إلى هذا الكم الهائل من 

عدد الموظفين.
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــمــســتــقــبــل 
ــســــى: »ال  ــيــ ــعــ الـــــكـــــويـــــت، قـــــــال الــ
نــســتــطــيــع الــتــنــبــؤ بالمستقبل 
دون أن نقر قوانين وتشريعات 
ــل إلــــــى الــمــســتــقــبــل،  ــتـــى نـــصـ حـ
والواقع العملي يقول إن أروقة 
لــجــان مجلس األمـــة ليس فيها 
ــود لـــلـــمـــشـــاريـــع الــتــنــمــويــة  ــ ــ وجـ
وال لـــــرؤيـــــة كــــويــــت 2035 وال 
ــهــــا  ــعــــات الـــــتـــــي أقــــرتــ ــتــــشــــريــ ــلــ لــ

الحكومة في برنامج عملها«.
 وأوضــح أن »اللجنة المالية 
ال تناقش عـــادة هيكلة القطاع 
الــــعــــام واقــــتــــصــــادنــــا الـــوطـــنـــي، 
ــقـــروض،  ــقـــاط الـ بـــل تــنــاقــش إسـ
والــلــجــنــة التعليمية ال تناقش 
إصــاح التعليم، لكنها تناقش 
زيــادة مكافأة الطلبة، واللجنة 
ــيـــة ال تـــنـــاقـــش تــطــويــر  الـــصـــحـ
الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي، بــــل تــنــاقــش 
إضافة شرائح إضافية لتأمين 
عــافــيــة، ولــجــنــة الــمــيــزانــيــات ال 
تناقش تخفيض اإلنفاق الجاري 
وزيــــادة اإلنــفــاق الــرأســمــالــي بل 
تناقش بدل اإلجــازات، والملوم 
في كل ذلك هو الجهاز الحكومي 
الـــذي لــم يــقــدم التشريعات ولم 

يقم بقيادة عملية التشريع«.

خطأ الجميع

من جانبه، قــال األمين العام 
ــة الـــعـــامـــة لــلــمــجــلــس  ــانــ فــــي األمــ
ــلــــى لــلــتــخــطــيــط والــتــنــمــيــة  األعــ
خـــالـــد مـــهـــدي، إن »رؤيـــــة 2035 
ــا  ــهــ ــاقــ ــة تـــــــم إطــ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ رؤيـــــــــــة سـ
وصــادرة بقانون، وإذا كان هذا 
التشريع خطأ، فالخطأ مشترك 
مـــن الــجــمــيــع، كــجــهــاز تــنــفــيــذي 
معني يجب أن نناقش بصورة 
عقانية ومنطقية، األساس الذي 
منع تطوير الكويت هو هيكلية 
عــمــل الـــحـــكـــومـــة، وإعـــــــادة رســم 

دورها هي األساس، فالهيكلية 
الحكومية الحالية ال تصلح أن 
نعبر بأكثر من سياسات الخطة 

اإلنمائية«.
وشدد على أن »هدف تحويل 
الــكــويــت مــركــزا ماليا وتجاريا 
يــتــطــلــب تــحــقــيــق عــــدة شــــروط، 
ــنـــهـــا أن يــــتــــم إســـــنـــــاد قــــيــــادة  مـ
االقتصاد إلى القطاع الخاص، 
ودور الحكومة ممكن، ولدينا 
تنمية لرأس المال البشري، وأن 
تــكــون بيئة تشريعية مشجعة 
لاستثمار والحفاظ على الهوية 

االجتماعية«.
وأكـــمـــل: الــحــكــومــة بــالــكــويــت 
ــــات  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ تــــــقــــــوم بــــــوضــــــع الـ
وتنظيمها ورقابتها وتشغيلها 
بنفس المؤسسات اإلدارية، لذلك 
الــمــشــكــلــة إداريــــــــة؛ عــلــى سبيل 
المثال وزارة الصحة هي التي 
تضع سياسات الرعاية الصحية 
ل القطاع، 

ّ
م وتراقب وتشغ

ّ
وتنظ

لذلك ال يمكن السير في مشاريع 
م 

ّ
التنمية بسهولة، هناك تضخ

في القطاع العام؛ وسوء التنفيذ 
ــقـــدان الــرؤيــة  وســــوء اإلدارة وفـ
ــة أفــــشــــل عـــمـــل هـــذه  ــيـ ــكـــومـ الـــحـ
الخطة، وشاب تنفيذها قصور، 
وكان السبب األساسي لذلك هو 
عدم إسناد المسائل والمهام إلى 
العناصر ذات الكفاءة والخبرات.

4 ركائز لجذب االستثمار

ــال عـــضـــو مــجــلــس  ــ بــــــــدوره، قـ
إدارة هيئة تشجيع االستثمار 
ــــع،  ــانـ ــ ــــصـ ــد الـ ــنــ ــهــ األجــــــنــــــبــــــي، مــ
ــيــــع  إن االســــــتــــــثــــــمــــــار وتــــشــــجــ
الــمــســتــثــمــريــن يــعــتــمــد اعــتــمــادا 
كبيرا على التنمية، وتشجيع 
االستثمار وجذب المستثمر هو 
مشروع دولــة، ويعتمد اعتمادا 
رئــيــســيــا عــلــى 4 ركـــائـــز هدفها 
جعل الدولة جاذبة لاستثمار: 
رغــبــة حكومية جـــادة مــن خال 
ــاد هـــــويـــــة اقــــتــــصــــاديــــة،  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اعـ
وبــــرلــــمــــان قــــــادر عـــلـــى صــيــاغــة 
التشريعات المطلوبة، ومجتمع 
مـــدنـــي نـــشـــيـــط، وقــــطــــاع خـــاص 
مــهــيــأ وجــــاهــــز لـــهـــذه الــمــرحــلــة 
وكـــــــــوادر وطـــنـــيـــة مــتــخــصــصــة، 
حــتــى نــضــمــن عــمــلــيــة الــتــكــامــل 
االقتصادي لتحقيق هذه الرؤية.

ــا ال  ــ ــ وأضـــــــــــــاف الــــــصــــــانــــــع: مـ
ــو أن  ــ ــان هـ ــ ــنـ ــ يـــخـــتـــلـــف عـــلـــيـــه اثـ
الــكــويــت لــديــهــا مـــن الــمــقــومــات 
الــمــالــيــة الــضــخــمــة، عــمــلــة قوية 
وتصنيفات ائتمانية متقدمة، 
كـــمـــا تــتــمــتــع بــســمــعــة ومـــكـــانـــة 
دولـــيـــة مـــمـــيـــزة، وتــســتــفــيــد من 
عــاقــاتــهــا الـــواســـعـــة، وتمتعها 
ــاز  ــهـ ــمــــوقــــراطــــي وجـ ــام ديــ ــنـــظـ بـ
ــل،  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــسـ قـــــــضـــــــائـــــــي نـــــــــزيـــــــــه مـ
ولــديــهــا مــؤســســات مــالــيــة ذات 
ــتـــكـــون جـــاذبـــة  ــيـــة لـ ــالـ كــــفــــاءة عـ
ى المجاالت، 

ّ
لاستثمارات بشت

ولــن تستمر هــذه المقومات إذا 
خلق تنمية وتطّورها أواًل 

ُ
لم ت

فـــــــأوال، مــــع مـــواكـــبـــة مــــا يــحــدث 

بــالــعــالــم، مــوضــحــا أن تشجيع 
االستثمار يجب أن يكون هدفا 
من أهداف الحكومة والمجلس، 
ومــــــــن غــــيــــر ذلــــــــك لــــــن تــتــحــقــق 

التنمية.

جدية العمل 

بــــــــــــدوره، قـــــــال مــــديــــر مــكــتــب 
ــط  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــطـ ــ ــ ــخـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـــــــــــبـــــــــــحـــــــــــوث والـ
االستراتيجي بهيئة مشروعات 
الــشــراكــة بــيــن الــقــطــاعــيــن الــعــام 
ــــف الـــــــحـــــــداد:  ــايــ ــ والـــــــــخـــــــــاص، نــ
نحتاج إلى مراجعة اقتصادية 
لـــــلـــــتـــــشـــــريـــــعـــــات الـــــــمـــــــوجـــــــودة 
لتحسين بيئة العمل في الكويت 

الستقطاب االستثمار.
تـــــهـــــّرب  نـــــي  نـــــعـــــا وأردف: 
ــكــــويــــت  الــــمــــســــتــــثــــمــــريــــن مــــــن الــ
والمشاركة في تمويل المشاريع، 
خاصة في وجود بيئات جاذبة 
لاستثمار بدول الخليج، الدورة 
الــمــســتــنــديــة الــحــكــومــيــة مــعــّوق 
كبير، فعلى سبيل المثال لدينا 
مــشــاريــع ظــلــت نــحــو 3 ســنــوات 
حـــــتـــــى وصــــــلــــــت إلـــــــــى مـــرحـــلـــة 
الترسية، في حين أنــه في دول 

أخرى تتم بأقل من سنة.
وأكـــمـــل: نــحــتــاج إلـــى تمويل 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص ومـــشـــاركـــتـــه، 
ــعــــاون وتــكــاتــف  ــى تــ ــ نـــحـــتـــاج إلـ
 حكومي لبرنامج إشــراك 

ٍّ
وتبن

القطاع الخاص من عدة أجهزة، 
وليس فقط مــن هيئة الشراكة، 
بــل الجهاز الفني للتخصيص 
ــمـــار  ــثـ ــتـ وهـــيـــئـــة تـــشـــجـــيـــع االسـ
الــمــبــاشــر، يــجــب أن نعمل على 
تــحــســيــن بــيــئــة الـــعـــمـــل لــوضــع 
ــرة جــــــــادة أمــــــــام الــمــجــتــمــع  ــظــ نــ
الدولي واالستثماري والمحلي 
بأن الكويت جادة في استقطاب 

االستثمار لتحسين البيئة. 

رقمنة المعامالت القضائية

ــــس جـــمـــعـــيـــة  ــيــ ــ وأوضـــــــــــــح رئــ
المحامين الكويتية، عدنان أبل، 
أن الواقع الحالي لرؤية 2035 ما 
هو إال وهم كبير، وأن اإلصاح 
ألي حالة وعقبة يكون باإلصاح 
ــان  ــمــ لــــضــ لــــــســــــيــــــاســــــي أوال،  ا
االســـتـــقـــرار ووجــــــود الــقــوانــيــن 
ــة وتــفــعــيــل  ــ ــازمــ ــ ــة والــ ــمـ ــمـــائـ الـ
األدوات التنفيذية لتطبيق رؤية 

الكويت 2035.
ــن نـــاحـــيـــة  ــ وأضـــــــــــاف أبـــــــــل: مــ
أخــــرى، فـــإن جمعية المحامين 
الــكــويــتــيــة، وهــــي جــمــعــيــة نفع 
عام قد أخذت على عاتقها دور 
 بوزارة 

ً
الجهاز الحكومي متمثا

العدل بالتقدم بمبادرات لرقمنة 
المعامات القضائية والتسهيل 
عــلــى الــمــتــقــاضــيــن، إال أن هــذه 
الــــمــــبــــادرات لـــم تــجــد رد الــفــعــل 
والحماس المطلوبين من الدولة.

لجنة تحقيق الكاراكال واليوروفايتر
تدرس استدعاء وزراء سابقين

المطيري لـ ةديرجلا•: الخالد مثال للتعاون وأتاح استدعاء كل األطراف
ــة  ــنــ أشـــــــــــــــــاد عـــــــضـــــــو لــــجــ
ــق فــــــــــي عـــــقـــــدي  ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــ ال
الـــــــــطـــــــــائـــــــــرات الــــــــكــــــــاراكــــــــال 
واليوروفايترالنائب ماجد 
المطيري بالجهود الكبرى 
التي يقوم بها النائب األول 
لـــرئـــيـــس مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء 
وزير الداخلية الشيخ طال 
الــخــالــد وتــعــاونــه المستمر 
مع المجلس والنواب، الفتا 
الى انه أحد االمثلة المهمة 
لــلــوزراء الناجحين ورجــال 
الــدولــة الــذيــن جــّســدوا مبدأ 
الـــتـــعـــاون بــيــن الــســلــطــتــيــن، 
ــا فـــيـــمـــا يــتــعــلــق  خــــصــــوصــ
بتعامله مع لجنة التحقيق 
في الكاراكال واليوروفايتر.

ــــري، فـــي  ــيــ ــ ــطــ ــ ــمــ ــ وقــــــــــــال الــ
ــدة«، إن  ــريــ تــصــريــح لــــ »الــــجــ
الوزير الخالد أبدى تعاونا 
كــبــيــرا مــع اللجنة وقـــدم كل 
البيانات الخاصة بالعقدين، 
ــات  ــاعــ ــمــ ــتــ وحـــــضـــــر كــــــل اجــ
اللجنة بكل شفافية، وأكــد 
ضرورة الشفافية والتعامل 
ــــاح  ــيـــة، وأتــ ــذه الـــقـــضـ ــ مــــع هــ
الــفــرصــة لــلــجــنــة الســتــدعــاء 
اي طرف من االطــراف كانت 
له عاقة او صلة بالعقدين 

من قريب أو بعيد.

مــن جهة أخـــرى، واصلت 
ــي  لــــــجــــــنــــــة الــــــتــــــحــــــقــــــيــــــق فــ
»الكاراكال« و»اليوروفايتر« 
اجتماعاتها امس من خال 
استدعاء عــدد من القيادات 
العسكرية في وزارة الدفاع 
لمواصلة التحقيق في كل ما 

ورد في التحقيقات. 
وكشفت مــصــادر مطلعة 
فـــي الــلــجــنــة، انــهــا تــوصــلــت 
الــــى وجـــــود فـــســـاد حقيقي 
فـــي الــعــقــديــن مـــن الــنــواحــي 
الفنية والمادية والعموالت، 
ات التي  كــشــفــت عــنــه الــلــقــاء
جمعت اللجنة بذوي الشأن 

العاملين في وزارة الدفاع، 
وسيتم استدعاء كل االطراف 
االخـــــــــرى، خـــصـــوصـــا فــيــمــا 
يــتــعــلــق بــقــضــيــة الـــغـــرامـــات 

والعموالت المادية.
وأوضــــــــــــح الـــــمـــــصـــــدر أن 
ــتـــدعـــاء  الـــلـــجـــنـــة تـــــــدرس اسـ
ــيــــن واكـــــبـــــوا  ــقــ وزراء ســــابــ
قــضــيــة طــــائــــرات الـــكـــاراكـــال 
والــيــوروفــايــتــر، الســتــكــمــال 
كل السبل التي توصل إلى 
الــحــقــيــقــة فـــي هـــذه القضية 
والـــــــــتـــــــــجـــــــــاوزات الــــمــــالــــيــــة 
واالدارية التي تمت على هذا 
الصعيد، وتمهيدا لتقديم 
ــنـــهـــائـــي لــلــجــنــة  ــقـــريـــر الـ ــتـ الـ

قريبا.

ماجد المطيري

• الوزارات هي التي تنظم وتراقب وتنفذ فال يمكن 
السير في مشاريع التنمية بسهولة

• الهيكلية الحكومية الحالية ال تصلح
أن نعبر بأكثر من سياسات الخطة اإلنمائية

• يجب إيجاد بيئة تشريعية مشجعة
لالستثمار والحفاظ على الهوية االجتماعية

• إذا كان تشريع رؤية 35 خطأ...
فالخطأ مشترك من الجميع
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مميزات الزراعة الهوائية 
• استخدام مقنن للمياه بداًل من الهدر الواقع في الزراعة الحقلية

• إعادة تدوير المياه
• عدم التأثر بالمواسم والحرارة

• عدم استخدام المبيدات
.
ً
• التحكم في كمية المنتج والوزن آليا

• توفير المنتج المطلوب على مدار السنة

تقنية »الزراعة الهوائية« تنطلق في العبدلي

• محمد جاسم
ــروع  ــشــ ــيـــل مــ بــــــــدأ أمــــــــس تـــشـــغـ
»الحياة الخضراء«، الذي يعد أول 
مشروع للزراعات الذكية بالزراعة 
الهوائية في الكويت، ويهدف في 
الـــدرجـــة األولــــى إلـــى تــعــزيــز األمــن 
الغذائي من خالل توفير منتجات 
زراعـــيـــة صــحــيــة وعــالــيــة الــجــودة 
باستخدام أقل كمية من مياه الري 
وبــاالســتــعــانــة بــأحــدث األســالــيــب 
 فــي الــعــالــم، 

ً
التكنولوجية تــطــورا

والتي تسمى تقنية األيروبونك.
ــلـــس إدارة  وقــــــــدم رئــــيــــس مـــجـ
ــادل  ــاة الــــخــــضــــراء عــ ــيـ ــحـ شـــركـــة الـ
الـــشـــمـــالـــي خـــــالل حـــفـــل االفـــتـــتـــاح 
الــذي أقيم تحت رعاية وبحضور 
السفير السويسري لدى الكويت د. 
 
ً
 مرئيا

ً
تيزيانو بالمليللي عرضا

عن المراحل المختلفة لهذه التقنية 
الفريدة والــدعــوة لــزيــارة المزرعة 
التي تعتمد هذه التقنية في منطقة 

العبدلي.
وأكد الشمالي مواكبة المشروع 
ــكـــويـــت 2035 فــي  ــة دولــــــة الـ لــــرؤيــ
مــجــال األمـــن الــغــذائــي وإسهامات 
ــزراعــــي بــجــودة  تــوفــيــر الــمــنــتــج الــ
ومعايير عالية تنافس المستورد، 
وبــكــمــيــات وافــــــرة تـــفـــوق الـــزراعـــة 
الــحــقــلــيــة الــمــتــعــارف عــلــيــهــا، إلــى 
جانب الحفاظ على البيئة من خالل 
تقليص االســتــيــراد ســـواء بالنقل 
الــجــوي أو البحري أو الــبــري وما 
لــه مــن أثــر مــن انبعاثات كربونية 

واألهم هو إعادة تدوير مياه الري 
وتقليص االستهالك بنسبة %97 
وعـــدم اســتــخــدام أي مــبــيــدات على 
المنتج مما يرفع جودة المنتجات.

ــراء بعض  ــ ــه تـــم إجــ ــح أنــ ــ وأوضــ
ــــالت وتــــــأهــــــيــــــل تـــقـــنـــيـــة  ــديــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ ال
اإليــروبــونــيــك والـــزراعـــة الهوائية 
المطورة من الشركة السويسرية 
 ،CleanGreens Solutions SA
بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـــــع شــــركــــة الـــحـــيـــاة 
الخضراء ليواكب بيئة التشغيل 
لـــدول مجلس الــتــعــاون الخليجي 
التي تعاني ارتفاع درجات الحرارة 
ونقص الموارد المائية، للمساهمة 
في تكريس الكويت كمركز إقليمي 
رائــــد لــأمــن الــغــذائــي الــقــائــم على 
االبــتــكــار والــــذي يــوفــر الــعــديــد من 
الــخــدمــات اللوجستية الذكية في 
مــجــال الـــغـــذاء مــثــل الــنــظــم الــذكــيــة 
للزراعة واإلنتاج على مدار السنة.

وذكر أن نظام الزراعة الهوائية 
ــك الـــــمـــــطـــــور تــكــفــل  ــ ـــيــ ــ ــونـ ــ ـــروبــ ــ االيـ
باالهتمام بهذين العنصرين أواًل 
 PRIVA بــاســتــخــدام نــظــام البريفا

 للحضور
ً
الشمالي متحدثا

مرافعة

ستكون المحكمة الدستورية في الثامن من مارس المقبل على 
موعد لنظر آخر جلسات الطعون االنتخابية الُمقامة على سالمة 
جريت في 29 سبتمبر الماضي، وبعدها 

ُ
العملية االنتخابية التي أ

 إلصدار أحكامها في جميع الطعون، إما في نهاية 
ً
ستحدد موعدا

مارس أو مطلع أبريل المقبلين.
ومن بين الطعون التي ستفصل فيها المحكمة، الطعن على 
سالمة العملية االنتخابية، الُمقامة على سالمة المراسيم التي 
سبقت العملية االنتخابية، إما ببطالن مرسوم حل مجلس األمة، 
وإما بعدم دستورية مراسيم الضرورة الخاصة بتعديل قوانين 

االنتخابات والدوائر االنتخابية.
 إلـــى قــانــون إنــشــاء المحكمة الــدســتــوريــة رقـــم 14 

ً
ــا ورجـــوعـ

لسنة 1973 وسوابق المحكمة الدستورية، فــإن األخيرة تملك 
اختصاص الرقابة على سالمة تلك المراسيم، سواء مراسيم الحل، 
أو المراسيم بقانون أو الــضــرورة، لكونها من قبيل اإلجــراءات 
الممهدة لسالمة العملية االنتخابية، وهو ما انتهت إليه المحكمة 
في قضائها ببطالن مرسوم الحل، وبطالن مجلس فبراير 2012، 
وبطالن االنتخابات وإعادة المجلس المنحل، وهو مجلس 2009، 

لُيكمل ما تبقى له من مدة، وكأن مرسوم الحل لم يكن.
كما قضت المحكمة بعدم دستورية المرسوم بقانون بإنشاء 
اللجنة العليا لالنتخابات، وهو التعديل المجرى على قانون 
االنتخاب، لعدم توافر حال الضرورة في إصداره مما رتب الحكم 
بعدم الدستورية بطالن االنتخابات المجراة على هذا التعديل، 
وأدى إلى إعادة االنتخابات وإجرائها على أحكام قانون االنتخاب 

الحالي. 
 ألن ذات المسألتين اللتين فصلت فيهما المحكمة 

ً
ونــظــرا

الدستورية قبل 10 ســنــوات معروضتان الــيــوم على المحكمة 
نفسها بنوعين مــن الــطــعــون ســبــق لــهــا أن قــضــت فيهما، فــإن 
التكهن بــوقــوع ذات النتائج التي خلصت إليها المحكمة إما 
ببطالن مــرســوم الــحــل أو بــطــالن مراسيم االنــتــخــابــات متوافر 
من الناحيتين الواقعية والقانونية، كما هي حال توقع رفضها 

واستمرار المجلس وسالمة النتائج المعلنة.
إال أنني أرى أن التعديالت المجراة على قوانين االنتخاب 
والدوائر االنتخابية تفتقد حالة الضرورة المنصوص عليها في 
المادة 71 من الدستور، لسببين؛ األول يخص التعديل المجرى 
على قــانــون االنــتــخــاب، إذ أقـــدم التشريع على تسجيل جميع 
 حالة الضرورة التي وردت في صلب المذكرة 

ً
الناخبين، متجاوزا

التفسيرية، والتي أرجعت وجودها إلى وقائع التزوير التي حدثت 
قبل سنوات وال يمكن حصرها، إال أن التعديالت على قانون 
االنتخابات تجاوزت األسباب التي وردت في المذكرة التفسيرية، 
األمر الذي أفقدها مبررات الضرورة، وذلك لشمول التعديل على 
قانون االنتخاب تعديالت لم يرد ذكرها في المذكرة، مما ُيعد 

تغواًل غير مبرر على ُسلطة التشريع. 
وال يمكن القول إن مرسوم تعديل قانون االنتخاب باعتبار 
الموطن الوارد بالبطاقة المدنية هو مكمل لمرسوم قانون الدوائر 
االنتخابية بإعادة تقسيم المناطق، ألن حالة الضرورة هي األخرى 
غير متوافرة في تعديل قانون الدوائر، وذلك على سند أن إعادة 
 طرأ بعد حل المجلس، عالوة على 

ً
تقسيم المناطق لم تكن سببا

 في عام 2012، أن لجأت إلى المحكمة 
ً
أنه سبق للحكومة، وتحديدا

الدستورية لتشتكي عدم دستورية قانون الدوائر، لعدم ضم ذات 
المناطق التي أضافتها في مرسوم الضرورة لعام 2022، وهو 
، وقد عرض على ثالثة 

ً
ما يشير إلى أن هذا السبب ليس جديدا

مجالس نيابية، هي مجلس 2013 و2016 و2020، وال يمكن اعتبار 
 طرأ بعد حل المجلس أو 

ً
هذا التعديل على قانون الدوائر حدثا

 للسبب بتسجيل كل الناخبين، وهو السبب الذي لم يرد 
ً
مكمال

له ذكر في المذكرة اإليضاحية لتعديل قانون االنتخاب، والذي 
اقتصر على حـــاالت الــتــزويــر والــتــي كــان بالمقدور معالجتها 

، ومن دون توسع!
ً
تشريعيا

فيما السبب الثاني الذي قد ُيثار، والمتعلق ببطالن مرسوم 
الحل لعدم أداء حكومة سمو الشيخ أحمد نواف األحمد اليمين 
أمام المجلس، فهي مسألة سبق للمحكمة الدستورية أن فصلت 
فــي جــزء منها متعلق بعدم اشــتــراط تلك اليمين، لعدم وجــود 
مجلس عند تشكيلها، ولعدم رقابة المحكمة على أسباب الحل، 
 
ً
 مختلفا

ً
 مع ذلك، أو تعرض رأيا

ً
 متفقا

ً
وقد تصدر المحكمة رأيا

وفق ما تراه من قيود دستورية على شكل مراسيم الحل وتشكيل 
الحكومة.

بطالن المجلس!

الــذي يتحكم بمستويات درجــات 
الـــــحـــــرارة والــــرطــــوبــــة الـــالزمـــتـــيـــن 
ــاج  ــتــ ــل انــ ــ ــــضـ ــلــــى أفـ لـــلـــحـــصـــول عــ
للمحصول على فترة زمنية مثالية، 
ــــالل الـــنـــظـــام اآللــــي   مــــن خـ

ً
وثـــانـــيـــا

لآليروبونيك الــذي يتحكم بكمية 
المياه الذي يستهلكها المحصول 

إضافة الى عناصر التغذية الالزمة 
وإعادة تدوير المياه. وذكر أن نظام 
الزراعة الهوائية ال يتقيد بموسم 
ــيـــث تــوفــيــر  ــــن حـ ــــاج مـــعـــيـــن مـ ــتـ ــ إنـ
المناخ المناسب لإلنتاج مع تقنين 
استهالك المياه وتوفير المنتجات 

المطلوبة في حينه.

الشمالي: المشروع يدعم تقليص استهالك المياه الشمالي: المشروع يدعم تقليص استهالك المياه 9797% ويعيد تدويرها% ويعيد تدويرها

حسين العبدالله

»التمييز« تلغي السوابق القضائية بحق مواطن 
من سجالت »الداخلية« و»العدل« 

 على حياته الخاصة
ً
 مصلتا

ً
المحكمة أكدت في حكمها أن بقاء اسمه يمثل سيفا

في حكم قضائي بارز، قضت حسين العبدالله
محكمة التمييز المدنية، برئاسة 
الــمــســتــشــار د. عــبــيــد الــعــجــمــي، 
بــتــأيــيــد حــكــم »الــــدرجــــة األولــــى« 
بإلزام وزارتــي الداخلية والعدل 
بإلغاء كل السوابق القضائية من 
أجهزتهما بحق أحد المواطنين، 
لصدور أحكام نهائية بتبرئته 

من جميع السوابق.
وقالت المحكمة، في حيثيات 
حــكــمــهــا، إن الـــمـــقـــرر قـــانـــونـــا أن 
الحرية الشخصية حق طبيعي 
مــن حــقــوق اإلنــســان الــــواردة في 
المادتين 30 و31 من الدستور، 
ــبـــارهـــا أســــاســــا لــلــحــريــات  ــتـ واعـ
ــا أصــيــال  ــقـ الـــعـــامـــة األخـــــــرى وحـ
لــإلنــســان، وتـــنـــدرج تحتها تلك 
الحقوق التي ال تكتمل الحرية 
الــشــخــصــيــة فـــي غــيــبــتــهــا، ومــن 
بينها حق الفرد في صون كرامته 
والحفاظ على خصوصياته التي 
يحرص على عــدم تدخل الناس 
فــيــهــا بــعــدم امــتــهــانــهــا وانــتــهــاك 
ــــراره فــيــهــا، إعــمــاال لحقه في  أسـ

احترام مناطق خصوصيته.
وتـــــــرجـــــــع وقـــــــائـــــــع الـــقـــضـــيـــة 
ــام دعــــوى  ــ ــ ــمــــواطــــن أقـ إلـــــى أن الــ
ضـــد وكــيــلــي وزارتــــــي الــداخــلــيــة 
والــعــدل بصفتهما، بطلب محو 
وإزالـــة وشطب بيانات األحكام 
ــادرة بــحــقــه فــــي الــقــضــايــا  ــ ــــصـ الـ
الـــجـــزائـــيـــة، والـــمـــقـــيـــدة بــأجــهــزة 
الــوزارتــيــن، وقــال شرحا لدعواه 
إنــه كويتي الجنسية، ومتطوع 
ــة، وســـبـــق  ــيــ ــلــ ــداخــ ــــي وزارة الــ فـ
اتهامه بالقضيتين المذكورتين، 
ته،  وصدر في األولى حكم ببراء
وتــأيــد استئنافيا، وصـــدر قــرار 
بــحــفــظ الــثــانــيــة، وحــكــم الـــبـــراءة 
ــفــــظ ال يـــــعـــــدان مــن  وقــــــــــرار الــــحــ
السوابق القضائية، وتبين له أن 
بياناتهما مازالت ثابتة وظاهرة 
على أنظمة وأجهزة »الداخلية« 
ــه فــي  و»الــــــعــــــدل«، مـــمـــا تــســبــب لــ

أضرار بالغة.

القرار السلبي

وأضــــــــافــــــــت »الـــــتـــــمـــــيـــــيـــــز« أن 
المقرر في قضائها أن لمحكمة 
الموضوع سلطة تحصيل وفهم 
الــواقــع فــي الــدعــوى، وتــقــديــر ما 
ــة وبــيــانــات  ــ يـــقـــدم إلــيــهــا مـــن أدلـ
ــخــــالص مــا  ــتــ ومـــســـتـــنـــدات واســ
تــــراه مــتــفــقــا مـــع واقــــع الـــدعـــوى، 
وأن التعرف على حقيقة طلبات 
الــخــصــوم هــو مــن شـــأن محكمة 
ــمــــوضــــوع، وعـــلـــيـــهـــا أن تــنــزل  الــ
عليها وصفها الحق وتكييفها 
ــيـــم عـــلـــى تــلــك  ــلـ ــانــــونــــي الـــسـ ــقــ الــ
الـــطـــلـــبـــات، بــغــيــر مــعــقــب عليها 
فــي ذلــك متى كــان استخالصها 
ــثــــابــــت فــي  ــه الــ ــلــ ــه أصــ ــ ســـائـــغـــا لـ

األوراق، دون خــروج عن طلبات 
الخصوم، أو استحداث طلبات 

جديدة لم تعرض عليها.
وبينت أن من المقرر في قضاء 
هــذه المحكمة أن دعــوى اإللغاء 
دعــــوى عينية تــوجــه بــاألســاس 
ــإذا انتفى  إلـــى الــقــرار اإلداري، فـ
وجــود القرار انتفى مناط قبول 
ــــوى، وأن الــــقــــرار الــســلــبــي  ــدعـ ــ الـ
يتحدد قوامه ومعناه بما نصت 
عليه الفقرة األخــيــرة من المادة 
4 مـــن الـــمـــرســـوم بــالــقــانــون رقــم 
1981/20 بإنشاء دائرة بالمحكمة 
الكلية لنظر المنازعات اإلدارية 
والمعدل بالقانون رقم 1982/11 
من أنه يعتبر في حكم القرارات 
اإلدارية رفض السلطات اإلدارية 
ــرار  ــاذ قــ ــخــ ــن اتــ أو اقـــتـــنـــاعـــهـــا عــ
 
ً
كـــان مـــن الـــواجـــب اتـــخـــاذه وفــقــا

لــلــقــوانــيــن والــــلــــوائــــح، ومـــــؤدى 
ذلك أن القرار السلبي باالمتناع 
يتمثل فــي امــتــنــاع جهة اإلدارة 
عن إصدار قرار كان من الواجب 
 للقوانين 

ً
عليها إصــــداره وفــقــا

والــلــوائــح، بـــأن يــكــون ثــمــة نص 
قانون أو الئحة يلزمها باتخاذ 
القرار، ومع ذلك تمتنع أو ترفض 
إصـــداره فــي هــذه الحالة يعتبر 
ــنــــاع أو  ــتــ الـــمـــشـــرع أن هـــــذا االمــ
الــرفــض مــن جــانــب جهة اإلدارة 
في حكم القرار السلبي، ويجوز 
لــــــأفــــــراد مـــخـــاصـــمـــتـــه بــــدعــــوى 
اإللـــغـــاء، أمـــا إذا كـــان األمــــر على 
خـــالف ذلـــك، ولـــم يــكــن ثــمــة نص 
قانون أو الئحة يلزم جهة اإلدارة 
ــقــــرار فــإن  بــالــتــدخــل وإصـــــــدار الــ
امتناعها ال يشكل قــرارا سلبيا 
مــمــا يــجــوز الــطــعــن عــلــيــه إلــغــاء 

وتعويضا.

الحرية الشخصية

وتــابــعــت المحكمة: »لــمــا كان 
ذلــــك وكـــانـــت طــلــبــات الــمــطــعــون 
ــــي شــطــب  ــــي دعـــــــــــواه هــ ضـــــــده فــ
ــة جــمــيــع الــبــيــانــات  ــ ومــحــو وإزالـ
المتعلقة بالقضايا سالفة الذكر 
مــــن أنـــظـــمـــة وأجــــهــــزة الــحــاســب 

اآللي للجهات التابعة للطاعنين 
بصفتيهما، فإن موضوع الدعوى 
مــــن الـــمـــســـائـــل الـــتـــي تـــدخـــل فــي 
اختصاص هــذه الــدائــرة، وبهذا 
التكييف تكون الدعوى الماثلة 
بمنأى عن اختصاص المحكمة 
اإلداريـــــة، وبــذلــك يضحى الــدفــع 
بـــــــعـــــــدم اخــــــتــــــصــــــاص مـــحـــكـــمـــة 
الموضوع نوعيا بنظر الدعوى 
عـــلـــى غـــيـــر ســـنـــد مـــــن الـــقـــانـــون 

والواقع جديرا بالرفض«.
وأفـــــادت بـــأن الــمــقــرر قــانــونــا 
ــة حــق  ــيـ أن الــــحــــريــــة الـــشـــخـــصـ
ــان  ــســ ــقــــوق اإلنــ ــــن حــ طـــبـــيـــعـــي مـ
الــــــواردة فـــي الــمــادتــيــن 30 و31 
من الدستور، واعتبارها أساسا 
للحريات العامة األخــرى وحقا 
ــدرج  ــ ــنــ ــ ــال لــــــإلنــــــســــــان، ويــ ــ ــيــ ــ أصــ
ــقـــوق الـــتـــي ال  تــحــتــهــا تـــلـــك الـــحـ
تكتمل الــحــريــة الشخصية في 
غيبتها، ومــن بينها حــق الفرد 
في صون كرامته والحفاظ على 
ــه الــــتــــي يـــحـــرص  ــاتـ ــيـ خـــصـــوصـ
عــلــى عــــدم تـــدخـــل الـــنـــاس فيها 
بعدم امتهانها وانتهاك أسراره 
فــيــهــا إعـــمـــاال لــحــقــه فـــي احــتــرام 
مــنــاطــق خــصــوصــيــتــه، ذلــــك أن 
ثــمــة مــنــاطــق وجــــوانــــب خــاصــة 
بـــالـــفـــرد تــمــثــل اغـــــــوارا ال يصح 
النفاذ إليها، وينبغي دومــا أال 
يقتحمها أحد ضمانا لسريتها 
وصونا لحرمتها، فكل ما يتعلق 
ــــرد جــــــزء مــن  ــفـ ــ بـــخـــصـــوصـــيـــة الـ
كيانه، وال يجوز ألحد أن يناله 
أو يطلع عليه إال بإذنه الصريح.
ــافـــت أن الــمــقــرر قــانــونــا  واضـ
ــتــــور الــكــويــتــي  أيــــضــــا أن الــــدســ
كــفــل حـــق الـــمـــواطـــن فـــي حــريــتــه 
الشخصية فــي الــمــادة 30 منه، 
ــك مــــن صـــون  ــ ــا يــقــتــضــيــه ذلــ ــمـ بـ
كرامته والحفاظ على معطيات 
الـــــحـــــيـــــاة الـــــتـــــي يـــــحـــــرص عــلــى 

عــــدم تــدخــل الـــنـــاس فــيــهــا بــعــدم 
امتهانها وانتهاك أسراره فيها، 
إعــمــاال لحقه فــي احــتــرام حياته 
الخاصة، بما يقف معه الحق في 
الخصوصية قلعة يحتمي فيها 
الــفــرد ضــد تعكير صفو حياته 
الـــخـــاصـــة، ومــــرد ذلــــك أن كـــل ما 
يتعلق بالحياة الخاصة لإلنسان 
هو جزء من كيانه المعنوي، فال 
يجوز ألحد أن يناله أو ينشر عنه 
 
ً
شيئا إال بإذنه الصريح أو وفقا
لــلــقــانــون،... فلكل شخص الحق 
في أن يحجب أســـراره عن أعين 
الناس حتى ال يصبح مضغة في 
 من أحاديثهم 

ً
أفواههم وحديثا

في مجالسهم الخاصة والعامة، 
بل ذهب الفقه والقضاء المقارن 
إلـــى أن الــحــق فــي الخصوصية 
ال يخص حياة الشخص وحده 
فـــــقـــــط، وإنــــــمــــــا يــــخــــص أســــرتــــه 
الــتــي تــتــأثــر بــال ريـــب فــي كشف 
سره... فال غرابة ان كان المشرع 
الدستوري بحرصه على الحفاظ 
وصـــــــــون الــــحــــريــــة الـــشـــخـــصـــيـــة 
ــع الـــحـــق في  ــد رفــ بــمــقــومــاتــهــا قـ
الخصوصية إلى مصاف الحقوق 
الدستورية باعتباره من الحقوق 
الــالزمــة لصفة اإلنــســان. وحيث 
ته  إن حرية اإلنسان وأصل براء
ــه ومـــعـــصـــومـــيـــتـــه  ــتـ ــيـ ــــن نـ ــــسـ وحـ
ــنـــويـــة كــــل ذلـــك  ــة والـــمـــعـ ــاديــ ــمــ الــ
ــتـــي ال يــجــوز  جـــوهـــر كـــرامـــتـــه الـ
العبث بها أو امتهانها بأي حال 

من األحوال.

كشف األسرار

ــتــــت الـــمـــحـــكـــمـــة إلـــــــى أن  ــفــ ولــ
ــم اتـــهـــامـــه  ــ ــعــــون ضـــــــده تــ ــطــ ــمــ الــ
بــالــقــضــايــا الــجــزائــيــة، وتحصل 
عــلــى أحـــكـــام بـــالـــبـــراءة وبــحــفــظ 
ــى  ــة األخـــــــــــــــــرى، ومــــضــ ــ ــيـ ــ ــــضـ ــقـ ــ الـ

عــلــيــهــمــا 19 ســنــة و10 ســنــوات 
على التوالي، وما زالت حواسب 
وأجهزة وزارتي الداخلية والعدل 
تحتفظ ببياناتهما حتى اليوم، 
فال هو مدان فيهما ويحق له رد 
االعــتــبــار الــقــانــونــي أو االتــجــاه 
إلــى رد االعتبار القضائي فيتم 
ــــو فــــي هـــذه  مـــحـــو آثــــارهــــمــــا، وهـ
الحالة يكون في مركز أسوأ ممن 
أدين، وتوافر في حقه شروط رد 
االعــتــبــار ســـواء كــان قانونيا أو 

قضائيا ورد له اعتباره.
وأشــــــــــــــــــارت إلـــــــــــى أن حــــيــــاة 
ــة  ــ ــــاصـ ــــخـ الـــــمـــــطـــــعـــــون ضــــــــــده الـ
وأســـــرارهـــــا أضـــحـــت مــكــشــوفــة، 
وتعطلت مصالحه االجتماعية 
واإلداريــــــة، وقـــد يــنــال أســرتــه ما 
يــنــالــه مــن الــتــشــهــيــر، وأصبحت 
تـــلـــك الـــبـــيـــانـــات ســـيـــفـــا مــصــلــتــا 
عــلــى حــيــاتــه الــخــاصــة وأســـرتـــه 
دون أن يقوم الطاعنان بإزالتها 
ومحوها من سجله الجنائي، فلم 
يكن أمامه في هذه الحالة سوى 
الــلــجــوء إلــــى قــاضــيــه الطبيعي 

بطلباته في دعواه.
ــان ذلـــك  ــ ــا كـ ــدركــــت: »لـــمـ ــتــ واســ
وكــــــــان الــــحــــكــــم الــــمــــطــــعــــون فــيــه 
قـــد قــضــى بــرفــع وإزالـــــة بــيــانــات 
ــزة  ــهــ ــن أجــ ــ ــعــــون ضـــــــده مــ ــطــ ــمــ الــ
المعلومات والتسجيل الجنائي 
فــي القضيتين سالفتي الــذكــر، 
وإزالة جميع البيانات المتعلقة 
ــهــــات الـــتـــابـــعـــة  بـــهـــمـــا لــــــدى الــــجــ
للطاعنين بصفتيهما عــلــى ما 
ــان هــذا  ــ خــلــص إلـــيـــه الــحــكــم، وكـ
من الحكم استخالصا سائغا له 
أصله الثابت باألوراق، ويتضمن 
الرد المسقط لما يثيره الطاعنان 
بالوجه األول من سبب الطعن، 
ــــذي ال يــعــدو أن يــكــون جــدال  والـ
موضوعيا فيما تستقل بتقديره 

محكمة الموضوع«.

المستشار عبيد العجمي

بقاء اسمه 
بالسجالت يجعله 
في مركز أسوأ مما 

 فله 
ً
إذا كان مدانا

حق رد اعتباره

انتهت إلى عدم 
جواز االحتفاظ 

بالبيانات 
لتعارضها مع حق 

الخصوصية

h.alabdullah@aljarida.com
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26.9 مليار دينار قيمة تعامالت الشيكات المصرفية في 2022
ً
43.5% نمو المدفوعات اإللكترونية في الكويت إلى 14.5 مليارا

ســجــلــت قــيــمــة الــشــيــكــات الــمــقــدمــة 
 في العام 

ً
للبنوك داخــل الكويت نموا

الـــمـــاضـــي بــنــســبــة 1.6 فــــي الـــمـــئـــة، إذ 
بلغت قيمة الشيكات الصحيحة التي 
تم اعتمادها في المعامالت التجارية 
26.929 مليار دينار مقارنة مع 26.504 

 لعام 2021.
ً
مليارا

وبــلــغــت قيمة الــشــيــكــات المرتجعة 
لعدم وجود رصيد 59.8 مليون دينار، 
 للمصارف 

ً
إذ تــم تــقــديــم 3962 شــيــكــا

دون أن يقابلها رصيد مالي بالقيمة 
 
ً
ــــالق 558 حــســابــا ــم إغــ ــ الــــمــــحــــددة، وتـ

درت قيمة 
ُ
بسبب ارتجاع الشيكات، وق

الــشــيــكــات الــمــصــدرة عــلــى الحسابات 
التي تم إغالقها بنحو 30 مليون دينار. 
ــى أن  ــ ــيـــر مــــصــــادر مــطــلــعــة إلــ وتـــشـ
ــتـــهـــاون فــــي عــمــلــيــات  الـــمـــصـــارف ال تـ
الــتــالعــب بــالــشــيــكــات أو اســتــخــدامــهــا 
كوسيلة تــأجــيــل وتــســويــف فــي ســداد 

اســتــحــقــاقــات الــغــيــر، إذ ســيــتــم شطب 
وإغــالق الحسابات التي تستخدم في 

هذه الممارسات. 
في سياق آخــر يؤشر على تراجع 
دورة الــكــاش يــقــابــلــه نــمــو هــائــل في 
تعامالت التجارة اإللكترونية، كشفت 
بيانات السوق الكويتي للتعامالت 
عــبــر الــمــواقــع اإللــكــتــرونــيــة أن نسبة 
النمو بلغت في 2022 نحو 43.5 في 
المئة، وهي من بين أعلى نسب النمو 
ــــط نتيجة  فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق األوسـ
اإلقبال على الخدمات التكنولوجية 
الـــحـــديـــثـــة ووفـــــــرة األرصــــــــدة نــتــيــجــة 
 بكثير من الدول 

ً
ارتفاع الدخل قياسا

األخرى.
وســجــلــت قــيــمــة الــمــعــامــالت عبر 
المواقع االلكترونية العام الماضي 
14.587 مـــلـــيـــار ديــــنــــار مـــقـــارنـــة مــع 
10.159 مليارات لعام 2021، وسجل 

ــام 2022 أعــلــى  ــيـــر مـــن عــ الـــربـــع األخـ
نــســبــة نــمــو بنسبة 35.4 فــي الــمــئــة، 
بعد عمليات التشغيل الفعلي لخدمة 

أبل باي »APPLE PAY«، إذ تم إطالق 
الــتــشــغــيــل الـــتـــجـــريـــبـــي فــــي أكـــتـــوبـــر 
الماضي، وسيكون اإلطـــالق الفعلي 

مطلع ديسمبر، والقت الخدمة وقتئذ 
 من العمالء.

ً
إقبااًل كبيرا

وتــشــهــد الــتــعــامــالت الــمــالــيــة عبر 
 
ً
 متسارعا

ً
المواقع اإللكترونية نموا

 مع توافر البنية التحتية 
ً
خصوصا

الــتــقــنــيــة والـــخـــدمـــات الــرقــمــيــة الــتــي 
توفرها البنوك من جهة، كذلك دخول 
عدد من الشركات المحلية على خط 
تـــقـــديـــم خــــدمــــات مـــســـانـــدة وتــوفــيــر 
 إطالق المزيد 

ً
عمليات ربط، وأيضا

مــن الــخــدمــات لــلــشــركــات والــمــتــاجــر 
بشتى أنواعها. 

والـــمـــتـــوقـــع أن تــــواصــــل عــمــلــيــات 
التجارة اإللكترونية ازدهارها ونموها 
مع دخول غوغل باي، بعد أن نجحت 
سامسونغ وأبل بشكل كبير، إذ يعتبر 
سوق الكويت من أهم وأبــرز األسواق 
التي تحظى باهتمام أكبر الشركات 

العالمية. 

في المقابل، قالت مصادر مصرفية، 
إن نــشــاط ســـوق الــمــدفــوعــات الرقمية 
يمضي بشكل كبير وينمو بمعدالت 
مــتــســارعــة، مـــؤكـــدة أن الــبــنــوك كــانــت 
مستعدة منذ سنوات وجاهزة بالبنية 
ــذلـــك بـــالـــكـــوادر  الــتــحــتــيــة الـــمـــالئـــمـــة كـ
والكفاءات، مما ساعد على نمو الخدمة 
واستيعاب عمليات وأعمال الشركات 

وتنفيذها بأمان.
ــادر، أن نــســبــة  ــمــــصــ  وأوضــــحــــت الــ
الــنــمــو الــتــي شــهــدهــا الـــعـــام الــمــاضــي 
كانت بمنزلة تأكيد عملي على المرونة 
العالية في استيعاب متطلبات التحول 
 
ً
 استراتيجيا

ً
الرقمي الذي أصبح خيارا

لــكــل األعــمــال واألنــشــطــة االقــتــصــاديــة، 
ــى الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة تـــواكـــب  ــتـ وحـ
 من 

ً
 كبيرا

ً
ا هذا التحول وميكنت جــزء

أعمالها وعملياتها.

انخفض سعر برميل النفط الــكــويــت 2.15 
 فــي تـــداوالت أمس 

ً
دوالر، ليبلغ 82.50 دوالرا

 في تداوالت 
ً
األول الثالثاء، مقابل 84.65 دوالرا

 لــلــســعــر الــمــعــلــن مـــن مــؤســســة 
ً
ــا ــقـ االثـــنـــيـــن، وفـ

البترول الكويتية.
وفي األسواق العالمية، استقرت أسعار النفط 
ـــب األســــواق 

ّ
ــام صــبــاح أمــــس، مـــع تـــرق بــشــكــل عـ

الجــتــمــاع »أوبــــــك« وحــلــفــائــهــا، وقـــــرار مجلس 
االحتياطي االتحادي )المركزي األميركي( بشأن 
أسعار الفائدة وبيانات حكومية أميركية عن 

مخزونات الخام والوقود.
 ،

ً
ونزلت العقود اآلجلة لخام برنت 11 سنتا

 للبرميل، 
ً
بما يعادل 0.1 بالمئة إلى 85.35 دوالرا

في حين زادت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس 
الوسيط األميركي 8 سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 

 للبرميل.
ً
78.95 دوالرا

وقـــــال الــمــحــلــل فـــي »بـــــي. فــــي. إم«، ستيفن 
برينوك، إن التوقعات برفع أقل ألسعار الفائدة 

ساعدت على خفض مؤشر الـــدوالر، مما دعم 
أســـعـــار الـــنـــفـــط، إذ يــجــعــل انـــخـــفـــاض الـــــدوالر 
الــخــام أرخــص بالنسبة للمشترين الحائزين 

عمالت أخرى.
واتجهت األنظار إلى االجتماع الذي عقدته 
أمس، منظمة البلدان المصدرة للبترول )أوبك( 
وحلفاء من بينهم روسيا، في إطار ما ُيعرف بـ 
»أوبك+«، ويتوقع أن تبقي الدول المنتجة على 

مستويات اإلنتاج المتفق عليها في نوفمبر.
ــه »رويــــتــــرز« أن إنــتــاج  ــرتـ ــر مــســح أجـ ــهـ وأظـ
»أوبــك« النفطي تراجع في يناير مع انخفاض 
في الصادرات العراقية وعدم تعافي اإلنتاج من 
نيجيريا، إذ قل إنتاج 10 دول أعضاء في »أوبك« 
 عــن الكميات 

ً
بــمــقــدار 920 ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا

المستهدفة بموجب اتفاق »أوبك+«.
وهذا العجز أكبر من مثيله في ديسمبر، الذي 

.
ً
بلغ 780 ألف برميل يوميا

وأظهرت بيانات من معهد البترول األميركي، 

 لمصادر في السوق، أن مخزونات الواليات 
ً
وفقا

المتحدة مــن النفط الــخــام ارتفعت بنحو 6.3 
ماليين برميل، بما يفوق المتوقع في األسبوع 

المنتهي في 27 يناير.
وقـــد عــّبــر الــبــيــت األبــيــض عــن غضبه أمــس 
ــــاح الــقــيــاســي الــذي  األول، بسبب صــافــي األربـ
حققته »إكسون موبيل« في 2022، والبالغ 56 
مليار دوالر، وهــو رقــم تاريخي ليس للشركة 

فحسب، بل لقطاع النفط الغربي بأكمله.
م شركات النفط الكبرى 

ّ
ومن المتوقع أن تحط

أرقـــامـــهـــا الــقــيــاســيــة الــســنــويــة بــفــضــل ارتـــفـــاع 
األســـعـــار وتـــزايـــد الــطــلــب، مــمــا يــرفــع أربــاحــهــا 

مجتمعة إلى حوالي 200 مليار دوالر. 
واجــتــذب هــذا المستوى المرتفع انتقادات 
متجددة لقطاع النفط وأثار دعوات لمزيد من 
الـــدول بــفــرض مــزيــد مــن الــضــرائــب على أربــاح 

الشركات.
وقـــال البيت األبــيــض، فــي بــيــان، إن هامش 

ربــح »إكــســون« مثير للغضب، في الوقت الذي 
 قــيــاســيــة مرتفعة 

ً
يــدفــع األمــيــركــيــون أســــعــــارا

للحصول على الوقود. وانتقد البيان محاوالت 
 
ً
دما

ُ
الجمهوريين في مجلس النواب للمضي ق

في سياسات تهدف لدعم قطاع النفط.
وأضــــاف الــبــيــت األبـــيـــض: »تــقــاريــر األربــــاح 
األحــــدث تــوضــح أن شــركــات الــنــفــط لــديــهــا كل 
ما تحتاجه، بما في ذلك أرباح قياسية وآالف 
الــمــوافــقــات غير المستخدمة لــزيــادة اإلنــتــاج، 
لكنها تــخــتــار بـــداًل مــن ذلـــك أن تــســتــخــدم تلك 
األربــــــاح فـــي مــــلء جــيــوب مــســؤولــيــهــا وحــمــلــة 
األسهم، في حين يلتمس الجمهوريون بمجلس 
ــر لــحــمــايــتــهــا مـــن أي  ــ الـــنـــواب الـــعـــذر تــلــو اآلخـ

لة«. مساء
وردت المديرة المالية لـ »إكــســون«، كاثرين 
ميكلز، على االنتقادات المتزايدة بسبب األرباح 
الــطــائــلــة لــلــقــطــاع، قــائــلــة إن الــحــل ال يكمن في 

زيادة الضرائب.

ارتفاع مؤشَري البورصة العام واألول بنسب جيدة
السيولة 35.7 مليون دينار... وسهم »الوطني« يقود الجلسة إلى المنطقة الخضراء

● علي العنزي
سجل مؤشرا بورصة الكويت 
 
ً
ــام واألول نــمــوا ــعـ الــرئــيــســيــان الـ
 خـــالل تعامالتها أمــس، 

ً
واضــحــا

ــع مـــؤشـــري الــســوق  ــراجـ مــقــابــل تـ
ــيـــســـي 50، وربــــح  الـــرئـــيـــســـي ورئـ
مــؤشــر الــســوق الــعــام نسبة 0.41 
فـــي الــمــئــة تـــعـــادل 30.04 نــقــطــة، 
لــيــقــفــل عـــلـــى مـــســـتـــوى 7307.33 
نقاط بسيولة جيدة ولكنها أقل 
من سيولة أمــس األول، هي 35.7 
مليون دينار، تداولت 132.2 مليون 
سهم تمت عبر 8559 صفقة، وتم 
 ارتفع منها 45 

ً
تــداول 111 سهما

، وتراجع 46، بينما استقر 
ً
سهما

 دون تغيير، وكان الدعم 
ً
20 سهما

من مكونات السوق األول، بقيادة 
سهم البنك الوطني، ليربح مؤشر 
السوق األول نسبة 0.56 في المئة 
تـــعـــادل 45.01 نــقــطــة ليقفل على 
مستوى 8130.42 نقطة بسيولة 
بلغت 26.5 مليون دينار تداولت 
57 مليون سهم عبر 4731 صفقة، 

 مــــن مــكــونــات 
ً
وربـــــــح 13 ســـهـــمـــا

، مقابل 
ً
السوق األول الـ 25 سهما

ــرار 5  ــقــ ــتــ ــم، واســ ــهــ ــارة 7 أســ خــــســ
دون تغير.

ــي الــمــقــابــل، خــســر مــؤشــر   وفــ
الــســوق الرئيسي نسبة 0.16 في 
المئة تــعــادل 9 نقاط ليقفل على 
مستوى 5614.36 نقطة بسيولة 
كبيرة بلغت 9.2 ماليين ديــنــار، 
تـــداولـــت 75.1 مــلــيــون ســهــم عبر 
3828 صفقة، وتم تداول 86 سهم 
 منها 

ً
في السوق الرئيسي رابحا

، بينما تراجعت أسعار 
ً
32 سهما

 دون 
ً
، واستقر 15 سهما

ً
39 سهما

تغيير.

جلسة إيجابية 

استمرت عمليات الشراء التي 
انتهت إليها جلسة أمــس األول، 
في بورصة الكويت، وكانت البداية 
ــعـــت الـــمـــؤشـــرات  ــفـ ــراء، وارتـ خــــضــ
وأســــعــــار األســـهـــم الـــقـــيـــاديـــة ذات 
ــيـــولـــة كـــبـــيـــتـــك، وأجــيــلــيــتــي،  الـــسـ

والوطني، وزين، لكنها لم تستمر 
، إذ اســتــســلــمــت لعمليات 

ً
كـــثـــيـــرا

ــاح كــانــت واضــحــة على  جــنــي أربــ
سهم بيتك، وهو الذي كان األكثر 
 خالل جلسة يوم الثالثاء، 

ً
ارتفاعا

وفي المقابل، بدأت عمليات شراء 
على سهم بنك الــكــويــت الوطني 
ليعوض خسائره التي تعرض لها 
خــالل الجلسة السابقة، ويستمر 
 
ً
 أداء إيــجــابــيــا

ً
فـــي الــنــمــو مــحــقــقــا

بنسبة 1.6 في المئة.
 وكان سهم بنك وربة األفضل 
بـــيـــن األســــهــــم ذات الـــســـيـــولـــة في 
ــــوق األول، وربـــــــح نـــســـبـــة 2  ــــسـ الـ
ـــ 10  فـــي الــمــئــة، وتـــقـــدم لــقــائــمــة الــ
األفــضــل ســيــولــة، واكــتــفــى سهما 
زيـــــن وأجـــيـــلـــيـــتـــي بــنــمــو بــنــســبــة 
ــــت مــكــاســب  ــانـ ــ ــئــــة، وكـ ــمــ ــــي الــ 1 فـ
»بــوبــيــان« و«الــدولــي« أقــل، وحقق 
سهم مشاريع أفضل أداء بالسوق 

األول بنسبة 3.5 في المئة، بينما 
تراجع سهم »إس تي ســي«، وهو 
الممثل الــدائــم خـــالل هـــذا الشهر 
للسوق الرئيسي في قائمة األفضل 
، وخسر 

ً
 قــاســيــا

ً
ســيــولــة، تــراجــعــا

3.3 في المئة، كما تراجعت أسهم 
وطنية عقارية، وصالحية، وجي 
إف إتـــــش، والـــتـــجـــاريـــة، لتنتهي 
الــجــلــســة خـــضـــراء عــلــى مــســتــوى 
السوق العام واألول، وحمراء على 
مستوى مؤشري السوق الرئيسي، 

ورئيسي 50.
وتـــــــبـــــــايـــــــن أداء مــــــــؤشــــــــرات 
ــتـــعـــاون  أســــــــواق دول مـــجـــلـــس الـ
الـــخـــلـــيـــجـــي الـــمـــالـــيـــة، إذ ربــحــت 
ــرات اإلمـــــــــــــارات والـــكـــويـــت  ــ ــؤشــ ــ مــ
وعمان، وتراجعت مؤشرات قطر 
والــســعــوديــة والــبــحــريــن، وكــانــت 
الـــخـــســـارة قــاســيــة عــلــى مــســتــوى 
مؤشر قطر للجلسة الثانية على 
الـــتـــوالـــي بــنــســبــة 1.2 فـــي الــمــئــة، 
وكانت أسعار النفط تتداول فوق 
 للبرميل على 

ً
مستوى 85 دوالرا

مستوى برنت القياسي.

محمد اإلتربي

تراجع هامشي للسوق الكويتي خالل يناير
»المركز«: 1.7% ارتفاع مؤشر »ستاندرد آند بورز« لدول مجلس التعاون

قال المركز المالي الكويتي »المركز«، 
ــــواق  فــــي تـــقـــريـــره الـــشـــهـــري عــــن أداء أسـ
األسهم الخليجية لشهر يناير 2023، أن 
 
ً
 هامشيا

ً
السوق الكويتي شهد تراجعا

خــــالل الــشــهــر، بــخــســارة شــهــريــة بلغت 
نسبتها 0.2 في المئة. 

ــي بـــورصـــة  ــ ــقــــطــــاعــــات فـ ومــــــن بـــيـــن الــ
ــان مــؤشــر قــطــاع االتــصــاالت  الــكــويــت، كـ
والقطاع المصرفي الــرابــح األكبر خالل 
الشهر بارتفاع وصل إلى 1.4 في المئة 
و1.1 في المئة على التوالي، بينما خسر 
الــقــطــاع الــصــنــاعــي 9.2 فــي الــمــئــة خــالل 

يناير.
 ومن بين شركات السوق األول، حقق 
سهم أالفكو وسهم بنك الكويت الدولي 
أكبر مكاسب خالل الشهر بنسبة 5.4 في 
المئة و3.6 في المئة على التوالي، وكان 
التراجع األكبر لسهمي أجيليتي وطيران 

الجزيرة بنسبة 17.9 في المئة و14.7 في 
المئة على التوالي.

ورفع بنك الكويت المركزي سعر الفائدة 
بمقدار 50 نقطة أساس من 3.5 في المئة 
إلـــى 4.0 فـــي الــمــئــة فـــي يــنــايــر، قــبــل أيـــام 
مــن االجــتــمــاع الــشــهــري الــمــقــرر لمجلس 

االحتياطي الفدرالي األميركي. 
 لتوقعات األمـــم المتحدة، فمن 

ً
ووفــقــا

المتوقع أن ينمو الناتج المحلي اإلجمالي 
الحقيقي للكويت بنسبة 2.8 فــي المئة، 
بينما ُيقدر التضخم في البالد بنسبة 3.2 

في المئة في عام 2023. 
وانخفض معدل التضخم في الكويت 
خــالل ديسمبر إلــى 3.15 فــي المئة على 
أساس سنوي، بنسبة أقل بصورة طفيفة 
مــنــه فــي نــوفــمــبــر الــمــاضــي بنسبة 3.18 

في المئة. 
ومـــــن جـــانـــبـــهـــا، أكـــــــدت وكــــالــــة فــيــتــش 

على نــظــرة مستقبلية مستقرة للكويت 
بتصنيف ائتماني عند -AA، الفتة إلى 

قوة الرصيد المالي.
وعــلــى صعيد المنطقة، ارتــفــع مؤشر 
ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس 
 )S&P GCC Composite( التعاون الخليجي
بنسبة 1.7 في المئة خالل الشهر، وسجل 
المؤشر العام لسوق أبوظبي أكبر تراجع 
في يناير بنسبة 3.9 في المئة، على خلفية 
التراجع الكبير في أداء سهم بنك أبوظبي 
األول، الذي كانت نتائجه للربع األخير من 

2022 أقل من المتوقع. 
وكــان مؤشرا ســوق السعودية وسوق 
قطر الرابح األكبر بنسبة 3 في المئة و2.4 
في المئة على التوالي خالل الفترة نفسها، 
بدعم نتائج أعلى مــن المتوقع حققتها 

الشركات القيادية في السوقين.

»كامكو إنفست«: المؤشر الخليجي يستهل 
2023 بأداء إيجابي وسط اتجاهات متباينة

شــهــدت أســــواق األســهــم فــي دول مجلس 
 مــنــذ بــدايــة 

ً
الــتــعــاون الخليجي أداًء متقلبا

العام الجديد وكانت االتجاهات متباينة عبر 
األسواق المختلفة. 

كــمــا أنـــه فــي يــنــايــر 2023، وحــســب تقرير 
صـــادر عــن شــركــة »كــامــكــو إنــفــســت«، اتــخــذت 
 لــمــا شهدته 

ً
 تــمــامــا

ً
ــواق أداء مــعــاكــســا ــ األســ

على مدار العام 2022 بأكمله، وسط تسجيل 
بعض األسواق التي منيت بأداء ضعيف العام 
الماضي )السعودية وقطر( مكاسب إيجابية 
قوية خــالل الشهر، مما ساهم في تعويض 
بعض الخسائر التي شهدها عدد من األسواق 
األخرى التي تفوقت في أدائها العام الماضي 

)أبوظبي وعمان(. 
وتمثل األثر الصافي لتلك االتجاهات على 
مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في 
تسجيل مؤشر مــورغــان ستانلي الخليجي 

لنمو بنسبة 1.5 في المئة في يناير 2023.
وكان مؤشر السوق السعودي األفضل أداًء 
على مستوى المنطقة، إذ ارتفع بنسبة 3.0 
في المئة في ظل تسجيله مكاسب منذ بداية 
الشهر. وجاءت قطر في المرتبة الثانية بنمو 
بلغت نسبته 2.4 في المئة، تليها البحرين 

التي سجلت مكاسب بنسبة 1.7 في المئة.
وعلى صعيد البورصات المتراجعة، جاءت 
بـــورصـــة أبــــو ظــبــي فـــي الــــصــــدارة، بــخــســائــر 
شهرية بنسبة 3.9 فــي المئة، تليها كــل من 
عــمــان ودبـــي بــتــراجــع بلغت نسبته 3.2 في 

المئة و1.0 في المئة، على التوالي. 
أما بالنسبة لألداء القطاعي، فقد تفوق أداء 
 بنسبة 8.2 

ً
 شهريا

ً
قطاع التأمين وسجل نموا

في المئة، تبعه كل من مؤشري قطاع إنتاج 
األغذية )6.8 في المئة( وقطاع تجزئة األغذية 
واألدوية )6.1 في المئة(، في حين كان قطاع 

المالية المتنوعة الخاسر األكبر بنسبة 3.3 
في المائة.

مــن جهة أخـــرى، واصــلــت أســـواق األسهم 
العالمية تعافيها خــالل الشهر بعد تراجع 
مــعــدل التضخم عــن المستوى المتوقع في 
الـــواليـــات الــمــتــحــدة، مــمــا ســاهــم فـــي تعزيز 
التوقعات بــأن مجلس االحتياطي الفدرالي 
األميركي سيرفع سعر الفائدة بوتيرة أكثر 
 فــي الــســابــق. إضافة 

ً
 مما كــان متوقعا

ً
بطئا

إلــــى ذلــــك، أدت بــعــض الــبــيــانــات اإليــجــابــيــة 
من االقتصاد الصيني إلى زيــادة معنويات 
ــة. ووصـــــل  ــيــ ــالــ ــمــ الــــتــــفــــاؤل فـــــي األســـــــــــواق الــ
مؤشر مــورغــان ستانلي العالمي إلــى أعلى 
مستوياته المسجلة مــنــذ أغــســطــس 2022، 
لكنه خسر بعض مكاسبه مع نهاية الشهر 
 بنسبة 

ً
لينهي تــداوالت يناير 2023 مرتفعا

7.0 في المئة. 

أخبار الشركات

»التمدين« ترفع حصتها في 
»التطوير العقاري« إلى %99.9

قــامــت شــركــة التمدين االستثمارية بــزيــادة 
حصتها في رأسمال شركة التمدين للتطوير 
العقاري المقفلة عن طريق شراء حصة إضافية 
قــدرهــا 52% مــن أطـــراف ذات صلة بقيمة 7.8 
ماليين دينار، اذ يصبح إجمالي ما تملكه شركة 
الــتــمــديــن االســتــثــمــاريــة فــي رأســمــال »التمدين 

للتطوير« ما يقارب %99.99.
وعن األثر المالي لتلك المعلومة الجوهرية، 
أوضـــحـــت »الـــتـــمـــديـــن« أنــــه يــتــمــثــل فـــي تغيير 
تــصــنــيــف االســتــثــمــار فـــي شـــركـــات زمــيــلــة إلــى 
 من الربع 

ً
استثمار في شركات تابعة اعتبارا

األول عام 2023.

»كابالت« تتسلم طلب شراء
بـ 3.9 ماليين دينار

تسلمت مجموعة الخليج للكابالت والصناعات 
الكهربائية طلب شــراء مــن أحــد العمالء؛ لتوريد 
كــابــالت ضــغــط مــتــوســط ومنخفض بقيمة 3.91 
ماليين ديــنــار. وتوقعت »كــابــالت« تحقيق أربــاح 
تشغيلية بنسبة تتراوح بين 4% و6% خالل الربع 

األول من عام 2023.

»الدولي« يوافق على بيع أرض فضاء 
بـ 5 ماليين دينار

وافق مجلس إدارة بنك الكويت الدولي على 
الكتاب المقدم للبنك بخصوص الرغبة في شراء 
قطعة أرض فــضــاء مملوكة للبنك فــي منطقة 
الضجيج – دولة الكويت مقابل 5 ماليين دينار، 

على أن يتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة.
وأوضح البنك، أنه في حال إتمام اإلجراءات، 
فسوف يتحقق ربــح متوقع بمبلغ 2.5 مليون 
ــات الــمــالــيــة  ــانـ ــيـ ــبـ ــار، ســتــنــعــكــس عـــلـــى الـ ــ ــنـ ــ ديـ
المرحلية المكثفة المجمعة لــلــربــع األول من 

عام 2023.
جدير بالذكر أنه ليس من الضرورة أن يكون 
 إال 

ً
 على نتائج البنك حاليا

ً
هذا األمر مؤشرا

بعد انتهاء مدققي الحسابات الخارجيين من 
أعمال المراجعة وموافقة الجهات المختصة 
عــلــى الــبــيــانــات الــمــالــيــة الــمــرحــلــيــة المكثفة 

المجمعة«.

 لخدمات األفراد 
ً
»وربة«: القطامي رئيسا

أفــاد بنك وربــة بتعيين أحمد القطامي في 
منصب رئيس المجموعة المصرفية لألفراد 
 من 1 فبراير 2023، بعد الحصول على 

ً
اعتبارا

موافقة بنك الكويت المركزي.

البيت األبيض ينتقد »إكسون« بسبب أرباح سنوية قياسيةالبيت األبيض ينتقد »إكسون« بسبب أرباح سنوية قياسية
ب األسواق لقرارات »المركزي« األميركي و»أوبك«

ّ
• البرميل الكويتي ينخفض 2.15 دوالر إلى 82.50  • النفط يستقر مع ترق

https://www.aljarida.com/article/13058
https://www.aljarida.com/article/13059
https://www.aljarida.com/article/13060
https://www.aljarida.com/article/13061
https://www.aljarida.com/article/12991


العدد 5251 / الخميس 2 فبراير 2023م / 11 رجب 1444هـ

ةديرجلا•
economy@aljarida●comاقتصاد ٨

الصقر: هجمة شرسة وغير مبررة على »الغرفة«
• »جهودها مستمرة في تمثيل القطاع الخاص ودعمه وعليه الوقوف إلى جانبها«

• على هامش المنتدى االقتصادي القانوني بين أوروبا والكويت ومستثمري دول »التعاون« 

طــالــب رئــيــس غــرفــة تــجــارة وصــنــاعــة الــكــويــت، محمد 
الــصــقــر، الــقــطــاع الــخــاص بــالــوقــوف الــى جــانــب »الــغــرفــة« 
ضد الهجمة الشرسة وغير المبّررة التي تتعّرض لها، 
في استهداف واضح لوأد دورها في دعم القطاع الخاص. 
وأكــــد الــصــقــر، فــي كلمته أمــــام الــمــنــتــدى االقــتــصــادي 
القانوني بين أوروبا والكويت ومستثمري دول مجلس 
التعاون، أن ما تتعرض له »الغرفة« يضّر بالقطاع الخاص 
 إلى أن فريق »الغرفة« استعرض 

ً
والكويت بشكل عام، الفتا

أهمية دورها أمام مجلس األمة قبل 10 أيام، في إطار شرح 
دورها المحوري في تطوير القطاع الخاص، و«نحن باقون 

ومستمرون في تمثيل ودعم القطاع الخاص«.
 أن تقبل غرفة التجارة على 

ً
وقال الصقر: ليس غريبا

المشاركة في هذا المنتدى الثنائي التخصص، بل الغريب 
 تــفــعــل، فــنــحــن هــنــا فـــي حــضــرة الــقــانــون واالقــتــصــاد 

ّ
أال

؛ والقانون هو سبب نشوء غرف التجارة في العالم، 
ً
معا

واالقتصاد هو هدف هذا الوجود.
وبّين أنه قبل 4 قرون وأكثر، كانت في ميناء مرسيليا 
الفرنسي غرفة منزوية هاربة من ضوضاء المكان، يلتقي 
فيها ممثلو شركات المالحة والتأمين وأصحاب البضائع، 
لمعالجة ما ينشأ بينهم من قضايا ومنازعات، وكان ما 
يتوصل إليه المجتمعون يعد بمنزلة قرار نهائي تلتزم 
 للعرف والعادة وأصول التعامل.

ً
به األطراف كافة، احتراما

ورأى أن هذا المنتدى يتيح فرصة مناسبة لكي تؤكد 
، وهو أن تأخذ الكويت بما 

ً
الغرفة ما سبق أن طرحته مرارا

أخذت به العديد من الدول لتطوير وترشيد عملية بناء 
التشريعات االقتصادية، من خالل إعداد تقييم تحليلي 
عة للتشريع المقترح على الصعيدين 

ّ
للنتائج المتوق

االقــتــصــادي والمجتمعي، يــبــّيــن أهــــداف هـــذا التشريع، 
والــبــدائــل الــمــتــاحــة، وانــعــكــاســاتــه عــلــى الــمــالــيــة الــعــامــة، 
 عن آثاره على 

ً
وعلى تنافسية االقتصاد الوطني، فضال

المواطنين وعلى قطاع األعمال. 
وقّدر رئيس الغرفة المطالبات التي خضعت للتحكيم 
التجاري من المركز المتخصص منذ عــام 1999 بنحو 
 إلى أن 

ً
300 دعوى تحكيمية بقيمة ملياَري دوالر، الفتا

 
ً
 لمعايير فنية بعيدا

ً
عمليات التحكيم التجاري تتم وفقا

عن أروقة القضاء.
وأفاد بأنه في مسيرة الغرفة، منذ أول أيامها، قبل 64 
 كان نشاط التحكيم واللجنة المتخصصة هو فاتحة 

ً
عاما

 لدور أهل السالفة في تسوية 
ً
أنشطتها، إعمااًل وتطويرا

المنازعات التجارية من خــالل لجنة التحكيم التجاري 
والتعريفات، التي تطورت عــام 1999 إلــى مركز الكويت 
للتحكيم الــتــجــاري، الـــذي يعمل تــحــت مظلة »الــغــرفــة«، 
ويشرف عليه مجلس أمناء مستقل، ويقّدم كل التسهيالت 
 عن 

ً
الفنية واللوجستية لحل المنازعات التجارية بعيدا

أروقــة المحاكم، دون أن يتدخل في العملية التحكيمية 
ذاتها. 

وأردف الصقر: ال يصل أي مشروع أو مقترح تشريعي 
اقتصادي إلى مرحلة المناقشة النيابية إال بعد أن يتوافر 
مثل هــذا التقييم للسلطتين، اللتين يبقى لهما كامل 
الحق في مــراعــاة أو عــدم مــراعــاة مخرجات هــذا التقييم 

وتوصياته.
ولفت إلــى أنــه »ال غنى عــن التعريف بأهمية العالقة 
الــكــويــتــيــة - الــفــرنــســيــة، الــتــي تـــعـــززت عــلــى مـــر السنين 
مــن خــالل الــتــعــاون الــوثــيــق بين مختلف جــوانــب العمل 
والتمويل واألنشطة القانونية، وما نشأ عنه من عالقة 
اقتصادية فــريــدة، حيث تجاوز حجم التجارة الثنائية 
مــلــيــار دوالر، وتـــجـــاوزت االســتــثــمــارات الــمــشــتــركــة 550 

مليونا عام 2021«.
وأشــــار إلـــى أنـــه مــن الــمــشــجــع والــمــفــيــد أن نــشــيــر إلــى 
 فــي الكويت 

ً
 استراتيجيا

ً
أن هــنــاك حــوالــي 38 مــشــروعــا

ل كل منها فرصة جذابة وفريدة 
ّ
مخصصة للشراكة، يمث

للشركات الفرنسية بما تتمتع به من خبرة في السوق 

الــعــربــيــة والــخــلــيــجــيــة، وبــمــا تملكه مــن تقنيات حديثة 
تؤهلها لمنافسة جاّدة، ويمكن لهيئة تشجيع االستثمار 

 في هذا الصدد.
ً
 فاعال

ً
أن تلعب دورا

شراكة نموذجية 

بدوره، ذكر رئيس اتحاد الشركات االستثمارية، صالح 
السلمي، أن فرنسا والكويت تشتركان في شراكة نموذجية 
تقوم على التقدير والتعاون والوفاق، إضافة إلى التجارة، 
 في العديد من المجاالت األخرى، 

ً
ويتعاون البلدان أيضا

بما في ذلك الثقافة، والتعليم، والطبابة، والدفاع.
وأضــــاف السلمي أن فــرنــســا والــكــويــت أقــامــتــا عالقة 
تـــجـــاريـــة مـــتـــبـــادلـــة، حــافــظــتــا مــــن خـــاللـــهـــا عـــلـــى عــالقــة 
اقتصادية قوية، حيث تجاوز التبادل التجاري السنوي 
 أن كال البلدين استفاد بشكل 

ً
700 مليون دوالر، مبينا

كبير من تبادل مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، 
بما في ذلــك المتعلقة بالنقل والبناء، واألزيـــاء، وقطاع 

النفط، والغاز.
 في 

ً
وبّين أن أكثر من 20 شركة فرنسية تعمل حاليا

 متضافرة لتسهيل تحقيق رؤية 
ً
الكويت، وتبذل جهودا

الــكــويــت 2035، وإضــافــة إلــى ذلـــك، تــقــوم أكــثــر مــن 2400 
شركة فرنسية بتقديم الخدمات والتصدير إلى الكويت.

وذهــــب إلـــى أن هـــذا الملتقى »ُيــعــد فــرصــة الكــتــشــاف 
الفرص االستثمارية العديدة التي تقّدمها بلداننا لنسهم 
 إلى أن 

ً
في بناء أوطاننا ونشهد على تطورها«، مشيرا

هناك العديد من الفرص االستثمارية للشركات الفرنسية 
لعملها في الكويت، والتي ستكون مفيدة لتنمية البالد، 
وتشمل هــذه الفرص مشاريع البنية التحتية وتطوير 
الــطــاقــة الــمــتــجــددة، مــمــا يــوفــر منصة كــبــيــرة للشركات 

الفرنسية لتقديم مساهمة ملموسة للكويت.
وقـــــال الــســلــمــي: »فــــي الــمــقــابــل يــنــظــر الــمــســتــثــمــرون 
الــكــويــتــيــون إلـــى فــرنــســا عــلــى أنــهــا وجــهــة اســتــثــمــاريــة 
جذابة بسبب بنيتها التحتية المتطورة، والقوى العاملة 
الــمــاهــرة، والــمــنــاخ الــســيــاســي واالقـــتـــصـــادي المستقر، 
وتحتل الــكــويــت المرتبة الــرابــعــة بين دول الخليج من 
حيث االستثمار في فرنسا، باستثمارات تزيد على 200 

مليون يورو«.

وتــابــع أن فــرنــســا قـــوة اقــتــصــاديــة رائــــدة فــي أوروبــــا 
والــــعــــالــــم، حـــيـــث تــــقــــّدم مـــجـــمـــوعـــة واســــعــــة مــــن اآلفـــــاق 
االستثمارية للشركات من جميع األحجام والصناعات.

وبــّيــن أن االســتــثــمــار هــو الــقــلــب الــنــابــض لالقتصاد، 
والذي يترجم من خالل خلق الوظائف، ويسهم في تحفيز 
االبتكار، ويساعد على خلق مستقبل اقتصادي مستدام، 
لذلك، يسّرنا حضور الكثير من المستثمرين والخبراء 
اليوم لمناقشة الفرص االستثمارية العديدة التي لدينا 

في كل من الكويت وفرنسا.
وأوضـــح أن »عــالــم الــمــال واألعــمــال يتقّدم باستمرار، 
والبقاء على اطالع بآخر التطورات أمر حيوي للنجاح، 
ومن أجل البقاء في صدارة المنافسة، ومن المهم البحث 
بنشاط عن فرص استثمارية جديدة واستكشاف سبل 

جديدة في مجال األعمال«. 
وفيما يتعلق بممارسة األعمال التجارية في الكويت، 
قــال السلمي إنــه تم اتخاذ خطوات كبيرة في السنوات 
ات لتحسين بيئة  ذت مجموعة من اإلجــراء

ّ
األخيرة، ونف

األعـــمـــال وتــعــزيــز ســهــولــة مــمــارســة األعـــمـــال الــتــجــاريــة، 
ات والــحــد من  ــراء ات تبسيط اإلجــ ــراء وشملت هــذه اإلجــ
البيروقراطية، وبالتالي تسهيل عملية ممارسة األعمال 
ة لبدء األعمال  التجارية في الــدولــة وجعلها أكثر كفاء

التجارية وتشغيلها في الكويت.
وأعرب السلمي عن سعادته بهذه المشاركة في تعزيز 
العالقات االقتصادية والثقافية بين البلدين، والسعي من 
 
ً
أجل مستقبل مزدهر للشعبين الفرنسي والكويتي، فضال
عن تقديره البالغ للوفد الفرنسي والسفارة الفرنسية 
والــديــوان العالمي إلتاحة الفرصة للشركات الفرنسية 
لزيارة الكويت وإلبــراز اإلمكانات االستثمارية الجذابة 

في فرنسا.

بيئة جاذبة 

مــن نــاحــيــتــه، أوضـــح الــمــديــر والــشــريــك فــي مجموعة 
الياقوت والفوزان القانونية خليفة الياقوت أن »الغرفة« 
تعد واجــهــة الكويت، والــداعــم األول والرئيسي للقطاع 
الــخــاص، وتعمل على خلق بيئة اقتصادية وقانونية 
قوية تدعم القطاع الخاص، كما تعمل على دفــع عجلة 

االستثمارات المحلية واألجنبية، وخلق بيئة جاذبة في 
هذا الخصوص، من خالل التنسيق مع عدد من الجهات 

المعنية بتطوير االستثمارات األجنبية المباشرة.
وأضــاف الياقوت »نحن مجموعة الياقوت والفوزان 
 بيد مع كل الجهات الفاعلة في الكويت 

ً
القانونية نعمل يدا

لدعم البيئة االقتصادية، من خالل خلق بيئة تشريعية 
وقانونية قــادرة على توفير مناخ قانوني واقتصادي 
قادر على استيعاب القوانين الجاذبة لالستثماراألجنبي 
: »لن نتوقف عن إقامة هذا النوع من 

ً
المباشر«، متابعا

ل فرصة حقيقية لتبادل 
ّ
المنتديات العالمية، الذي يمث

الرؤى واألفكار االستثمارية والتجارية التي تعزز البيئة 
االستثمارية، وتضع خريطة طريق حقيقية أمام الراغبين 

في االستثمار داخل الكويت«.
وبّين أن رعاية »الغرفة« واتحاد الشركات االستثمارية، 
ل أكبر دعــم حقيقي لخلق فــرص استثمار حقيقية 

ّ
تمث

داخل الكويت؛ سواء للمستثمر المحلي أو األجنبي.
ــنــــا نــســتــهــدف تـــطـــويـــر الــبــيــئــة الــقــانــونــيــة  وقـــــــال: »إنــ
واالقــتــصــاديــة واالستثمارية، لتعزيز دورهـــا فــي جذب 
 أن »لدينا 

ً
«، مضيفا

ً
المزيد مــن االســتــثــمــارات مستقبال

قوانين جيدة وقابلة للتطور، كما نمتلك بيئة استثمارية 
قادرة على جذب االستثمارات، وما نستهدفه هو مواكبة 
.»

ً
تلك البيئة لفتح آفاق أوسع لالستثمار والتجارة عالميا

ــر أن الــكــويــت لــديــهــا مــركــز تــحــكــيــم تـــجـــاري منذ  وذكــ
، وبــه العديد من الخبرات القانونية المتميزة 

ً
50 عاما

ــنــــزاعــــات الــتــجــاريــة  والـــــقـــــادرة عـــلـــى حــــل الــكــثــيــر مــــن الــ
واالستثمارية، »ولدينا قانون الشراكة بين القطاعين 
الــعــام والــخــاص ppp، الـــذي أنــشــئــت بــنــاًء عليه العديد 
مـــن الـــشـــركـــات مــنــهــا مــحــطــة شــمــال الـــــزور وغــيــرهــا من 

المشروعات الواعدة«.
وشدد الياقوت على أن المنتدى القانوني االقتصادي 
ــــاس خـــلـــق بــيــئــة قــانــونــيــة  ــــاألسـ الـــعـــالـــمـــي يـــســـتـــهـــدف بـ
واقــتــصــاديــة قــــادرة عــلــى جـــذب االســتــثــمــارات األجنبية 
المباشرة، وكــذلــك جــذب المستثمر المحلي للعمل في 

الكويت وحل اإلشكاليات كافة التي تواجهه.

رؤية مشتركة 

من جانبه، رحب الرئيس التنفيذي في مجموعة ديوان 
العالمية، إريــك شيل، بانعقاد هــذا المنتدى القانوني 
ل قناة اتــصــال حقيقية 

ّ
االقــتــصــادي العالمي، الــذي يمث

بين المشاركين في المنتدى، ويعد بمنزلة فرصة لفتح 
مزيد من العالقات التجارية واالستثمارية بين الجانبين 
الكويتي والفرنسي، وفق رؤية مشتركة تحقق مصلحة 

البلدين.
اع 

ّ
وقال شيل إنه قابل العديد من المستثمرين وصن

، ولكن هــذا المنتدى هــو لقاء 
ً
الــقــرار فــي الكويت سابقا

يجمع الجانبين لفتح كل القضايا والتحديات والتطلعات 
بشكل أكثر انفتاحية وقـــدرة على بناء جسور تواصل 

بين الطرفين. 
وبّين أن »ديوان جلوبال« يستهدف العمل على تقريب 
وجهات النظر بين فرنسا وأوروبا ودول العالم األخرى، 
حيث لدينا اجتماع في ألمانيا وبعدها في مدينة نيس 
بجنوب إفريقيا، وذلـــك لتعريف الــعــالــم بــالــفــرص التي 
تــوجــد بــهــا، وكــذلــك تعريفهم بــالــفــرص الــمــوجــودة في 

أوروبا وفرنسا.
وتوجه بالشكر واالمتنان للياقوت على النجاح في 
تنظيم المنتدى القانوني واالقــتــصــادي، برعاية غرفة 
تجارة وصناعة الكويت واتحاد الشركات االستثمارية.

الشايع: نهدف إلى إعداد جيل مؤهل إلدارة العملية التحكيمية
مركز التحكيم التجاري يختتم المرحلة الثانية من برنامج »إعداد المحكمين«

اختتم مركز الكويت للتحكيم التجاري 
التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت، أعمال 
المرحلة الثانية من برنامج إعداد المحكمين 
والتي أقيمت على مدار 3 أيام في الفترة من 
29 - 31 يناير الــمــاضــي، حيث بــدأت أولــى 
مراحل البرنامج في 22 يناير، ويقيم المركز 
بصفة دورية برنامج إعداد المحكمين، في 

إطار برنامجه القانوني لعام 2023. 
وصرح عبدالله الشايع - رئيس مجلس 
إدارة المركز بأن هذا البرنامج يهدف إلى 
إعـــداد جيل مــن المحكمين مؤهلين إلدارة 
 من تقديم طلب 

ً
العملية التحكيمية بــدايــة

التحكيم، وانتهاًء بصدور حكم حاسم في 
النزاع بين أطرافه، وذلك من خالل برنامج 

علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم 
وطبيعته وأنــواعــه، والتطور الحاصل في 
الــفــكــر الــقــانــونــي الــتــحــكــيــمــي، والــمــشــكــالت 
الــعــمــلــيــة الــتــي يــواجــهــهــا الــتــحــكــيــم، ســـواء 
ات أو بـــعـــد صــــدور  فــيــمــا يـــخـــص اإلجــــــــــراء
الحكم فيه، كما يأتي تنظيم هذا البرنامج 
لتلبية االحتياجات التدريبية للمؤسسات 
واألفراد في مجال التحكيم التجاري، الذي 
يكتسب أهمية متزايدة باعتباره مــن أهم 
الطرق الحديثة لفض المنازعات الناشئة 

عن العقود التجارية.
وأضــاف الشايع أن سعي المركز إلقامة 
 بعظم 

ً
ــا ــانـ ــمـ مــثــل هــــذا الـــبـــرنـــامـــج يـــأتـــي إيـ

المسؤولية وجــالل األمــانــة التي التزم بها 

ــذي يـــثـــري مــجــال  ــ الـــمـــركـــز، بـــبـــذل الــجــهــد الـ
االستثمار فــي الــبــالد؛ وينهض بالتجارة 
ــاق أرحـــب  ــ واالقـــتـــصـــاد، لــيــدفــع بــهــا إلــــى آفـ
 منه 

ً
ــا ــ وأوســــع، لمواكبة الــتــطــورات، وإدراكـ

بــأهــمــيــة الـــلـــجـــوء إلــــى الــتــحــكــيــم كــضــمــانــة 
إجرائية لجذب االستثمارات الدولية، لكونه 
يعد من أبرز أدوات قياس مناخ االستثمار 
وإقامة األعمال، وهو األمر الذي يتوافق مع 
روابــط هذه االستثمارات، وخصوصية ما 

تفرزه من منازعات.
وأكد أن ثقافة التحكيم في دولة الكويت 
مازالت بحاجة إلى مزيد من الجهد لنشرها، 
 أن المسألة ثقافية بالدرجة األولى، 

ً
معتبرا

وأنها التزال غير فاعلة بالشكل الكافي في 

مجتمعاتنا العربية، وهو ما يتطلب سرعة 
إحــداث التشريعات التحكيمية المعاصرة 
لمواجهة المشكالت العملية التي يواجهها 
ات أو  التحكيم، ســواء فيما يخص اإلجـــراء

بعد صدور الحكم فيه.
 يذكر أنه قد حاضر بالمرحلة األولى من 
برنامج إعداد المحكمين د. صباح اليوسف 
أستاذ مساعد بقسم القانون الدولي بكلية 
ــن الــعــام  ــيـ الــحــقــوق جــامــعــة الـــكـــويـــت، واألمـ
األسبق لمركز الكويت للتحكيم التجاري، 
والــتــي عــقــدت فــي الــفــتــرة مــن 22-24 يناير 
الــمــنــصــرم، حــيــث تــضــمــنــت هــــذه الــمــرحــلــة 
التعريف بمفهوم التحكيم وماهيته، وشرط 
ومــشــارطــة التحكيم وصياغته القانونية 

وعــيــوب الــصــيــاغــة، ومــبــدأ ســلــطــان اإلرادة 
فيما يتعلق باللجوء للتحكيم وأهم مميزاته 

 عن القضاء العادي.
ً
بديال

كما حاضر بالمرحلة الثانية د. عوني 
ــمـــوســـى - الــمــحــكــم والــمــحــامــي  شـــحـــود الـ
األلماني وأستاذ القانون الدولي الخاص 
بجامعة الوسيل بدولة قطر، والذي تطرق 
للعديد من الموضوعات المتعلقة بإجراءات 
العملية التحكيمية ومقر التحكيم ونطاقه 
والــقــانــون الــواجــب التطبيق، وطـــرح أمثلة 
لبعض القضايا السابقة، وأســبــاب الدفع 
ببطالن شــرط التحكيم، وأثــره على أحكام 
المحكمين. واختتم المحاضر هذه المرحلة 
بــعــقــد مــحــكــمــة صـــوريـــة لــقــضــيــة تحكيمية 

كــنــمــوذج تــدريــبــي عملي يــحــاكــي القضايا 
، ويــراعــي كل 

ً
 وعــالــمــيــا

ً
التحكيمية محليا

ظروف القضايا التحكيمية ومتطلباتها مع 
تطبيقات عملية.

ــر أن الـــمـــرحـــلـــة الــثــالــثــة  ــذكـ ــالـ ــر بـ ــديـ الـــجـ
ــيــــرة مـــن بــرنــامــج إعـــــداد المحكمين  واألخــ
ــفــــتــــرة مــــن 5-7 الــــجــــاري،  ســتــنــعــقــد فــــي الــ
ــد ســــامــــي  ــمــ ــحــ ــا د. مــ ــهــ ــيــ ــر فــ ــ ــاضـ ــ ــحـ ــ ــيـ ــ وسـ
عبدالصادق - نائب رئيس جامعة القاهرة 
ــانـــون الـــمـــدنـــي، وتــشــمــل هــذه  ــقـ ــاذ الـ ــتــ وأســ
المرحلة المقدمات الشكلية والموضوعية 
لــحــكــم الــتــحــكــيــم، وآثــــــاره وكــيــفــيــة صــيــاغــة 

الحكم ومنطوقه.

عيسى عبدالسالم

 مليارا 
دوالر قيمة 
المطالبات 

التي خضعت 
للتحكيم 

التجاري منذ 
عام 1999

 1.55 مليار 
دوالر 

استثمارات 
مشتركة 

وتجارة بين 
الكويت وفرنسا 

حتى 2021
الصقر

 المنتدى 
فرصة لمزيد 
من العالقات 

التجارية 
واالستثمارية 
بين الجانبين 

الكويتي 
والفرنسي

شيل

من اليمين، خليفة الياقوت ومحمد الصقر وإريك شيل وصالح السلمي

جانب من المنتدى

محمد الصقر متحدثًا خالل المنتدى

الياقوت: غرفة التجارة واجهة الكويت والداعم األول 
والرئيسي للقطاع الخاص وتدفع عجلة االستثمارات

 
ً
السلمي: 700 مليون دوالر حجم التبادل التجاري سنويا

مع فرنسا... واالستثمارات تجاوزت 500 مليون

https://www.aljarida.com/article/12994
https://www.aljarida.com/article/13021
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ندوة »رساميل« ناقشت تحديات االستدامة في الكويت
• السعدون: الحكومة دفعت 4 مليارات دينار لشراء الكرسي... ولم تنجح

• البغلي: الكويت بحاجة إلى »نفضة« من إدارة شابة في الفكر والعمر والمبادرة
قال الخبير االقتصادي رئيس 
ــال«،  ــشــ مــجــلــس إدارة شـــركـــة »الــ
جاسم السعدون، إن ما حدث في 
الميزانية العامة للدولة عكس ما 
جاء في بيان وزارة المالية، التي 
شهدت تغيير القيود إضافة عدم 

زيادة باإليرادات بل تم النقل. 
وأضــــــــــاف الـــــســـــعـــــدون، خــــال 
الــحــلــقــة الــنــقــاشــيــة الـــتـــي جـــاءت 
ــوان »الـــــكـــــويـــــت - الـــــدولـــــة  ــ ــنـ ــ ــعـ ــ بـ
المستدامة«، والتي أقامتها شركة 
»رساميل«، وأدارهــا علي الفليج 
الرئيس التنفيذي للعمليات في 
الشركة، ان بيان »المالية« ذكر أن 
الدولة تتبع خطة محكمة لزيادة 
اإليــــــــرادات غــيــر الــنــفــطــيــة بشكل 
ــــدى الـــســـنـــوات  تـــدريـــجـــي عـــلـــى مـ
القادمة، باإلضافة إلى إصاحات 
لتقنين وتــرشــيــد الــمــصــروفــات، 
ــاءة اإلنـــــفـــــاق الـــتـــي  ــ ــفـ ــ وزيــــــــــادة كـ
 ،

ً
ستدخل حيز التنفيذ تدريجيا

إال أن مــا شهدناه فــي الميزانية 
حدوث العكس.

وأكـــــد الـــســـعـــدون أن »الـــعـــاج 
ــــرؤى كثيرة  مـــوجـــود لــديــنــا، والــ
بالكويت بقدر ما وضعها معقد، 
، فالدولة 

ً
إال أن حلها سهل جـــدا

تحتاج إلى عقل وتغيير إدارة«. 
وأفاد أنه »لو لم تحدث الحرب 
ــة لــكــانــت  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الــــروســــيــــة- األوكـ
 إلى 

ً
الفرصة فاتت علينا«، منوها

»اننا قبل عامين كنا نشكو من كل 
شيء إلى أن حدثت الحرب، التي 
صاحبها ارتــفــاع أســعــار النفط 
إلــــى مـــعـــدل 102 دوالر خــــال 8 
أشهر، واليوم بلغ 80 دوالرا، إذ 
هبط النفط الكويتي 19 في المئة، 

والحكومة تعيش يومها«.
وتـــمـــنـــى الـــســـعـــدون أن تــأتــي 
، وأن 

ً
ــا حـــكـــومـــة مــخــتــلــفــة تــــمــــامــ

تــقــوم بــإســقــاط عــلــى المستقبل، 
ــمـــاع لــبــحــث الــمــســتــقــبــل،  ــتـ واالجـ
: »إذا كــان عاجبكم الوضع 

ً
قــائــا

وقابل لاستمرار فنحن نعتذر«، 
مضيفا »فمن غير المعقول صرف 
كل هذه المليارات على الرواتب 
واألجـــــــــور ودعــــــــوم دون وجــــود 
تعليم وال طرق وال شيء، فالرقم 

.»
ً
في حد ذاته يعد كبيرا

وفي سؤاله عن كيفية الخروج 
من ذلك، بّين أن اإلمكانات مازالت 
 بما حدث 

ً
موجودة، وضرب مثا

ــــي 2017، والــــــذهــــــاب لــلــســوق  فـ
العالمي، واالقتراض في السنوات 
ــة، وتـــغـــيـــيـــر الـــنـــمـــط فــي  ــقـ ــابـ ــسـ الـ
الحلول، ألن لدينا مشكلة مالية 
عـــامـــة، كــمــا أن االهـــتـــمـــام قصير 
األمد، وتغيير تركيبة الميزانية، 
ــد، واالهـــتـــمـــام  ــيــ واألصــــــــل الــــوحــ
ــد الـــمـــســـتـــدام،  ــيــ ــل الــــوحــ ــالــــدخــ بــ
ــه فـــي تــمــويــل  ــ ــراداتـ ــ وتــنــمــيــتــه إيـ
األموال للميزانية وتغيير النمط.
وطـــالـــب الــســعــدون بالتفكير 

 
ً
ــنــــدوق، مــســتــشــهــدا خــــــارج الــــصــ

بــذلــك خـــال خــمــســيــنــيــات الــقــرن 
الماضي، حيث كانت فرص العمل 
خارج الحكومة، والقطاع الخاص 
أنشأ هيئة المطاحن، والسينما، 
وشركة الطيران، وجميعها وفرت 

فرص عمل للمواطنين.
وأكـــــد أنــــه فـــي الــخــمــســيــنــيــات 
كانت الكويت والحكومة توظف 
57 فــــي الـــمـــئـــة مــــن مــواطــنــيــهــا، 
أمـــا فــي 2022 فــوظــفــت 83.6 في 
الــمــئــة، كــمــا أنــنــا نــجــد الــيــوم في 
الــمــيــزانــيــة مــبــلــغ نــصــف مــلــيــار 
دينار لتوظيف 21 ألــف مواطن، 
 أيــن سيتم توظيفهم؟ 

ً
متسائا

وأيـــن سيتم تــوظــيــف الــــ 75 ألــف 
مــواطــن الــقــادمــيــن لــســوق العمل 

خال السنوات الـ 3 المقبلة.
وتـــــــــحـــــــــدث الــــــــســــــــعــــــــدون عـــن 
الجوانب المالية للميزانية وما 
حـــدث خـــال الــعــام 2020 وكيف 
كـــانـــت الـــدولـــة تــشــكــو مـــن زيــــادة 

الرواتب.
ــع الــحــكــومــة  ــ ــى دفـ ــ وتــــطــــرق إلـ
مــبــلــغ 4 مـــلـــيـــارات ديـــنـــار لــشــراء 
الــكــرســي ولــــم تــنــجــح، وهـــنـــاك 4 
حــكــومــات مــن يــولــيــو 2020... ال 
يوجد استقرار بدليل ال نعلم من 
هــم الـــــوزراء؟ وفـــي جــانــب البناء 
ــــي  ــدراسـ ــ ــام الـ ــ ــعـ ــ ــي الـ ــ ــبــــشــــري فـ الــ
وجــدنــا فــي البرنامج الحكومي 
 يــقــول 

ً
 واضــــحــــا

ً
ــا ــنـــاك نـــصـ أن هـ

إن مــســتــوى الــتــعــلــيــم بــالــكــويــت 
مــتــخــلــف 4 ســــنــــوات 8 مــــن 10، 
فالطالب في الصف السابع هو 

اآلن فـــي الــثــانــويــة الــعــامــة وهــو 
األمـــر الـــذي يجب التعامل معه، 
كــمــا أن مـــخـــرجـــات الــتــعــلــيــم في 
الــــعــــام 2021-2022 فــــي نــتــائــج 
الثانوية فمستوى النجاح %84 
وأكثر 34% منهم نسب النجاح 
تتجاوز الـ 90% لذا كيف يتولى 

.
ً
زمام الدولة مستقبا

وتساءل كيف تتم معالجة هذا 
األمـــر فــي ظــل حــكــومــات جينات 
ــى االهــتــمــام  ــ مــحــاصــصــة، واألولــ
ــا  ــنــ ــــوارد الـــمـــالـــيـــة وقــــدراتــ ــمـ ــ ــالـ ــ بـ
البشرية فهم مــن يتولى شــؤون 
 كــذلــك كيف تتم 

ً
الــبــلــد، متسائا

»غـــشـــاش« عــلــى شــؤون  تــولــيــه الــــ
الـــدولـــة، فــكــل الــتــجــارب بــالــعــالــم 
كــســنــغــافــورة والـــصـــيـــن وتــركــيــا 
النخبة من قادوا التحول الكبير 
في اقتصاداتهم ليكونوا األكبر 

في العالم.
وأكـــــــــــــد أنـــــــنـــــــا »كــــــــــي نـــنـــهـــض 

جراح الناصر

من اليمين: جاسم السعدون ومحمد البغلي وعبدالمحسن الغربللي وعلي الفليج خال الندوة

الغربللي: المواطن البسيط عازف عن الصناديق االستثمارية
تــحــدث نــائــب رئــيــس إدارة األصـــــول في 
شركة رساميل عبدالمحسن الغربللي عن 
االستدامة المالية والشخصية، مشيرا الى 
وجــود نقص كبير في الثقافة االستثمارية 
للمواطن البسيط، مبينا أن هناك عزوفا لدى 
المواطن البسيط عن الصناديق االستثمارية 
التي أنشئت الستخدام هذه األموال وصغار 
المستثمرين إلدارة هذه األموال وتوفير هذه 

الشركات لاستثمار فيها.
وأشـــار الغربللي إلــى أن توزيعة السوق 

غير صحية وغير مناسبة لاستثمار، في 
النظرة الشمولية لإلنسان المواطن بسيط، 
نجد توزيعة الــســوق الحالي وعند مقارنة 
الــســوق الــعــام نــاحــظ الــكــويــت 70% بنوك 
والنفط 4% مــن الــســوق الكويتي رغــم أنها 

دولة نفطية والرعاية الصحية تشكل %1.
وأضــــاف أن هــنــاك تــأخــيــرا فــي الــبــيــانــات 
ــذا مــا  ــ ــ االقــــتــــصــــاديــــة واألرقــــــــــام تـــتـــأخـــر، وهـ
حــــدث خــــال األزمـــــــة، إذ لـــم تــكــن هـــنـــاك أيــة 
بــيــانــات حــديــثــة، وهــــو األمــــر الــــذي يصعب 

دور االســتــثــمــار، نتيجة نقص المعلومات 
والبيانات االقتصادية بالكويت آنذاك، وهي 
أمـــور تــســاعــد الــدولــة عــلــى خــلــق االســتــدامــة 
المالية الشخصية والشمولية المالية أفضل 

مما هى عليه اآلن.
ــد الـــنـــظـــر الــــــى الــتــقــســيــمــة  ــنــ وأردف: »عــ
االســتــراتــيــجــيــة لــلــســوق الــكــويــتــي، نــجــد أنــه 
مــن أقــــدم أســــواق الــبــورصــة فــي الــخــلــيــج إال 
أن الــبــيــانــات الــتــاريــخــيــة لــلــســوق الــكــويــتــي 
ناقصة، وهو األمــر الــذي يحد من الحصول 

على تلك المعلومات منذ الستينيات، وال 
يمكن مقارنة المؤشرات مع السوق الكويتي 
ــــرى، وتــحــد مـــن االســتــدامــة  ــــواق أخـ ــة أسـ وأيــ
المالية الشخصية، وتجعل الشخص يتكل 
عــلــى الــتــأمــيــنــات ويستثمر فــي األمــــور ذات 
المخاطر العالية، رغم توفير السوق الكويتي 

لاستدامة المالية«.

 نتائج عكسية للهيئات زيادة الميزانية للرواتب واألجور والدعوم
تحدث السعدون عــن معدل النفقات خال 
الــحــقــبــات الـــمـــاضـــيـــة، إذ فـــي الــحــقــبــة األولــــى 
ــــان مــعــدل  )1960/ 1961 - 1975/ 1976(، كـ
، أما 

ً
النفقات العامة 300 مليون دينار سنويا

في التالية )1977/1976 - 1993/1992(، فارتفع 
الــمــعــدل الــســنــوي لــلــنــفــقــات الــعــامــة إلـــى نحو 

عشرة أضعاف. 
ــــن )1994/1993 إلـــى  ــتــــرة مـ ــفــ وقـــــــال إن الــ

2007/2006( كـــان الــمــعــدل الــســنــوي للنفقات 
العامة نحو 5.025 مايين دينار، بزيادة بنحو 

62 في المئة عن معدل الحقبة السابقة لها.
وأوضح أن مستوى اإلنفاق زاد في الميزانية 
 الى ان تلك 

ً
ووصل الى 26 مليار دينار، مشيرا

الزيادة لم تذهب لخلق فرص العمل، بل ذهبت 
لحصة الرواتب واألجور والدعوم. 

قال البغلي إن الكويت أسست عددا كبيرا من الهيئات بهدف 
ت عكسية،  رفــع المستوى االقــتــصــادي اال ان نتائجها جـــاء
موضحا أن الدليل على ذلك أن هيئة النزاهة تأسست في عام 
2016 إال ان مستوى الكويت في مدركات الفساد كان أفضل من 
بعد تأسيسها، فضا عن أن الصندوق الوطني للمشروعات 
الصغيرة، وهيئة تشجيع االستثمار وهيئة الــشــراكــة بين 
القطاع العام والخاص، وهيئة الطرق، كانت كلها اوضاعها 

قبل التأسيس أفضل من بعده.

البغلي: ال نعرف قيمة الصندوق السيادي 
فكيف نوزع 20% من استثماراته؟

 أكـــد الــبــغــلــي أن »مشكلتنا أن لدينا 
سيا كبيرا مــن المقترحات الشعبوية 
وتــكــالــيــفــهــا الــريــعــيــة مــقــدمــة مـــن نـــواب 
مجلس األمة الذين طرحوا مشاريع، منها 
اسقاط القروض تكاد تصل كلفتها الى 
30 مليار دينار، الى جانب المقترح االخر 
المتعلق بتوزيع 20 في المئة من عوائد 
صندوق االجيال القادمة على المواطنين 

بالتساوي«.

وأضـــاف البغلي أنــه »قبل االعــتــراض 
على المقترح وعدم واقعيته لدينا مشكلة 
اســاســيــة وهـــي عـــدم امــكــانــيــة الــحــصــول 
على المعلومات من الصندوق السيادي 
وهـــي مــعــلــومــات غــيــر شــفــافــة، فــنــحــن ال 
نعلم كم قيمة الصندوق قبل أن نقدم تلك 
المقترحات، وبــاألمــس أعلن الصندوق 
الــنــرويــجــي وصـــنـــدوق هــونــغ كــونــغ عن 
خسائر قياسية نتيجة االزمة العالمية«.

جانب من الحضور

البغلي: ليس لدينا اقتصاد... نحن »بياعين« نفطالسعدون: النظرة لالقتصاد العالمي أفضل من »اإلقليمي« 
قــال الــســعــدون إن الــنــظــرة إلــى االقــتــصــاد العالمي 
ليست سيئة كما كانت نظرتنا له في العام الفائت 
بدليل تقرير الصندوق الدولي الدولي االخير، ويتبعه 
البنك الدولي، ثم الفدرالي االميركي، الذي ذكر ان هناك 
نموا وهــذا بــدأ وسينمو بـ 23.2 في المئة بأكثر من 
توقعاته في اكتوبر بالسوقين الصيني واالميركي، 
 ان هذه مراكز االقتصاد العالمي يصبح التنبؤ 

ً
مبينا

عليها أفضل.
وأضاف أنه على مستوى التضخم، يبدو انه على 
حدود السيطرة إلى حد ما، والذي انخفض من 8.8 في 

المئة الى 6.6 في المئة ثم الى 4.4 في المئة، ونجده 
في اتجاه هبوطي. 

وبين ان الصورة االقتصاد العالمي قبل ثاثة اشهر 
أســـوأ مما هــي عليه حاليا، فــاالقــتــصــادات هــي التي 
تحرك الطلب على الكل، ويبدو ان االمور ستكون افضل 
على المستوى العالمي، امــا على مستوى المنطقة 
، الن أســعــار الــطــاقــة تعد أحــد االســبــاب 

ً
فــأســوأ قــلــيــا

التي جعلت النظرة التفاؤلية، مضيفا أن النظرة على 
االقــتــصــاد العالمي أفــضــل، بــخــاف الـــدول االقليمية 

بسبب اعتمادها على النفط في اقتصاداتها.

أكد البغلي أن الميزانية غير جدية، 
وال ترى مخاطر المستقبل، بدليل ذكر 
زيادة اإليرادات غير النفطية بتوريدها 
من الجهات غير المستقلة، إال أن أكبر 
الجهات المستقلة هي مؤسسة البترول 
وشـــركـــاتـــهـــا الـــتـــابـــعـــة، وبــــذلــــك تــكــون 
ــرادات غير النفطية بدعم قــوي من  اإليـ

إيرادات النفط عبر عوائد التكرير.
وأضـــــــــاف: »خـــــــال ســــنــــوات ارتــــفــــاع 
النفط ضيعنا فوائض مليارية بتعبئة 

احتياطي األجيال وصندوق االحتياطي 
الــعــام ليصبح لــديــنــا عــجــز، ويــجــب أن 
نعترف بأننا فــي الكويت ليس لدينا 

اقتصاد حقيقي، بل بياعين نفط«.
واستطرد: »كنا في مرحلة الفوائض 
لندخل فــي مرحلة العجز، وقــد ندخل 
فــي مرحلة االســتــدانــة خــال السنوات 
المقبلة، وإذا لم تكن لدينا إدارة حقيقية 
يـــن الــعــام،  جــديــة تبين مــصــروفــات الـــدَّ
فيجب السؤال: إلى أين نحن ذاهبون؟«.

من غير المعقول 
صرف كل هذه 

المليارات 
للرواتب واألجور 

والدعوم دون 
وجود تعليم وال 

طرق
السعدون

متوسط عمر 
الحكومة خالل 

 
ً
الـ 16 عاما

الماضية بات 
9 أشهر... و20 
 للبرلمان

ً
شهرا

البغلي

إذا واصلنا 
استنساخ 
حكومات 

جينات 
المحاصصة 

فال مجال 
لإلصالح

السعدون

رواندا تحولت 
من دولة 

فاشلة إلى 
»سنغافورة 

القارة 
اإلفريقية« 

بفضل اإلدارة 
الكفؤة

البغلي

 لدينا فرصة كبيرة فما 
ً
مستقبا

زالـــت الـــمـــوارد الــمــالــيــة مــوجــودة 
والـــبـــشـــر مـــتـــمـــيـــزون بـــالـــقـــيـــادة، 
لكن إذا تــم االختيار على أسس 
ــد الـــعـــم والــــخــــال والــطــائــفــيــة  ــ ولـ
فبالنهاية ستستقيل الحكومة 
خال شهرين أو ثاثة، فالحكومة 
ليست مشكلتها األساسية الرؤى 
ألنه منذ الثمانينيات لدينا عدة 
ــا اســتــنــســاخ  ــمـ رؤى كـــثـــيـــرة، وإنـ
حكومات ال يمكن أن تتأمر على 
الــكــويــت حــتــى تضعهم فــي هــذه 
الــمــنــاصــب. وبــالــتــالــي فرصتنا 
ــــي أن نـــنـــجـــو لـــكـــن اذا  كـــبـــيـــرة فـ
استمررنا في استنساخ حكومات 
جينات المحاصصة فــا مجال 

لإلصاح.
وأفــــــاد الـــســـعـــدون بــأنــنــا اآلن 
وصلنا إلى طريق مسدود، ورأينا 
ذلــك فــي الميزانية، فــا يمكن أن 
نستمر في اإلنفاق بهذه الطريقة 

ــيــــف بـــهـــذه  ــتــــوظــ ــــب الــ ــانـ ــ إلـــــــى جـ
األعــــــداد، لــذلــك وصــلــنــا لمرحلة 

يجب اتخاذ القرار. 
ــة  وبــــــيــــــن أنــــــــــه لـــــديـــــنـــــا فــــرصــ
ويـــجـــب أال نــتــأخــر فـــي الــحــلــول 
ألن الــتــكــلــفــة ســتــكــون أكــبــر، لكن 
تحتاج إلى إيمان بشكل صادق 
بأننا نستطيع أن ننهض بالبلد 
ونـــــعـــــود أفــــضــــل مــــمــــا كــــنــــا لــكــن 
نــحــتــاج إلـــى قـــرار جــراحــي ولكن 

من يتخذ هذا القرار.
مـــن جــانــبــه، قـــال رئــيــس قسم 
االقـــتـــصـــاد بــجــريــدة »الـــجـــريـــدة« 
محمد البغلي، إنــه لدينا اليوم 
في الكويت مشكلة تعريف مفهوم 
الرفاهية، والمقصود بها، والفرق 
بينها وبين الريعية، فهناك خلط 
كـــبـــيـــر فــــي الــمــجــتــمــع الــكــويــتــي 
والـــشـــارع الــســيــاســي والــخــطــاب 
 
ً
االقـــتـــصـــادي الــحــكــومــي، مــعــلــقــا

ــا بـــيـــن الــرفــاهــيــة  ــــان مــ
ّ
أنـــــه »شــــت

والريعية«.
وأوضح أن الرفاهية باختصار 
هي جودة الحياة وتوفير خدمات 
اإلنــســان الضرورية في إمكانية 
الحصول على السكن والتعليم 
والعاج وجودة الخدمات وبيئة 
مناسبة وطـــرق جــيــدة وتضخم 
ــل وبـــيـــئـــة نــظــيــفــة والـــحـــريـــات  ــ أقـ
الشخصية والعامة والسياسية 
والقضاء المستقل وهي الرفاهية 

المنشودة.
وبين أن الريعية فهي مدمرة 
وذات مخاطر وابــعــاد شعبوية 
ــــت وهــــي  ــويـ ــ ــكـ ــ خــــطــــيــــرة عــــلــــى الـ
اســـتـــهـــاكـــيـــة مـــحـــضـــة بـــإنـــفـــاق 
مـــلـــيـــارات الــدنــانــيــر دون عــوائــد 
ــاد، كما  ــتـــصـ مــلــمــوســة عــلــى االقـ
تــبــيــن لــنــا فـــي مــيــزانــيــة الــكــويــت 
ــفـــق مـــــا يــــــــــوازي %80  ــنـ الــــتــــي تـ
مــن مــصــروفــاتــهــا عــلــى الــرواتــب 
ــوم أو أن تــكــون مناقضة  ــدعـ والـ

للمنطق.
وتــطــرق البغلي للحديث عن 
دفـــع الــحــكــومــة مبلغ 4 مــلــيــارات 
ــان الــــكــــرســــي فــي  ــمــ ديـــــنـــــار لــــضــ
الــكــويــت حــيــث تــم مــن خـــال هــذا 
ــقـــروض ودفـــع  الــمــبــلــغ تــأجــيــل الـ
كفالة التأمينات وبيع اإلجازات 
والصفوف األمامية وما انعكاس 
هذا على المواطن الكويتي؟ وهل 
تـــحـــول وضـــعـــه مـــن األســــــوأ إلــى 
األحسن؟ وهل هناك دراسة تبين 
أن أوضاع المواطن تحسنت أم أن 

التضخم ساهم في إنهاكه؟
ــن ذلـــك  ــ ــع أن األســـــــــوأ مـ ــ ــابـ ــ وتـ
أنـــه عــنــدمــا تمنح الــمــواطــن هــذه 

الـــمـــبـــالـــغ فـــانـــك تــعــطــيــهــم »ابـــــرة 
بــنــج« مــقــابــل صــمــتــهــم عـــن ســوء 
النظام الصحي والتعليمي وسوء 
إمــكــانــيــة الــحــصــول عــلــى ســكــن، 
وهــي أمــور فيها صعوبة إذا تم 
الــخــلــط بــيــن مــفــهــومــي الــرفــاهــيــة 

والريعية.
وتــابــع: »الــيــوم مشاكل كثيرة 
ــيــــة،  ــلــــق بــــالــــشــــعــــوبــ ــتــــعــ ــا يــ ــمــ ــيــ فــ
وهـــي خــطــر دائــــم عــلــى مستقبل 
الــكــويــت قــد يــكــون جــانــبــا كبيرا 
من المخاطر، أما الخطر الثاني 
ــاإلدارة الــعــامــة، فبدال  ــ فيتعلق بـ
مـــــــن أن نـــــنـــــاقـــــش االســــــتــــــدامــــــة 
والــــتــــحــــديــــات الــــمــــوجــــودة نــجــد 
أننا نبحث فــي أمــور ليست لها 
عاقة باالستدامة، ونجد أن في 
الميزانية العامة نموا كبيرا في 
ــم أن مــجــلــس  ــ الـــمـــصـــروفـــات، رغـ
ــــوزراء حــث وزيـــر الــمــالــيــة على  الـ
وضـــع ســقــف عــلــى الــمــصــروفــات 
ــه حـــدث  ــ ــاوزه، إال أنــ ــ ــجــ ــ وعـــــــدم تــ
العكس وتــجــاوزت المصروفات 

السقف المحدد«.
وبــــــيــــــن أن »مـــــتـــــوســـــط عـــمـــر 
الحكومة بات اليوم 9 أشهر خال 
الـــ16 عاما الماضية، و20 شهرا 
لــلــبــرلــمــان، وهـــي مــشــكــلــة كبيرة 
بعدد الحكومات، وهــذه األرقــام 
مــخــيــفــة، وتــبــيــن لــنــا أن الــكــويــت 
بحاجة الــى تغيير، ونفضة من 
قـــيـــادة شـــابـــة بــالــفــكــر وبــالــعــمــر 
وبـــالـــمـــبـــادرة، حــيــث إنــنــا فــقــدنــا 
تــلــك الـــمـــبـــادرة خــــال الــســنــوات 
الماضية، والحديث عن المشاكل 
ــل مـــن مــشــاكــل  ــي أقــ الـــمـــكـــررة وهــ

الدول«.
ــن إمـــكـــانـــيـــة اإلصـــــــاح فــي  ــ وعـ
الكويت، أكد البغلي أن اإلمكانية 
مـــازالـــت مـــوجـــودة، كــمــا أن وقــف 
ــدهـــور مــــن خـــــال الــمــواجــهــة  ــتـ الـ
الــــشــــعــــبــــويــــة، الـــــتـــــي تـــســـتـــنـــزف 
المليارات خال فترة بسيطة، إلى 
جــانــب إصـــاح إخــفــاقــات اإلدارة 
العامة ومعرفة أوزان المسؤولية.

وضرب مثا بدولة رواندا في 
غرب إفريقيا، التي شهدت مطلع 
التسعينيات حربا أهلية طاحنة 
جعلتها دولة فاشلة، لكن عندما 
وصــلــت لــهــا إدارة كـــفـــؤة، مطلع 
األلفية الحالية، نجحت في تبني 
ــرامــــج  إصـــــــاح الـــمـــؤســـســـات وبــ
اإلصــــــــــاح االقــــــتــــــصــــــادي، حــتــى 
تحولت إلى ما يعرف بسنغافورة 

القارة اإلفريقية.

https://www.aljarida.com/article/13071
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المال: اختبارات القطاع النفطي تخضع لجهة محايدة
• »تنظمها جامعة الكويت... وحريصون على توظيف الشباب الكويتيين«

نتطلع إلى 
تحسين 

معدالت القدرة 
اإلنتاجية 

لشركة نفط 
الكويت

أشرف عجمي

دالل الدوسري

ــيــــس مــجــلــس  ــائــــب رئــ قــــــال نــ
الوزراء وزير النفط د. بدر المال، 
إنه تشرف خالل الفترة القصيرة 
الماضية وخالل األشهر الثالثة 
أن يسجل العديد من نجاحات 
القطاع النفطي، بداية من إبرام 
ــرة الــتــفــاهــم فـــي مــوضــوع  ــذكـ مـ
حقل الدرة مع المملكة العربية 
 بتحسين 

ً
الـــســـعـــوديـــة، مـــــــرورا

معدالت القدرة اإلنتاجية لشركة 
نفط الكويت.

وأعرب المال، في كلمته خالل 
حــفــل جـــائـــزة الــتــحــول الــرقــمــي 
»هــاكــثــون 2022« الـــذي نظمته 
وزارة الــنــفــط أمــــس األول، عن 
ســعــادتــه »بــهــذا الــتــفــوق« الــذي 
يراه في القطاع النفطي والذي 
يستمر مــن أفــضــل ألفــضــل في 
 
ً
عملية التحول الرقمي، مؤكدا

 للقطاع 
ً
 داعما

ً
أنه سيكون دائما

 معه وفي صفه، 
ً
النفطي موجودا

ألنه المورد األول لهذا البلد، كما 
أنـــه الــمــحــرك األســـاســـي للدخل 
 »إن شــاء الله 

ً
الــقــومــي، مضيفا

ــذا الــقــطــاع بالتطور  يستمر هـ
 
ً
 أو مراقبا

ً
 سواء كنت وزيرا

ً
دائما

لهذا القطاع«.
وذكـــر أن المشاريع الرقمية 

الــتــي تــم تقديمها مــن الشباب 
في القطاع النفطي وفي وزارة 
ــــن خـــطـــط  ــمـ ــ ــــي ضـ ــأتــ ــ ــــط تــ ــفـ ــ ــنـ ــ الـ
وأولـــــويـــــات دولـــــة الـــكـــويـــت في 
الـــتـــحـــول الــــرقــــمــــي، إذ إن تــلــك 
ــا انـــعـــكـــاســـات  ــهــ الــــمــــشــــاريــــع لــ
إيــجــابــيــة كــبــيــرة عــلــى الــقــطــاع 

 .
ً
النفطي مستقبال

وشدد على دعمه المتواصل 
للشباب الكويتيين للتوظيف 
 إلى 

ً
فــي الــقــطــاع النفطي، الفــتــا

أن أن إعـــالن الــتــوظــيــف األخــيــر 
فــــي الـــشـــركـــات الــنــفــطــيــة شــهــد 
ــم تــوفــيــر  تــقــديــم عــــدد كــبــيــر وتــ
فــرص وظيفية كثيرة للشباب 
الكويتيين، واآلن هــم فــي طور 
االختبارات لــدى جهة محايدة 
هي جامعة الكويت وليس لدى 
الــقــطــاع الــنــفــطــي، »إذ حرصنا 
عــلــى الــحــيــاد الـــتـــام فـــي عملية 
االخــــتــــبــــارات وعـــلـــى أن تــكــون 
وزن الــمــقــابــلــة مــمــن يــنــجــح في 
االختبارات بنحو 5 في المئة، 
وهـــذا تطبيق الــلــوائــح اإلداريـــة 

الموجودة.
وأكــــد الــمــال حــرصــه الــشــديــد 
على دخول الشباب الكويتيين 
 أن 

ً
لــلــقــطــاع الــنــفــطــي، مــتــوقــعــا

يتم دخول أعداد كبيرة للقطاع 
الــنــفــطــي فــالــمــتــقــدمــون بـــاآلالف 
وسيتم قبول مئات األشخاص 

للتوظيف.

»هاكثون 2022«

وأفـــــاد الــمــال فـــي كــلــمــتــه بــأن 
جـــائـــزة وزارة الــنــفــط لــلــتــحــول 
الرقمي )هاكثون 2022(، تهدف 
إلـــى تــمــكــيــن وتــســريــع الــتــحــول 
التكنولوجي فــي قــطــاع النفط 
والغاز، إلحداث تغير جذري في 
طريقة العمل وتوفير الخدمات 
 وإتــاحــة الــوصــول إليها 

ً
رقــمــيــا

بسهولة.
وقال إن الجهود التي تبذلها 
دولة الكويت في سبيل التحول 
الرقمي تعتبر ركــيــزة أساسية 
تــســتــنــد عــلــيــهــا رؤيـــــة الــكــويــت 
ــــى مــجــتــمــع  2035 لـــلـــوصـــول إلـ
مــعــلــومــاتــي واقـــتـــصـــاد رقــمــي، 
وتسعى الدولة العتماد تقنيات 
ــاء الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي لــلــدفــع  ــ ــذكـ ــ الـ
بــعــجــلــة االقـــتـــصـــاد وتــحــســيــن 
ة  بيئة األعــمــال وتــعــزيــز الكفاء
التشغيلية لمختلف القطاعات 
الــرئــيــســيــة فــــي الــــبــــالد، وعــلــى 

رأسها قطاع النفط والذي يعتبر 
الـــركـــيـــزة األســـاســـيـــة للصناعة 
ــد الــرئــيــســي  ــ ــرافــ ــ ــيـــة والــ ــنـ الـــوطـ
ــار  ــ لـــالقـــتـــصـــاد الــــوطــــنــــي«. وأشـ
ــــى أن وزارة الـــنـــفـــط ولــلــعــام  إلـ
الثاني على التوالي نجحت في 
تنظيم جائزة التحول الرقمي، 
 من 

ً
الـــتـــي تــشــهــد اقــــبــــااًل كـــبـــيـــرا

ــن الـــجـــامـــعـــات  ــ الـــمـــشـــاركـــيـــن مـ

والشركات النفطية، نحو خلق 
وتــطــويــر بــرامــج نفطية رقمية 
ستساعد الصناعة النفطية على 
مــواجــهــة الــتــحــديــات ومــواكــبــة 
الــمــنــافــســة والـــدقـــة الــبــالــغــة في 
الــتــشــغــيــل وتــعــزيــز مــســتــويــات 
األمــــن والــســالمــة واســتــمــراريــة 
 عن 

َ
األعــمــال والــخــدمــات، فضال

إمكانية االستفادة من التقنيات 

الحديثة لتطوير األداء والتنبؤ 
والتخطيط للمستقبل.

من جانبه، ألقى وكيل وزارة 
النفط الشيخ د. نمر فهد المالك 
الصباح كلمة قال فيها إن النمو 
المتسارع للتكنولوجيا الرقمية 
والــتــطــور فــي األجــهــزة واآلالت 
واألنظمة الذكية، وزيادة القدرة 
على معالجة البيانات والذكاء 

االصطناعي، دفع وزارة النفط 
ــى تــبــنــي كـــل خــطــط الــتــحــول  إلــ
الرقمي، وأثمرت الجهود التي 
ــوزارة تــطــويــر كل  ــ قــامــت بــهــا الــ
األعمال عبر الذكاء االصطناعي 
ة التشغيلية  وتحسين الــكــفــاء
وتــحــويــل كــل الــمــحــتــويــات الــى 
محتوى رقمي يسهل الوصول 

إليه.

المال وقيادات وزارة النفط في لقطة جماعية

»المركزي«: الدورة الـ 14 لبرنامج كلية هارفارد تنطلق بمارس
لتطوير القيادات التنفيذية بالقطاع المالي والمصرفي ضمن مبادرة كفاءة

قال محافظ بنك الكويت المركزي 
رئيس مجلس إدارة معهد الدراسات 
المصرفية باسل الهارون إن المعهد 
ة«، التي  سيقدم ضمن مبادرة »كــفــاء
أطلقها بالتعاون مع البنوك الكويتية 
ومعهد الدراسات المصرفية، الدورة 
الـ 14 من برنامج كلية هارفارد إلدارة 
األعمال لتطوير القيادات التنفيذية 
فـــي الـــبـــنـــوك والـــمـــؤســـســـات الــمــالــيــة 
بدول مجلس التعاون الخليجي، في 
ظــل الــمــتــغــيــرات بــعــالــم األعـــمـــال، بما 
يــتــنــاســب مــع احــتــيــاجــات الــقــطــاعــيــن 
ــد  ــقـ ــعـ ــيـ ــي، وسـ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــي والـ ــرفـ ــ ــــصـ ــمـ ــ الـ
البرنامج هذه السنة في الكويت في 

مارس المقبل.
وأفـــــــــــاد الــــــــهــــــــارون، فــــــي تـــصـــريـــح 
صــحــافــي أمــــس، بـــأن الــبــرنــامــج هــذا 
ــوان »الـــقـــيـــادة  ــنـ ــام يـــقـــدم تــحــت عـ ــعـ الـ
االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــي عـــالـــم مــتــغــيــر«، 
ويتكون من محوري »االستراتيجية 
المالية« و»القيادة«، وسيتم التركيز 
على الدور الحاسم للقيادة واإلدارة 
فــي صــيــاغــة وتــنــفــيــذ اســتــراتــيــجــيــات 
ــة لـــمـــواجـــهـــة  ــاديــ ــيــ ــيـــة وقــ ــنـ ــيـــة وفـ ــالـ مـ
ــا يــتــطــلــبــه الــتــحــول  ــ الـــتـــحـــديـــات، ومـ

الرقمي في القطاع المالي من مهارات 
ــة وقــيــاديــة مختلفة،  وتــقــنــيــات إداريــ
لــمــواكــبــة الــتــطــورات الــمــتــســارعــة في 

هذا المجال. 
ــدام  ــتــــخــ وأوضــــــــــح أنـــــــه ســـيـــتـــم اســ
ــة ذات  ــلـــيـ ــمـ ــعـ دراســـــــــــات الــــــحــــــاالت الـ
الــصــلــة بـــمـــوضـــوع الـــبـــرنـــامـــج وذات 
العالقة بالقطاع المصرفي والمالي 
وقطاعات أخرى، وهي مما تشتهر به 
هــذه الكلية، بــهــدف تقديم مجموعة 
متكاملة مــن الــتــجــارب العملية، بما 
يساهم في تعزيز القدرات التحليلية 
لدى المشاركين، وتزويدهم باألدوات 
واألساليب، التي ستؤثر على األداء 

واالبتكار والثقافة المؤسسية. 
وذكـــر أن الــبــرنــامــج يستهدف فئة 
التنفيذيين من مستوى مدير إدارة 
أو مـــا يــعــادلــه عــلــى األقــــل، وســيــعــقــد 
على مدى 6 أيام من 11 إلى 16 مارس 
المقبل، وسيحصل الــمــشــاركــون في 
نهاية البرنامج على شهادة حضور 

من كلية هارفارد إلدارة األعمال. 
ــد بـــرامـــج  ــ ــن أن الـــبـــرنـــامـــج أحـ ــيـ وبـ
ة الـــتـــي أطـــلـــقـــهـــا بــنــك  ــاء ــفــ ــــادرة كــ ــبـ ــ مـ
الكويت المركزي في سبتمبر 2019، 

عقد بدعم من البنوك الكويتية 
ُ
التي ت

الــمــحــلــيــة ويــنــظــمــهــا ويــــشــــرف عــلــى 
تنفيذها معهد الدراسات المصرفية، 
حيث يهدف هذا البرنامج إلى تطوير 
الكوادر والقيادات التنفيذية، العاملة 
في قطاعات مختلفة بصفة عامة وفي 
الــقــطــاع الــمــالــي والــمــصــرفــي بصفة 
خاصة.  وقال المحافظ، إن التعاون 
مع كلية هارفارد إلدارة األعمال بدأ 
منذ عــام 2009، حيث قــدم البرنامج 
ألول مرة في دولة الكويت عام 2010، 

ــامـــج فــي  ــرنـ ــبـ ــذا الـ ــ وتـــكـــمـــن أهـــمـــيـــة هـ
أنــه أول بــرنــامــج خــاص تــقــدمــه كلية 
هارفارد إلدارة األعمال على مستوى 

دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشاد بالتعاون المثمر والمستمر 
ــة ومــــعــــهــــد الـــــــدراســـــــات  ــيــ ــلــ ــكــ بــــيــــن الــ
 إلى أن 

ً
المصرفية في الكويت، الفتا

البرنامج ُيعقد بالتناوب كل عام في 
إحـــدى دول مــجــلــس الــتــعــاون، حيث 
ُعقد برنامج عام 2022 – وهو الثالث 
عشر – من خالل التدريب االفتراضي، 
 
ً
أمــا فــي هــذا الــعــام سيعقد حضوريا

 حرص البنك 
ً
في دولة الكويت، مؤكدا

ــبـــنـــوك الــكــويــتــيــة عــلــى  الـــمـــركـــزي والـ
االســتــمــرار فــي تقديم هــذا البرنامج 
المميز مــع العمل على تطويره بما 
يتناسب مع التغيرات المتسارعة في 

مجال األعمال.
ــارون أن الـــعـــمـــل عــلــى  ــ ــهــ ــ ــ ــن ال ــيــ وبــ
تطوير أداء الكوادر الوطنية ُمستمر 
ــى رأس األولــــــويــــــات  ــلــ ــبــــقــــى عــ ــيــ وســ
 
ً
االســتــراتــيــجــيــة لــــ »الـــمـــركـــزي«، نــظــرا
لما لهذه الفئة من أهمية في تحقيق 
التطور المستدام للقطاع المصرفي 

والمالي.  

باسل الهارون

»فيتش« تثّبت تصنيف »الخليج«
مع نظرة مستقبلية مستقرة

عند »A« لعجز المصدر عن السداد و»bbb-« للجدوى المالية
ثبتت وكالة فيتش للتصنيف 
االئتماني تصنيف بنك الخليج 
لعجز الــمــصــدر عــن الــســداد على 
 ،»A« المدى الطويل عند مستوى
مــع نــظــرة مستقبلية »مستقرة«، 
كما قامت الوكالة بتثبيت الجدوى 
 .»-bbb« المالية للبنك في المرتبة
وأفادت بأن التصنيف االئتماني 
لعجز الــمــصــدر عــن الــســداد على 
الــــمــــدى الـــطـــويـــل لــلــبــنــك يــعــكــس 
إمكانية حصوله على الــدعــم من 
السلطات الكويتية إذا لزم األمر، 
 لتصنيف الــدعــم الحكومي 

ً
وفــقــا

في المرتبة »a«. وأضافت: »يعكس 
تـــصـــنـــيـــف الــــــجــــــدوى الــــمــــالــــيــــة لـــ 
)الخليج( المركز المحلي الجيد 
الــــذي يتمتع بــه الــبــنــك، واتــبــاعــه 
ــــوط فــــــي إدارة  ــحـ ــ ــتـ ــ ــــب الـ ــيـ ــ ــالـ ــ أسـ
المخاطر، وكذلك جودة األصول، 
وكفاية رأس المال وقاعدة التمويل 

المستقرة«.
ــرة  ــنـــظـ ــت: »تــــعــــكــــس الـ ــ ــعـ ــ ــابـ ــ وتـ
المستقبلية )الــمــســتــقــرة( لعجز 

المصدر عــن الــســداد على المدى 
الطويل لبنك الخليج التصنيف 

االئتماني السيادي للكويت«.
 على تقرير »فيتش«، 

ً
وتعليقا

قالت نائب المدير العام لعالقات 
المستثمرين في »الخليج«، دالل 
ــرار الــوكــالــة  ــ ــــعــــد قــ الـــــدوســـــري: »ُي
 
ً
بتثبيت تصنيف )الخليج( اعترافا
 بالمكانة المرموقة للبنك 

ً
دولــيــا

في السوق، والخبرة الكبيرة التي 
تتمتع بــهــا اإلدارة الــعــلــيــا، األمــر 
الذي ساهم في التطبيق الناجح 

الستراتيجية البنك«. 
وأشارت الدوسري إلى أن بنك 
الخليج يحظى بالتقدير الدولي 
من قبل كبرى وكاالت التصنيف 
ــه  ــدارتــ ــجــ ــــالث لــ ــثــ ــ ــ االئــــتــــمــــانــــي ال
االئتمانية وقــوتــه المالية، فإلى 
 
ً
جــــانــــب قــــيــــام »فــــيــــتــــش« أخــــيــــرا

بــتــثــبــيــت الــتــصــنــيــف االئــتــمــانــي 
لعجز الــمــصــدر عــن الــســداد على 
ــل عـــنـــد »A« مــع  ــويــ ــطــ ــدى الــ ــ ــمـ ــ الـ
نظرة مستقبلية »مستقرة«، فإن 

البنك يحظى بتصنيف العمالت 
األجــنــبــيــة عــلــى الـــمـــدى الــطــويــل 
للبنك بالمرتبة »A+« مــع نظرة 
ــن قبل  مــســتــقــبــلــيــة »مـــســـتـــقـــرة« مـ
وكــالــة كابيتال إنتليجنس، كما 
يحظى بتصنيف الـــودائـــع على 
 »A3« الـــمـــدى الــطــويــل بــالــمــرتــبــة
مــع نــظــرة مستقبلية »مستقرة« 
مــن قــبــل وكــالــة مــوديــز لــخــدمــات 

المستثمرين. 

نهي االنطالقة األولى لبرنامج تخطيط 
ُ
»زين« ت

»WE SUCCEED« التعاقب الوظيفي
الخرافي: بناء الطموحات ورفع مهارات موظفينا يجعالننا مؤسسة مستدامة

أعلنت مجموعة زيــن أنها أتمت بنجاح 
 ،»WE SUCCEED« االنطالقة األولى لمبادرتها
ب الوظيفي 

ُ
الخاصة ببرنامج تخطيط التعاق

على مستوى اإلدارة الوسطى.
وكـــشـــفـــت »زيــــــــــن«، الــــشــــركــــة الــــــرائــــــدة فــي 
االبتكارات الرقمية بأسواق الشرق األوسط 
وإفريقيا، أن االنطالقة األولــى من البرنامج 
 عـــلـــى مــــدار 

ً
جــمــعــت أكـــثـــر مــــن 90 مـــشـــاركـــا

ثمانية أشهر، حيث اجتاز المشاركون في 
هــــذه الـــمـــبـــادرة دورات وجــلــســات عــمــل في 
مجاالت: التطوير، والوعي، والرؤية، والغاية 
الشخصية، واالتــصــال، والسالمة النفسية. 
وأوضــحــت المجموعة، فــي بــيــان صحافي، 
أن هــذه الــمــبــادرة انطلقت مــن إدارة التنوع 
واإلنصاف واالشتمال في »زيــن«، بالتعاون 
مـــع إحــــدى الـــشـــركـــات االســتــشــاريــة الـــرائـــدة 
في مجاالت اإلدارة، بعد أن تم بناء برنامج 
مبتكر يستند إلـــى ســنــوات مــن الــبــحــث في 
مــجــاالت »الـــقـــدرة عــلــى الــتــكــيــف«، بــمــا يتيح 
الوعي الذاتي، السيما فيما يتعلق بعقليات 
األشـــخـــاص األســاســيــة خـــالل الــتــعــرض ألي 
ضـــغـــوط.  وبــيــنــت »زيــــن« أن الــبــرنــامــج زود 
المشاركين بــأدوات لتعميق طــرق ووسائل 
الــتــواصــل، بما فــي ذلــك التي يشعر البعض 
بأنها قــد تــكــون »صــعــبــة«، والتشجيع على 
إنشاء وتمكين فرق عمل آمنة على المستوى 

النفسي.
جدير بالذكر، أن هذا البرنامج يقدم عملية 
تنظيمية مــســتــمــرة تــشــمــل تــحــديــد وإعــــداد 
المرشحين المحتملين لتولي المناصب التي 
قد تكون شاغرة، بهدف وضع خطط التعاقب 
لــلــتــأكــد مـــن اســتــمــراريــة الــشــركــة فـــي العمل 
ت االنطالقة األولــى لبرنامج  ة. وجــاء بكفاء
WE SUCCEED بمشاركة المديرين في اإلدارة 
الــوســطــى. وقــد امــتــدت دورة البرنامج على 
مـــدار 8 أشــهــر مــع سلسلة مــن ورش العمل 
ومهام العمل الميداني، كم تم عقد اجتماعات 
داخلية بين المديرين دارت خاللها نقاشات 
جماعية تناولت الكثير من المجاالت، إضافة 
إلى تقديم تدريب إرشادي لألعضاء األفضل 

أداًء في البرنامج.
ــــام 2023، ســيــتــم تــعــيــيــن  ــــداء مــــن عـ ــتـ ــ وابـ
أفضل 50 في المئة على مستوى األداء من 
المشاركين في برنامج رعاية خاصة يتبع 
WE SUCCEED، لتسريع المسيرة المهنية، 

ــن« مـــن ذلـــك دعـــم أهــدافــهــا  ــ إذ تــســتــهــدف »زيـ
في التنوع بين الجنسين، في إطــار مبادرة 
WE لتمكين الــمــرأة في بيئة األعــمــال، وهي 
تؤسس لذلك بناء فرق عمل أكثر مساواة على 
مستوى الــقــادة. وقـــال نــائــب رئــيــس مجلس 
اإلدارة الرئيس التنفيذي في مجموعة زين، 
بــــدر الـــخـــرافـــي: »نــنــقــل تــهــانــيــنــا إلــــى الــقــادة 
الموهوبين الذين شاركوا في هذه المبادرة 
الملهمة، فكلنا على يقين أنهم قادرون على 
التطور والنمو لتولي المهام والمسؤولية 

في المستقبل«.
وأضاف الخرافي: »هذه المبادرات تسمح 
ب الوظيفي بشكل 

ُ
لنا بتطوير خطط التعاق

جيد، وتكسبنا أدوات للحفاظ على رأس المال 
الــفــكــري والــمــعــرفــي لــديــنــا، وهـــو األمـــر الــذي 

سيجعلنا مؤسسة مستدامة«.
وتـــــــابـــــــع: »هــــــــــذه الــــتــــجــــربــــة الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة 
االستثنائية والمخصصة فــقــط للمديرين 
في اإلدارة الوسطى، المبنية على سنوات من 
البحث في مجاالت القدرة على التكيف، تؤكد 
سعينا لتحقيق الهدف الرئيسي للمجموعة 
لبناء الطموحات، وتعزيز المهارات والثقة 

لموظفينا ليكونوا قادة ناجحين«.
ــاء مــن  ــهــ ــتــ ــد االنــ ــنـ ــر، أنــــــه عـ ــذكــ ــالــ ــر بــ ــديــ جــ
الــــبــــرنــــامــــج، فــــــإن الـــتـــقـــيـــيـــمـــات الــشــخــصــيــة 
ــتــــوى الـــنـــمـــو  ــتـــعـــكـــس مــــســ لـــلـــمـــشـــاركـــيـــن سـ
الـــشـــخـــصـــي، وحــــالــــة الـــتـــطـــور فــــي مـــجـــاالت 
ــر،  ــــادة صــيــاغــة األطـ مــتــنــوعــة، مـــن بــيــنــهــا: إعـ
والوعي الذاتي، والتعبير الواضح عن الغاية. 
وتتماشى هــذه األهـــداف مــع أنشطة التنوع 
واإلنصاف واالشتمال التي عززتها مجموعة 

، وتؤكد مبادرات المجموعة، مثل 
ً
زين أخيرا

المبادرة األخيرة WE SUCCEED، على جعل 
الموظفين ماهرين ومشمولين قدر اإلمكان، 

دون تحيز أو محاباة.
 على مستوى شركات 

ً
وأكمل 97 مشاركا

 WE المجموعة الــــدورة األولــــى مــن بــرنــامــج
SUCCEED، حيث شهدت مبادرات لتحسين 
جميع الــســلــوكــيــات، وتــعــزيــز الــتــأمــل الــذاتــي 
والمالحظات التقييمية، وفي المتوسط العام، 
أبــلــغ الــمــشــاركــون عــن تــحــســن بنسبة 7 في 
المئة بجميع السلوكيات، وأبلغوا بأنفسهم 
عن أكبر نمو في مهارات إعادة صياغة األطر 
لديهم، وهي المهارات التي كانوا قد أبلغوا 

عنها في األصل على أنها أقل درجاتهم.
ومن المنتظر أن تساعد مبادرات التوجيه 
 WE SUCCEED ــــي بــــرنــــامــــج الـــمـــســـتـــمـــرة فـ
المشاركين من ذوي األداء األعلى في اإلدارة 
الــوســطــى عــلــى الـــوصـــول إلــــى فــــرص الــنــمــو 
والــتــطــويــر الـــتـــي لـــن تـــكـــون مــتــاحــة لــهــم في 
الظروف األخــرى، وفي الوقت نفسه ستعمل 
على توسيع تصورات المتدربين لما يمكن 

أن يقدمه المدربون.
 للمشاركين 

ً
ستسمح هذه المبادرة أيضا

بإجراء اتصاالت مع أعضاء القيادة التنفيذية 
العليا اآلخرين، بهدف تعزيز الحضور على 
الــمــســتــويــيــن الــعــمــلــي والـــفـــكـــري، مـــع تلقي 
اءة حول أفضل السبل 

َّ
مالحظات تقييمية بن

للتقدم في مسيرة حياتهم المهنية.
 
ً
 مهما

ً
وتعتبر مبادرة WE SUCCEED مكونا

من شأنه أن يدعم ويضمن نجاح استراتيجية 
أعمال المجموعة »4SIGHT« للنمو المستدام.

stc تستضيف حلقة نقاشية في »يوم التعليم«

استضافت شــركــة االتــصــاالت الكويتية stc، حلقة نقاشية حول 
التعليم المستدام، كجزء من شراكتها االستراتيجية مع منصة التعليم 
ت الفعالية بمناسبة »الــيــوم العالمي  عبر اإلنترنت »دورات«. وجـــاء
للتعليم«، الذي يتم االحتفاء به في 24 يناير. وتضمنت حلقة النقاش، 
مشاركة ممثلين من كيانات ومؤسسات أبدوا وجهات نظرهم حول 

أهمية التعليم المستدام.
استضافت stc الحدث التثقيفي بمقر stc في برج أولمبيا، حيث 
 مــن الــقــيــادات التعليمية لــلــمــشــاركــة ومــنــاقــشــة وتغطية 

ً
ــددا دعـــوا عــ

الموضوعات المهمة المتعلقة بالنظام التعليمي المحلي. وتحدث 
 ،)KALD( ممثلون عن »دورات«، والجمعية الكويتية الختالفات التعلم
وأكاديمية ادفوكتس جروب للتدريب األهلي، ومدرسة دسمان ثنائية 

اللغة، وجامعة الكويت، ووزارة التربية والتعليم. 
مستندين إلــى خلفيتهم ومعرفتهم فــي الصناعة، تــبــادل أعضاء 
اللجنة وجهات نظرهم وآراءهم فيما يتعلق بالموضوعات التي تمت 
 إحدى أهم 

ً
مناقشتها خالل الجلسة، والتي تعكس في مجملها أيضا

الركائز األساسية وراء برنامج stc الشامل للمسؤولية المجتمعية 
للشركات، وهو التعليم. وقد انضم إلى حلقة النقاش من شركة دورات 
الرئيس التنفيذي للشركة محمد السريع، والمدرب عبدالله الصانع، 
كما شارك نائب رئيس مجلس اإلدارة د. عيسى جاسم، والمعلمة فاطمة 

 .)KALD( »الظفيري في حلقة النقاش ممثلين لـ »كالد
ــارك الــرئــيــس التنفيذي والمحامي  ومـــن أكــاديــمــيــة ادفــوكــتــس، شـ
 إلى جنب مع نائب الرئيس التنفيذي 

ً
محمد جميل في الجلسة، جنبا

ألكاديمية ادفوكتس، حصة العودة. وشــارك في الجلسة من مدرسة 
دسمان ثنائية اللغة المشرفة سمر ديزمان، ومديرة المدرسة اإلعدادية 
رحــاب عبدالخالق، والمديرة التنفيذية للعالقات العامة والتسويق 
رنا مسوح. كما التحقت الطالبة مريم الكندري باللجنة من جامعة 
 المعلم فيصل البريدي، والطالبان 

ً
الكويت. وضمن المتحدثين أيضا

هديل الشمري وعبدالله الجماز، اللذان مثال وزارة التربية والتعليم 
في المناقشة.

 للدور الحيوي واألســاســي الــذي يلعبه التعليم في التنمية 
ً
نظرا

االقتصادية، تشارك stc بفاعلية في المبادرات التي تهدف إلى تقوية 
وتعزيز نظام التعليم المحلي. فإلى جانب الحلقة النقاشية عن التعليم 

 في مبادرات أخرى تدعم نظام التعليم 
ً
المستدام، ساهمت stc أخيرا

المحلي، مثل المشاركة في فعاليات التخرج، وتكريم الطالب الذين 
حققوا التميز األكاديمي، ورعاية البرامج الوطنية التي تدعم التعليم. 
من جهتها، قالت دانة الجاسم، المدير العام التصاالت الشركات في 
stc: »فخورون باستضافة هذه الحلقة النقاشية اإلعالمية، بحضور 
قـــادة أكــاديــمــيــيــن، لتسليط الــضــوء عــلــى أهــمــيــة إثــــراء نــظــام التعليم 
المحلي، من خالل تقنيات التطوير المثالية. ومن خالل القيام بدورنا 
كرواد التحول الرقمي في قطاع االتصاالت بالكويت، وكداعم للتحول 
الــرقــمــي، نعتقد أنــه مــن الــضــروري وضــع خطة مستدامة تثبت أنها 
مثمرة وداعــمــة لجيل الــشــبــاب، ســـواء كــان ذلــك مــن خــالل التعليم أو 
التنمية االقتصادية أو غيرها من القطاعات التي تؤثر على المجتمع، 
لرفع مستوى الوعي بضرورة تنفيذ استراتيجيات مستدامة اليوم من 

 .»
ً
أجل غد أكثر إشراقا

وأضافت الجاسم: »بالنيابة عن فريق عمل stc أشكر جميع القادة 
األكاديميين الذين شاركوا في مبادرتهم التعليمية واالستراتيجية. 
أعرب عن سعادتنا بمواصلة بناء وتعزيز عالقتنا مع مختلف الكيانات 

والمؤسسات من القطاعين الحكومي و الخاص«. 

فريق العالقات العامة في »stc« مع األكاديميين المشاركين 
في الحلقة النقاشية

»ليماك« تفوز بعقد توسعة ملعب »سبوتي فاي كامب نو«
ــة لـــيـــمـــاك الـــتـــركـــيـــة الــمــنــفــذة  ــركـ أعـــلـــنـــت شـ
لمشروع مطار الكويت الدولي الجديد )مبنى 
الركاب 2(، أمــس، توقيعها اتفاقية مع نادي 
برشلونة اإلســبــانــي لكرة الــقــدم إلعـــادة بناء 
وتوسعة ملعب الــنــادي »سبوتي فــاي كامب 
نو«، ومن المقّرر أن تبدأ أعمال إعــادة البناء 

والتوسعة في يونيو المقبل.
وتم التوقيع على هذه االتفاقية التاريخية 
أمــس األول الــثــالثــاء، فــي مقصورة جوسيب 
سونيول الرئاسي بالملعب، من رئيس نادي 
بــرشــلــونــة خــــوان البــــورتــــا، ورئـــيـــس مجلس 

إدارة مجموعة شركات ليماك القابضة نيهات 
أوزدمير، وعضو مجلس إدارة ليماك هالدون 
فــيــرات كــوك تـــورك. كما حضر حفل التوقيع 
كل من سعادة السفير التركي لــدى إسبانيا 
بــــوراك أكــجــابــار، القنصل الــعــام الــتــركــي في 
برشلونة سيلين إيفسيت، ورئيسة مجلس 
إدارة ليماك القابضة إبــرو أوزدمــيــر، ونائب 
رئيس مجلس إدارة ليماك القابضة سيردار 
باكاكسيز، إلى جانب حضور أعضاء مجلس 

إدارة نادي برشلونة.
وصّرح نيهات أوزدمير بأن »التوقيع الذي 

 لــكــل من 
ً
 جـــديـــدا

ً
ــل فــصــال

ّ
عــقــدنــاه الــيــوم يــمــث

ليماك ونادي برشلونة، فهذه مسؤولية كبيرة 
نعتز بتوليها كونها ليست مهمة فقط لنادي 
 لمدينة 

ً
برشلونة وجماهيره، بل مهمة أيضا

برشلونة وأقليم كاتالونيا، كما سيساهم هذا 
العقد الذي خضنا من أجله منافسة شديدة 
 وأســــواق جديدة 

ً
فــي أن يفتح للشركة آفــاقــا

كما يؤكد قــدرة الشركة على تنفيذ مشاريع 
نــوعــيــة وأيــقــونــيــة ذات طــابــع وطــنــي للبالد 
التي تحتضن هــذه المشاريع لتميزها على 

مستوى عالمي«.

ضمن إطار شراكتها االستراتيجية مع منصة »دورات«
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»الوطني« يتبرع بـ 3 ماليين دينار لتطوير شاطئ الشويخ

يحرص بنك الكويت الوطني 
عـــــلـــــى دعـــــــــــم جـــــــهـــــــود الـــتـــنـــمـــيـــة 
المستدامة لالقتصاد الكويتي، 
ومساندة خطة العمل المناخية 
للدولة، والمحافظة على البيئة، 
وذلـــك ضــمــن استراتيجية البنك 
ــج مـــعـــايـــيـــر الــحــوكــمــة  ــ تــــجــــاه دمــ
البيئية واالجتماعية والمؤسسية 
في كل أنشطته وأعماله، بما يعظم 
القيمة المضافة لجميع أصحاب 
ــح. وفـــــــي ذلـــــــك اإلطــــــــار،  ــالــ ــمــــصــ الــ
قـــدم »الـــوطـــنـــي« تــبــرعــا للمجلس 
الــبــلــدي لـــدعـــم وتــمــويــل مــشــروع 
تطوير وتجميل شاطئ الشويخ 
الـــــذي يــمــتــد لــمــســاحــة 1.7 كيلو 
متر بقيمة 3 ماليين ديــنــار، وقد 
أحال المجلس البلدي التبرع إلى 

مجلس الوزراء للموافقة. 
ــزام »الـــوطـــنـــي«  ــتــ وفــــي إطـــــار الــ
ــأداء مــســؤولــيــاتــه المجتمعية  ــ بــ
ــه، طـــالـــب الــبــنــك  ــ ــ عـــلـــى أكـــمـــل وجـ
ـــن مــجــرد  بـــتـــحـــويـــل الــــمــــشــــروع مـ
ترميم وصيانة الشاطئ إلى إعادة 
هيكلة كاملة، بحيث يتم التصميم 
ــمـــواد المستخدمة  والــتــنــفــيــذ والـ
بما يتماشى مع مبادئ »الوطني« 
المتعلقة بــاالســتــدامــة، ويقترب 
انـــطـــالق الـــمـــشـــروع خــــالل الــفــتــرة 

المقبلة، ومن المتوقع أن تستغرق 
عــمــلــيــات الــتــصــمــيــم واإلنـــشـــاءات 
ــمـــشـــروع بشكل  حــتــى اســـتـــالم الـ
نهائي نحو عامين، نظرا لطول 
المساحة التي يغطيها المشروع.

ويـــــــــــواصـــــــــــل بــــــنــــــك الـــــكـــــويـــــت 
الــوطــنــي إطـــالق ورعــايــة البرامج 
االجتماعية الهادفة في مجاالت 
الصحة ورعاية األطفال والتنمية 
االجتماعية والبيئية والرياضية 
والتوعوية، ليكرس بذلك موقعه 
الريادي كأكبر مساهم في مجال 
المسؤولية االجتماعية بالكويت، 
ــــس الــتــنــمــيــة  ــهـــدف تـــرســـيـــخ أسـ بـ
 مــــع خــطــة 

ً
الـــمـــســـتـــدامـــة تـــمـــاشـــيـــا

التنمية الوطنية، وقد نجح البنك 
العام الماضي في تحقيق نتائج 
نـــوعـــيـــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــجــهــوده 
ــة فــي  ــ ــدامـ ــ ــتـ ــ ــاه تـــحـــقـــيـــق االسـ ــجــ تــ
العديد من الخدمات والمساهمات 
والمبادرات التي شملت مختلف 
الــــجــــوانــــب الـــبـــيـــئـــيـــة والــصــحــيــة 
ــة  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ واالجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والـ

والرياضية.

حياة صحية
وتـــراعـــي الــتــصــامــيــم الــخــاصــة 
بــالــمــمــشــى عــلــى طــــول مــســاحــتــه 
الـــشـــاســـعـــة الـــمـــمـــتـــدة بـــمـــحـــاذاة 
البحر توافر المساحات الخضراء 
الــــــتــــــي تــــطــــغــــى عـــــلـــــى الـــمـــشـــهـــد 
وتستحوذ على المساحة األكبر، 
هـــذا بــاإلضــافــة إلـــى تــوفــر أمــاكــن 
مخصصة للمشي والجري، وكذلك 
ارتياد الدراجات الهوائية، وتحيط 
تلك الممرات الطويلة أشجار توفر 

بعض المساحات المظللة.
وكذلك يراعي التصميم توافر 
مالعب رياضية متنوعة ومناطق 
ــــى جــانــب  تــرفــيــهــيــة لـــأطـــفـــال، إلـ
الــمــســاحــات الــعــشــبــيــة الشاسعة 
ــا زوار  ــادهــ ــرتــ ــتــــي يـــمـــكـــن أن يــ الــ
الشاطئ للتنزه، كما يمكن لزوار 
الــشــاطــئ التمتع بــشــاطــئ مجهز 
بكل الــخــدمــات، ويجد فيه أماكن 
تضم مقاعد خشبية مخصصة 

للجلوس. 

نمو مستدام
ويلتزم بنك الكويت الوطني 

ــبـــادرة الــوطــنــيــة الــتــي  ــمـ بـــدعـــم الـ
ــعـــزيـــز  ــت لـــتـ ــ ــــويــ ـــكــ ـــ ــا ال ــهــ ــتــ ــقــ ــلــ أطــ
االزدهـــــــار الــبــيــئــي واالجــتــمــاعــي 
واالقــتــصــادي، بما يتماشى مع 
تعهد الــكــويــت مــؤخــرا بتحقيق 
هــدف الحياد الكربوني بحلول 
عـــام 2060، مــن خـــالل مــا يــحــرزه 
مـــن تـــقـــدم نــحــو تــحــقــيــق أهـــدافـــه 
البيئية والمساهمة فــي تعزيز 
جهود القطاع المصرفي بالدولة 
لتسريع التحول إلى اقتصاد خال 

من الكربون.
ــك الـــكـــويـــت  ــنــ ــشــــرف بــ ــتــ ــســ ويــ
الــوطــنــي فــي ذلـــك الــصــدد إطــالق 
المبادرات والوصول إلى أحدث 
التقنيات والتي تساهم في زيادة 
االعتماد على الطاقة المتجددة، 
كما يؤكد بنك الكويت الوطني 
تعهده بمواصلة أداء مسؤوليته 
كمؤسسة مالية رائدة في تمكين 
التنمية االقتصادية المستدامة 
وتـــعـــزيـــز مــــســــار الـــتـــحـــول نــحــو 

اقتصاد مستدام.

صديق للبيئة
ويـــســـعـــى »الــــوطــــنــــي« إلـــــى أن 
تكون جميع التصاميم والمواد 

الـــمـــســـتـــخـــدمـــة فــــــي الــــمــــشــــروع 
صديقة للبيئة، ضمن مساعيه 
لدعم جهود خفض االنبعاثات 
الــكــربــونــيــة واســتــهــداف تحقيق 
الحياد الكربوني بحلول 2060. 
وفـــي ذلـــك الــســيــاق، يتم تصميم 
ــمـــدة اإلضــــافــــة عــلــى طــول  ــل أعـ كـ
الــشــاطــئ لتكون مــــزودة بخاليا 
طــاقــة شمسية دون أي اعتماد 

على مصدر للكهرباء.
وكــــذلــــك أكـــــد الـــبـــنـــك ضـــــرورة 
استخدام نسبة كبيرة من المواد 
األولية التي تدخل في المشروع 
من المواد المعاد تدويرها، كما 
يــتــم االتـــفـــاق عــلــى إعــــادة تــدويــر 
ــات الـــخـــاصـــة  ــمــــخــــرجــ مـــعـــظـــم الــ
ــا يــقــلــل  ــمـ بـــالـــمـــشـــروع أيــــضــــا، بـ
اآلثار البيئية السلبية للمشروع، 
ــتـــذى  ــه نـــــمـــــوذجـــــا يـــحـ ــلــ ــعــ ــجــ ويــ
فـــي كــيــفــيــة تــنــفــيــذ الــمــشــروعــات 

بالكويت.

ريادة مستحقة
وأعــلــن بــنــك الــكــويــت الوطني 
مــــــــؤخــــــــرا الـــــــتـــــــزامـــــــه بـــتـــحـــقـــيـــق 
الــحــيــاد الــكــربــونــي بــحــلــول عــام 
ــــار مــســاعــيــه لــدعــم  2060 فـــي إطـ

المبادرة الوطنية التي أطلقتها 
الكويت لتعزيز االزدهــار البيئي 
واالجتماعي واالقــتــصــادي، بما 
يتماشى مع تعهد الكويت مؤخرا 
بتحقيق هدف الحياد الكربوني 

بحلول عام 2060.
كـــمـــا حـــصـــل »الــــوطــــنــــي« هـــذا 
الــعــام عــلــى تصنيف متميز من 
مــشــروع اإلفــصــاح عــن انبعاثات 
الــكــربــون )CDP( بــفــضــل الــتــقــدم 
الهائل الذي أحرزه نحو تحقيق 
أهدافه البيئية في مجال مكافحة 
الـــتـــغـــيـــرات الــمــنــاخــيــة وحــمــايــة 
ــابــــات فــــي قــــطــــاع الـــخـــدمـــات  الــــغــ
المالية، وكذلك دشن البنك إطار 
عــــام لــلــتــمــويــل الــمــســتــدام ضمن 
مــــبــــادراتــــه الـــــرائـــــدة الـــتـــي تــقــدم 
نموذجا يحتذى للقطاع المالي 
الكويتي، وتــرســخ مــا يتمتع به 
البنك مــن مكانة كبيرة فــي ذلك 

.
ً
 وإقليميا

ً
الصدد محليا

عام المسؤولية المجتمعية
وكـــــان 2022 بــالــنــســبــة لبنك 
الكويت الوطني عام المسؤولية 
المجتمعية بامتياز، حيث شهد 
زخما وزيـــادة ملحوظة في عدد 

المبادرات وطبيعتها والمجاالت 
التي تغطيها، ما لحقه بالتبعية 
ــة االســـــتـــــثـــــمـــــارات  ــمــ ــيــ زيـــــــــــــادة قــ
والمبادرات والتبرعات الخيرية 
التي أنفقها البنك على مدار العام، 
والــتــي بلغت 23 مــلــيــون ديــنــار، 
بــزيــادة تفوق 45% على أســاس 
ســنــوي، مــقــارنــة بحجم اإلنــفــاق 
المجتمعي في العام قبل الماضي.

وتعكس إحصاءات عام 2022 
ــــي« نــصــب  ــنـ ــ ــــوطـ ــع »الـ ــيـــف يـــضـ كـ
أعــيــنــه الــشــبــاب الــكــويــتــي، بــدايــة 
من التدريب الــذي يقدمه للطلبة 
ضمن برنامج الوطني للتدريب 
ــقـــي إلـــى  ــفـــي، والـــــــــذي يـــرتـ ــيـ الـــصـ
مستوى رفيع ومكثف للخريجين 
من حملة الشهادات الجامعية من 
خالل برنامج »تمكن«، الذي يدعمه 
البنك للعام الثالث على التوالي، 
وكذلك برنامج »كن«، حيث حضر 
البرنامجين 174 مــتــدربــا العام 
ــك »أكـــاديـــمـــيـــة  ــ ــذلـ ــ الــــمــــاضــــي، وكـ
الوطني« لتدريب حديثي التخرج، 
ــي تـــخـــرجـــت فــيــهــا الــدفــعــة  ــتــ والــ
الــســابــعــة والـــعـــشـــرون بـــعـــدد 28 

خريجا من الشباب الكويتي.
وال يتوقف األمر على التدريب 

أثــنــاء الـــدراســـة وبــعــد انتهائها، 
ات  بــل يمتد إلــى توظيف الــكــفــاء
الوطنية، حيث بلغ عدد الموظفين 
الجدد الذين التحقوا بالعمل في 
»الــوطــنــي« خــالل الــعــام الماضي 
ــغــــت نــســبــة  ــلــ 325 مــــوظــــفــــا، وبــ
الكويتيين من التعيينات الجديدة 
نحو 80%، وأغلبهم مــن شباب 

الخريجين وحديثي التخرج. 

ع شراكة استراتيجية مع »بيمز« 
ّ
»بوبيان« يوق

لعمالء PRIME من الشريحة الطالبية
ــيــــة شــــراكــــة  ــفــــاقــ ــنــــك بــــوبــــيــــان اتــ وقـــــــع بــ
اســتــراتــيــجــيــة مــــع تــطــبــيــق Baims، أحـــد 
الــمــشــاريــع الــكــويــتــيــة الــنــاشــئــة فـــي مــجــال 
التعليم عن بعد، ضمن مساعيه المتواصلة 
لــالهــتــمــام بالمستقبل التعليمي لطالب 
المرحلتين الثانوية والجامعية، السيما من 
عمالء حساب PRIME، مما يساعدهم على 
توفير الوقت وإدارة وقتهم وصوال لمرحلة 

التفوق العلمي.
وتـــم تــوقــيــع اتــفــاقــيــة الــشــراكــة بــيــن بنك 
بوبيان، ممثال بحضور رئيس الخدمات 
المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية 
الــشــخــصــيــة عــبــدالــلــه الــمــجــحــم، والــرئــيــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي مــــن تــطــبــيــق Baims يــوســف 
الحسيني، بجانب عدد من مسؤولي البنك 

والتطبيق.
وقـــال المجحم: »ال يخفى على أحــد ما 
وصل إليه التعليم عن بعد من أهمية، كونه 
أصبح من الضروريات األساسية لتطوير 
الــنــظــم وتــحــســيــن الــمــنــظــومــة التعليمية، 
والتي بــدورهــا تعزز كفاءة شرائح كثيفة 
من الطالب في تحصيلهم الدراسي، نظرا 
العتباره تجربة تعليمية متكاملة ومتطورة 

تتناسب مع تطورات الفترة الحالية«.
وأوضح أنه »من خالل هذه الشراكة يصل 
بنك بوبيان إلى جزء من مساعيه نحو دعم 
شرائح عمالئه من الشباب، بما يتواكب مع 
متطلباتهم وتوجهاتهم، وبنفس الوقت ما 
يتماشى مع توجهات البنك تجاه التوسع 
في الخدمات الرقمية والتحول الرقمي في 
مختلف قطاعات األعمال حول العالم التي 
ا من حياتنا اليومية«، مضيفا  باتت جــزء
أن »تطبيق Baims يعتبر مــن التطبيقات 

الذكية المميزة، كونه يسد واحــدة من أهم 
احــتــيــاجــات أبــنــائــنــا الــطــلــبــة الــتــي تتعلق 
بالتحصيل العلمي فــي مرحلة هــامــة من 
حــيــاتــهــم، وهـــي مــرحــلــة الـــدراســـة الثانوية 

والجامعة باعتبارها مرحلة فارقة لهم«.
من جانبه، أعــرب الحسيني من تطبيق 
Baims عـــن ســعــادتــه بــمــثــل هـــذه الــشــراكــة 
مع بنك بوبيان، »لما تمثله من إضافة في 
مجال دعم وتطوير التعليم عن بعد ألبنائنا 
واخواننا الطلبة، بما يتماشى مع التحديات 
التي تشهدها ساحة التعليم الرقمي حاليا«.

وأكد أن المنصة توفر دروســا تعليمية 
متكاملة مسجلة ومباشرة تم تصميمها 
خصيصا لمساعدة الطلبة على التحصيل 
الدراسي، من خالل التواصل مع مجموعة 
مـــن الــمــعــلــمــيــن الــمــعــتــمــديــن وذوي خــبــرة 
كبيرة، واالســتــفــادة مــن مــســارات تعليمية 

تــنــظــم األداء الــــدراســــي عــبــر الــفــيــديــوهــات 
ــارات، وغــيــرهــا مـــن الــخــصــائــص  ــبــ ــتــ واالخــ

والميزات التحفيزية.

مضمون االتفاقية
ــة  ــيـ ــاقـ ــفـ وأشـــــــــار الـــمـــجـــحـــم إلــــــى أن »االتـ
تضمن لعمالئنا مــن حــســاب PRIME من 
طلبة الجامعة وأبنائنا من طلبة المرحلة 
الثانوية، الحصول على مجموعة مميزة 
ــعــــروض عــلــى الـــــــــدورات والـــــــدروس،  مـــن الــ
مــع تــوفــيــر خــدمــات تعليمية متكاملة تم 
تــصــمــيــمــهــا بــحــســب الــمــنــاهــج الـــدراســـيـــة، 
إضـــافـــة إلــــى تــمــكــيــنــهــم مـــن الـــتـــواصـــل مع 
مــدرســيــن معتمدين وذوي خــبــرة كبيرة، 
بما يضمن تطوير حلول جديدة تناسب 

احتياجات الطالب«.
وأردف: »سوف نقدم لعمالئنا من طلبة 

الجامعة من حساب PRIME خصما يصل 
إلى 30% على مجموعة مميزة من البرامج 
والــــدورات التعليمية االختيارية المفيدة 
في تحصيلهم الدراسي، إضافة إلى خصم 
بنسبة 30% على جميع دورات اختبارات 
القدرات التابعة لجامعة الكويت، مما يتيح 
لهم االستعداد لالختبار، ودون ضغط مادي 

على أولياء االمور«.
وأكد المجحم أن بنك بوبيان يستهدف 
من خالل هذه الشراكات االستراتيجية مع 
العديد من التطبيقات المعروفة في الفترة 
األخيرة منح عمالئه المزيد من الخيارات 
والحصول على خدمات ومنتجات مميزة، 
مشيرا إلى أن التطورات التي شهدها العالم 
في السنوات األخيرة دفعت »بوبيان« إلى 
االستثمار أكــثــر فــي الــخــدمــات المصرفية 

الرقمية خاصة مع ارتباطها بالشباب.

 فريق »Baims« عقب توقيع االتفاقية
ً
المجحم متوسطا

»بيتك تكافل« تفوز بجائزة 
أفضل شركة تأمين 

من مجموعة Global Economics للسنة الثانية على التوالي
حــــــــــــــــازت شــــــــركــــــــة بــــيــــتــــك 
لــلــتــأمــيــن الــتــكــافــلــي )بــيــتــك 
تكافل( جائزة أفضل شركة 
تــأمــيــن تــكــافــلــي لــعــام 2022 
على مستوى السوق المحلي 
ــن مـــجـــمـــوعـــة  ــ بــــالــــكــــويــــت، مــ
 G l o b a l  E c o n o m i c s
ــلـــعـــام الـــثـــانـــي  الــــمــــرمــــوقــــة، لـ
على التوالي، تقديرا لمكانة 
الــشــركــة فـــي ســــوق الــتــأمــيــن 
ــا، ونـــــمـــــو أعـــمـــالـــهـــا  ــيــ ــلــ مــــحــ
وتنامي حصتها السوقية، 
وجــهــودهــا الــمــتــواصــلــة في 
ابــتــكــار خـــدمـــات ومــنــتــجــات 
تـــأمـــيـــنـــيـــة جـــــديـــــدة، تــعــتــمــد 
فـــي مــعــظــمــهــا عــلــى وســائــل 
الــتــقــنــيــة الــحــديــثــة والــتــطــور 
التكنولوجي عالي المستوى.

ــثـــل الـــشـــركـــة فــــي حــفــل  ومـ
تــوزيــع الــجــوائــز، الـــذي أقيم 
فـــي دبـــي مـــؤخـــرا، اثـــنـــان من 
ــوادر الـــشـــابـــة الــمــتــمــيــزة  ــكــ الــ
مـــن الــعــامــلــيــن فـــي الــشــركــة، 
وقد تسلما الجائزة، وشهدا 
تكريم الشركة خــالل الحفل 
الذي ضم حضورا واسعا من 
مؤسسات وشركات كبرى من 

مختلف أنحاء العالم.
وأشــــــــــــاد عــــضــــو مــجــلــس 
اإلدارة الرئيس التنفيذي في 

قتيبة النصف

»KIB« يتيح خدمة Apple Pay لعمالئه
ــاح بــنــك الــكــويــت الــدولــي  أتـ
، إضــافــة خدمة 

ً
)KIB(، أخـــيـــرا

Apple Pay لتمكين عمالئه 
من حاملي بطاقات فيزا اليوم 
مـــن إنـــجـــاز عــمــلــيــات دفـــع عن 
 وخصوصية، 

ً
ُبعد أكثر أمانا

ــم تـــســـلـــيـــم  ــهــ ــبــ ــنــ والـــــــتـــــــي تــــجــ
بــطــاقــاتــهــم الــمــصــرفــيــة للدفع 
لشخص آخر، أو لمس األزرار 
عــلــى أي أجــهــزة، أو اســتــبــدال 
النقود، عــالوة على االعتماد 
عــلــى قــــــدرات الـــــ iPhone في 

حماية معامالتهم. 
ويـــأتـــي طـــرح هـــذه الــخــدمــة 
وتدشين خدمة Apple Pay من 
 مع استراتيجيته 

ً
KIB، تماشيا

الــشــامــلــة للتطوير والــتــوســع 
الرقمي، الرامية إلى االستمرار 
بــطــرح حــلــول مبتكرة لعمالء 
ــز تــجــربــتــهــم  ــزيــ ــعــ ــنــــك، وتــ ــبــ الــ

المصرفية بشكل عام.

ومــــن خــــالل هــــذه الــخــدمــة، 
يستطيع عميل الــبــنــك إتــمــام 
عملية الشراء من دون تالمس 
 Apple ــتــــخــــدام ســــاعــــة ــاســ بــ
Watch بــــالــــقــــرب مــــن نــقــطــة 
الــــدفــــع، وهــــي عــمــلــيــة مــؤمــنــة 

، حــيــث تــتــم الــمــصــادقــة 
ً
جـــيـــدا

ــلـــيـــهـــا بــــاســــتــــخــــدام تــقــنــيــة  عـ
Apple لــلــتــعــرف عــلــى الــوجــه 
)Face ID(، أو الـــتـــعـــرف عــن 
طـــريـــق لــمــس الــهــاتــف الــذكــي 
)Touch ID(، أو رمـــز الــمــرور 
عليه، إضافة إلى رمز التحقق 

.)OTP( لمرة واحدة
ــاق، قــــال  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ وفـــــــي هـــــــذا الـ
الــمــديــر الــعــام إلدارة التحول 
 ،KIB ــار فـــي ــكـ ــتـ الـــرقـــمـــي واالبـ
ــذه  ــ مـــحـــمـــد الــــشــــريــــف، إن »هـ
ــة تــعــكــس  ــ ــارقــ ــ ــفــ ــ ــوة الــ ــ ــطـ ــ ــخـ ــ الـ
الــتــزامــنــا الــمــتــواصــل بتقديم 
حـــلـــول رقــمــيــة آمـــنـــة وســلــســة 
للدفع، وغير ذلك من خدمات 
مـــصـــرفـــيـــة، كـــمـــا تـــعـــزز الــــدور 
الــرئــيــســي الــــذي قــمــنــا بـــه في 
مـــــجـــــاالت الــــتــــحــــول الـــرقـــمـــي 
للقطاعات المصرفية والمالية 

بالكويت«.

محمد الشريف

»األهلي«: بسام البسام فاز
بسحب »الفوز« األسبوعي

أعلن البنك األهلي 
الكويتي فــوز بسام 
عبدالله البسام في 
السحب األسبوعي 
لـــحـــســـاب »الـــــفـــــوز« 
لــلــجــوائــز، بجائزة 
نـــــــقـــــــديـــــــة قـــــــدرهـــــــا 

10000 دينار، والــذي أقيم 
تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، وتم اإلعالن عن اسم الفائز 

االثنين الماضي.
وحساب »الفوز« للجوائز هو حساب الجوائز األول من نوعه، 
والذي يتيح لعمالء البنك األهلي الكويتي فرصة الفوز بجوائز 
ومكافآت كبرى، ومن خالله سيحظى عمالء البنك األهلي الكويتي 
بفرصة الفوز بمبلغ 10000 دينار ضمن السحب األسبوعي، وكذلك 
فرصة للفوز بالجائزة الكبرى، وهي راتــب شهري بقيمة 5000 
دينار لمدة 10 سنوات. وتجدر اإلشارة إلى أنه سيكون بمقدور 
كل من عمالء البنك الجدد والحاليين االستفادة من هذه الفرصة 
الفريدة في حالة توفر رصيد في حسابهم بمبلغ 100 دينار فقط.

»المتحد« يعلن الفائز في السحب 
الشهري لـ »الحصاد«

أعلن البنك األهلي المتحد 
ــة الــــســــحــــب الــــشــــهــــري  ــجـ ــيـ ــتـ نـ
مــن بــرنــامــج جــوائــز الحصاد 
اإلســــالمــــي، الـــــذي أقـــيـــم أمــس 
فـــي الــمــقــر الــرئــيــســي لــلــبــنــك، 
ــن وزارة  ــ بـــحـــضـــور مـــمـــثـــل عـ
الــتــجــارة والــصــنــاعــة، وحصل 
عــلــى الــجــائــزة وقــيــمــتــهــا 100 
ألــــف د. ك الــعــمــيــل فــهــد علي 

المطيري.
وبـــهـــذه الــمــنــاســبــة، قــدمــت 
رئيسة إدارة قــنــوات التوزيع 
ــنـــك، هـــنـــادي  ــبـ الـــبـــديـــلـــة فــــي الـ
خــــــزعــــــل، الــــتــــهــــنــــئــــة لـــلـــفـــائـــز، 
ــه دوام الـــتـــوفـــيـــق،  مــتــمــنــيــة لــ
وأعربت عن أملها أن يحالف 
التوفيق جميع عــمــالء البنك 
ــة،  ــ ــادمـ ــ ــقـ ــ ــي الــــســــحــــوبــــات الـ ــ فــ

وســـــــعـــــــادتـــــــهـــــــا 
الــبــالــغــة بالثقة 
ــيــــة الـــتـــي  ــالــ الــــغــ
يضعها العمالء 

في البنك.
وأكــــــــــــــــــــــــــــــدت 
خــــــــــــزعــــــــــــل أن 
الــبــنــك حــرص 
مـــــنـــــذ إطـــــــالق 
بـــــــــــرنـــــــــــامـــــــــــج 
جــــــــــــــــــوائــــــــــــــــــز 
الـــــــــحـــــــــصـــــــــاد 

اإلســالمــي على تقديم 
بـــاقـــة حــصــريــة مـــن الـــجـــوائـــز، 
بما يسهم في تحقيق تطلعات 
عــمــالئــه، ويــعــمــل عــلــى تعزيز 
ثقافة االدخـــار، وشـــددت على 
الــتــزام البنك بتوفير الحلول 

تقسيم الشاطئ إلى 
4 مناطق متكاملة 

الخدمات الرياضية 
والترفيهية لتعزيز 

الحياة الصحية 

ضمن مواصلة 
»الوطني« قيامه 

بمسؤوليته لتعزيز 
مسار التحول نحو 

اقتصاد مستدام

مساحات خضراء 
واسعة ومالعب 

وأماكن مخصصة 
للمشي والجري

تصميم متكاملتصميم متكامل
تم تصميم مشروع تطوير شاطئ الشويخ بحيث يضم 4 مناطق 

رئيسية، تتكامل مع بعضها لتوفير كل ما يحتاجه مرتادو الشاطئ من التنزه 
أو ممارسة الرياضة أو السباحة واالستجمام:

• المنطقة األولى: تضم المالعب الرياضية والمناطق الترفيهية ومساحة خضراء كبيرة.
• المنطقة الثانية: تضم مساحة شاطئية رملية ممتدة تتوسطها مقاعد خشبية.

• الثالثة: تضم حديقة مغلقة تحتوي على مساحات خضراء وأشجار كثيفة تمنح مساحات 
واسعة من الظل.

• الرابعة: تضم الممرات المخصصة للمشي والدّراجات وبعض األشجار في الوسط.

»بــيــتــك تــكــافــل« قتيبة النصف 
بحصول شركة بيتك للتأمين 
الــتــكــافــلــي عــلــى جــائــزة »أفــضــل 
تــأمــيــن تــكــافــلــي لـــعـــام 2022«، 
معتبرا الجائزة تتويجا لنجاح 
الــشــركــة وتــقــديــرا لمنتجاتها 
التي تساهم بفاعلية في تعزيز 
سوق التأمين التكافلي محليا، 
وتـــلـــبـــيـــة احـــتـــيـــاجـــات شـــرائـــح 
كبيرة مــن العمالء الراغبة في 
هذه المنتجات والخدمات ذات 

الجودة العالية.
وأضاف النصف: »حصولنا 
عـــلـــى هــــــذه الــــجــــائــــزة الــمــهــمــة 
والــرفــيــعــة الــمــســتــوى، مــن بين 

ــن الـــمـــؤســـســـات  ــ الــــعــــديــــد مــ
والــــــشــــــركــــــات الــــعــــامــــلــــة فــي 
مـــجـــال الـــتـــأمـــيـــن والــتــأمــيــن 
التكافلي دلــيــل واضـــح على 
صحة المسار الـــذي تتخذه 
ات  الشركة، مــن حيث الكفاء
الـــفـــنـــيـــة الـــمـــتـــمـــيـــزة، وروح 
الـــتـــعـــاون بــيــن فــريــق الــعــمــل 
ووفــائــهــم والــتــزامــهــم تــجــاه 
الـــعـــمـــالء. إضـــافـــة إلــــى ذلـــك، 
استخدام التقنيات الحديثة 
ــم لــتــوفــيــر  ــ ــدائـ ــ ــار الـ ــكــ ــتــ واالبــ
كـــل جـــديـــد لــلــعــمــالء، بشكل 
احــتــرافــي وســريــع حــقــق لنا 
نجاحات كبيرة جعلتنا في 
صدارة الشركات العاملة في 
سوق التأمين التكافلي على 
مستوى المنطقة والعالم«، 
مـــؤكـــدا أن الـــجـــائـــزة إضــافــة 
مهمة تؤكد تقدير المراقبين 
والمتابعين لسوق التأمين 
ــيـــدي  ــعـ وشـــــركـــــائـــــهـــــا مــــــن مـ

التأمين ووسطاء التأمين.

ــة، الــتــي  ــثـ الـــمـــصـــرفـــيـــة الـــحـــديـ
تنسجم مع متطلبات العمالء 

المختلفة.

 مع مبادئ البنك في االستدامة
ً
 مع مبادئ البنك في االستدامة كيلومتر تماشيا
ً
تجميل وهيكلة كاملة لـ تجميل وهيكلة كاملة لـ 1.71.7 كيلومتر تماشيا

https://www.aljarida.com/article/13035
https://www.aljarida.com/article/13036
https://www.aljarida.com/article/13037
https://www.aljarida.com/article/13038
https://www.aljarida.com/article/13040
https://www.aljarida.com/article/13041


tawabil@aljarida●com
توابل ةديرجلا•

العدد 5251 / الخميس 2 فبراير 2023م / 11 رجب 1444هـ١٢مسك وعنبر

خبريات

الجسمي يطرح »أستاذ 
في الدنيا« عبر »يوتيوب«

وليد سراب يشارك بمعرض 
»سكب 2« في قطر

تعديالت على التريلر الدعائي 
لمسلسل »روز وليلى«

طرح الفنان اإلماراتي 
حسين الجسمي، عبر 

قناته بـ »يوتيوب«، 
أحدث أغانيه باللهجة 

المصرية، بعنوان »أستاذ 
في الدنيا«، كلمات هشام 

جمال ومحمد إبراهيم، 
وألحان هشام جمال، 

وتوزيع مادي.
يقول مطلع األغنية:
الدنيا جميلة ومش 

مستاهلة تضيع في زعل 
أو لوم، بنسى امبارح لو 
ضايقني وبعيش اليوم 

باليوم، أنا ببسط نفسي 
بنفسي وبعرف أعيش 

ببساطة وأحب، مش 
بشغل بالي وطول عمري 

بعمل للحزن سكيب.
وكان الجسمي طرح أغنية 

»ألّمح له«، أولى أغنياته 
المنفردة في العام الجديد 
)2023(، وُعرضت بالقناة 
الرسمية له بـ »يوتيوب«، 

متضمنة كلماتها، وتم 
بثها عبر أثير اإلذاعات 

اإلماراتية والخليجية 
والعربية، إلى جانب 

عرضها بجميع المنصات 
اإللكترونية المتخصصة 

في عرض األغنيات.

شارك الفنان د. وليد سراب 
بمعرض »سكب 2« في 

مؤسسة الحي الثقافي )كتارا( 
بالدوحة، الذي أقامه مركز 

رسم لإلبداع الفني، وتضمن 
أعمااًل فنية لسبع عشرة فنانة 

ومتدربة من قطر.
وبهذه المناسبة، قال 

د. سراب: »المعرض عبارة 
عن نتاج ثالث دورات قدمتها 

في توظيف سكب بالعمل 
الفني« إلنتاج لوحات جميلة، 

بالتعاون مع مركز رسم 
لإلبداع الفني بإدارة الفنانة 

منى السادة، التي رأت أن 
تجمع األعمال الفنية التي 
 ،

ً
يصل عددها إلى 47 عمال

وتنظيم معرض فني حتى 
يطلع المهتمون بالفنون 

التشكيلية على هذا التكنيك، 
 إلى أن هذه النسخة هي 

ً
الفتا

الثانية لهذا المعرض. وأشاد 
د. سراب بمستوى األعمال 

 إلى أن هذا 
ً
المشاركة، مشيرا

المعرض افتتحه وزير الدولة 
ورئيس مكتبة قطر الوطنية 

د. حمد الكواري، وحضر 
االفتتاح المدير العام لـ »كتارا« 

خالد السليطي، وجمع من 
الفنانين واإلعالميين.

اضطرت الفنانة يسرا لحذف 
التريلر الدعائي لمسلسلها 
الجديد »روز وليلى«، الذي 

تشاركها في بطولته نيللي 
كريم، بعد وقت قصير من 

نشره على حسابها في 
»إنستغرام«. وقامت يسرا 
بالحذف بعد وقت قصير 

من تفاعل الجمهور، بسبب 
وجود تعديالت عليه، 

 عن إطالقه مع الحملة 
ً
فضال

الترويجية الرسمية التي 
ستتوالها المنصة الخاصة 

بالترويج للعمل خالل 
األيام المقبلة، لكن عددا من 

متابعيها قاموا بتحميله 
وتداوله على نطاق واسع 

خاصة بعد حذفه.
ويعرض المسلسل على 

منصة شاهد بشكل 
أسبوعي، وينتهي عرضه 
قبل بداية رمضان بوقت 

قصير، علما أن فريق العمل 
انتهى من التصوير بالكامل 
قبل نحو شهرين، وهو أول 

تعاون بين يسرا ونيللي 
كريم دراميا، بمشاركة هشام 

عاشور زوج نيللي الذي يركز 
في التمثيل الفترة الحالية.

تغريد الداود لـ ةديرجلا•: أقدم 3 مسرحيات بطرح جريء
طالبت »الوطني للثقافة« بمسايرة الزخم الكبير للمبدعين الكويتيين

تأمل الكاتبة المسرحية تغريد 
الداود استمرار العروض 

المسرحية في الكويت على 
مدار العام، وأال ترتبط بموسم 

ن. معيَّ

أعــربــت الكاتبة المسرحية تغريد الـــداود عن 
امــتــنــانــهــا وســعــادتــهــا بـــعـــودة عـــرض مسرحية 
»ممنوع من الرقابة«، السيما أنها تمثل تجربة 
استثنائية لها وللمخرج يوسف البغلي، والفنان 
عبدالعزيز النصار. وقالت إنها تشرفت بالعمل 
ــرى أنــهــا فنانة  مـــع الــفــنــانــة حــصــة الــنــبــهــان، وتــ
تملك الكثير من القدرات واإلحساس والحضور. 
ولفتت إلى أنها تراهن على هذه المسرحية من 
حيث الفكرة والطرح والنص والتنفيذ والتمثيل 
والتقديم، فهي عمل كوميدي مختلف ذو رسالة 

واضحة بفكر شبابي. 
وقالت الداود، لـ »الجريدة« عن عرض مسرحية 
 من 

ً
 كبيرا

ً
»ممنوع من الرقابة«: »لمسنا تجاوبا

الجمهور، الـــذي كــان بمنزلة الــدعــايــة الحقيقية 
لــلــمــســرحــيــة«، مــشــيــرة إلــــى أن هـــنـــاك اتـــصـــاالت 
عديدة كانت تطالب بعودة العروض مرة أخرى، 
 له مشاهدة 

َّ
 من الجمهور، الذي لم يتسن

ً
خصوصا

المسرحية أثناء فترة العرض. 
وذكرت أن »ممنوع من الرقابة« تضم مجموعة 
كبيرة مــن الممثلين الشباب الــذيــن لــم تكن لهم 
تجارب مسرحية سابقة على المسرح الجماهيري 
»الــتــجــاري«، إذ إنهم نجوم وأبــطــال فــي المسرح 

األكاديمي فقط.

الفن الكويتي

وأبــــدت ســعــادتــهــا بـــأن يــكــون هــنــاك مــوســم آخــر 
 
ً
 ومختلفا

ً
 متفاوتا

ً
للمسرح، في ظل وجود 12 عمال

من جميع النواحي، فهناك أعمال من مرحلة الطفولة 
إلـــى مــرحــلــة الــمــراهــقــيــن تــتــفــاوت مــن حــيــث الفكرة 
والتنفيذ والنجوم، إضافة إلى األعمال المسرحية 
، مؤكدة حرصها على 

ً
لفئة الكبار، وهي رائعة جدا

حضور أكثر من عرض لهذه المسرحيات.

وطالبت الداود بأن يظل الموسم المسرحي 
 
ً
في الكويت على مدار العام، وأال يكون محصورا
في مناسبات األعياد أو باالحتفاالت الوطنية 
فقط، وأن ينظر مركز جابر الثقافي إلى النتاج 
المسرحي فــي الــكــويــت، ويفتح أبــوابــه لتقديم 
هذه العروض المسرحية، فهناك أعمال مشرفة 
ورائعة، منها: الكوميدي، والجاد، واألكاديمي، 
والشعبي، و»نتمنى أن يكون هناك أحد مهتم 
بمتابعة هذه األعمال، التي تمثل أفضل سفير 

للفن الكويتي«.

مستوى رائع

ــا كـــانـــت  ــدت أنــــهــ ــ ــ ــول نــــشــــاط عـــمـــلـــهـــا، أكـ ــ ــ وحـ
مــحــظــوظــة خـــالل الــعــام الــمــاضــي، حــيــث قــدمــت 
عملين في المسرح الجماهيري، هما: مسرحية 
ــرب الــعــالــمــيــة  ــ ــحـ ــ ــن الــــرقــــابــــة«، و»الـ ــنـــوع مــ ــمـ »مـ
الــســادســة«، التي افتتحت فــي موسم الــريــاض، 
ومــن ثــم ُعــرضــت فــي اإلمــــارات وقــطــر مــن خــالل 
جــولــة خليجية، الفــتــة إلــى أنــهــا شــاركــت كذلك 
كعضو لجنة فنية فــي مــهــرجــان أيـــام الشباب 

المسرحي. 
 بــتــرشــيــح 

ً
ــنــــت ســـعـــيـــدة جـــــــدا ــت: »كــ ــ ــافــ ــ وأضــ

نصي )غصة عــبــور( لجائزة أفضل تأليف في 
المهرجان الوطني للمسرح المحترف بالجزائر، 
وأشــــكــــر الـــمـــخـــرج الــــجــــزائــــري تـــوفـــيـــق بــخــوش 
ونجوم الجزائر الذين شاركوا في تنفيذ هذا 

النص بهذا المستوى الرائع«. 

ثالثة مشاريع

وذكــــرت أن لــديــهــا ثــالثــة مــشــاريــع ألعــمــال 
مسرحية بعضها مــع أســمــاء سبق التعاون 

مـــعـــهـــا، إضـــافـــة إلــــى أســـمـــاء جــــديــــدة، وأنـــهـــا 
تــتــضــمــن الــســيــر عــلــى ذات الــنــهــج لــأعــمــال 
 ،

ً
السابقة، وقد يتخللها طرح جــريء أحيانا

 
ً
وأفكار متجددة ومختلفة، ولن تبتعد كثيرا

عن قضايا وهموم المجتمع.
وألــمــحــت إلــى أنــه رغــم أن تجربة المسرح 
الجماهيري ناجحة بالنسبة لــهــا، فإنها ال 
ترغب في أن تقدمها من حيث الكم، بل تفضل 
تقديمها وفق منهج يعتمد أكثر على الكيف 
وجــودة العمل، مشددة على أنها لن تشارك 
فــي عــمــل إال إذا كــانــت تــراهــن عــلــى مــســتــوى 

النص والطرح الموجود فيه.

 المسرح الكوميدي

وأكــــــــدت الـــــــــداود أن الــــكــــويــــت بـــهـــا فـــنـــانـــون 
ــــور، واألزيـــــــــاء،  ــكـ ــ ــــديـ ــــاالت الـ ــــجـ ــــي مـ ــبــــدعــــون فـ مــ
والــتــمــثــيــل، واإلخــــراج، والــمــوســيــقــى، غــيــر أنها 
أشــــارت إلـــى أن بــعــض األعـــمـــال تــكــاد تنتقص 
مـــن أهــمــيــة وجــــود الـــنـــص الــرصــيــن والــرســالــة 

في العمل. 
وطالبت المجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب بــمــســايــرة الـــزخـــم الــكــبــيــر لــلــمــبــدعــيــن 
ــاك مـــهـــرجـــانـــات  ــنــ ــكــــون هــ ــيـــن، وأن تــ ــيـ ــتـ ــكـــويـ الـ
أخـــرى لــلــمــســرح، عــبــر عـــودة مــهــرجــان المسرح 
الكوميدي، ألنه يقدم العديد من األفكار، ويفرز 
الــكــثــيــر مــن الــطــاقــات، إضــافــة إلـــى مــهــرجــانــات 
ــام الــشــبــاب والــكــويــت الــمــســرحــي، وأن ُيــتــاح  أيـ
للجمهور دور من خالل المسرح الكوميدي عن 

طريق الحضور والتقييم والتشجيع.
وشددت على ضرورة وجود مهرجان لمسرح 
الــــهــــواة، الســيــمــا أن الـــمـــســـرح فـــي الـــكـــويـــت لــم 
يــتــوقــف، بــل يمثل شعلة مــن الــنــشــاط، وجميع 

الفنانين لديهم الــحــمــاس الــمــتــزايــد، والكويت 
والدة، لــذلــك البـــد أن يــكــون هــنــاك الــمــزيــد من 
ــات، كــــي تــســتــطــيــع تــغــطــيــة جــمــيــع  ــانـ ــرجـ ــهـ ــمـ الـ
الــفــعــالــيــات، وضــخ دمـــاء جــديــدة عــلــى مستوى 
 أن 

ً
الــكــتــابــة واإلخـــــــراج والــتــمــثــيــل، خـــصـــوصـــا

 مــن الــمــســرحــيــات الــتــجــاريــة 
ً
ــدا نــســبــة كــبــيــرة جـ

 هــي نــتــاج للمسرح األكــاديــمــي ومــســرح 
ً
حــالــيــا

المهرجانات، مع التأكيد على االهتمام بدور 
العرض المسرحية، لكي تستوعب هذا الكم من 

النشاط المسرحي.

فضة المعيلي

 العروض 
المسرحية 

أفضل سفير 
للفن الكويتي 

ويجب االهتمام 
بها بمزيد من 

المهرجانات

● فضة المعيلي

شعيل والمطرف أطربا جمهور خورفكان

شــهــد مــوســم »هـــال خــورفــكــان« جلسة 
غنائية جمعت الفنان نبيل شعيل والنجم 
الــشــاب مــطــرف الــمــطــرف، وســـط حضور 
جـــمـــاهـــيـــري واســـــــع مــــن مــحــبــي الـــطـــرب 

الخليجي.
وأطـــــل الــفــنــانــان عــلــى جــمــهــور مـــدرج 
خــورفــكــان، فــي حفلة شكلت جــولــة فنية 
عــبــر أرشــيــف موسيقي حـــّي فــي وجـــدان 
المستمعين، وغــنــي بــجــمــالــيــات الكلمة 

وإبداعات اللحن.
وفـــي بـــدايـــة الــســهــرة، عـــاش الــحــضــور 
أجواء حماسية ولحظات مميزة مع تألق 

الــفــنــان مــطــرف الــمــطــرف فــي أداء أغانيه 
التي حملت تجربة سنوات، امتازت بـ »من 
لهيب الشوق«، و»وال راح األمل«، و»خسارة«، 
و»غرام أو عشق«، و»يانور العين« وغيرها.
وتواصلت الجلسة الغنائية مع نبيل 
شعيل، الذي استقبله الحضور بالتصفيق 
الحار والهتافات، وقدم »منساك« و»ندمان«، 
و»وش مسوي مع غيري« و»عطوه جوه« 
و»يـــا شــمــس«، وغيرها مــن أغنياته التي 
ــأ شعيل  ــاجــ ســكــنــت قـــلـــوب مــحــبــيــه، وفــ
الحضور بغناء »صادني« بمشاركة مطرف 

المطرف.

مطرف المطرفنبيل شعيل

أعضاء »الخزافين الخليجيين« يعرضون 
أعمالهم في البحرين

في إطار تبادل اللقاءات والزيارات مع الفنانين بدول مجلس التعاون

تواصلت جوالت أعضاء مشروع 
الــخــزافــيــن الخليجيين فــي الـــدول 
العربية واألجنبية، حيث عرضوا 
، وذلك 

ً
أعمالهم في البحرين، أخيرا

في إطار تبادل اللقاءات والزيارات 
مع الفنانين بدول مجلس التعاون.
وبــهــذا الــشــأن، قــال الفنان علي 
ــــوض: »اســــتــــكــــمــــااًل لــمــشــروع  ــعـ ــ الـ
الخزافين الخليجيين، الذي بدأ قبل 
عامين بزيارة مدينة الرياض، ثم 
سلطنة عمان، وفي العام الماضي 
انتقلنا إلــى ألمانيا، فقد عرضنا 
 
ً
أعمالنا في مملكة البحرين«، الفتا
 مع الخزاف 

ً
إلــى أن هناك تنسيقا

البحريني محسن التيتون، بشأن 
ــقــــاء كــبــيــر لـــلـــخـــزافـــيـــن فــي  عـــقـــد لــ
 
ً
البحرين بالفترة المقبلة، مشيرا
إلــــى أنــــه تـــم الـــبـــدء فـــي اإلجــــــراءات 
 لعقد هــذا 

ً
والـــمـــراســـالت، تــمــهــيــدا

اللقاء، وما يتضمنه من فعاليات.
وأوضــح العوض، لـ »الجريدة«، 
أن الفريق المشارك من الكويت، ضم 
إلى جانبه: حسن النجادة، وطليعة 
الخرس، وفريدة البقصمي، وجميلة 
ــمـــــري، وهـــنـــاء  جــــوهــــر، ونــــــــورة الـــ

البلوشي، وجعفر الحمر، وناصر 
الــقــريــنــي، إضـــافـــة إلــــى الــخــزافــيــن 
الــبــحــريــنــيــيــن: مــحــســن الــتــيــتــون، 
وغادة الخزاعي، وعاتقة التيتون، 
ومهدي البناي، وسلمان التيتون، 
ــــارك  ــائـــب، وشـ ــدالـــرســـول الـــغـ ــبـ وعـ
ــار الــســعــيــد،  ــمـ ــة: عـ ــعـــوديـ مــــن الـــسـ
ود. عـــواطـــف قــنــيــبــط، ود. نــاهــد 
التركستاني، فيما شارك من قطر 
الخزافة الشابة رقية المهندي، ومن 
سلطنة عمان شارك مجموعة من 
الخزافين، برئاسة زكريا العبيداني. 
ــار إلــــى أن فــعــالــيــات لــقــاء  ــ وأشــ
ــن فــــي الـــبـــحـــريـــن كــانــت  ــيـ ــزافـ الـــخـ
ــيـــث بـــــــدأت بــمــعــرض  مــــنــــوعــــة، حـ
ــو،  ــانـ ــلـــي كـ ــز لــصــفــيــة عـ ــركــ ــــي مــ فـ
إحــدى سيدات األعمال الخيريات 
الـــمـــهـــتـــمـــات بــــإنــــشــــاء الــمــســاجــد 
والــجــمــعــيــات الـــخـــيـــريـــة، وضــمــن 
مشاريعها إنشاء مركز صفية كانو 
الثقافي للفنون والمعارض، حيث 
ــارت الــخــزافــيــن الخليجيين  ــتـ اخـ
الفتتاح هذا المركز برعاية الشيخ 
راشــــد آل خليفة، وكــــان استقبال 
الخزافين الخليجيين في البحرين 
، بــــحــــضــــور جـــمـــاهـــيـــري 

ً
حـــــــافـــــــال

كــبــيــر مـــن الــفــنــانــيــن والــمــبــدعــيــن، 

 تــمــت إقـــامـــة حــفــل عــشــاء 
ً
وأيـــضـــا

ُدعــي إليه الخزافون الخليجيون. 
وذكـــر الــعــوض أن فعاليات رحلة 
الــبــحــريــن تضمنت زيـــــارة لمنزل 
الـــخـــزاف مــحــســن الــتــيــتــون، حيث 
شــاهــد الــخــزافــون األعــمــال الفنية 
له، والغاليري الخاص به، وورش 
عمله، وبعد ذلك كانت هناك زيارة 
إلى منطقة عالي، وهي من مناطق 
الفخار القديمة التاريخية، ويتواجد 
بها الحرفيون من أصحاب مهنة 
الفخار، وتــم اللقاء مــع عبدالنبي 
العالي وعلي العالي، فــي مصنع 
دلــمــون للفخار، وهــمــا مــن أحفاد 

جيل من الخزافين.
ولــفــت إلـــى أن الــخــزافــيــن قاموا 
ــارة إلــــى الــفــنــانــة غـــادة  ــزيـ  بـ

ً
أيـــضـــا

الــخــزاعــي، بمنزلها، وتــم التعرف 
على أعمالها الخزفية، حيث عقدت 
للمشاركين ورشة عمل في طباعة 
المونوبرنت، إضافة إلى زيارة مركز 
الجسرة للحرف اليدوية احتوت 
عـــلـــى جـــولـــة جــمــيــلــة تــــم الــتــعــرف 
خاللها على كل الحرف، كالخوص، 
والــخــشــب، والــــخــــزف، والــمــعــادن، 
وجميع الحرف اليدوية التي كانت 
ـــمـــارس فـــي الــبــحــريــن بــالــســابــق، 

ُ
ت

حيث مازال هناك تشجيع ألحفاد 
الصناع على العمل في هذه الحرف، 

بهدف المحافظة عليها.
ــــــن الــــــعــــــوض أن الـــرحـــلـــة  وبــــــيَّ
تضمنت كذلك زيارة خاصة للفنان 
البحريني عباس الــمــوســوي، في 
منزله، حيث تمت مشاهدة أعماله 
 ،

ً
الفنية الرائعة، و»كان اللقاء مثمرا

وتــم التطرق فيه إلــى الــفــن بشكل 
عام، والفنون التشكيلية والخزف، 
 زيـــــــارة لــــورشــــة الـــخـــزاف 

ً
وأيــــضــــا

مهدي البناي في جمعية الفنون 
التشكيلية«.

وأشــــــار إلــــى أن الـــفـــنـــان مــهــدي 
البناي، ود. فاطمة السعدون قاما 
بدعوة الخزافين الخليجيين على 

العشاء.
وفي نهاية الرحلة كانت هناك 
زيــــــارة لــجــمــعــيــة الـــفـــن الــمــعــاصــر، 
وكــــان بــاســتــقــبــال وفــــد الــخــزافــيــن 
الخليجيين رئيس الجمعية خليل 
المدهون، حيث تضمنت الجولة 
الــتــعــرف عــلــى الــمــراســم والــــورش 
ــذلـــك زيــــــارة لــورشــة  الـــخـــاصـــة، وكـ
الخزف للفنان عبدالرسول الغايب.

أعضاء المشروع

تغريد الداود

»الدكتور نازل« متتاليات قصصية جديدة للرفاعي
أصـــــــدر الــــقــــاص والــــــروائــــــي طــالــب 
الــرفــاعــي متتاليات قصصية جديدة 
عن دار ذات السالسل، بعنوان »الدكتور 
نـــــــازل«. وتـــضـــم الــمــجــمــوعــة 24 قصة 
قصيرة، وجميع القصص تشّكل وحدة 
واحدة، كونها تكشف وتعري، بسخرية 
عالية، عالم »الــدكــتــور نـــازل« وزوجته 

»دالل«.
الــمــتــتــالــيــات تـــخـــوض فــــي حــــاالت 
اجتماعية حاضرة ودالـــة، في الحياة 
االجــتــمــاعــيــة الــكــويــتــيــة والــخــلــيــجــيــة 
والعربية. وهــي إذا تجعل مــن بطلها 
ــزا مــعــبــرا للتردي  ــازل( رمــ ــ )الــدكــتــور نـ
والفساد األخالقي الذي أصاب بعض 
ــاة، فــــــإن آخــــــر قــصــص  ــيــ ــحــ ــنـــاحـــي الــ مـ
المتتاليات، المعنونة بـ »رقابة«، تشير 
بشكل صريح إلى أن كاتب المجموعة 
طالب الرفاعي حين تقدم، عبر الناشر، 
لـــرقـــابـــة وزارة اإلعـــــــــالم، بــغــيــة فسح 
المجموعة، رفضت الرقابة إجازتها، 
وحينما راجعهم الكاتب أوضحوا له 
أن جميع القصص مكتوبة باألسماء 
الصريحة ألبطالها، لــذا ال يمكن نشر 
 لــلــشــكــاوى التي 

ً
الــمــجــمــوعــة، تحسبا

سترفع على كاتبها والــرقــابــة، وهنا 
اتــفــق الــرفــاعــي مـــع الــرقــيــب عــلــى رفــع 
جميع األسماء الحقيقية، وتسميتها 

بـ »الدكتور نــازل«، وبما يشير صراحة 
إلى حقيقة القصص، وحقيقة أبطالها!

ُيــشــار إلـــى أن طــالــب الــرفــاعــي ُيعد 
مــن قلة قليلة جــدا مــن الــُكــتــاب العرب 
الذين يغامرون بالكتابة وفق مدرسة 
»التخييل الــذاتــي«، وبما يعني وجود 
المؤلف باسمه الحقيقي، وسيرة حياته، 
ومن يحيط به، ضمن أحداث القصة أو 
الــروايــة، وهــذا ما كان في روايــات »ظل 
الشمس«، و»الــثــوب«، و»سمر كلمات«، 
و»في الهنا«، وربما هذا ما أغرى الكاتب 
الرفاعي إلى الحضور باسمه الصريح 
في القصص كشاهد إثبات على حقيقة 

ما تسطره القصص.
تبدع المجموعة فــي تعرية مسلك 
»الدكتور نــازل« عبر لحظات ومشاهد 
دالــة، وعبر عدد كبير من الــرواة، وكأن 
الكاتب أراد القول إن هذه القصص لم 
تأِت بقلم وفكر الرفاعي، بل اشترك في 
كتابتها المجتمع الكويتي، بمختلف 
أطـــيـــافـــه، وبــألــســنــة مــتــنــوعــة وفــــق ما 

تفرضه حالة القصة.
»الدكتور نازل« تبدو جديدة تماما، 
في محاولة لمد جسر فني يمزج بين 
القصة والـــروايـــة، وربــمــا هــذا مــا جعل 
كاتبها يجنسها بـ »متتاليات قصصية«، 
وقد أشار إلى ذلك د. سليمان الشطي في 

كلمته على غالف المجموعة: »في هذا 
النص رصد لما تراه العيون، وتتحدث 
ي 

َّ
به األلسن. تجربة مزج جميلة بين فن

القصة القصيرة والرواية«. 
بــيــنــمــا قــــال كـــاتـــب الــقــصــة الــعــربــي 
محمد خضير، فــي كلمته على غالف 
المجموعة: »تؤلف مجموعة )الدكتور 
نــــازل(، لطالب الــرفــاعــي، فتحا جديدا 
في كتابة القصة القصيرة العربية، فقد 
حققت نصوصها خطوة بنائية مهمة 

في تقنية )الميتا- سرد( على مستوى 
الموضوعات والشخصيات. وعكست 
قــصــص المجموعة خــصــوبــة الــســرد، 
وإمكانية أن يضيف السارد الحقيقي، 
المؤلف الفعلي، رؤيته بقصد التحفيز 
والتنوير واإلقفال الضروري لنهاية كل 

حالة على انفراد«.
»الـــدكـــتـــور نــــــازل« إضـــافـــة إبــداعــيــة 
جــديــدة للمكتبة الكويتية والعربية، 
ــاول الـــقـــصـــصـــي فــيــهــا،  ــنــ ــتــ وجــــديــــة الــ
وقدرتها على أن تجسد أوجاع اإلنسان 
الــعــربــي عــبــر ســلــوك »الـــدكـــتـــور نــــازل« 
ولسانه، وفي هذا يقول الناقد التونسي 
د. عبدالدائم السالمي: »ال أدري إن كان 
ما ُيروى عن )الدكتور نازل( من أحوال 
 من 

ً
 مزيجا

ً
اجتماعية بدا فيها إنسانا

اللؤم والدناءة ُيعد طبيعة آدمية فيه، 
أم هو من اختالق حساده الــرواة، وهم 
كثر، ولكني أدري أن في تلك المرويات 
فتنة سردية عالية أزعم أن هذا البطل 
 من 

ً
قد تعمد إغرائي بها، ألقاسمه شيئا

 من لذاذة مساويه. 
ً
مجد لؤمه، وبعضا

إن )الدكتور نــازل( حالة نــزول أخالقي 
مفردة في القص، لكنها عامة في الواقع، 
ــــي لــيــســت مــخــصــوصــة بــالــكــويــت  وهـ
فــحــســب، وإنــمــا تستشري فــي جميع 

وطننا العربي«.

https://www.aljarida.com/article/13030
https://www.aljarida.com/article/13028
https://www.aljarida.com/article/13027
https://www.aljarida.com/article/13025
https://www.aljarida.com/article/13024
https://www.aljarida.com/article/13022
https://www.aljarida.com/article/13020
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بعد نحو 10 أيام على 
تجديد وزير الخارجية 

السعودي األمير محمد بن 
فرحان، موقف اململكة بأن 
إقامة دولة فلسطينية هو 

شرط سعودي للتطبيع 
مع إسرائيل، جدد رئيس 

الوزراء اإلسرائيلي بنيامني 
نتنياهو، تمسكه برؤيته 
أن التوصل إلى اتفاقيات 

تطبيع مع دول عربية 
سيقود في نهاية املطاف إلى 
سالم إسرائيلي ـ فلسطيني.  
 CNN وفي مقابلة مع شبكة
التلفزيونية األميركية، قال 
نتنياهو: »إذا توصلنا إلى 
سالم مع السعودية، وهذا 

يعتمد على قيادتها، وجلبنا 
الصراع العربي - اإلسرائيلي 

إلى نهايته، فأعتقد أننا 
سنعود إلى الفلسطينيني 

ونحقق سالمًا عمليًا. 
أعتقد أن هذا هو الطريق 

الصحيح«.
وفي رده، على ما يبدو، 

على اعتبار وزير الخارجية 
األميركي أنتوني بلينكن 

أمس األول، أن املستوطنات 
غير الشرعية في الضفة 

الغربية عقبة في وجه 
السالم، قال نتنياهو: »إنها 

ليست غير قانونية، بل 
مناطق متنازع عليها«. 

واتهم نتنياهو 
الفلسطينيني برفض السالم 

25 عامًا وبوضع »فيتو 
فّعال ضد توسيع إسرائيل 

للسالم في محيطها«، 
مضيفًا: »ُدرت حولهم، 

وذهبت مباشرة إلى الدول 
العربية، وصنعت مفهومًا 

جديدًا للسالم من أجل 
السالم. السالم من خالل 

القوة. لقد أبرمت أربع 
اتفاقيات سالم تاريخية، 
االتفاقيات اإلبراهيمية، 

وهي ضعف عدد اتفاقيات 
السالم التي قام بها 

جميع أسالفي في 70 عامًا 
مجتمعني«.

سلة أخبار

نتنياهو: التطبيع يقود إلى 
سالم مع الفلسطينيين

احتضنت العاصمة 
الصومالية مقديشو، أمس، 
قمة رباعية أمنية بمشاركة 

رؤساء دول جيبوتي وكينيا 
وإثيوبيا والصومال، 
وسط إجراءات أمنية 

مشددة، فيما نفذت حركة 
»الشباب« قصفًا بقذائف 

الهاون على أحياء سكنية 
مجاورة للقصر الرئاسي 

أمس. وشارك الرئيس 
الجيبوتي إسماعيل عمر 

جيلة، والكيني وليام روتو، 
ورئيس الوزراء اإلثيوبي 

أبي أحمد في قمة مقديشو 
األمنية التي عقدت بفندق 

بمطار العاصمة، لبحث 
املستجدات والتطورات 

األمنية للحملة التي يشنها 
الجيش الصومالي ضد 

حركة »الشباب« التي تهدد 
املنطقة.

الصومال: قمة إقليمية 
رباعية ضد »الشباب«

ذكر جهاز مكافحة اإلرهاب 
في إقليم كردستان العراق 

أن مهاجمني مجهولني 
أطلقوا عدة صواريخ، أمس، 

استهدفت قاعدة عسكرية 
تركية في شمال البالد.

وقالت مصادر أمنية إن 
»أكثر من 9 صواريخ طراز 

غراد استهدفت قاعدة 
زليكان التركية، وإن أكثر 

من 4 صواريخ سقطت 
بشكل مباشر داخل 

القاعدة، وباقي الصواريخ 
سقطت بالقرب من 

القاعدة«.
 من جهته، ذكر وزير 

الدفاع التركي خلوصي 
آكار، أن جيش بالده يرد 
ات  باملثل على أي اعتداء
أو استفزازات تستهدف 

قواعده في سورية والعراق.

قصف عنيف يستهدف
 قاعدة تركية في العراق

أوكرانيا ستتلقى صواريخ أميركية بعيدة المدى
• لندن: إطالة أمد الحرب لن يخدم سوى بوتين • موسكو مهتمة بالتعاون مع واشنطن في »حظر النووي«

تتجه الواليات المتحدة إلى 
إرسال صواريخ يصل مداها 
 وتغطي 

ً
إلى 150 كيلومترا

كل األراضي األوكرانية. ومن 
شأن هذا ان يدفع روسيا إلى 
نقل مخازن الذخيرة والوقود 

إلى داخل أراضيها، ويعقد 
عمليات إمداد القوات.

بــعــد أســبــوع مــن تعهد دول 
غربية بتقديم عشرات الدبابات 
الــقــتــالــيــة الــمــتــطــورة ألوكــرانــيــا 
للمرة األولى، كشف مسؤولون 
أمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــون أن واشـــــنـــــطـــــن 
ســــتــــزود أوكــــرانــــيــــا بـــصـــواريـــخ 
ــا دفـــع  بـــعـــيـــدة الــــمــــدى، وهـــــو مــ
ــــي فــالديــمــيــر  ــــروسـ الـــرئـــيـــس الـ
بوتين للتحذير مــن أي قصف 
ــي الــروســيــة. يــســتــهــدف األراضـــ

وأفــــاد مـــســـؤوالن أمــيــركــيــان بــأن 
ــات الــمــتــحــدة تــعــد حــزمــة  ــواليــ الــ
مــســاعــدات عــســكــريــة بــقــيــمــة 2.2 
مليار دوالر من صندوق مبادرة 
الـــمـــســـاعـــدة األمـــنـــيـــة األوكـــرانـــيـــة 
)USAI(، مــن الــمــتــوقــع أن تشمل 
ألول مرة صواريخ بعيدة المدى 
وقــنــابــل أرضـــيـــة صــغــيــرة القطر 
صممتها شركة بوينغ وذخائر 

وأسلحة أخرى.
وأوضــحــا أنــه مــن المتوقع أن 
 معدات دعم ألنظمة 

ً
»تشمل أيضا

الدفاع الجوي باتريوت وذخائر 
دقيقة التوجيه وأسلحة غافلين 
ــلــــدبــــابــــات«. ويــمــكــن  الــــمــــضــــادة لــ
للصواريخ األميركية أن تضرب 
 عــلــى بــعــد أكــثــر مـــن 150 

ً
أهـــدافـــا

 على 
ً
كــلــم وهــــو مـــا يـــزيـــد كـــثـــيـــرا

مدى يصل إلى 80 كلم لمنظومة 
ــيــــرت دفـــة  ــتــــي غــ ــارس«، الــ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ »هـ
الحرب عندما أرسلتها واشنطن 

الصيف الماضي.
وقد يعني ذلك أن كل شبر من 
األراضي األوكرانية التي تحتلها 
روسيا، باستثناء معظم مناطق 
شبه جزيرة القرم، يمكن أن يكون 
في مرمى نيران القوات األوكرانية 
 مما يجبر موسكو على نقل 

ً
قريبا

بعض الــذخــيــرة ومــواقــع تخزين 
الوقود إلى أراضيها.

وقـــــــال مـــيـــخـــايـــلـــو بــــودولــــيــــاك 
ــرانــــي، إن  مــســاعــد الــرئــيــس األوكــ
المحادثات جارية بشأن إرســال 
الصواريخ ذات المدى األبعد إلى 
جانب محادثات متعلقة بطائرات 

هجومية.
فـــي الــمــقــابــل، قـــال الــمــتــحــدث 
بــــــاســــــم الــــكــــرمــــلــــيــــن دمــــيــــتــــري 
بــيــســكــوف، إن تسليم الــواليــات 
الــــمــــتــــحــــدة صـــــــواريـــــــخ بـــعـــيـــدة 
الــمــدى إلـــى أوكــرانــيــا »لـــن يغير 
 
ً
مــــــســــــار األحــــــــــــــــــــداث«، مـــضـــيـــفـــا
ــــى »زيـــــــادة  ــــك ســــيــــؤدي إلــ أن ذلــ
مــســتــوى التصعيد وسيتطلب 
مــــنــــا بــــــــذل مــــجــــهــــود إضـــــافـــــي، 
لكنه لــن يغير مــجــرى األحـــداث. 

معرض للمركبات السوفياتية أمام الكرملين أمس األول )أ ف ب(

العملية العسكرية ستستمر«.
وبعد 4 أيام من تأكيد إيطاليا 
وفرنسا إرسال نحو 700 صاروخ 
ــلــــطــــائــــرات  ــاد لــ ــ ــــضـ ــمـ ــ »أســـــــتـــــــر« الـ
ــر الـــدفـــاع  ــ ألوكـــرانـــيـــا، كــشــف وزيـ
الفرنسي سيباستيان ليكورنو 
أمس عن مفاوضات مع الحلفاء 
لتوريد صواريخ »كروتال« إليها، 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى تــوقــيــع اتــفــاقــيــة 
لتزويد الدفاع الجوي األوكراني 
بــمــحــطــة رادار »غـــراونـــد ماستر 

.»200
ــــذي أعــلــن  ــــق لــيــكــورنــو، الـ ووفـ
 
ً
قبل ساعات عن إرسال 12 مدفعا
ــيــــزار إلـــى   مــــن طــــــراز ســ

ً
إضـــافـــيـــا

 
ً
أوكـــرانـــيـــا وإرســــــال 150 جــنــديــا
لـــبـــولـــنـــدا لـــتـــدريـــب 600 جــنــدي 
، فإن تكلفة محطة 

ً
أوكراني شهريا

»GM200« ســتــتــم تغطيتها من 
صندوق خاص بقيمة 200 مليون 
يورو تخصصه باريس لدفع ثمن 

األسلحة في كييف.
ــا، أكــــــــد وزيــــــر  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ وفــــــــي إيـ
ــيـــة أنـــطـــونـــيـــو تــاجــانــي  الـــخـــارجـ
اقتراب موعد إرسال نظام الدفاع 
الـــجـــوي »ســـامـــب تــــي« لــمــســاعــدة 
أوكرانيا في درء الغزو الروسي، 
 أن »الــبــرلــمــان صــوت على 

ً
مبينا

ــال أســلــحــة جــديــدة  إمــكــانــيــة إرســ
ــا قـــبـــل أيــــــام قــلــيــلــة  ــيــ ــرانــ ــى أوكــ ــ إلـ

وقرار إرسال أنظمة دفاع جوي«.
ــكـــومـــة  وبـــــعـــــد أن أقــــنــــعــــت حـ
زيلينسكي دواًل في حلف شمال 
ــا بـــدبـــابـــات  ــدادهــ ــإمــ األطـــلـــســـي بــ
ــة، تــضــغــط بــقــوة  ــثـ ــديـ قــتــالــيــة حـ
للحصول على طــائــرات مقاتلة. 
واســتــبــعــدت الـــواليـــات المتحدة 
وبــريــطــانــيــا إرســــال مقاتالتهما 
المتطورة لكن دوال أخرى تركت 

 .
ً
الباب مفتوحا

ــيـــس الـــــــوزراء  ــــذر رئـ وفـــيـــمـــا حـ
الــبــريــطــانــي ريــشــي ســـونـــاك، في 
اجتماع لمجلس الـــوزراء، من أن 
إطالة أمد الحرب لن تفيد سوى 
روسيا، اكتسبت القوات الروسية 
 فــي ساحة المعركة للمرة 

ً
زخــمــا

األولـــى منذ منتصف عــام 2022 
في معارك شتوية عنيفة وصفها 

الجانبان بأنها »مفرمة لحم«.
وأعلن مساعد القائم بأعمال 
حاكم دونيتسك االنفصالي يان 
غـــاغـــيـــن بـــــأن الـــجـــيـــش الــــروســــي 
هــاجــم قــوافــل لــلــقــوات المسلحة 
األوكرانية على الطريق السريع 
ــمـــؤدي إلـــى بــاخــمــوت  الــوحــيــد الـ
ولم يتبق سوى القليل من الوقت 
قــبــل أن الــســيــطــرة عليه بالكامل 
وتــحــريــر الــمــديــنــة نــفــســهــا الــتــي 
تعد المدينة مركز نقل مهم إلمداد 

القوات األوكرانية في دونباس.

ومن شأن استيالء روسيا على 
بــاخــمــوت أن يــكــون خــطــوة نحو 
تحقيق هــدف السيطرة الكاملة 
على منطقة دونيتسك. لكن كييف 
تقول إن المكاسب الروسية في 
األسابيع القليلة الماضية كانت 
انتصارات باهظة الثمن تكبدت 
فـــي مــقــابــلــهــا الــكــثــيــر مـــن أرواح 

الجنود والمرتزقة. 
ــة، أعــلــن  ــ ــوازيـ ــ ــلـــى جــبــهــة مـ وعـ
الــمــتــحــدث بــاســم الــقــائــم بأعمال 
ــيــــر  ــاكــــــم خـــــيـــــرســـــون فــــالديــــمــ حــــ
فاسيلينكو أن الــقــوات الروسية 
ــوات كــيــيــف  ــ أحـــبـــطـــت مـــحـــاولـــة قــ
عــبــور نــهــر دنــيــبــر فــي المقاطعة 
وخلق موطئ قدم لها على الضفة 

اليسرى.
ــد بــــيــــالروســــيــــا  ــ ــديـ ــ ــمـ ــ ومـــــــــع تـ
وروســـيـــا الـــمـــنـــاورات المشتركة 
لمدة أسبوع آخــر، طلب الرئيس 
فالديمير بوتين أمــس األول من 
حكومته الــتــفــاوض مــع مينسك 
إلنـــشـــاء مـــراكـــز تـــدريـــب عسكرية 

مشتركة.
ووســـط مــخــاوف مــن تدخلها 
في الصراع، أعلنت بيالروسيا عن 
مباشرة جيشها تنفيذ عمليات 
ــتـــخـــدام مــنــظــومــة »إســـكـــنـــدر«  اسـ
الصاروخية بشكل مستقل وكامل 
ــدورات  ــ ــ بـــعـــد خــــضــــوع جــــنــــوده لـ

تدريب نظرية وعملية في روسيا، 
على منصة اإلطالق ذاتية الدفع، 
ــيـــادة  ــقـ ومـــركـــبـــات الــتــحــمــيــل والـ

والتحكم وإعداد المعلومات.

معاهدة ستارت 

إلــى ذلـــك، قــالــت روســيــا أمــس، 
إنــــهــــا تــــريــــد الـــحـــفـــاظ عـــلـــى آخـــر 
ــدة بــــاقــــيــــة بـــيـــنـــهـــا وبـــيـــن  ــاهــ ــعــ مــ
الــواليــات المتحدة فيما يتعلق 
ــار األســـلـــحـــة  ــشــ ــتــ بـــالـــحـــد مـــــن انــ
النووية رغم ما وصفته موسكو 
بأنه نهج هــدام تتبناه واشنطن 
حيال الحد من انتشار األسلحة.

واتــهــمــت الـــواليـــات الــمــتــحــدة، 
أمـــــس األول، روســــيــــا بــانــتــهــاك 
مـــعـــاهـــدة ســـتـــارت الـــجـــديـــدة من 
خـــــالل رفـــــض عـــمـــلـــيـــات تــفــتــيــش 
عــلــى أراضــيــهــا. وقــــال المتحدث 
باسم الكرملين دميتري بيسكوف 
للصحافيين، إن مــن الــضــروري 
الــحــفــاظ عــلــى األقــــل عــلــى بعض 
ــوار مــع  ــحــ ــرار الــ ــمـ ــتـ ــح« اسـ »مــــالمــ
واشنطن »بغض النظر عن مدى 
بؤس الموقف في الوقت الراهن«.
وقـــــــال »نـــعـــتـــبـــر أن اســـتـــمـــرار 
ــلــــــك الــــــمــــــعــــــاهــــــدة أمـــــــــــر بــــالــــغ  تــــ
األهــــمــــيــــة« ووصــــــــف الـــمـــعـــاهـــدة 
بأنها الوحيدة الباقية »القابلة 

للتطبيق افتراضيا على األقــل«.
ــك،  : »بـــخـــالف ذلـ

ً
ــع قــــائــــال ــابـ وتـ

نرى أن الواليات المتحدة دمرت 
بالفعل اإلطـــار الــقــانــونــي« للحد 

من التسلح.
ــارت  ــتــ ــــدة ســ ــاهـ ــ ــعـ ــ ــت مـ ــ ــلــ ودخــــ
الجديدة حيز التنفيذ في 2011 
وتــــم تــمــديــدهــا فـــي 2021 لــمــدة 
ــمـــس ســــنــــوات أخــــــــرى. وتــحــد  خـ
مــــــن عــــــــدد الــــــــــــــرؤوس الــــنــــوويــــة 
ــيـــة الــــتــــي بـــمـــقـــدور  ــتـــراتـــيـــجـ االسـ
الــــــواليــــــات الـــمـــتـــحـــدة وروســــيــــا 
نشرها ونشر الصواريخ على البر 
ومن خالل الغواصات والطائرات 
المقاتلة. ولدى روسيا والواليات 
المتحدة معا نحو 90 في المئة 
من الــرؤوس النووية في العالم. 
ــقـــبـــل مـــعـــاهـــدة  ــتـ ــــب مـــسـ ــــسـ ــتـ ــ واكـ
ستارت الجديدة أهمية إضافية 
بــعــد غـــزو روســيــا أوكــرانــيــا مما 
ــتـــيـــن مــــن الــمــواجــهــة  ــرب الـــدولـ قـــ
المباشرة أكثر من أي وقت مضى 

في الستين عاما الماضية.
وعلقت موسكو في أغسطس 
الــتــعــاون مــع عــمــلــيــات التفتيش 
ــــزت ذلــك  بــمــوجــب الــمــعــاهــدة وعـ
إلـــى قــيــود الــســفــر الــتــي فرضتها 
واشنطن وحلفاؤها بعد الغزو 
لكنها قالت إنها ال تــزال ملتزمة 

ببنود المعاهدة.

لبنان: مهلتان النتخاب رئيس أقصاهما بعد 6 أشهر
● بيروت - منير الربيع 

دخل لبنان في مسار مالي جديد، من خالل اعتماد سعر 
صرف رسمي للدوالر من المصرف المركزي هو 15 ألف ليرة 
أي بزيادة 90 في المئة عن السعر السابق )1507(. هو إجراء 
البد من انتظار تداعياته على األسواق وماهية تأثيراته، لكن 
 في سعر صرف الدوالر في 

ً
ساعاته األولى انعكست ارتفاعا

السوق السوداء ليصل إلى نحو 62 ألف ليرة. 
هــــذا الــــعــــداد الـــمـــتـــدهـــور هـــو أكـــثـــر مـــا يــقــلــق مــســؤولــيــن 
لبنانيين، أبــرزهــم زعيم الحزب التقدمي االشتراكي وليد 
جــنــبــالط، الــــذي يــكــثــف حــركــتــه فــي مــحــاولــة لــلــوصــول إلــى 
تسوية سياسية تساهم بــوضــع حــّد لالنهيار المتسارع 

للعملة المحلية. 
في هذا اإلطار، جاءت حركة جنبالط باتجاه حزب الله، 

وحــزب الكتائب، وحــزب القوات اللبنانية، ورئيس مجلس 
النواب نبيه بري والبطريركية المارونية في سبيل البحث 
عـــن صــيــغــة يــمــكــن لــهــذه الـــقـــوى أن تــتــفــق عــلــيــهــا النــتــخــاب 
رئيس جديد للجمهورية. تقوم محاولة جنبالط على قاعدة 
استنفاد كــل مــحــاوالت إيــصــال مــرشــح الــمــعــارضــة ميشال 
معوض، ومرشح حزب الله وحركة أمل سليمان فرنجية، إذ 
يعتبر جنبالط أن الرجلين لم يحققا أي تقدم بالتالي ال بد 
من البحث عن مرشح بديل، وهو لذلك يطرح ثالثة أسماء: 
قائد الجيش جوزيف عــون، ورئيس دائــرة الشرق األوسط 
وآســيــا الوسطى فــي صــنــدوق النقد الــدولــي جــهــاد أزعـــور، 
والنائب السابق صالح حنين. وهذه األسماء أعاد جنبالط 
طرحها على بري الذي اليزال يعتبر أنه وحزب الله ملتزمان 
بترشيح فرنجية. في المقابل، تؤكد مصادر قريبة من بري 
أنه يستعجل الوصول إلى توافق وال بد من العمل على إنجاز 

تسوية رئاسية سريعة تحفظ االستقرار وتحّد من االنهيار. 
 حصل بين بري وحزب الله 

ً
وتضيف المصادر أن تواصال

حول حسم الوجهة السياسية التي على أساسها سيخوضان 
المعركة الرئاسية، سواء كان اإلعالن بشكل نهائي عن تبني 
ترشيح فرنجية بالتالي خوض المعركة على هذا األساس 
وبدون أي تراجع، إلى أن تتوفر ظروف انتخابه، أو خوض 
معركة فرنجية لكن فــي حــال تــم الــوصــول إلــى قناعة بأن 
الظروف غير مناسبة لوصوله الى بعبدا، فيمكن الذهاب 

إلى البحث عن مرشح آخر. 
والبد من انتظار ما سيتقرر بين الطرفين، لكن التقديرات 
بــشــأن مــوقــف الــحــزب مــتــضــاربــة، فصحيح أن المعطيات 
المتوفرة تؤكد أنه يريد الوصول إلى تسوية، ولكن بنظر 
 حول فرنجية ال 

ً
البعض التسوية عند الحزب تعني توافقا

 ألي 
ً
سيما أن الحزب يريد معادلة داخلية لمصلحته تحسبا

 بين إسرائيل وإيران. 
ً
تصعيد قد تشهده المنطقة خصوصا

وبالتالي هو لن يكون في وارد التخلي عن ورقة أساسية 
وهي إنتاج رئيس حليف له. أما وجهة النظر الثانية فتفيد 
بأن الحزب قد يقبل بتسوية على شخصية أخرى، في حال 
توفرت ظروف مالئمة، أولها اقتناع فرنجية بأن حظوظه 
منعدمة وثانيها تــوفــر ضمانات خارجية بــأن أي رئيس 
توافقي لن يكون على صدام معه ال في المسألة االستراتيجية 
وال في مسألة السالح والــقــرارات الدولية، وبالتالي تكون 
ــتـــوازن  ــى لــلــحــفــاظ عــلــى االســـتـــقـــرار والـ ــ تــســويــة الــحــد األدنـ
السياسي. فــي هــذا السياق تقول مــصــادر دبلوماسية، إن 
كــل المساعي ال بــد مــن أن تصب فــي خانة انتخاب رئيس 
للجمهورية خــالل الشهرين المقبلين وبالحد األبعد قبل 
انتهاء والية حاكم مصرف لبنان رياض سالمة بعد 6 أشهر.

واشنطن تقود محادثات مع إسرائيل 
والفلسطينيين لخفض التوتر

معركة خالفة عباس قد تسّبب انهيار »السلطة«
أعلن مسؤول فلسطيني، أمس، بدء مباحثات 
أميركية مع الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي 
لوقف حالة التدهور والــعــودة إلــى التهدئة في 

األراضي الفلسطينية.
وقــــــال عـــضـــو الـــلـــجـــنـــة الــتــنــفــيــذيــة لــمــنــظــمــة 
التحرير، أحمد مجدالني، لإلذاعة الفلسطينية 
الــرســمــيــة، إن المباحثات األمــيــركــيــة تستهدف 
»وقف حالة التدهور والعودة إلى تهدئة ملموسة 
بإطار زمني محدد، ومن ثم يتم تقييم الموقف 
للعمل على فتح أفــق سياسي إلنهاء االحتالل 
اإلسرائيلي«. وأوضح أن طواقم أمنية وسياسية 
أميركية ستبدأ بإجراء المباحثات الالزمة مع 
الجانبين لتحديد »القضايا الجوهرية المتصلة 
باإلجراءات األحادية الجانب اإلسرائيلية؛ سواء 
على الصعيد السياسي أو األوضاع المعيشية 

اليومية«.
ــاد بــأن مــن ضمن المباحثات األميركية  وأفـ
ــــوال  ــاعـــات اإلســـرائـــيـــلـــيـــة مــــن أمـ ــتـــطـ قــضــيــة االقـ

الضرائب الفلسطينية، ووقف اقتحامات الجيش 
اإلسرائيلي للمدن والقرى الفلسطينية، وخطورة 

األنشطة االستيطانية.
وشدد مجدالني على أن القرارات الفلسطينية 
بما فيها وقف التنسيق األمني مع إسرائيل »ال 
تزال قائمة وسارية المفعول ما لم يتم التوصل 
إلى اتفاق ُمرض بضمانات محددة تمهد لفتح 

األفق السياسي الثنائي«.
وأبــــرز أن الــتــطــورات الــمــيــدانــيــة األخــيــرة في 
األراضـــي الفلسطينية »هـــددت بــوصــول األمــور 
إلـــى حــافــة االنــهــيــار نتيجة ســيــاســة الحكومة 
اإلســرائــيــلــيــة الــحــالــيــة«، مــشــيــرا إلـــى أن اإلدارة 
األمــيــركــيــة »فــوجــئــت بــحــجــم الــتــوتــر الــحــاصــل، 
وبدأت تحركا على أعلى مستوى سياسي وأمني 

انطالقا من خطورة الموقف«.
 المسؤول الفلسطيني نّبه إلى أن واشنطن 

ّ
لكن

في الوقت الــذي تؤكد التمسك بحل الدولتين، 
فإنها ال تقّدم الضمانات الكافية لوقف الخطوات 

األحادية الجانب اإلسرائيلية التي من شأنها أن 
تمّس بحل الدولتين وتجحف بقضايا الوضع 
الــنــهــائــي. وأنــهــى بــلــيــنــكــن، أمــــس، جــولــة لــه في 
ــي  ــ الــمــنــطــقــة شــمــلــت مــصــر وإســـرائـــيـــل واألراضـ
الفلسطينية بعد أن أجرى أمس األول مباحثات 
مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وكبار 

مساعديه في مدينة رام الله.
ر تقرير دولي، أمس، من أن معركة 

ّ
الى ذلك، حذ

خالفة الرئيس الفلسطيني محمود عباس )87 
عــامــا( قــد تسبب »احــتــجــاجــات شعبية وقمعا 

وعنفا، ورّبما انهيار السلطة الفلسطينية«.
وأتى نشر تقرير مجموعة األزمــات الدولية، 
ومــقــّرهــا فــي بــروكــســل، غـــداة مــبــاحــثــات ضّمت 
عباس وبلينكن. وتسري في الشارع الفلسطيني 
تكهنات حــول هــويــة خلف عــبــاس الـــذي تــرأس 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي 2005 لـــواليـــة كــان 

يفترض أن تنتهي في 2009.
ورأى التقرير أن إجراء »انتخابات وفق أسس 

قانونية« يعتبر أفضل سيناريو، لكن يبقى هذا 
.»

ً
االحتمال »األقل ترجيحا

ــم يــتــوجــه الــفــلــســطــيــنــيــون إلــــى صــنــاديــق  ولــ
ــراع مـــنـــذ 2005، أي مـــنـــذ تــــــرأس عــبــاس  ــ ــتـ االقـــ
السلطة. وبعدما أعلن تنظيم انتخابات رئاسية 
وتشريعية في 2021، عاد عباس عن هذا القرار، 
 ذلــك برفض إسرائيل السماح بإجرائها 

ً
مــبــّررا

في القدس الشرقية التي تحتلها منذ عام 1967 
ويــعــتــبــرهــا الــفــلــســطــيــنــيــون عــاصــمــة لــدولــتــهــم 

المستقبلية.
وعزا محللون خطوة عباس إلى خشيته من 
تراجع شعبية حركة فتح التي يتزّعمها، وتصّدر 

حركة حماس التي تحكم قطاع غزة.
ويخّيم التوتر على العالقة بين الحركتين 

منذ عــام 2007 بعد اشتباكات دامية سيطرت 
بنتيجتها »حــمــاس« عسكريا على قطاع غــزة، 
وطــردت حركة فتح منه. وفشلت كل محاوالت 
الــمــصــالــحــة بـــيـــن الــحــركــتــيــن خـــــالل الـــســـنـــوات 

الماضية.
ين فلسطينّيين 

َ
وأورد التقرير اسَمي مسؤول

مرشحين محتملين لخالفة عباس هما وزيــر 
الــشــؤون المدنية أمــيــن ســر اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، 
ورئيس جهاز االستخبارات الفلسطينية، ماجد 
ع الرجلين بثقل كبير في السلطة 

ّ
فرج. ورغم تمت

الفلسطينية وقدرتهما على العمل مع المجتمع 
عهما 

ّ
الــدولــي، فــإن التقرير أشـــار إلــى عــدم تمت
بشعبية كافية في صفوف الفلسطينيين.

بلينكن يلتقي نشطاء بالمجتمع المدني الفلسطيني في رام الله أمس األول )رويترز(
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»عربية الكراتيه لألندية« تنطلق اليوم 
 والعبة

ً
بمشاركة 150 العبا

تــنــطــلــق فـــي الــثــالــثــة مـــن عــصــر الــيــوم 
)الـــخـــمـــيـــس( مـــنـــافـــســـات بـــطـــولـــة األنـــديـــة 
ــتـــي  ــه، الـ ــيــ ــراتــ ــكــ ــلــ ــة لــ ــامــــســ ــخــ ــة الــ ــيــ ــربــ ــعــ الــ
يستضيفها نــادي اليرموك من 2 حتى 4 
 والعبة، من 

ً
الجاري، بمشاركة 150 العبا

، يمثلون 8 دول عربية.
ً
17 ناديا

جــــريــــت مـــســـاء أمــــس قـــرعـــة الــبــطــولــة 
ُ
وأ

األنــديــة الــعــربــيــة فــي نسختها الخامسة 
التي تقام برعاية الهيئة العامة للرياضة، 
ــاتــــا« فـــــــردي، و»الـــكـــاتـــا«  ــكــ لــمــســابــقــات »الــ
ــقـــتـــال« جــمــاعــي،  جــمــاعــي، ولــمــســابــقــة »الـ
بحضور ممثلي جميع األندية المشاركة، 
فــي فندق ومنتجع موفنبيك الــبــدع، مقر 
إقــامــة الــوفــود، كما عــقــدت اللجنة الفنية 
لــلــبــطــولــة اجــتــمــاعــهــا مــع ممثلي األنــديــة 

العربية.
مـــن جــانــبــه، أكـــد رئــيــس مــجــلــس إدارة 

االتحاد الكويتي للكاراتيه محمد الجاسم، 
أن بطولة األندية العربية هي األولى التي 
تستضيفها الكويت في رياضة الكراتيه 
بعد جائحة كورونا، وقال: »تابعنا بتقدير 
عـــاٍل التحضيرات الكبيرة الــتــي أنجزها 
 
ً
مــجــلــس إدارة نـــــادي الـــيـــرمـــوك مــشــكــورا

خــال األيــام الماضية، ألفضل استضافة 
ممكنة لألشقاء العرب الذين يحلون بين 
أهلهم وإخوانهم في بلد الصداقة والسام، 
ــة، ومـــشـــاركـــة  ــ ــامـ ــ مــتــمــنــيــن لـــهـــم طـــيـــب اإلقـ

إيجابية فاعلة«.

العبو نادي اليرموك جاهزون للمنافسة

صفقات الساعات األخيرة تنعش أندية »الممتاز«
شهدت الساعات األخيرة، قبل 
إغــــاق بـــاب االنــتــقــاالت الشتوية 
لــكــرة الـــقـــدم أمــــس األول، نشاطا 
ملحوظا، رغبة من أندية »الممتاز« 
في الحصول على أوراق جديدة، 
تنعش صفوفها فيما تبقى من 

منافسات الموسم الحالي.
وتميزت صفقات أمس، وأمس 
األول، بـــجـــودتـــهـــا، الســـيـــمـــا فــي 
القادسية الذي تعاقد مع الدولي 
 
ً
األردنــي محمود المرضي، قادما

مــن الـــــدوري الــمــالــيــزي، والــدولــي 
البحريني محمد مــرهــون، الــذي 
 من 

ً
تــعــاقــد مــعــه الـــكـــويـــت، قـــادمـــا

الرفاع البحريني.
واســتــطــاع القادسية أن يظفر 
ــد مـــن الــتــعــاقــدات  ــ بــنــصــيــب األســ
الــمــحــلــيــة الــتــي خــطــفــت األضــــواء 
ــع مـــهـــاجـــم الــكــويــت  بــالــتــعــاقــد مــ
ــنــــزي، إلـــى  ــعــ ــابــــق، مــشــعــل الــ الــــســ
جانب سالم الموسوي قادما من 
الفحيحيل، كما استعاد األصفر 
ــــاب  ــــوهـ ــــدالـ ــبـ ــ ــه عـ ــ ــبــ ــ ــات العــ ــ ــ ــدمـ ــ ــ خـ

الصليلي.
وتــــعــــاقــــد الــــعــــربــــي مـــــع العــــب 
الــــســــاحــــل ســـعـــد الـــعـــجـــمـــي، بــعــد 
ــع الـــقـــادســـيـــة، وعــلــى  مــنــافــســة مــ
ــانـــب  مـــســـتـــوى الــمــحــتــرفــيــن األجـ
استقر األمــر في الفريق األخضر 

عـــلـــى صــفــقــة واحـــــــدة لــلــمــحــتــرف 
التونسي يسام الصرارفي، والذي 
ــاب الـــمـــالـــي  ــلـــى حــــســ ــده عـ ــيــ ــم قــ ــ تـ

يعقوبا دومبيا.
وحصل الساحل على خدمات 
الــحــارس محمد هــادي قــادمــا من 
العربي، إلى جانب العب كاظمة، 

فهد الفضلي.
وفــي التضامن، تعاقدت إدارة 
الـــنـــادي مــع الــاعــب محمد صفر 
في صفقة انتقال حر، بعد أن فك 

ارتباطه مع كاظمة.
وتعاقد نادي النصر مع جاسم 
عتيق، بعدما أنهى الاعب ارتباطه 

مع كاظمة، وأبرم برقان 3 صفقات 
محلية، بالتعاقد مع الثاثي أحمد 
الفضلي، ومحمد مبارك، وعبدالله 

العامر.

بطاقة حسن

وكما كــان متوقعا، لجأ العب 
الــمــنــتــخــب الـــقـــطـــري عــبــدالــكــريــم 
حسن إلـــى االتــحــاد الــدولــي لكرة 
القدم )الفيفا( للحصول على بطاقة 
دولية مؤقتة تمكنه من االنضمام 
إلــى صفوف نــادي الجهراء حتى 

نهاية الموسم الجاري.

وكــــان االتـــحـــاد الــكــويــتــي لكرة 
الــقــدم قــد خــاطــب نظيره القطري 
مــن أجـــل الــحــصــول على البطاقة 
الدولية لعبدالكريم حسن، أمس 
األول، وبـــــدوره خــاطــب »االتــحــاد 
ــــادي الـــســـد، حــيــث قد  الـــقـــطـــري« نـ
رفــــض األخـــيـــر إرســــــال الــبــطــاقــة، 
بحجة أن ارتباطه مع الاعب مازال 
ســاريــا، لــتــقــرر إدارة المسابقات 
بـــاالتـــحـــاد الــكــويــتــي حــجــز مــكــان 
لاعب في قائمة الجهراء، إلى حين 
وصــول البطاقة الدولية المؤقتة 
 في 

ً
له، وبالتالي تسجيله رسميا

السجات.

محمود المرضي محمد مرهون عبدالوهاب الصليلي

فروسية »الثالثة نجوم« تبدأ اليوم
تنطلق في الساعة الثانية والنصف ظهر اليوم 
)الــخــمــيــس( مــنــافــســات بــطــولــة الــكــويــت الــدولــيــة 
لفروسية قفز الــحــواجــز فئة 3 نــجــوم، المؤهلة 
لـــكـــأس الــعــالــم لــلــفــروســيــة، عــلــى مــضــمــار مــركــز 
الكويت للفروسية في منطقة صبحان، بمشاركة 
منتخبات الكويت وألمانيا وهنغاريا وأيرلندا 
وإيــطــالــيــا واألردن وبــريــطــانــيــا، وتــبــلــغ مجموع 

جوائزها 56 ألف دينار.
وقال المدير الفني لاتحاد الكويتي للفروسية 
رئيس المجموعة االقليمية الرابعة عضو االتحاد 
اآلسيوي للفروسية وليد الجاسم، في تصريح، 
إن »مــضــمــار مــركــز الــكــويــت للفروسية بمنطقة 

صبحان يشهد حدثا رياضيا مهما، وهو تنظيم 
بطولة الكويت الدولية فئة 3 نجوم بدعم ورعاية 
مــن الهيئة العامة للرياضة واللجنة األولمبية 

الكويتية واالتحاد المحلي للعبة«.
وأضــاف الجاسم أن »البطولة تقام على مدار 
ثاثة أيام بمشاركة نخبة من الفرسان الدوليين، 
إذ يــدخــل نــجــوم الكويت بمعنويات عاليه بعد 
السيطرة الكاملة على بطولة الــكــويــت الدولية 
فئة النجمين التي اختتمت السبت الماضي وفاز 
بلقبها الفارس الدولي علي الخرافي«. ويشارك 
في البطولة أكثر من 100 فارس وفارسة ونحو 

150 حصانا.

وليد الجاسم

العربي يلتقي البرتقالي في »دوري اليد«
• محمد عبدالعزيز

تختتم اليوم الجولة العاشرة في القسم الثاني 
من الدوري الممتاز لكرة اليد بإقامة مباراتين، إذ 
يلتقي في الخامسة مساء العربي مع كاظمة، وفي 
السابعة مساء تقام مباراة برقان مع القرين وذلك 
على صالة االتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله.
 في المباراة األولــى، يصطدم طموح العربي 
صاحب المركز الرابع برصيد 9 نقاط في تحقيق 
 في 

ً
بداية قوية في القسم الثاني من الدوري طمعا

االرتقاء للمنافسة على المراكز األولــى للبطولة 

بآمال البرتقالي صاحب المركز الثامن بـ 5 نقاط 
الــســاعــي لــلــنــهــوض مــن كــبــوتــه فــي الــقــســم األول 

لتحسين موقعة في الترتيب العام.

برقان والقرين 

وفي المباراة الثانية، يتطلع برقان السادس 
بـــفـــارق األهـــــداف عـــن الــفــحــيــحــيــل الــســابــع ولــكــل 
 للمنافسة على 

ً
منهما 7 نــقــاط لــلــعــودة مــجــددا

الــمــركــز األول عــلــى حــســاب الــقــريــن المتعثر في 
المركز األخير.

خالص العزاء

يــتــقــدم الــقــســم الــريــاضــي 
بــخــالــص الـــعـــزاء إلـــى مدير 
المكتب التنفيذي لاتحاد 
اآلسيوي لكرة اليد، د. أحمد 
أبــوالــلــيــل لــوفــاة »زوجـــتـــه«، 
تغّمد الــلــه الفقيدة بواسع 
رحمته، وألهم أهلها الصبر 

والسلوان.
»إنـــــــــــــا لـــــلـــــه وإنـــــــــــــا الــــيــــه 

راجعون«

أعلن بنك برقان مشاركته في رعاية 
المباراة النهائية لبطولة كأس ولي 
عهد الكويت لكرة القدم للموسم 2022 
- 2023، التي ينظمها االتحاد الكويتي 
لكرة القدم، برعاية سمو الشيخ مشعل 
األحمد، وستقام المباراة التي تجمع 

ي العربي والسالمية 
َ
بين فريق

ــاري عــلــى  ــ ــجـ ــ يـــــوم االثـــنـــيـــن 6 الـ
استاد جابر الدولي.

وتــعــد رعــايــة »بـــرقـــان« لبطولة 
 من مبادرته 

ً
ا كأس ولي العهد لكرة القدم جــزء

في المسؤولية االجتماعية، وتندرج في إطار 
جهود البنك لدعم الساحة الرياضية المحلية 

والـــمـــواهـــب الــكــويــتــيــة، إضـــافـــة إلــــى تــعــزيــز 
الثقافة الرياضية في المجتمع الكويتي، 
والتركيز على تحقيق التغيير االيجابي 

في الباد.
ويــحــرص البنك، بشكل دائـــم، على 
ــــم  ــــة األحــــــــــداث الــــريــــاضــــيــــة ودعـ ــايـ ــ رعـ
الــريــاضــة فـــي الــكــويــت، وتــعــزيــز 
تأثيرها اإليجابي على التنمية 
ــــي الـــــبـــــاد. كــمــا  االجـــتـــمـــاعـــيـــة فـ
يواصل الحفاظ على برنامج حافل 
لألحداث والمبادرات الرياضية على مدار العام، 
كجزء مــن استراتيجيته الشاملة للمسؤولية 

االجتماعية.

الشاهين يفوز بعضوية »تنفيذي« االتحاد اآلسيويالشاهين يفوز بعضوية »تنفيذي« االتحاد اآلسيوي

نال رئيس االتحاد الكويتي 
لكرة القدم عبدالله الشاهين 

ومعه اإلماراتي عبدالله 
الجنيبي مقعدي المكتب 

التنفيذي لالتحاد اآلسيوي، 
عن غرب آسيا.

حازم ماهر ووكاالت
فـــاز رئــيــس االتـــحـــاد الكويتي 
ــقــــدم عـــبـــدالـــلـــه الــشــاهــيــن  ــرة الــ ــكـ لـ
بـــعـــضـــويـــة الـــمـــكـــتـــب الــتــنــفــيــذي 
لــاتــحــاد اآلســـيـــوي لـــكـــرة الـــقـــدم، 
حتى عــام 2027، في االنتخابات 
الــتــي أجــريــت أمـــس، عــلــى هامش 
»كــــونــــغــــرس« االتــــحــــاد اآلســـيـــوي 
لكرة القدم الذي ُعقد في العاصمة 

البحرينية المنامة.
وشــهــدت االنــتــخــابــات تنافس 
ــه الــجــنــيــبــي  ــلـ ــبـــدالـ الـــشـــاهـــيـــن وعـ
)اإلمارات(، ولؤي يوسف )األردن(، 
حيث حصد الشاهين والجنيبي 
المقعدين المخصصين لمنطقة 

غرب آسيا.
وحضر الشاهين ومعه نائبا 
رئــيــس االتـــحـــاد الــكــويــتــي هايف 
المطيري وأحمد عقلة في فعاليات 
»كــــونــــغــــرس« االتــــحــــاد اآلســـيـــوي 
لــكــرة الــقــدم، الـــذي شــهــد انتخاب 
الـــبـــحـــريـــنـــي الـــشـــيـــخ ســـلـــمـــان بــن 
 لاتحاد الــقــاري 

ً
إبــراهــيــم رئيسا

بالتزكية لــواليــة ثالثة حتى عام 
.2027

وهــنــأ رئــيــس االتــحــاد الــدولــي 
ــدم )فـــيـــفـــا( الــســويــســري  ــقـ لـــكـــرة الـ
جاني إنفانتينو، الذي حضر في 
»الــكــونــغــرس«، بــن إبــراهــيــم الــذي 
 لــه، وأشــاد 

ً
 نــائــبــا

ً
أصــبــح تلقائيا

ــتـــطـــور كــــــرة الــــقــــدم اآلســــيــــويــــة،  بـ
وبمونديال قطر.

وقــال فــي هــذا الــصــدد »مــرة 
أخرى، تهانينا لقطر والشرق 
األوســـــــــط والـــخـــلـــيـــج وآســـيـــا 
والعالم بأسره ألنهم جعلونا 
نشعر بهذه المشاعر الرائعة«.
كما انتخب رئيس االتحاد 
ــد بــن  ــمــ ــيــــخ حــ الــــقــــطــــري الــــشــ
ــاد  ــ ــحـ ــ ــــس االتـ ــيــ ــ خـــلـــيـــفـــة، ورئــ
الــســعــودي لــكــرة الــقــدم ياسر 
المسحل ضــمــن ممثلي قــارة 
ــاد  ــحــ ــــي مـــجـــلـــس االتــ ــا فـ ــيــ آســ
الـــدولـــي لــكــرة الـــقـــدم )مجلس 
الفيفا(، ومعهما كوزو تاشيما 
ــان( وكــانــيــا كــيــومــانــي  ــابـ ــيـ )الـ
)الوس( وداتــــــــــــــــوك حــــاجــــي 
حـــامـــديـــن بـــن حـــاجـــي محمد 

ــانـــو  ــاريـ أمـــيـــن )مـــالـــيـــزيـــا( ومـ
ارانيتا )الفلبين(.

ــتــخــب الــلــبــنــانــي هاشم 
ُ
كــمــا ان

ــا( واإليــــرانــــي  ــيــ ــدر )غــــــرب آســ ــيـ حـ
مهدي تاج )وسط آسيا( وأوجين 
ــان )جــنــوب  ــوتـ ــن بـ تــســيــتــشــوب مـ
آســــيــــا( وزاو زاو مــــن مــيــانــمــار 
)آســـيـــان( والــمــنــغــولــي جــانــبــاتــار 
امجاالنباتار )شرق آسيا(، وذلك 

نوابا لرئيس االتحاد اآلسيوي.
ــن  ــ ــيـ ــ ــاهـ ــ ــشـ ــ وإلـــــــــــــــى جــــــــانــــــــب الـ
ــم الــمــكــتــب  ــ ــد ضـ ــقـ والـــجـــنـــيـــبـــي فـ
التنفيذي لاتحاد اآلسيوي كا 
من األوزبــكــي رافشان ايرماتوف 
)وسط آسيا( وبسام عبدالجليل 
مـــن الــمــالــديــف وبــانــكــاج بــيــكــرام 

نـــيـــمـــبـــانـــج مـــــن نـــيـــبـــال )جـــنـــوب 
آســـــــيـــــــا( واألســــــــتــــــــرالــــــــي كــــريــــس 
نـــيـــكـــو والـــتـــايـــلـــنـــدي ســـومـــيـــوت 

بومبانمونج )آسيان( وفوك 
كاي شان اريك من هونغ 

كونغ )شرق آسيا(.
ــــة  ــمـ ــ ــائـ ــ وضــــــــمــــــــت قـ

ــاء  الـــســـيـــدات األعـــضـ
في المكتب التنفيذي 
الفلسطينية سوزان 

الــشــلــبــي )غــــــرب آســـيـــا( 
ومــحــفــوظــة أكــثــر مـــن بــنــغــادش 
)جــنــوب آســيــا( وكانيا كيوماني 
مـــن الوس )آســـيـــان( وهـــي أيضا 
عــضــو مــجــلــس االتـــحـــاد الــدولــي 
لــكــرة الــقــدم، والــكــوريــة الشمالية 
هان اون جيونج )شرق آسيا(، ولم 
يجر انتخاب عضوة عن منطقة 

وسط آسيا.

السعودية تستضيف كأس آسيا 

إلــى ذلـــك، تــم تأكيد استضافة 
الــســعــوديــة نــهــائــيــات كـــأس آسيا 
ــــى فـــي تــاريــخــهــا عــام  لــلــمــرة األولـ
 
ً
2027، وكـــان هــذا الــقــرار متوقعا

 في السباق 
ً
مع بقاء ملفها وحيدا

بعد انسحاب أوزبكستان، وإيران، 
ـــبـــعـــدت قطر 

ُ
والـــهـــنـــد، فــيــمــا اســـت

بـــســـبـــب اســـتـــضـــافـــتـــهـــا الــنــســخــة 
المقبلة مطلع 2024.

حمد بن خليفة يهنئ الشاهين

»برقان« يرعى نهائي الكأس

تعادل الساحل والسالمية في »الممتاز«
• حازم ماهر

فـــرض الــتــعــادل نــفــســه بنتيجة 1-1 عــلــى مــبــاراة 
الساحل والسالمية، التي جمعتهما أمس على استاد 
علي صباح السالم، في افتتاح الجولة الثانية 

عشرة لدوري زين الممتاز لكرة القدم.
وبـــهـــذه الــنــتــيــجــة الـــتـــي جـــــاءت بطعم 
الخسارة، ازداد موقف الفريقين صعوبة، 
إذ ال يزال الساحل، الذي يصارع للهروب 
من القاع، وارتفع رصيده إلى 9 نقاط، 
ــر، بــيــنــمــا أصــبــح  ــيــ فـــي الـــمـــركـــز األخــ
السالمية الذي ينافس على اللقب بـ 
 .

ً
15 نقطة في المركز الخامس مؤقتا

جــاء الــشــوط األول جيد المستوى 
مــن الفريقين، ال سيما بعد سجال فــي الهجمات 
والسيطرة على مجريات األمـــور، إلــى جانب لعب 

كل منهما على ثغرات اآلخر.
 على األسلوب 

ً
وتخلى الساحل عن حذره، معتمدا

الهجومي من أجل الفوز، خصوصا أن الخسارة 
تعني فقد المزيد من النقاط مما يجعل شبح 
الــهــبــوط إلـــى الــدرجــة األولــــى مــســألــة وقـــت، لكن 
عاب الفريق اللمسة األخيرة في إنهاء الهجمات 

التي أتيحت له.
وواصـــــل الــفــريــقــان تـــبـــادل الــهــجــمــات فـــي بــدايــة 
الــشــوط الــثــانــي، حتى الدقيقة 52 الــتــي شــهــدت هدف 
التقدم للسالمية، بعد أن سدد مبارك الفنيني لترتد الكرة 
إلــى عذبي شهاب الــذي ســددهــا بيسراه فــي أقصى الــزاويــة 

 الهدف األول لفريقه.
ً
اليمنى محرزا

عــقــب ذلــــك، ضــغــط الــســاحــل، ونــجــح مــحــتــرفــه الــعــمــانــي حمد 
الحبسي في إدراك التعادل بعد تحويل عرضية نواف ثامر 

داخل الشباك برأسية متقنة.
وتبادل الفريقان الهجمات الخطيرة على مرمى 
الفريقين، غير أنها لــم تترجم الــى اهـــداف حتى 

صافرة نهاية المباراة 1-1.

ياسر المسحلعبدالله الجنيبي

ـــرور  ــ ــة مـ ــ ــاولـ ــ ــــحـ مـ
ــاع  ســـمـــاويـــة ودفــ

من الساحل

إنفانتينو
يهنئ قطر

 بنجاح
ً
مجددا

مونديال 2022

https://www.aljarida.com/article/13095
https://www.aljarida.com/article/13094
https://www.aljarida.com/article/13093
https://www.aljarida.com/article/13092
https://www.aljarida.com/article/13091
https://www.aljarida.com/article/13088
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إنزو فرنانديس أغلى صفقة في تاريخ »البريميرليغ«

أنفقت أندية الدوري اإلنكليزي 
 
ً
الممتاز لكرة القدم مبلغا

 قدره 815 مليون 
ً
قياسيا

جنيه إسترليني )مليار دوالر( 
في نافذة انتقاالت شتوية 
محمومة لعام 2023، مما 

ل حوالي ضعف الرقم 
ّ

يشك
، بحسب خبراء 

ً
القياسي سابقا

شركة ديلويت المتخصصة في 
مجال التدقيق المالي.

بــــــــــــات العــــــــــــب الـــــــــوســـــــــط الـــــــدولـــــــي 
األرجنتيني إنزو فرنانديس، المتوج 
أواخر 2022 بلقب مونديال قطر، أغلى 
العــــب فـــي تـــاريـــخ الــــــدوري اإلنــكــلــيــزي 
لكرة القدم )البريميرليغ(، بعدما أنفق 
تشلسي 121 مــلــيــون يــــورو للتعاقد 
مــعــه مــن بنفيكا الــبــرتــغــالــي، وفـــق ما 

أعلن الناديان. 
وكان بنفيكا أول من أعلن الصفقة 
فــي وقـــت مــتــأخــر مــن مــســاء الــثــاثــاء، 
بعد إقفال فترة االنتقاالت الشتوية، 
قبل أن يؤكدها تشلسي صباح أمس 
ـــ22 عــامــا، الــذي  األربــعــاء. ووقـــع ابــن الـ
اختير أفضل العب شاب في مونديال 
قطر، عقدا طويل األمد لثمانية أعوام 

ونصف العام ينتهي في 2031.
وقال تشلسي، في موقعه الرسمي، 
»إنزو فرنانديس أزرق! )في إشارة الى 
ــادي(«، مــضــيــفــا: »أكــمــل العــب  ــنــ لـــون الــ
الوسط األرجنتيني انتقاله من بنفيكا 
الــــى تــشــلــســي«. وأصـــبـــح فــرنــانــديــس 
أغلى العب في تاريخ الدوري الممتاز، 
متجاوزا المبلغ القياسي الــذي أنفقه 
مــانــشــســتــر ســيــتــي لــلــتــعــاقــد مـــع جــاك 
ــتـــون فــيــا قــبــل عــام  غــريــلــيــش مـــن أسـ

ونصف وقدره 115 مليون يورو.
وكان بنفكيا تعاقد مع فرنانديس، 
الذي يجيد القيام بعدة أدوار في خط 
الــوســط، مــن ريفر بايت األرجنتيني 
في يوليو الماضي مقابل 10 مايين 
يورو، في صفقة تمتد حتى عام 2027، 

وخطف الــاعــب األنــظــار فــي مونديال 
قطر، وساهم بشكل أساسي في قيادة 
بــــاده الـــى لقبها الــعــالــمــي األول منذ 
1986، والثالث في تاريخها، بفوزها في 
النهائي على فرنسا بطلة 2018 بركات 
الترجيح بعد التعادل 3-3 في الوقتين 

األصلي واإلضافي.
وبــتــعــاقــده مــع فــرنــانــديــس، تجاوز 
حجم إنفاق النادي اللندني في سوق 
االنــتــقــاالت الشتوية الــتــي أقفلت ليل 
الــثــاثــاء، أكــثــر مــن 300 مليون يــورو، 
بــعــدمــا ضـــم العــبــيــن مــثــل األوكــــرانــــي 
ــن شـــاخـــتـــار  ــ ــك مــ ــ ــ ــودريـ ــ ــ ــو مـ ــلـ ــايـ ــخـ ــيـ مـ
دانــيــيــتــســك مــقــابــل 100 مــلــيــون )مــع 
الـــمـــكـــافـــآت(، وقـــلـــب الــــدفــــاع الــفــرنــســي 
بــنــوا بــاديــاشــيــل مـــن مــونــاكــو مقابل 
40 مليونا، إضافة الــى حصوله على 
ــواو فيليكس  ــ خـــدمـــات الــبــرتــغــالــي جـ
على سبيل اإلعارة من أتلتيكو مدريد 

اإلسباني.
وسبق لتشلسي أن أنفق أيضا في 
ســـوق االنـــتـــقـــاالت الــصــيــفــيــة أكــثــر من 
300 مليون يورو، بضمه العبين مثل 
الفرنسي ويسلي فوفانا مــن ليستر، 
واإلسباني ماركو كوكوريا من برايتون 
أو رحيم سترلينغ من مانشستر سيتي.

توتنهام يضم بورو

مـــن جـــانـــبـــه، أعـــلـــن نـــــادي تــوتــنــهــام 
اإلنكليزي مساء الثاثاء ضم المدافع 
ــبـــانـــي الــــدولــــي بـــيـــدرو بـــــورو من  اإلسـ
سبورتينغ البرتغالي، قبل دقائق من 

إغاق سوق االنتقاالت الشتوية.
وسينضم الظهير األيمن إلى فريق 
المدرب اإليطالي أنتونيو كونتي على 
سبيل اإلعارة حتى نهاية الموسم، مع 
إلزامية لسبيرز بجعل الصفقة دائمة 
الصيف المقبل مقابل 45 مليون يورو 
ــارت  ــا أشــ ــق مـ )49 مــلــيــون دوالر(، وفــ

التقارير.

هاري سوتار إلى ليستر

من جهته، أعلن نادي ليستر سيتي 
اإلنــكــلــيــزي ضـــم قــلــب الـــدفـــاع الـــدولـــي 
ــار، قـــادمـــا من  األســـتـــرالـــي هــــاري ســـوتـ

ستوك سيتي. ووقع الاعب، البالغ 24 
عاما، عقدا مع ليستر حتى صيف 2028.

نافاس إلى نوتنغهام

مــن جــانــبــه، انتقل الــحــارس الــدولــي 
ــلـــور نــــافــــاس إلـــى  ــيـ ــكـــي كـ ــتـــاريـ ــكـــوسـ الـ
نــوتــنــغــهــام فـــورســـت اإلنـــكـــلـــيـــزي على 
سبيل اإلعــارة من باريس سان جرمان 
الفرنسي، حسبما أعلن فريقه الجديد 

الثاثاء.
وكان الحارس، الذي دافع عن عرين 
ريال مدريد اإلسباني لخمسة مواسم، 
وأحــرز معه دوري أبطال أوروبـــا ثاث 
مرات متتالية بين 2016 و2018، انضم 

الى سان جرمان في سبتمبر 2019.

أرسنال يضم جورجينيو

بـــدوره، انتقل العــب الوسط الدولي 
اإليـــطـــالـــي جــورجــيــنــيــو إلـــــى صــفــوف 
أرسنال متصدر الدوري اإلنكليزي لكرة 
القدم قادما من جاره تشلسي، وفق ما 

أعلنه الناديان اللندنيان.
وذكــــرت وســائــل اإلعــــام اإلنكليزية 
أن قيمة الصفقة بلغت 12 مليون جنيه 
إسترليني )13.6 مليون يورو(، مشيرة 
الــــى أن مــدتــهــا 18 شــهــرا مـــع إمــكــانــيــة 
ــا  ــ الــتــمــديــد لــعــام إضـــافـــي لــبــطــل أوروبـ
وأفــضــل العـــب فــي الــقــارة الــعــجــوز عام 
2021، والـــذي سيتعين عليه مساعدة 
أرســنــال في محاولته للفوز بــأول لقب 

له في الدوري منذ 19 عاما.

سابيتسر إلى مان يونايتد

من جهته، استعان مانشستر يونايتد 
اإلنــكــلــيــزي بــاعــب الــوســط النمساوي 
مارسيل سابيتسر، مــن أجــل تعويض 
غــيــاب الــســويــدي كــريــســتــيــان إريــكــســن 
بسبب اإلصابة، وذلك بضمه من بايرن 

ميونيخ األلماني على سبيل اإلعارة.
ــر يـــونـــايـــتـــد الـــــى إبـــــــرام هـــذه  واضــــطــ
الــصــفــقــة قــبــل إقـــفـــال فـــتـــرة االنـــتـــقـــاالت 
الــشــتــويــة لــيــل الــثــاثــاء، بــعــدمــا عــلــم أن 
إريكسن سيغيب عن الماعب حتى مايو 

بسبب إصابة في الكاحل. بيدرو بورو نجم توتنهام الجديد

إنزو فرنانديس

 في سوق االنتقاالت الشتوية
ً
 في سوق االنتقاالت الشتويةاألندية اإلنكليزية األكثر إنفاقا
ً
األندية اإلنكليزية األكثر إنفاقا

تيباس: أندية »الممتاز« تحصل على »منشطات« اقتصادية
ــة الـــــــدوري اإلســـبـــانـــي لـــكـــرة الــقــدم  ــطـ أكــــد رئـــيـــس رابـ
)ال لــيــغــا(، خافيير تــيــبــاس، أن »أغــلــبــيــة أنــديــة الـــدوري 
اإلنكليزي الممتاز تحصل على منشطات اقتصادية«، 
بينما طالب المدير التنفيذي، خافيير غوميز، االتحاد 
األوروبي لكرة القدم )يويفا( بالوفاء بـ »الرقابة المالية 
لمعاقبة أولئك الذين ال يمتثلون بغض النظر عن البلد 

الذي ينتمون إليه«.
وكــتــب تــيــبــاس عــلــى حــســابــه الــرســمــي عــلــى )تــويــتــر( 
»نقرأ عن قوة الدوري اإلنكليزي، لكن األمر ليس كذلك. 
إنها مسابقة مبنية على خسائر تقدر بالمايين ألندية 
ال يكفيها دخلها الــعــادي؛ معظم األنــديــة تحصل على 

منشطات اقتصادية«.
وجـــــاء رد فــعــل رئـــيـــس )ال لــيــغــا( عــلــى هــــذا الــنــحــو 
بــعــد إغــــاق ســـوق االنــتــقــاالت الــشــتــويــة فــي ظــل إنــفــاق 

»البريميرليغ« 643.8 مليون يورو.
مــن جانبه، شــارك غوميز هــذه الــرؤيــة المتمثلة في 
ــادة اإلنــفــاق فــي الــــدوري اإلنكليزي الممتاز فــي ظل  زيـ

فلسفة )ال ليغا( المتعلقة بالجانب االقتصادي.
وقال في مقطع فيديو »ما نسعى إليه في ال ليغا هو 

أن األندية يمكن أن تنفق بشكل مستقل، أي من دخلها 
الخاص. وصحيح أنه ُيسمح للمساهمين أيضا بدعم 
النادي في حدود معينة؛ أي ضخ أموال يتمكن النادي 
من إنفاقها، فضا عن الدخل الذي يمكن للنادي نفسه 
الحصول عليه، لكن مــا يحدث فــي البريميير ليغ هو 

العكس‹‹.
وأشـــار غوميز إلــى أنــه »حــتــى 30 يونيو 2021، في 
الـــمـــواســـم الــخــمــســة الــســابــقــة، خــســرت رابـــطـــة الــــدوري 
ــا 3 مليارات  اإلنــكــلــيــزي الممتاز ودوري أبــطــال أوروبــ
يـــورو«، وتــابــع »خــســرت رابــطــة الـــدوري اإلســبــانــي 250 
مليون يــورو، وكــان البد من تحمل الوباء. وفي الفترة 
نفسها، وضع المساهمون في البرمييرليغ والشامبيونز 
3.5 مليارات يورو، والمساهمون في إسبانيا قدموا في 

الفترة نفسها 450 مليونا«.
واســتــطــرد »ال أكــثــر وال أقـــل، إنــهــم يضخون أمـــوال ال 
تــدرهــا األنــديــة نفسها، هــذا يــعــّرض مصداقية الــنــادي 
للخطر عندما يرحل هذا المساهم، في رأينا، يعد هذا 

غشا، ألنه يؤثر على بقية الدوريات«.
)إفي(

فشل انتقال زياش إلى سان جرمانفشل انتقال زياش إلى سان جرمان
قـــــررت رابـــطـــة مــحــتــرفــي كــــرة الـــقـــدم فــي 
فرنسا رفض االستئناف المقدم من باريس 
سان جرمان، بشأن ضمه الدولي المغربي 

ــــاش عــلــى ســبــيــل اإلعــــــارة مــن  حــكــيــم زيـ
ــزي،  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ ــلــــســــي اإلنـ تــــشــ

وفــق ما علمت وكالة 
ــــس بـــــــرس مــن  ــرانــ ــ فــ
مــصــدر مــطــلــع على 

الملف.
وقــــــــــــــــــــــدم ســـــــــان 
ــاء  ــعــ ــان األربــ ــرمــ جــ
ــه أمــــــام  ــافــ ــنــ ــئــ ــتــ اســ
الرابطة للمصادقة 
عـــــــــــلـــــــــــى وصـــــــــــــــول 
ــد  ــ ــعــ ــ زيــــــــــــــــــــــــــــــاش، بــ
ــر انـــــتـــــقـــــالـــــه  ــ ــثــ ــ ــعــ ــ تــ
مــــن تـــشـــلـــســـي عــلــى 
ســـــبـــــيـــــل اإلعــــــــــــــارة 
مــــــســــــاء الـــــثـــــاثـــــاء 
فــــــــــــــي الـــــــــدقـــــــــائـــــــــق 
األخـــيـــرة مــن ســوق 
االنتقاالت الشتوية، 

بسبب التأخر في تقديم الوثائق اإلداريــة 
الصحيحة.

وتـــــــواجـــــــد الــــــاعــــــب الـــــبـــــالـــــغ 29 عــــامــــا 
ــاز الــفــحــص  ــ ــتـ ــ ــاء، واجـ ــثــــاثــ ــاريــــس الــ ــي بــ فــ
الــطــبــي، بــعــدمــا وافــــق تشلسي 
عـــــلـــــى إعـــــــــارتـــــــــه لــــســــان 
جــــــــــــــرمــــــــــــــان حـــــتـــــى 
نــهــايــة الــمــوســم، 
ومن دون خيار 
الــــتــــعــــاقــــد مـــعـــه 
نــهــائــيــا، مــا كــان 
ســـــيـــــمـــــنـــــح نـــــــــادي 
العاصمة الفرنسية 
دفــعــا هــامــا لــمــا تبقى 
ــكـــن كــل  ــم، لـ ــوســ ــمــ مــــن الــ
شـــيء انـــهـــار فـــي الــدقــائــق 
األخيرة من فترة االنتقاالت 
الـــشـــتـــويـــة الــــتــــي أقـــفـــلـــت لــيــل 

الثاثاء.

ريال مدريد يواجه فالنسيا اليوم
يسعى ريال مدريد إلى تقليص 
الفارق مع المتصدر برشلونة، في 
حــال تمكن مــن الــفــوز على ضيفه 
فالنسيا اليوم في مباراة مؤجلة 
مــن الــمــرحــلــة الــســابــعــة عــشــرة من 

الدوري اإلسباني لكرة القدم.
ويحتل الــنــادي الملكي المركز 
 
ً
الثاني برصيد 42 نقطة متخلفا

بـــــفـــــارق 5 نــــقــــاط عـــــن الـــمـــتـــصـــدر 
برشلونة، بينما يحتل فالنسيا 
ــرابـــع عــشــر بــرصــيــد 20  الــمــركــز الـ
نقطة ويبتعد بفارق نقطة واحدة 
فقط عن المركز الثامن عشر والذي 
يهبط بفريقه إلى الدرجة الثانية.

ويستعد ريـــال مــدريــد لخوض 
غمار بطولة كأس العالم لألندية، 
ــعـــد مـــواجـــهـــة فــالــنــســيــا الـــيـــوم  وبـ
سيلعب فريق المدرب أنشيلوتي 
أمام مضيفه ريال مايوركا األحد، 
قبل أن يلعب مباراة نصف نهائي 

مونديال األندية األربعاء.
ــر، أهـــدر فــيــاريــال  مــن جــانــب آخـ
فــرصــة ذهــبــيــة لتضييق الــخــنــاق 

على أتلتيكو مدريد الرابع واللحاق 
به عقب خسارته المخّيبة في عقر 
داره أمــام رايــو فايكانو صفر- 1، 
فــي خــتــام مــنــافــســات الــمــرحــلــة 19 
مــن الـــدوري اإلسباني لكرة القدم 

أمس األول.
 عــلــى 

ً
وكـــــــــان فـــــيـــــاريـــــال قــــــــــــادرا

التساوي مع أتلتيكو )34 نقطة(، 
لــكــن خـــســـارتـــه أبــقــتــه فـــي الــمــركــز 
الخامس برصيد 31 نقطة، فيما 
تــقــدم رايــــو فــايــكــانــو إلــــى الــمــركــز 

السابع بـ 29 نقطة.
وسّجل هــدف المباراة الوحيد 
الشاب سيرخيو كامييو ابن الـ 21 

.)70( 
ً
عاما

أنشيلوتي مدرب ريال مدريد والعبه بنزيما

فيورنتينا يضم المغربي صابيري
تعاقد نادي فيورنتينا اإليطالي مع صانع األلعاب 
الــــدولــــي الــمــغــربــي عــبــدالــحــمــيــد صــابــيــري من 
سمبدوريا، وأعاره مباشرة إلى األخير حتى 

نهاية الموسم الحالي.
وقال النادي الواقع في فلورنسا، الثاثاء، 
ــــوق االنـــتـــقـــاالت  فــــي الــــيــــوم األخــــيــــر مــــن سـ
الشتوية: »ُيسر نادي فيورنتينا أن يعلن 
التوقيع مع عبدالحميد صابيري بصفقة 

دائمة من سمبدوريا«.
وأضــاف: »سيبقى العب الوسط المهاجم 
فــي ســمــبــدوريــا على سبيل اإلعــــارة حتى 30 

يونيو 2030«.

ــارت التقارير إلــى أن الصفقة بلغت قــرابــة أربعة  وأشــ
 على عقد حتى 2026.

ً
مايين يورو، موقعا

( ضمن منتخب المغرب الذي 
ً
وكان صابيري )26 عاما

صنع التاريخ في مونديال قطر 2022، بعدما أصبح أول 
منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف النهائي.

 
ً
من جانب آخر، انضم اإلسباني دييغو يورنتي رسميا
إلــى نــادي رومــا على سبيل اإلعـــارة من ليدز حتى نهاية 

الموسم، مع خيار الشراء من جانب الفريق اإليطالي.
وأعلن روما، في بيان، ضم الاعب بعقد حتى 30 يونيو 
 )

ً
2023 مع خيار الشراء بشكل دائم. ونشأ المدافع )29 عاما

في صفوف ريال مدريد، وخاص مباراته األولى مع »الملكي« 
تحت قيادة جوزيه مورينيو، مدرب روما الحالي.

كونتي يخضع لجراحة عاجلة
سيخضع مدرب توتنهام هوتسبر، اإليطالي أنطونيو كونتي، لجراحة 

الستخراج المرارة، بحسب ما أفاد النادي اإلنكليزي امس.
 من آالم في البطن وبعد 

ً
وعانى المدرب اإليطالي صاحب الـ 53 عاما

خضوعه للتشخيص الطبي، تقرر خضوعه لجراحة عاجلة، لذا سيبتعد 
فترة عن الماعب، لم يحددها النادي.

وأوضح بيان »السبيرز« أن النادي »يتمنى للمدرب األفضل«.
من جانبها، كشفت صحيفة »ذا أثلتيك« البريطانية، أنه من المرجح 

غياب كونتي عن مباريات توتنهام، لمدة قد تصل شهرين.
وحال تأكدت صحة هذه التقارير، فيسيغيب المدرب عن نحو تسع 
مباريات وسيتولى مساعده، كريستيان ستيليني، مهمة اإلشراف على 
 خال فترة غيابه.                                                     )إفي(

ً
الفريق فنيا كونتي

بات إنتر ميان، حامل اللقب، 
أول الــمــتــأهــلــيــن لـــلـــدور نصف 
النهائي لمسابقة كأس إيطاليا 
لــكــرة الــقــدم، عندما تغلب على 
ضيفه أتاالنتا برغامو 1 - صفر 
أمس األول الثاثاء، على ملعب 
جوزيبي مياتسا يميانو في 
ربع النهائي، ويدين إنتر ميان 
بفوزه إلى مدافعه الدولي ماتيو 
ــــذي ســجــل الــهــدف  درامــــيــــان، الـ
الـــوحـــيـــد فـــي الــدقــيــقــة 57، إثــر 
تمريرة من الدولي األرجنتيني 

الوتارو مارتينيز.
وضرب إنتر ميان موعدا في 
نصف النهائي، المقرر في أبريل 
المقبل بنظام الذهاب واإلياب، 

ضــــد يـــوفـــنـــتـــوس أو التـــســـيـــو، 
اللذين يلتقيان مساء اليوم في 
تورينو. وجاء تأهل إنتر قبل 5 
أيام على قمته ضد جاره ميان 
ــد فـــي الــمــرحــلــة  ــ ــالــــدوري األحـ بــ

الحادية والعشرين.
فـــي الـــمـــقـــابـــل، عــــاد الــعــمــاق 
الــبــلــجــيــكــي رومـــيـــلـــو لـــوكـــاكـــو 
إلى التشكيلة األساسية للمرة 
ــى مــنــذ 4 يــنــايــر، لــكــنــه لم  ــ األولـ
يشكل أي خــطــورة عــلــى مرمى 
ــيــــوف حـــتـــى تــــــرك مــكــانــه  الــــضــ
للدولي البوسني إدين دجيكو 
فــي الدقيقة 71، وحــصــل العب 
الــوســط الــدولــي التركي هاكان 
تــشــالــهــان أوغـــلـــو عــلــى أفــضــل 

فرصة إلنتر في الشوط األول، 
لــكــن الــقــائــم حــرمــه مـــن افــتــتــاح 
التسجيل )41(، قبل أن يفعلها 
دارميان الذي شغل مركز قطب 
ــدفـــاع فـــي غــيــاب شــكــريــنــيــار،  الـ
بــتــســديــدة عكسية بــيــســراه في 

الدقيقة 57.

احترام قرار سكرينيار

مــن جــانــب آخـــر، قـــال المدير 
اإلداري إلنتر ميان لكرة القدم 
ــنـــادي  جـــوزيـــبـــي مــــاروتــــا إن الـ
يــجــب أن »يــحــتــرم« قـــرار ميان 
سكرينيار بالرحيل في يونيو 
المقبل، معوال على »احترافية« 

مـــدافـــعـــه الــــدولــــي الــســلــوفــاكــي 
خال »األشهر الستة« المتبقية 

في عقده.
ولم ُيخِف ماروتا أن الاعب 
ــتــــرة  إذا لـــــــم يـــــــغـــــــادر خـــــــــال فــ
االنـــتـــقـــاالت الــشــتــويــة الــحــالــيــة 
فإنه لن يمدد عقده الحالي الذي 
ينتهي في يونيو المقبل، دون 
الــتــأكــيــد رســمــيــا عــلــى الــوجــهــة 
التالية لاعب السلوفاكي الذي 
تشير وســائــل االعــــام إلـــى أنــه 
سينضم لصفوف باريس سان 
جرمان الفرنسي. وقال ماروتا 
لقناة »ميدياست«: »لقد اختار، 
وهــــــــذا حــــقــــه، وعـــلـــيـــنـــا واجـــــب 

احترامه«.

إنتر ميالن إلى نصف نهائي كأس إيطاليا

فرحة العبي اإلنتر بعد نهاية المباراة

عبدالحميد صابيري

111:1:٠٠٠٠مم
ريال مدريد x فالنسيا

HD1

٠٠٠٠  :11:11 م م
يوفنتوس x التسيو

PR1
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ً
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العدان، ق2، ش82، م16، ت:99488550، 99359120
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 فقط(، 

ً
أمس(، النساء: بيان، ق6، طريق 20، الشارع األول، م4، )عصرا

ت: 99778450، 55955494
سندس عبدالنبي خيري زوجة: عباس طه مطلق الحربي

، شيعت، الرجال: القيروان، ق3، ش101، م8، النساء: القيروان، 
ً
58 عاما

ق3، ش325، م9، ت: 92224404، 97973132.
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إشارات السلكية من حضارات فضائية »LaMDA« غوغل« تحافظ على الصدارة بـ«
درس المشاركون في مشروع 
Breakthrough Listen الدولي، 
الموجات الالسلكية المنبثقة من 
، هي األقرب إلى 

ً
 نجميا

ً
820 نظاما

المجموعة الشمسية، فاكتشفوا 
ــــور 8 نــــجــــوم مــرشــحــة  ــفـ ــ ــلـــى الـ عـ
لتكون إشــارات السلكية ُيحتمل 
أن تــنــتــج عــــن حــــضــــارات خــــارج 

كوكب األرض.
ــال عــلــمــاء الــفــلــك فـــي مــقــال  ــ وقـ

ــلـــك الــطــبــيــعــي،  ــفـ ــلـــم الـ بــمــجــلــة عـ
نقله مــوقــع روســيــا الــيــوم، أمــس: 
»وضعنا نظام الذكاء االصطناعي 
الذي يسمح بالبحث عن إشارات 
يحتمل أن تبعث بها حــضــارات 
ــورة ذات تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــ ــطــ ــ ــتــ ــ مــ
ــل مـــوجـــات الســلــكــيــة،  عــالــيــة داخــ
واستطعنا فرز 8 إشــارات فريدة 
مـــــن نــــوعــــهــــا وردت مـــــن خـــــارج 
األرض لم يسبق لعلماء الفلك أن 

رصدوها، ولم يتم إثبات أي منها 
خالل األرصاد المتكررة التالية«.

وفــــــي نـــهـــايـــة يـــولـــيـــو 2015، 
ــلــــق رجــــــل األعـــــمـــــال الــــروســــي  أطــ
يــــوري مــيــلــنــر، وعــالــم الــكــونــيــات 
ــانــــي الــــــراحــــــل ســتــيــفــن  ــطــ ــريــ ــبــ الــ
 Breakthrough هوكينغ، مشروع
Listen للبحث عن إشارات واردة 
من حضارات خارج كوكب األرض.

تـــســـعـــى شــــركــــة غــــوغــــل إلـــى 
الحفاظ على صدارتها في عالم 
ــــذي ســيــطــرت عليه  الــبــحــث، الـ
سنوات طويلة، من خالل طرح 
مـــيـــزات جـــديـــدة تــعــتــمــد بشكل 
أساسي على الذكاء الصناعي، 
لضمان عدم تأثرها بالمنافسة 

في هذا القطاع.
وشــكــل تطبيق »تــشــات جي 
بــي تــي« حالة منافسة شرسة 

لـ »غوغل« في الفترة الماضية، 
الســــيــــمــــا مــــــع نــــســــب اإلقـــــبـــــال 
ــرة مــــن الــمــســتــخــدمــيــن  ــيـ ــبـ ــكـ الـ
لــالعــتــمــاد عــلــيــه فـــي عــمــلــيــات 

بحث معينة.
وبــــحــــســــب قـــــنـــــاة »ســــــــي إن 
بـــي ســــي« األمـــيـــركـــيـــة، تختبر 
»غوغل« روبوت محادثة يسمى 
»Apprentice Bard«، يسمح 
للمستخدمين بطرح األسئلة 

وتلقي إجابات مفصلة بشكل 
مشابه للطريقة التي يعمل بها 

تطبيق »تشات جي بي تي«.
ويستخدم الروبوت الجديد 
تــقــنــيــة مـــحـــادثـــة أطـــلـــق عليها 
اســــم »LaMDA«، وهــــي مــعــدة 
لمنافسة تقنية محادثة »تشات 

جي بي تي«.

ف »اإلمبراطور تامارين« في داالس
ْ
ف »اإلمبراطور تامارين« في داالسخط
ْ
خط

طفا من 
ُ

ذكــرت الشرطة األميركية أن اثنين مــن الــقــرود خ
حديقة حيوان داالس، في أحدث سلسلة من الحوادث الغريبة 

التي يتم التحقيق فيها.
وقالت شرطة داالس، في بيان نقله موقع روسيا اليوم، 
 ما قطع فتحة في الحاجز 

ً
أمس األول، إنها تعتقد أن شخصا

وأخــــذ قــرديــن مــن نـــوع »اإلمـــبـــراطـــور تـــامـــاريـــن«، وهـــي قــرود 
بشعيرات طويلة تشبه الشارب.

ويأتي الــحــادث في أعقاب إغــالق حديقة الحيوان في 13 
قد نمر اسمه »نوفا«، 

ُ
 عندما ف

ً
يناير، والبحث الذي استمر يوما

.
ً
وتم العثور عليه الحقا

وأشارت إلى أنه تم استخدام أداة لقطع فتحة في السياج، 
مضيفة أن قطع الفتحة مشابه آلخر في حظيرة قــرود، رغم 

عدم خروج أي منها.

أشجار لبنان المعّمرة في خطر
ــلـــول الــــظــــالم، يــقــوم  كــــل لــيــلــة بـــعـــد حـ
غــانــدي رحــمــة مــع 10 مــن ســكــان قريته 
الجبلية عــيــنــاتــا األرز فــي شــمــال شــرق 
لبنان، بدوريات لحماية أشجار معّمرة 
مـــن الــقــطــع واالتـــجـــار بــحــطــبــهــا، بعدما 
تفاقمت الظاهرة، وسط أزمة اقتصادية 

تنهش البالد.
(، وهو عنصر 

ً
ويقول رحمة )44 عاما

في شرطة بلدية القرية التي ترتفع 1700 

متر عن سطح البحر، وتقع عند الحدود 
ي البقاع فــي شــرق البالد 

َ
بين محافظت

طعت أكثر 
ُ
والشمال، قرب غابة األرز، »ق

مــن 150 شــجــرة ســنــديــان يــعــود عمرها 
ــر الـــذي  ــ إلــــى مـــئـــات الــســنــيــن«، وهــــو األمـ
 

َ
اكتشف في سبتمبر الماضي. ولم يبق

من األشجار المقطوعة تحت جنح الظالم 
 جذوعها الضخمة.

ّ
إال

وتــفــاقــمــت الــظــاهــرة، وفـــق ســكــان، مع 

اشتداد األزمة االقتصادية التي يشهدها 
لبنان منذ خريف عام 2019، إذ بات أكثر 
مــن 80 فــي المئة مــن السكان تحت خط 
ــي شخص، 

َ
الــفــقــر، ويــعــانــي نــحــو مــلــيــون

بينهم 700 ألـــف الجـــئ ســــوري، انــعــدام 
األمن الغذائي.

وبات االعتماد على المازوت للتدفئة 
، مع رفع الدعم الحكومي عن 

ً
 جدا

ً
مكلفا

استيراد الوقود، وفقدان الليرة أكثر من 

95 فــي الــمــئــة مــن قيمتها أمــــام الــــدوالر 
وتراجع القدرات الشرائية للسكان.

وعـــــادة مـــا ُيــســمــح لــســكــان الــمــنــاطــق 
ــار »الــمــريــضــة«  الــجــبــلــيــة بــقــطــع األشــــجــ
أو الــعــاجــزة فــقــط، بـــإشـــراف مــبــاشــر من 
الـــبـــلـــديـــة، الســـتـــخـــدام الــحــطــب لــلــتــدفــئــة 

خالل الشتاء.
ويقول رئيس بلدية برقا المجاورة، 
غــســان جــعــجــع: »بـــاتـــت الــمــيــزانــيــة الــتــي 

تخّصصها لنا الدولة هزيلة«، مما دفع 
الــمــجــلــس إلــــى الــبــحــث عـــن طــــرق بــديــلــة 
ــرار  ــراش الــمــنــطــقــة، عــلــى غـ لــحــمــايــة أحــــ

عيناتا.
وبـــتـــمـــويـــل ضـــئـــيـــل، شـــّكـــلـــت الــبــلــديــة 
مـــجـــمـــوعـــة حـــــــراس لـــلـــقـــيـــام بـــــدوريـــــات، 
ها لم تتمكن من منع عمليات القطع 

ّ
لكن

 »عـــلـــى ضـــــوء حــجــم 
ً
ــا ــامـ ــمـ الـــعـــشـــوائـــي تـ

الظاهرة«.              )أ ف ب(

ببغاء يخلع مفصل طبيب ويكسر حوضه
ُحكم على رجل تايواني بالسجن شهرين 
ودفــع غــرامــة 3.04 ماليين دوالر تايواني 
بــعــد أن أصــــاب الــبــبــغــاء الـــخـــاص بـــه أحــد 

األطباء.

ولفتت وكالة األنباء المركزية التايوانية، 
في خبر نقله موقع سكاي نيوز أمس، إلى 
أن الــطــائــر حــط عــلــى ظــهــر الــطــبــيــب، وبــدأ 
يرفرف بجناحيه، مما أدى إلى فزع األخير 

 وخلع مفصل وركــه وكسر 
ً
ووقوعه أرضــا

حوضه.
ورفــــــع الـــطـــبـــيـــب لـــيـــن دعــــــوى قــضــائــيــة 
 أن إصــابــتــه 

ً
ضـــد مــالــك الــبــبــغــاء، مــعــتــبــرا

جاءت بسبب اإلهمال، وقدم دعوى مدنية 
لــلــتــعــويــض عـــن خــســائــره الــمــالــيــة، وقـــال 
 في المستشفى 

ً
للمحكمة إنه مكث أسبوعا

بــســبــب إصـــابـــتـــه، ولــــم يــتــمــكــن مـــن الــعــمــل 
ــاج إلـــــى 6  ــتـ ــن نـــصـــف عــــــام، ويـــحـ ألكـــثـــر مــ
أشهر للتعافي، منها 3 أشهر من الرعاية 

الخاصة.
وأفاد دفاع الطبيب بأنه جراح تجميل، 
وتنطوي وظيفته على »الوقوف فترة طويلة 
إلجــراء الجراحة«، وبالتالي أدت اإلصابة 
: »يمكنه 

ً
إلى خسائر مالية كبيرة، مضيفا

اآلن الــمــشــي، لكنه ال يـــزال يشعر بالخدر 
في أطرافه السيما إذا وقف فترات طويلة«.

ــن الــمــحــكــمــة لــوســائــل  وذكــــــر مــمــثــل عــ
اإلعــالم أن القضية »نـــادرة«، وال تشبه أي 
قضية شــوهــدت فــي محكمة مدنية على 
مـــدى الــعــقــد الــمــاضــي. وقــضــت المحكمة 
بـــأن ســقــوط الــطــبــيــب كـــان بــســبــب إهــمــال 

مالك الببغاء.
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ads@aljarida.com :البريد اإللكتروني
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الصالحية - شارع فهد السالم - مبنى أسامة

تلفون: 22257036 / 22257037 - فاكس: 22257035 - ص. ب: 29846 صفاة 13159 الكويت
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يومية سياسية مستقلة

النظرية 
حسن العيسىالكويتية للزمن

 إلـــى األمــــام عند 
ً
ُيــنــظــر لــلــزمــن عــلــى أنـــه يمضي أبــديــا

الثقافات الغربية وعند الديانات اإلبراهيمية )اليهودية 
والمسيحية واإلسالم(، الزمن هنا »لينيير« مثل النهر الذي 
يجري من المنبع حتى المصب، بينما عند أهل الثقافة 
الشرقية؛ مثل الهندوسية والبوذية، الزمن دائري فيكّرر 
، الغيوم تتحول إلى مطر ثم إلى نهر، واألخير 

ً
نفسه دائما

 ويصبح 
ً
يصب فــي البحر ثــم بخار يرتفع ليعود غيما

 »سايكلل«، ليكرر نفسه 
ً
، وهكذا يكون الزمن دائريا

ً
نهرا

بين كل فترة وأخرى.
 ويــفــســر الــبــعــض رؤيــــة الــفــيــلــســوف األلــمــانــي نيتشه 
لــلــزمــن عــلــى أنـــه دائــــري مــثــل فلسفة الــثــقــافــات الشرقية، 
ــة مــتــشــائــمــة، فــالــحــيــاة  ــى الــــوجــــود بـــرؤيـ ــي تــنــظــر إلــ وهــ
عندهم معاناة دائمة، وعلى اإلنسان أن يتقّبلها ويطّوع 
ذاتــه مــن الــداخــل لــيــتــواءم معها، وذلــك مــن خــالل التأمل 
»ميديتيشن« وممارسة اليوجا و»الــزن« حتى تصل إلى 
مرحلة »النرفانا«، وهي الخالص الروحي والتسامي عن 

المحيط المادي.
كــل ذلـــك كـــان بتفسيرات إشــكــالــيــة ال تنتهي بحقيقة 
قاطعة، وإن كان أينشتاين برؤية فيزيائية قرر أن للزمان 

- المكان بداية ونهاية.
 
ً
لدينا في الكويت نظرية ثالثة للزمن، فهو ليس سهما
، وإنــمــا هــو سهم متذبذب 

ً
يسير لــأمــام، ولــيــس دائـــريـــا

لــلــحــركــة، يــقــف ثــم يــتــراجــع لــلــخــلــف، الــزمــن فــي النظرية 
 در« أو بلهجة عامية هو »على 

ً
الكويتية عنوانه »خلفا

طمام المرحوم«.
 ناحية التراجع، في موضوع 

ً
 خذوا مثااًل يتكرر دائما

الفساد، فالدولة تراجعت عام 2022 من المركز الـ ٧3 إلى الـ 
٧٧، وهي في ذيل الدول الخليجية، رغم أن السلطة خلقت 
لجنة »نزاهة« برواتب استثنائية للعاملين فيها، ولدينا 
مجلس نيابي )نــاقــص الــدســم(، ولدينا حكومة جديدة 
مستقيلة، ولكنها ستسّير العاجل من األمور، وال نعرف 

َمن يكون هذا المخلوق المسّمى بـ »العاجل من األمور«.
ــّدم من إصالحات إنشائية كالمية ممتدة، 

ُ
 ورغــم ما ق

ــق إعــالمــي عــريــض لــكــبــار الــمــســؤولــيــن وهــم 
ّ
رافــقــهــا تــأل

يديرون أمور الدولة ويسهرون على أمن وراحة المواطن 
بكل بــخــاصــة، ورغـــم العطايا والـــدراســـات الــتــي تعقبها 
دراســات ثم لجان ثم دراســات ثم لجان، سيمضي سهم 
التراجع في طريقه المألوف، فقد زاد عجز الميزانية في 
عهد حكومة اإلصــالح المستقيلة، لتصل إلــى أكبر رقم 
فــي تــاريــخ الــدولــة، وفيما بعد وفيما بعد وفيما بعد... 
دون نهاية وال شيء بعد ذلك.. رغم كل ما سبق، فالزمن 

الكويتي متحّجر أو يتراجع للخلف.
ال لوم على الحكومة الراحلة وال المجلس الذي سيرحل، 
فهكذا ُحكم الزمان وغدر األيام... ومع كل خطوة متراجعة 
نردد بصوت جماهيري حماسي مدوٍّ في أبعاد الزمان - 

المكان: »هم أبخص«.

المملكة العربية السعودية:
 
ً
»إن وقت المتاجرين بالدين انتهى بغير رجعة«، واصفا

إياهم بالمتاجرين بالدين...
ــت الــمــهــرجــيــن والــمــمــثــلــيــن والــمــصــارعــيــن  »انـــتـــهـــى وقــ

والحركيين المتمصلحين من الدعوة«... 
»أمـــــا الــمــمــثــلــون والـــمـــهـــرجـــون والــمــضــحــكــون لــلــنــاس 
والمستهترون الذين يريدون أن يأتيكم ما أتى غيركم انتهى 

وقتهم إلى غير رجعة بإذن الله«.
قائل هذا الكالم هو وزير الشؤون اإلسالمية في المملكة 

العربية السعودية السيد عبداللطيف آل الشيخ.
الكويت:

 وثالثة متهمين آخرين 
ً
»حبس وكيل وزارة األوقاف سابقا

وتغريمهم 6 ماليين دوالر، وذلك إلدانتهم ببيع أرض وقف 
للكويت في أذربيجان مخصصة إلقامة مؤسسة إسالمية. 
ودانت محكمة التمييز المتهمين األربعة بالرشوة وتسهيل 
ــــوال الــهــيــئــة الــخــيــريــة  االســتــيــالء عــلــى الـــمـــال الـــعـــام مـــن أمـ

اإلسالمية العالمية«.
وزيــر الشؤون اإلسالمية في السعودية قالها بمنتهى 

الصراحة إن عملية المتاجرة بالدين قد انتهت!
في الكويت قالت المحكمة رأيها بأكبر رأس في وزارة 
، ولكن لم يصرح مسؤول حكومي، بمن في 

ً
األوقاف سابقا

ذلك وزير األوقاف، عن أحكام المحكمة!
وكــــــــأن األمــــــــر ال يــــخــــص الـــــديـــــن اإلســــــالمــــــي الــحــنــيــف 
والمتاجرين به، ولم تعلن الوزارة أية إجراءات لتالفي تكرار 
ســرقــات مــن الــمــال الــعــام تخص وزارة األوقـــاف والــشــؤون 

اإلسالمية. 
كلنا أمــل أن أوقــاف المسلمين في مأمن، ويتم صرفها 

 للشريعة اإلسالمية.
ً
 وفقا

ً
فعال

حتى الوقف 
د. ناجي سعود الزيداإلسالمي نهبوه

الله بالنور
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