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»التركيبة السكانية«... تحت المجهر
لجنتها اعتمدت الئحتها التنفيذية مع مشروع قرار بشأنها ورفعتهما إلى مجلس الوزراء 

• النائب األول: وضعنا نصب أعيننا معالجة اختالالتها وسوق العمل
• تكويت الوظائف القيادية بـ »التعاونيات« وتوفير 3 آالف وظيفة للمواطنين

»قانونية البلدي« بحثت 
الئحة اإلعالنات الجديدة 

وأبقتها للنقاش

كاظمة والقادسية للعودة 
إلى المنافسة

والفحيحيل والنصر 
الستعادة التوازن

  محليات

  رياضة
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»الفدرالي«: التضخم فوق 
المستهدف والفائدة قد 

تتجاوز التوقعات

  اقتصاد

08

اقتراح نموذجي لجسور المشاة يعيد اقتراح نموذجي لجسور المشاة يعيد 
٠٤ربط الضواحي في الكويتربط الضواحي في الكويت

العراق والسعودية 
 
ً
يعمالن معا

لتخفيف التوتر 
في المنطقة

12

فـــي أول اجـــتـــمـــاٍع لــهــا بــرئــاســة الــنــائــب 
األول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
وزير الدفاع باإلنابة الشيخ طالل الخالد، 
اعتمدت لجنة تعديل التركيبة السكانية 
وتــطــويــر ســـوق الــعــمــل، مـــشـــروع الــالئــحــة 
التنفيذية للقانون 74 لسنة 2020 بشأن 
تنظيم التركيبة السكانية، ومشروع قرار 
بــالئــحــة آلـــيـــات مــعــالــجــة الــخــلــل فـــي هــذه 

التركيبة، مع رفعهما إلى مجلس الوزراء.
وصـــرح الــخــالــد، عــقــب االجــتــمــاع أمــس، 
بأن اللجنة وضعت نصب أعينها االهتمام 
بمعالجة االختالالت في التركيبة السكانية 

وسوق العمل بالبالد.

ــة إلـــــــــزام الـــجـــمـــعـــيـــات  ــنـ ــلـــجـ وقـــــــــررت الـ
الــــتــــعــــاونــــيــــة بــــســــرعــــة تــــكــــويــــت جــمــيــع 
الوظائف القيادية واإلشــرافــيــة، وتوفير 
نحو 3000 وظيفة للكويتيين وفق سلم 
مميز للرواتب والحوافز المالية، إضافة 
ــائــــف االســـتـــشـــاريـــة  إلـــــى عـــــدد مــــن الــــوظــ
للمواطنين المتقاعدين بمجالس إدارات 

»التعاونيات«.
فت اللجنة الهيئة العامة للقوى 

ّ
وكل

العاملة إعــداَد برنامج يتضمن مشاريع 
تــدريــبــيــة تــخــصــصــيــة؛ لتمكين الـــكـــوادر 

الوطنية من العمل في القطاع الخاص.

تسليم »جنوب القيروان«
لـ »السكنية« خالل 3 أشهر
فور انتهاء التقرير الفني وإقراره من »البلدي«

● فهد تركي
كشفت لجنة اإلسكان والعقار 
الـــبـــرلـــمـــانـــيـــة أن وزيــــــر الـــدولـــة 
لــــشــــؤون الـــبـــلـــديـــة عــبــدالــعــزيــز 
المعجل تعهد بتسليم مناطق 
جــنــوب الـــقـــيـــروان والــصــلــيــبــيــة 
وتــيــمــاء إلــى المؤسسة العامة 
للرعاية السكنية خــالل مــدة ال 
تتجاوز 3 أشهر، فــور االنتهاء 

مــــن تــجــهــيــز الــتــقــريــر 

جلسة عادية في ظروف استثنائية
• األعضاء تسلموا دعوة لحضورها الثالثاء... وسيناريو »الطيران« يخّيم لغياب الحكومة 
• »نزاهة«: مشروع جديد لتبادل طلبات المساعدة القضائية الدولية في المسائل الجزائية

جانب من اجتماع لجنة التركيبة السكانية برئاسة النائب األول أمس

● محيي عامر وفهد تركي 
       وعلي الصنيدح

في ظل الظروف االستثنائية التي يمر 
بــهــا الــوضــع الــســيــاســي فــي الــبــالد، وزعــت 
األمــانــة العامة لمجلس األمــة الــدعــوة على 
األعضاء لحضور الجلسة العادية المقررة 
الثالثاء المقبل، والتي تعد جلسة األربعاء 

الذي يليه تكميلية لها، وقد تصدر جدول 
أعــمــالــهــا اســتــجــوابــا نــائــب رئــيــس مجلس 
الـــــــــــوزراء وزيـــــــر الـــــدولـــــة لــــشــــؤون مــجــلــس 
الوزراء براك الشيتان، ووزير المالية وزير 
الــدولــة للشؤون االقــتــصــاديــة واالستثمار 
عبدالوهاب الرشيد، وسط توقعات بعدم 
انعقادها على أثر قبول استقالة الحكومة 
 
ً
 العاجل من األمور، تكرارا

َ
وتكليفها تصريف

لسيناريو الجلسات األخــيــرة التي ُرفعت 
لعدم حضور الحكومة.

وتضمن جدول األعمال التقرير رقم 43 
للجنة التشريعية حــول تعديل الــمــادة 17 
من الالئحة الداخلية بشأن استقالة العضو، 
والذي تضمن موافقة اللجنة باإلجماع على 
الــتــعــديــل ليصبح نــص الـــمـــادة 17 الــفــقــرة 

0202الثانية، كالتالي: »ويقدم العضو 
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جلسة عادية في ظروف...

تسليم »جنوب القيروان« لـ »السكنية«...

عَرض على 
ُ
استقالته بكتاب إلى رئيس مجلس األمة، ويجب أن ت

المجلس في أول جلسة تلي اليوم العاشر من تقديمها، وإذا لم 
ِبرت 

ُ
 بشأنها خــال شهر مــن تقديمها اعت

ً
ُيــصــِدر المجلس قـــرارا

مقبولة، وللعضو أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس 
بــقــبــولــهــا، وإذا رفـــض الــمــجــلــس قــبــول اســتــقــالــة الــعــضــو ثــم أعــاد 
برت االستقالة مقبولة في حينها، ويعلن 

ُ
تقديمها مرة أخرى اعت

المجلس خلو المحل في أول جلسة تالية«.
إلى ذلك، أكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد )نزاهة(، أنها انتهت 
من إبداء رأيها في مشروع قانون بشأن حق تنظيم إجراءات تلقي 
وتنفيذ وتبادل طلبات المساعدة القانونية والقضائية الدولية 

في المسائل الجزائية، وأرسلته إلى وزارة العدل والنيابة العامة.
وفي ردها على سؤال للنائب مهلهل المضف، أفادت »نزاهة« بأن 

الفني في غضون األسابيع المقبلة وإقــراره من المجلس البلدي، 
 لعمل المخططات التنظيمية وتوزيعها على مستحقي 

ً
تمهيدا

الرعاية السكنية. 
 وأكدت اللجنة، في بيان أمس، االنتهاء من توزيع 19.427 قسيمة 

إجمالي الباغات التي تتعلق بارتكاب جرائم المال العام وصل إلى 
300 باغ، وأن ما انتهت دراسته منها وتمت إحالته إلى النيابة 
العامة بلغ 48، وما ُحِفظ 149، في حين وصل عدد ما جرت إجراءات 
 ،

ً
م لباغات سابقة إلى 60 باغا

ُ
إحالته إلى جهات االختصاص أو ض

وما تجري دراسته بلغ 43.
 لم 

ً
ات التي اتخذتها الهيئة بشأن 3118 شخصا وعــن اإلجـــراء

يقدموا كشوف ذممهم المالية، أوضحت »نزاهة« أنها أحالتهم إلى 
النيابة العامة الرتكاب جريمة التأخير في تقديم إقرار الذمة المالية 
 
ً
المعاقب بالمادة 96 من قانون إنشاء الهيئة 2 لسنة 2016، تطبيقا

للمادة 16 من الائحة التنفيذية للقانون.
 لما انــفــردت بــه »الــجــريــدة«، تقدمت 

ً
على صعيد آخــر، وتــأكــيــدا

 إلى مجلس األمة عبر مرسومي استرداد مشروع 
ً
الحكومة رسميا

قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون 48 لسنة 1988 
باإلذن للحكومة بإنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي 

ألغراض دعم سياسة االئتمان في مجال اإلنتاج الزراعي، ومشروع 
قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون 106 لسنة 1976 

في شأن احتياطي األجيال القادمة.
ويــنــص مــشــروع »احــتــيــاطــي األجـــيـــال الــقــادمــة« الــــذي سحبته 
الحكومة، على أنه: »يجوز أخذ مبلغ من احتياطي األجيال القادمة 
 لمواجهة أي عجز 

ً
ال يتجاوز خمسة مليارات دينار كويتي سنويا

يطرأ على االحتياطي العام للدولة«.

من أصل 20.380 على المخطط في منطقة جنوب صباح األحمد، 
حيث تسير مراحل التسليم عبر القرعة بشكل منتظم، وسوف يتم 
االنتهاء من القائمة المتبقية وعدد قسائمها 953 قسيمة خال 3 

 .
ً
قرعات نهائية مقبلة، من قوائم انتظار تتعدى 6122 طلبا

وأضافت: كما تم تسليم 18.519 إذن بناء في منطقة المطاع، 
، بالتزامن مع تسليم 87 

ً
وبــدأ 6.800 مواطن أعمال البناء فعليا

مــنــشــأة خــدمــيــة تشمل الـــمـــدارس والــمــراكــز الصحية والمساجد 
ومخفر شــرطــة ومــركــز إطــفــاء ومبنى للبلدية وتنمية المجتمع 
 في طور 

ً
 للجمعية التعاونية، إضافة إلى 26 مبنى جديدا

ً
وفروعا

التسليم خال األيام المقبلة، األمر الذي يعني دخول ما نسبته 40 
في المئة من المباني العامة حيز التشغيل بالتزامن مع إيصال 

التيار الكهربائي للمنازل المنجزة.
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اعتماد الئحة قانون التركيبة السكانية ورفعها لمجلس الوزراء
• النائب األول: اللجنة المختصة وضعت نصب عينيها االهتمام بمعالجة االختالالت في سوق العمل

• إقرار الئحة معالجة خلل التركيبة • تكويت الوظائف القيادية بـ »التعاونيات« و3000 وظيفة للكويتيين
ــائـــب األول لــرئــيــس  ــنـ أعـــلـــن الـ
مــجــلــس الـــــوزراء وزيــــر الــداخــلــيــة 
وزير الدفاع باإلنابة الشيخ طال 
الخالد إصــدار عــدد من الــقــرارات 
التي تخص أعمال لجنة تعديل 
التركيبة السكانية وتطوير سوق 

العمل. 
ــــد، فــي  ــالـ ــ ــــخـ ــر الـ ــ ــوزيــ ــ وبــــيــــن الــ
ــقـــب عــقــد  ــريـــح صــــحــــافــــي، عـ تـــصـ
الــلــجــنــة أول اجــتــمــاعــاتــهــا بعد 
تــكــلــيــفــه بــرئــاســتــهــا، أن الــلــجــنــة 

وضعت نصب عينيها االهتمام 
بمعالجة االختاالت في التركيبة 
السكانية وسوق العمل بالكويت 
فـــور بـــدء أعــمــالــهــا، حــيــث رفــعــت 
تـــوصـــيـــاتـــهـــا بـــاعـــتـــمـــاد مـــشـــروع 
الائحة التنفيذية للقانون رقم 
74 لــســنــة 2020 بـــشـــأن تــنــظــيــم 
الـــتـــركـــيـــبـــة الـــســـكـــانـــيـــة ورفـــعـــهـــا 
لـــمـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء، بــــاإلضــــافــــة 
العـــتـــمـــاد مـــشـــروع قـــــرار بــائــحــة 
آليات معالجة الخلل بالتركيبة 
الـــســـكـــانـــيـــة ورفـــعـــهـــا كــــذلــــك إلـــى 

مجلس الوزراء.
 
ً
ــا ــ ــرضـ ــ وشـــــــهـــــــدت الــــلــــجــــنــــة عـ

 مــن رئــيــس اتــحــاد 
ً
 مــقــدمــا

ً
مــرئــيــا

الجمعيات التعاونية االستهاكية 
بــشــأن تكويت العمل التعاوني، 
وتشجيع العمالة الوطنية للعمل 
بالجمعيات الــتــعــاونــيــة، وبحث 
ــات عــبــر  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــبــــل تــــطــــويــــر الـ ســ
االعــتــمــاد على الــكــوادر الوطنية 
ألنــهــا األقــــرب لتفهم احتياجات 

المجتمع الكويتي.
وأصدرت اللجنة قرارها بإلزام 
الــجــمــعــيــات الــتــعــاونــيــة بــســرعــة 
تكويت جميع الوظائف القيادية 
واإلشرافية ورفع نسبة العاملين 
بــالــجــمــعــيــات، مــمــا يــتــيــح توفير 
3000 فرصة وظيفية للكويتيين 
فــي القطاع التعاوني وفــق سلم 
مميز للرواتب والحوافز المالية، 
ــر عــــــــدد مــن  ــيــ ــوفــ ــى تــ ــلــ عـــــــــاوة عــ
الوظائف االستشارية للمواطنين 
المتقاعدين فــي مجالس إدارات 

الجمعيات التعاونية.

 
ً
كـــمـــا أصــــــــدرت الـــلـــجـــنـــة قــــــرارا
بــتــكــلــيــف الــهــيــئــة الــعــامــة للقوى 
الـــعـــامـــلـــة الــتــنــســيــق مــــع الــقــطــاع 
الخاص إلعــداد برنامج يتضمن 
مـــشـــاريـــع تـــدريـــبـــيـــة تــخــصــصــيــة 
تركز على تأهيل وتمكين الكوادر 
الــوطــنــيــة الــكــويــتــيــة لــلــعــمــل في 
الــقــطــاع الــخــاص مــن أجــل تعزيز 
قدرات وامكانات الكوادر الوطنية 
ــاع الــــخــــاص  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ لـــلـــعـــمـــل فــــــي الـ
ــة الـــوطـــنـــيـــة  ــالــ ــمــ ــعــ وتـــشـــجـــيـــع الــ

ودعمها.

جانب من اجتماع لجنة التركيبة السكانية

الخالد يوجه بفتح باب التطوع للجندي المهني بوزارة الدفاع

● محمد الشرهان
وجــــه الــنــائــب األول لــرئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء وزيـــر 
الداخلية وزير الدفاع باإلنابة الشيخ طال الخالد بفتح 

باب التطوع للجندي المهني. 

وأعلنت رئاسة األركان العامة للجيش )هيئة اإلدارة 
والــقــوى البشرية( فتح بــاب التطوع لالتحاق بشرف 
ــنـــدي مــهــنــي« لــفــئــات  الـــخـــدمـــة الــعــســكــريــة بــوظــيــفــة »جـ
الكويتيين، وأبناء الكويتيات، وأبناء الشهداء، وحملة 

إحصاء 65، وأبناء العسكريين غير الكويتيين.

وقالت رئاسة األركــان، إن على الراغبين في التطوع 
التسجيل عبر موقع وزارة الدفاع والخاص بفرع تسجيل 
المتطوعين خال الفترة من 2022/2/5 حتى 2022/2/11، 
وللتسجيل ومعرفة الشروط العامة الدخول على الموقع 

 من صباح األحد 2022/2/5.
ً
االلكتروني اعتبارا

للكويتيين وأبناء الكويتيات وأبناء الشهداء وحملة إحصاء 65 وأبناء العسكريين غير الكويتيين

تكليف »القوى العاملة« 
إعداد برنامج لتمكين 

الكوادر الوطنية للعمل 
بـ »الخاص«

وزير العدل استقبل القّصر المعتمرين

تحت رعــايــة وحــضــور وزيــر 
العدل وزيــر األوقــاف والشؤون 
اإلسامية وزير الدولة لشؤون 
تــعــزيــز الــنــزاهــة رئــيــس مجلس 
إدارة الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــشــؤون 
الـــقـــصـــر عـــبـــدالـــعـــزيـــز الـــمـــاجـــد، 
نظمت الهيئة استقبااًل للقّصر 
عقب عودتهم مــن أداء مناسك 
الـــــعـــــمـــــرة وزيـــــــــــــــارة األراضـــــــــــي 

المقدسة.
وقــــال الــمــديــر الـــعـــام للهيئة 

الــمــهــنــدس حــمــد الـــبـــرجـــس، إن 
الـــوزيـــر حــــرص عــلــى اســتــقــبــال 
أبنائه مــن القّصر المعتمرين، 
وهنأهم على عودتهم بسامة 
الـــلـــه مــــن األراضــــــــي الــمــقــدســة، 
واستفسر منهم عن انطباعاتهم 
بـــشـــأن بـــرنـــامـــج الـــرحـــلـــة ودقــــة 
التنظيم، حيث أعرب المعتمرون 
عـــن تــقــديــرهــم لــجــهــود الــهــيــئــة 
والــفــريــق اإلداري الــمــرافــق في 
تأدية المناسك بسهولة ويسر.

وشدد البرجس على اهتمام 
الهيئة ورئيس مجلس إدارتها 
وإدارتــهــا التنفيذية باألنشطة 
الدينية واالجتماعية الموجهة 
إلــــــــى الــــقــــصــــر والـــمـــشـــمـــولـــيـــن 
بالرعاية، لارتقاء بالمستوى 
الديني والتربوي ومساعدتهم 
ــاع  ــبــ عـــلـــى أداء الــــطــــاعــــات واتــ
الثقافة الدينية السليمة وغرس 
مــــبــــادئ الـــعـــقـــيـــدة الــصــحــيــحــة، 
 منها بأهمية العنصر 

ً
إيــمــانــا

ــبــــشــــري ودوره الـــكـــبـــيـــر فــي  الــ
نهضة المجتمع.

ــة نــظــمــت  ــئــ ــيــ ــهــ يـــــذكـــــر أن الــ
رحــلــة عــمــرة خـــال الــفــتــرة بين 
21 و25 يــنــايــر، بــمــشــاركــة 33 
 وقـــاصـــرة و6 مــرافــقــيــن 

ً
قـــاصـــرا

من المشمولين، برعاية الهيئة، 
إلــى جــانــب عــدد مــن المشرفين 

واإلداريين.

 القّصر المعتمرين
ً
الماجد متوسطا

 من إسالم آباد
ً
 وممرضا

ً
سفير باكستان: وصول 180 طبيبا

 ألن شعبنا يقّدم خدماته إلخواننا في الكويت
ً
فاروق لـ ةديرجلا.: سعداء جدا

● ربيع كالس
ــعـــة جـــديـــدة  ــــى الــــبــــاد دفـ ــلـــت إلـ وصـ
من األطباء والممرضين والممرضات 
الباكستانيين والــذيــن يــصــل عــددهــم 
إلـــى 180. وقــــال الــســفــيــر الباكستاني 
لدى الباد مالك فاروق في اتصال مع 
»الــجــريــدة« أمــس، إن »هــذه هي الدفعة 
الثامنة عشرة التي تصل إلى الكويت 
من األطباء والممرضين والممرضات 
 إلى أن »الدفعة 

ً
الباكستانيين«، مشيرا

تأتي بعد االتفاقية التي تم توقيعها 
بـــيـــن حـــكـــومـــة بـــاكـــســـتـــان والـــحـــكـــومـــة 

الكويتية«. 
وأضـــــــاف: نــعــلــم أنــــه خــــال الــوضــع 
 بعد 

ً
الـــراهـــن فـــي الـــكـــويـــت، خــصــوصــا

وباء كورونا، يوجد نقص في األطباء 
والــمــمــرضــات، وأود أن أشــكــر حكومة 
الــكــويــت عــلــى ثــقــتــهــا بــنــا، ألنــنــا نعلم 

نــا وطـــاقـــم الــتــمــريــض لدينا  أن أطــبــاء
محترفون للغاية، ولديهم خبرة كبيرة، 
وباكستان ترسل أفضل أطبائها من 
أفضل مستشفياتها، كما أننا سعداء 
جًدا ألن شعب باكستان يقّدم خدماته 

ألصدقائه وإخوانه في الكويت.
ــابــــع: إنـــنـــي مــتــأكــد مـــن أن دفــعــة  وتــ
األطــبــاء هـــذه، مــا هــي إال بــدايــة تعزيز 
عاقاتنا الثنائية، ونحن مستعدون 
الســتــقــدام الــمــزيــد، لــيــس فــقــط األطــبــاء 
وأطقم التمريض، ولكن أيضا نتوقع 
اســــتــــقــــدام بـــاكـــســـتـــانـــيـــيـــن مــحــتــرفــيــن 
فـــي مـــجـــاالت الــتــعــلــيــم وتــكــنــولــوجــيــا 

المعلومات وغيرهم. 
وختم السفير الباكستاني تصريحه 
: مستعّدون كباكستانيين لسّد أي 

ً
قائا

نقص، وفي أي مكان أو وظيفة، بهدف 
المساعدة في تنمية الكويت، كما كنا 

.
ً
نفعل منذ أكثر من 60 عاما

األطباء والممرضون الباكستانيون لدى وصولهم لمطار الكويت )موقع السفارة تويتر(

»السكنية«: تحويل 21 خدمة من ورقية 
إلى إلكترونية بشكل تام األحد

ــلـــنـــت الـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة  أعـ
ــــاف  ــقـ ــ ــيــــة إيـ ــنــ ــكــ ــة الــــســ ــ ــايـ ــ ــــرعـ ــلـ ــ لـ
استقبال المعامات الورقية لـ21 
خدمة، وإضافتها ضمن سلسلة 
الخدمات المتوفرة عبر تطبيق 
ــكــــومــــي ومـــوقـــعـــهـــا  ــل الــــحــ ــهــ ســ

اإللكتروني.
وقـــالـــت مـــديـــرة إدارة خــدمــة 
المواطن منيرة العبدالجادر، في 
تصريح صحافي، إن المؤسسة 
ــات  ــ ــدمــ ــ ــخــ ــ ــل الــ ــ ــويــ ــ ــحــ ــ بــــــــــــــدأت تــ
 منذ أكتوبر الماضي 

ً
إلكترونيا

، فــي حين تفعل عبر 
ً
تــدريــجــيــا

تطبيق سهل بشكل كامل منذ 
بعد غد.

ــافــــت الـــعـــبـــدالـــجـــادر أن  وأضــ
مـــن أبـــــرز الـــخـــدمـــات الـــتـــي يتم 
تــقــديــمــهــا عـــبـــر تــطــبــيــق ســهــل 
الحكومي، تقديم طلبات »إصدار 
شهادة لمن يهمه األمر، تحديث 

ــتـــام شــهــادة  ــم الـــهـــاتـــف، اسـ رقــ
ــاء، تــغــيــيــر منطقة  ــنـ ــبـ أوامــــــر الـ
الــــتــــخــــصــــيــــص«، إضــــــافــــــة إلــــى 

خدمات أخرى.
وذكـــرت أنــه تــم توفير جناح 
مــتــكــامــل لـــخـــدمـــات ســـهـــل، فــي 
بهو المؤسسة بجنوب السرة، 
ــيـــل تــــقــــديــــم الــــخــــدمــــات  ــتـــســـهـ لـ
ــاب الـــشـــأن  ــحــ لــلــمــواطــنــيــن أصــ
ــن فـــــي االطــــــــــاع عــلــى  ــيــ ــبــ ــراغــ الــ
ــقــــة  الـــــــخـــــــدمـــــــات وتـــــعـــــلـــــم طــــريــ
إنجازها، وتسهيل أي عمليات 

فنية يمكن أن تتم مواجهتها.
وأكــــــــــــدت أن الــــمــــؤســــســــة ال 
 فــي سبيل تعزيز 

ً
تــدخــر جــهــدا

ــي الــتــحــول  ــة فــ ــ ــــدولـ ســـيـــاســـة الـ
ــي، مــــــن خــــــــال مــيــكــنــة  ــ ــمــ ــ ــرقــ ــ ــ ال
الخدمات وتطويرها والتعامل 
اإللكتروني بالكامل بدل الورقي، 
والـــــــــــذي يــــصــــب فــــــي مــصــلــحــة 

المواطنين إلنجاز معاماتهم 
فــي أي وقــت ومــكــان، مما يوفر 
عليهم عناء مراجعة المؤسسة 

أو أفرعها الخارجية.

منيرة العبدالجادر

الحوار االستراتيجي بين الكويت وبريطانيا 
ينطلق في مارس المقبل

العتيبي وأحمد بحثا تعزيز العالقات الثنائية واألوضاع بفلسطين وأوكرانيا
الــتــقــى نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة، السفير 
منصور العتيبي، وزيــر الدولة البريطاني 
ــــط وشـــمـــال إفــريــقــيــا  لـــشـــؤون الـــشـــرق األوسـ
ــنــــوب آســـيـــا وشـــــــؤون األمــــــم الــمــتــحــدة  وجــ
وشـــؤون الكومنولث، الــلــورد طــارق أحمد، 
أمس، بحضور سفير الكويت لدى المملكة 
الــمــتــحــدة، بــــدر الـــعـــوضـــي، ضــمــن بــرنــامــج 
زيارته إلى العاصمة البريطانية لندن، التي 
تتزامن مع مرور الذكرى الـ 70 إلنشاء مكتب 

االستثمار الكويتي في لندن.
ــــرى خــــال الـــلـــقـــاء اســـتـــعـــراض أوجـــه  وجـ
العاقات التاريخية المتميزة بين البلدين 
الصديقين وسبل تطويرها في المجاالت 

كافة.
ــر الــخــارجــيــة فـــي هــذا  وبــحــث نــائــب وزيــ
اللقاء التحضيرات لعدد من االستحقاقات 
المقبلة، والتي من بينها ترتيبات عقد أعمال 
الجولة الـ 19 لمجموعة التوجيه المشتركة 
الكويتية - البريطانية المقرر أن تستضيفها 
الكويت خال فبراير الجاري والتمهيد لعقد 
الجولة األولى من الحوار االستراتيجي على 

المستوى الــــوزاري بين الكويت والمملكة 
المتحدة في مارس المقبل.

وعــلــى صــعــيــد الــقــضــايــا الــدولــيــة، بحث 
نائب وزير الخارجية مع الجانب البريطاني 
تكثيف الــتــعــاون فــي مــجــال العمل الــدولــي 
المتعدد األطـــراف وآخــر المستجدات فيما 

يتعلق بعدد من القضايا، ومن بينها الوضع 
في األراضي الفلسطينية المحتلة، ومناقشة 
ســبــل الــتــعــاون فيما يتصل بــمــســار الــدعــم 
اإلنساني للمدنيين في أوكرانيا، وغيرها 
من القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام 

المشترك.

العتيبي خال لقائه اللورد أحمد في لندن بحضور العوضي

 بـ »القوى 
ً
منح 76 مفتشا

العاملة« الضبطية القضائية
● جورج عاطف

أدى 76 مفتشا بإدارة تفتيش العمل بالهيئة العامة للقوى 
العاملة القسم أمام النائب األول لرئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية وزير الدفاع باإلنابة الشيخ طال الخالد، لنيل صفة 

الضبطية القضائية.
وأكـــد الــخــالــد، فــي كلمة لــه ألبــنــائــه المفتشين، دور إدارة 
تفتيش العمل في ضبط وتهيئة سوق العمل، بما يدفع بعجلة 
ه   أبــنــاء

ً
اإلنــتــاج، ويجعل ســوق العمل أكــثــر شفافية، مــذّكــرا

المفتشين بأن أداء أعمالهم على الوجه الذي رسمه القانون 
واللوائح التنظيمية وبما أتيح لهم من صاحيات لحفظ حق 
الجميع، يلقي عليهم مهمة جسيمة في أداء أعمالهم بأمانة 

ونزاهة وحياد، متمنيا لهم التوفيق والسداد في أعمالهم.
وحضر مراسم القسم المدير العام للهيئة بالتكليف مرزوق 
العتيبي، ونائب المدير العام لحماية القوى العاملة بالتكليف 

فهد المراد، وخالد الطوالة.
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منح »جودة التعليم« صالحيات اعتماد الجامعات الخاصة
العدواني: خطوات جادة لمحاربة أي ظواهر سلبية تؤثر في صحة الشهادات

ــيــــة وزيـــــر  ــتــــربــ أكـــــــد وزيـــــــــر الــ
التعليم العالي والبحث العلمي، 
د. حمد العدواني، إقرار مجلس 
الـــــوزراء مــنــح الــجــهــاز الــوطــنــي 
لــاعــتــمــاد األكــاديــمــي وضــمــان 
ــيـــم، صـــاحـــيـــات  ــلـ ــتـــعـ ــودة الـ جــــــ

ــمـــاد  ــتـ تـــحـــديـــد مـــتـــطـــلـــبـــات االعـ
األكاديمي للجامعات الخاصة 
واعـــتـــمـــاد بــرامــجــهــا ومــراجــعــة 
أدائــــــــــهــــــــــا، بــــــــــــداًل مـــــــن مـــجـــلـــس 

الجامعات الخاصة.
وقال العدواني، في تصريح 

صــحــافــي أمــــس، إن هـــذا الــقــرار 
جــــاء بــعــد إصـــــدار قــــرار بــإلــغــاء 
البند 2 من الائحة التنفيذية 
ــاء  ــ ــــشـ ــإنـ ــ لــــــقــــــانــــــون رقــــــــــم 34 بـ
ــامــــعــــات الــــخــــاصــــة، ونـــقـــل  الــــجــ
الصاحيات المذكورة في البند 

إلى جهاز االعتماد األكاديمي.
وأوضــــــــح أن هـــــذه الــخــطــوة 
تندرج في إطار السعي الدؤوب 
لجميع قطاعات التعليم العالي 
ــبــــط جـــــــــودة الـــتـــعـــلـــيـــم،  ــــي ضــ فــ
وضـــــــــمـــــــــان صــــــحــــــة وســــــامــــــة 

الـــشـــهـــادات الــعــلــمــيــة والــبــرامــج 
واألداء فــــي مـــنـــشـــآت الــتــعــلــيــم 

العالي الخاصة.
وأوضــــــــــح أن دور الـــجـــهـــاز 
 عــلــى تحديد 

ً
لــم يــعــد مــقــتــصــرا

قوائم الجامعات المعتمدة في 
 على 

ً
الــخــارج، بــل أصــبــح قــــادرا

متابعة ومراقبة جودة التعليم 
، من خال تطبيق 

ً
العالي محليا

معاييره األكاديمية الموضوعة 
بدقة ووفق االشتراطات الازمة 
ــــج  ــرامـ ــ ــبـ ــ ــــوى الـ ــتـ ــ ــسـ ــ ــــاس مـ ــيـ ــ ــقـ ــ لـ
األكاديمية وجودة التعليم في 

المؤسسات المختلفة.

توسيع الصالحيات

وأفـــاد الــعــدوانــي بــأن خطوة 
مــــــنــــــح صـــــــاحـــــــيـــــــات تــــحــــديــــد 
متطلبات االعــتــمــاد األكاديمي 
ــالــــي  ــلــــيــــم الــــعــ ــآت الــــتــــعــ ــنــــشــ ــمــ لــ
الــخــاصــة فــي الــبــاد هــي بــدايــة 
لــضــبــط جــــــودة تــعــلــيــم يــرتــقــي 
إلــى توسيع نــطــاق صاحيات 
الــجــهــاز بمتابعة أداء البرامج 
األكــــاديــــمــــيــــة فــــي الـــمـــؤســـســـات 

الحكومية على حد سواء، أسوة 
بــالــعــديــد مـــن أجـــهـــزة االعــتــمــاد 
األكــاديــمــي فــي مختلف الـــدول 
التي تكون هي الجهة المانحة 

.
ً
لاعتماد األكاديمي محليا

وأكـــد أن المساعي مستمرة 
لضمان جودة التعليم العالي، 
 على أن هــنــاك خطوات 

ً
مــشــددا

جادة لمحاربة أي ظواهر سلبية 
تؤثر في صحة الشهادات التي 
يحصل عليها الطلبة الدارسون.

 5 شركات تتنافس على مشروع محطة جنوب المطالع
● سيد القصاص

كشف الجهاز المركزي للمناقصات العامة 
ات 5 شــركــات تتنافس فيما  عــن قبول عــطــاء
بينها لتنفيذ مشروع إنشاء وتشغيل وصيانة 
محطة تنقية مدينة جنوب المطاع واألعمال 
المكملة لها، حيث حصلت تلك الشركات على 
 لتنفيذ المشروع. 

ً
تقييم 80 بالمئة فأكثر فنيا

وتــدفــع وزارة األشـــغـــال، ممثلة فــي قطاع 
الهندسة الصحية، في تنفيذ مشروع محطة 
جنوب المطاع واألعمال المكملة لها بسعة 
، حيث 

ً
تصل إلى 400 ألف متر مكعب/ يوميا

تحدث نقلة نوعية في إنتاج المياه المعالجة 
في الباد.

في سياق متصل، وافــق الجهاز المركزي 
لــلــمــنــاقــصــات الــعــامــة عــلــى تــرســيــة مناقصة 

صيانة الخدمات وطرق وساحات مؤسسات 
الــدولــة فــي محافظات العاصمة والفروانية 
والــجــهــراء، والــتــي طرحتها »األشــغــال«، على 
ــل األســـعـــار والــمــطــابــقــة  الــشــركــة صــاحــبــة أقــ
لــلــشــروط الفنية والــمــالــيــة لــلــمــشــروع بمبلغ 

.
ً
1.700 مليون دينار مدة 1095 يوما

مـــن جــانــب آخــــر، نــظــمــت وزارة األشـــغـــال، 
بالتعاون مع بنك الدم المركزي، حملة التبرع 

بالدم التاسعة لموظفيها، التي أقيمت أمس 
األول في مبنى الوزارة.

وأشارت »األشغال«، في تصريح صحافي، 
إلى أن الحملة تعتبر من الفعاليات واألنشطة 
التي توليها إدارة العاقات العامة بالوزارة 
كــثــيــر االهـــتـــمـــام، وتــســعــى مـــن خــالــهــا إلــى 
نشر ثقافة العمل التطوعي، وتــعــّد مشاركة 
 
ً
ا ــزء الــمــوظــفــيــن وزوار الـــــــوزارة بــالــحــمــلــة جــ

 الستمرارها. 
ً
 لنجاحها وسبيا

ً
أساسيا

وتقّدمت الوزارة بالشكر للقائمين في البنك 
الــمــركــزي وللطاقم الطبي وإلدارة العاقات 
الــعــامــة عــلــى الــتــعــاون الــدائــم والمستمر في 
تلبيه دعوات »األشغال« إلقامة حملة التبرع 

بالدم.

أحمد الشمري

الصالح: هدفنا أال تزيد نسبة القدوم 
المتأخر لمرضى السرطان على %10

انطالق فعاليات األسبوع الخليجي المشترك الثامن للتوعية بالسرطان
● عادل سامي

كــــشــــف األمـــــيـــــن الـــــعـــــام لـــاتـــحـــاد 
ــلـــيـــجـــي لـــمـــكـــافـــحـــة الــــســــرطــــان،  الـــخـ
عضو اللجنة االستشارية لألسبوع 
ــلــــيــــجــــي الــــمــــشــــتــــرك لـــلـــتـــوعـــيـــة  الــــخــ
بالسرطان د.خالد الصالح أن الهدف 
ــقــــدوم  ــائـــي أال تــــزيــــد نـــســـبـــة الــ ــهـ ــنـ الـ
الــمــتــأخــر لــمــرضــى الـــســـرطـــان على 
10%، وهـــو مــا يــحــقــق نــســبــة شفاء 
بالتوعية تنقذ اآلالف من المرضى 
ــم فــــي دول مــجــلــس  ــرهــ وتـــســـعـــد أســ

التعاون.
وقــال الصالح للصحافيين على 
هــامــش انــطــاق فــعــالــيــات األســبــوع 
الخليجي المشترك الثامن للتوعية 
بــالــســرطــان تــحــت شـــعـــار »خــلــيــجــي 
ــتـــم فـــعـــالـــيـــاتـــه  ــتـ واعـــــــــــي« الـــــــــذي يـــخـ
الثاثاء المقبل إن 80 في المئة من 
المجتمعات الخليجية كانت تؤمن 
بــــأن الـــســـرطـــان مــــرض قـــاتـــل بينما 
تحولت إلى 55 في المئة عام 2017 
وانــخــفــضــت عـــام 2019 إلـــى 45 في 

المئة بسبب برامج التوعية.
وأضــاف أن نسبة الوعي بعوامل 
المخاطرة ارتفعت إلى 55 في المئة 
كــمــا ارتــفــعــت نسبة الــوعــي ببرامج 

الكشف المبكر إلى 45 في المئة.
وأكد الصالح أنه تم تدريب 2500 
مــن الهيئة التمريضية و1318 من 

ــاء األســــنــــان و1265 مـــن أطــبــاء  ــبـ أطـ
الرعاية األولية و127 ألف طالبة حول 
كيفية الــكــشــف الــمــبــكــر عــن ســرطــان 
 إلـــى أن هـــذه األرقــــام 

ً
الـــثـــدي، مــشــيــرا

 لاستمرار في 
ً
 مشجعا

ً
تعتبر عاما

التدريب والتوعية. 
وأوضح أن هذا األسبوع التوعوي 
 لــلــتــعــاون الــمــشــتــرك 

ً
يــأتــي تــجــســيــدا

بين دول مجلس التعاون الخليجي 
فــــي مـــجـــال الـــتـــوعـــيـــة مــــن األمــــــراض 
السرطانية ووسيلة لتقارب شعوب 
المنطقة فيما يحقق أمنهم الصحي.

زيادة التواصل

وذكـــــــر الــــصــــالــــح أن الــتــجــمــعــات 
األهــلــيــة غير الحكومية البالغة 19 
جمعية تجمعت تحت مظلة االتحاد 

للعمل فــي مجال التوعية والكشف 
 
ً
الــمــبــكــر ألمــــــراض الـــســـرطـــان، الفــتــا
إلى أن هذا التجمع ساهم في زيادة 
ــــع مــســتــوى الــتــعــاون  الـــتـــواصـــل ورفـ
وتـــــبـــــادل الــــخــــبــــرات الـــــــذي انــعــكــس 
بصورة إيجابية في مجال التوعية.

من جانبها، قالت رئيسة اللجنة 
ــبــــوع الــخــلــيــجــي  الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لــــألســ
المشترك الثامن للتوعية بالسرطان 
ــن إن جـــائـــحـــة  ــيــ ــاهــ ــشــ ــة الــ د. حــــصــ
»كــــــورونــــــا« لــــم تـــوقـــفـــهـــم عــــن إتـــمـــام 
الــــرســــالــــة الــــتــــوعــــويــــة مـــشـــيـــرة إلـــى 
ــــود بــرنــامــج حـــافـــل مـــوجـــه لفئة  وجـ

المتعافيات.
وأكــدت أنــه سيتم خــال األسبوع 
التوعوي تسليط الضوء على أهمية 
دور الـــمـــتـــعـــافـــيـــات فــــي الــمــجــتــمــع، 
 عن 40 فعالية متنوعة تشمل 

ً
فضا

فعاليات علمية واجتماعية ورياضية 
وفنية وترفيهية وورش عمل متنوعة 

تستهدف فئات المجتمع.
بدوره، أكد ممثل منظمة الصحة 
العالمية في الكويت د. أســد حفيظ 
للصحافيين على هامش االحتفال 
أن أمراض السرطان لها تأثير كبير 
 إلى أن عدد 

ً
على حياة الناس، الفتا

اإلصــابــات في تزايد، وهــو ما يحتم 
تكثيف حمات التوعية.

ــار حــفــيــظ إلــــى أن االســـبـــوع  ــ وأشــ
الــخــلــيــجــي لــلــتــوعــيــة بــالــتــعــاون مع 
وزارة الصحة محاولة لنشر التوعية 
عـــن أهــمــيــة الــفــحــص الــمــبــكــر وطـــرق 
الفحص وطرق الوقاية للحماية من 
تلك األمراض وزيادة نسب التعافي، 
 عـــن كــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع تلك 

ً
فــضــا

الحاالت.

 الزعبي والشاهين وحفيظ   )تصوير عوض التعمري(
ً
الصالح متوسطا

 لتحديث 
ً
قدم مشروعا

ُ
»الصيدلية« ت

قانون مزاولة المهنة وتداول األدوية
هادي: اعتماد خدمات صيدالنية جديدة وزيادة فرص التوظيف

● عادل سامي
قـــدمـــت الــجــمــعــيــة الــصــيــدلــيــة مــســودة 
مـــشـــروع لــتــحــديــث قـــانـــون مـــزاولـــة مهنة 

الصيدلة وتداول األدوية الجديدة. 
وعرضت الجمعية مشروع القانون على 
»الصيادلة« حيث تمت مناقشتهم وأخذ 
آرائهم، بحضور مدير إدارة المستودعات 

الطبية الصيدالني عادل السالم. 
وقال األمين العام للجمعية الصيدالني 
ــادي، إن الـــقـــانـــون يـــواكـــب أحـــدث  ــ عــلــي هــ
الــمــمــارســات الــعــالــمــيــة فــي مـــزاولـــة مهنة 
الــصــيــدلــة ويــســتــشــرف الـــتـــطـــور الــعــلــمــي 
ــاف أن هــذا  ــ والــمــهــنــي فـــي الــكــويــت. وأضـ
الــمــشــروع جــاء نتيجة لتضافر الجهود 
فـــي لــجــنــة مــشــتــركــة بــيــن وزارة الــصــحــة 
ــاد مــــوردي  ــحـ والــجــمــعــيــة الــصــيــدلــيــة واتـ
األدويـــة وأصــحــاب الصيدليات، ليواكب 
ــــي مــهــنــة  ــنـــي فـ ــهـ ــمـ الــــتــــطــــور الـــعـــلـــمـــي والـ
ــــدث  ــكــــويــــت، ويـــــراعـــــي أحـ ــالــ الـــصـــيـــدلـــة بــ
الــمــمــارســات الــعــالــمــيــة فــي مـــزاولـــة مهنة 

الصيدلة.
وأشـــار إلــى أن مــشــروع قــانــون تنظيم 
مهنة الصيدلة وتـــداول األدويـــة الحديث 
 للصيادلة مزاولي مهنة 

ً
جمع 21 امتيازا

 إلى 
ً
الصيدلة والمهن المساندة لها، الفتا

أن مــن امــتــيــازات الــمــشــروع الــتــوســع في 
تعريف مــزاولــة مهنة الصيدلة واعتماد 
خــدمــات صــيــدالنــيــة جــديــدة فــي الــقــانــون 
ومــنــهــا الــخــدمــات اإلكلينيكية وخــدمــات 

 عـــن تنظيم 
ً
ــي، فـــضـــا ــ ــدوائـ ــ الــتــصــنــيــع الـ

ــة مــهــنــة  ــ ــزاولـ ــ الـــحـــصـــول عـــلـــى رخــــصــــة مـ
الصيدلة في دولة الكويت.

وذكر هادي أن مشروع القانون يمتاز 
باعتماد آلية التقييم قبل الحصول على 
رخصة مزاولة لمهنة الصيدلة، وتحديد 
الوصف الوظيفي لكل مستوى في السلم 
الوظيفي لوظائف الصيدلة، إضافة إلى 
مــســتــوى وظــيــفــي جــديــد بــاســم »صيدلي 
اســتــشــاري«، عـــاوة عــلــى التشجيع على 
التعليم والتدريب المستمر عند كل ترفيع 

للمستوى الوظيفي.
 
ً
وأكــد أن مشروع القانون يمتاز أيضا
بـــاســـتـــحـــداث تــرخــيــص »طـــالـــب صــيــدلــي 
متدرب« لطلبة كليات الصيدلة المتدربين 
ــاد مـــــــادة إلصــــــــدار الئــــحــــة آلداب  ــمــ ــتــ واعــ

وأخاقيات مهنة الصيدلة.
وأوضـــــح أن مـــشـــروع الـــقـــانـــون يتميز 
 بتنظيم عمليات البيع اإللكتروني 

ً
أيضا

ــيـــل الــمــنــتــجــات الــطــبــيــة وزيــــــادة  وتـــوصـ
الــفــرص الوظيفية للصيادلة الكويتيين 
فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص )الــمــكــاتــب العلمية 
– مــخــتــبــرات مــراقــبــة وتــحــلــيــل األدويـــــة – 
مصانع تركيب المحاليل الوريدية – مراكز 
األبحاث الصيدالنية – مكاتب االستشارات 
الصيدالنية(، إضافة إلى نشاط استشارات 
صـــيـــدالنـــيـــة وإعـــــطـــــاء صـــفـــة الــضــبــطــيــة 
القضائية للصيادلة مفتشي وزارة الصحة 
وتــحــديــث مــــواد الــعــقــوبــات واســتــحــداث 

عقوبات مالية مباشرة.

حمد العدواني

بدء استقبال طلبات تعيين المعلمين غير الكويتيين

● فهد الرمضان
أعلنت وزارة التربية تفعيل إعان الحاجة للوظائف 
التعليمية من المعلمين غير الكويتيين للعام الدراسي 
المقبل 2024/2023، بــعــد حصولها عــلــى مــوافــقــات 
ديوان الخدمة المدنية، حيث بدأت استقبال الطلبات 

عبر الموقع اإللكتروني الرسمي.
وحــددت »التربية« في إعانها الــذي نشرته على 
ــــس، حــاجــتــهــا مـــن المعلمين  حــســابــهــا الــرســمــي أمـ
والمعلمات من غير الكويتيين، لشغل وظائف الهيئة 

التعليمية للتعاقدات المحلية من حملة المؤهات 
الــجــامــعــيــة، لــلــعــمــل فـــي مـــــدارس الــتــعــلــيــم الـــعـــام في 
التخصصات الــمــذكــورة، ووفــق شــروط وماحظات 

للمتقدمين.
وأشــــــارت إلــــى أن الــتــخــصــصــات الــمــطــلــوبــة لفئة 
المعلمين الذكور هي: اللغة اإلنكليزية، والفرنسية، 
ــاء، والــكــيــمــيــاء،  ــزيـ ــيـ ــفـ والـــريـــاضـــيـــات، والـــعـــلـــوم، والـ
ــيــــاء، والــجــيــولــوجــيــا، والــفــلــســفــة، إضـــافـــة إلــى  واألحــ
تخصصي اللغة العربية، والحاسب اآللي، إذ اشترطت 
التقديم فيهما ألبناء الكويتيات خريجي كلية التربية 

والتربية األساسية، والجامعات الحكومية والخاصة 
فــي الــكــويــت، كــمــا حـــددت تخصص الــديــكــور ألبــنــاء 

الكويتيات فقط.
ــوزارة إلــى  ــ ــا بــالــنــســبــة للمعلمات فـــأشـــارت الــ وأمــ
استقبال الطلبات في تخصصات  اللغتين العربية، 
واإلنجليزية، والــريــاضــيــات، والكيمياء، والفيزياء، 
إضافة إلى تخصص الحاسب اآللي، الذي تم حصر 
الطلبات فيه على أبناء الكويتيات خريجات جامعات 

داخل الكويت.

في تخصصات »اإلنكليزية« و»الفرنسية« والرياضيات والعلوم بفروعها والفلسفة

سلة أخبار

اختتمت الجمعية الكويتية 
للوقف اإلنساني والتنمية، 

الدورة النوعية لتعليم القرآن 
الكريم، وسلسلة من الدروس 

والشروحات العلمية املعتمدة 
لشريحة الصم والبكم داخل 
الكويت، بالتعاون مع إدارة 

املساجد التابعة لوزارة 
األوقاف.

وقال مدير املشروعات الكبرى 
بالجمعية، د. بسام الشطي، 

في تصريح صحافي، أمس، إن 
قيمت بمسجد 

ُ
»الدورة التي أ

الحافظ أبوبكر اإلسماعيلي 
بمنطقة الصليبيخات اشتملت 

على تحفيظ املشاركني سورة 
الفاتحة وشرح معانيها، 

باإلضافة إلى سور مختارة 
منها سورة اإلخاص 

واملعوذتني وآية الكرسي 
وخواتيم سورة البقرة«.

وأوضح الشطي أن الدورة 
شهدت تفوقًا ملحوظًا لنحو 19 
طالبًا مشاركًا، مبينًا أن الهدف 

من تلك الدورة إيجاد فرص 
للتواصل الجاد بني »الوقف 

اإلنساني«، ومختلف الشرائح 
املجتمعية، وفي مقدمتهم ذوو 

الهمم العالية.

»الوقف اإلنساني« تختتم 
دورة تعليم القرآن للصم

تطرح جمعية إحياء التراث 
اإلسامي، اليوم، حملة خيرية 
تعليمية لنشر العلم الشرعي 

من خال طباعة الكتب الدينية 
»وقف مكتبة طالب العلم«، 

وتوزيعها على املساجد وطلبة 
العلم واألئمة واملؤذنني في 

عدد كبير من الدول اإلسامية، 
منها جزر القمر، وإندونيسيا، 
وألبانيا، واملغرب، وعلى طلبة 

العلم داخل الكويت. 
وقالت الجمعية، في بيان، أمس، 

إنها أصدرت 8 مكتبات لخدمة 
طالب العلم احتوت على مراجع 
مهمة لدعاة األمة ضمت العديد 

من أمهات الكتب.
وأضافت أنها تطرح من 

خال مشروع »صدقة السر« 
حملة جديدة كل يوم جمعة، 
يتم من خالها تنفيذ الكثير 
من اإلنجازات داخل الكويت 

وخارجها، والتي لّبت الكثير 
من حاجات الفقراء واملحتاجني، 
داعية أهل الخير إلى االستمرار 
بتلك الفزعة الخيرية الكويتية، 

والتي حققت نجاحًا ملحوظًا مع 
استمرار اإلقبال عليها.

»إحياء التراث« تطرح 
»وقف مكتبة طالب العلم«

سيرت الجمعية الخيرية 
»حفاظ« شاحنات إغاثة 

شتوية إلى الاجئني 
السوريني، ضمن املرحلة 
السادسة من مشروعها 

املعونة الشتوية، وتضمنت 
مواد غذائية وأدوات تدفئة، 
بالتعاون مع فريق التآخي 

التطوعي.
وقال رئيس مجلس إدارة 

الجمعية املحامي عبدالعزيز 
الرفاعي، في تصريح 

صحافي، أمس، إن الشاحنات 
تستهدف مساعدة 1650 
مخيمًا، وتوصيل معونة 

الشتاء إليهم، مما كان له األثر 
في توفير الغذاء والتدفئة، 

وإدخال السرور على قلوبهم، 
واستشعروا معاني األخوة 
العربية واإلسامية بوقوف 

إخوانهم من أهل الكويت إلى 
جوارهم وتقديم الدعم لهم.

وتوجه الرفاعي بالشكر 
إلى فريق التآخي، برئاسة 
الشيخ عادل العازمي، على 

جهودهم املباركة في إنجاح 
املشروع، كما تقدم بالشكر إلى 

أهل الخير من كويت الخير 
لدعمهم هذا املشروع، ودعاهم 
إلى استمرار الدعم واملساهمة 

إلغاثة إخوانهم.

»حفاظ«: مساعدات إغاثية 
شتوية لالجئين السوريين

األمير رعى معرض المبادرات الشبابية في »المباركية«
ــة ســـمـــو أمـــيـــر  ــ ــايـ ــ تـــحـــت رعـ
الــبــاد الــشــيــخ نـــواف األحــمــد، 
أقـــيـــم، عــصــر أمــــس، فـــي ســوق 
المباركية، معرض المبادرات 
الشبابية ألصحاب المشاريع 

الصغيرة والمتوسطة.
ــر  ــ ــــوه وزيــ ــمـ ــ وقـــــــد أنـــــــــاب سـ
شؤون الديوان األميري الشيخ 
ــلـــه لــحــضــور  ــبـــدالـ مـــحـــمـــد الـــعـ

فعاليات المعرض.
ووصل ممثل سموه، حيث 
كان في استقباله رئيسة مركز 
الـــعـــمـــل الـــتـــطـــوعـــي الــشــيــخــة 
أمـــثـــال األحـــمـــد، وبــعــدهــا قــام 
ــثــــل ســـــمـــــوه بــــجــــولــــة فــي  ــمــ مــ
أرجاء المعرض وكرم الجهات 
الــراعــيــة، كما تــم تقديم هدية 
تذكارية إلى ممثل سموه بهذه 

المناسبة.
 إلى إحدى المباِدرات في المعرض أمس

ً
أمثال األحمد خال حضورها المعرض ممثل األمير متحدثا
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اقتراح نموذجي لجسور المشاة يعيد ربط الضواحي في الكويت
صباح الريس أعد دراسة حدد فيها أسباب فشل الجسور القائمة والحلول المقترحة

في موازاة الجوانب اإليجابية 
الـــكـــثـــيـــرة لــشــبــكــة الـــطـــرقـــات فــي 
ــــاد، دفــــعــــت بـــعـــض مــنــاطــق  ــبـ ــ الـ
الكويت »ضريبة« لهذا التطور، 
تمثلت في عزل بعض المناطق 
ــن بــعــضــهــا، وتـــحـــويـــلـــهـــا إلـــى  عــ
ــزر الـــتـــي يــتــعــذر  ــا يــشــبــه الــــجــ مــ
معها على الــمــشــاة الــعــبــور بين 
الـــمـــنـــاطـــق، إال عــبــر مـــا نــــدر من 
جــــســــور الـــمـــشـــاة الــــتــــي لــــم تـــؤد 
غرضها في الربط بين المناطق، 
خــصــوصــا أنــهــا لــم تــكــن مؤهلة 
إلعادة التواصل بين الضواحي.
هــــذا الــــواقــــع الــمــســتــجــد منذ 
ــود عـــــــــــدة، نــــتــــيــــجــــة شـــبـــكـــة  ــ ــقــ ــ عــ
ــتـــحـــداث مــنــاطــق  الـــطـــرقـــات واسـ
وضــــواح سكانية جــديــدة، فتح 
ــا أمــــــام تــوجــهــات  ــبــــاب واســــعــ الــ
واقتراحات إلعداد نماذج جديدة 
لــجــســور الــمــشــاة مــن شــأنــهــا أن 
تــعــيــد ربــــط الــمــنــاطــق السكنية 
ــــق مـــنـــظـــور عـــصـــري مــتــطــور  وفـ
يخلق مــســاحــات مــفــتــوحــة بين 
تلك المناطق، ويحد من عزلتها 

عن بعضها.
ــنـــدس والــخــبــيــر  ــهـ ــمـ وأعـــــــد الـ
في التاريخ المعماري الكويتي 
صباح الريس دراسة عن جسور 
المشاة في الكويت، اقترح فيها 
استحداث جسور واسعة تربط 
الــضــواحــي الــتــي تفصلها طــرق 
ــة أو شــعــاعــيــة، وذلــــك عن  ــريـ دائـ

طــريــق اســتــحــداث أنــفــاق بطول 
200 متر ومــا ال يقل عــن عرض 

الطريق.
وأكــــد الـــريـــس، الــــذي يــعــد من 
جيل الرعيل األول للمهندسين 
الكويتيين، في الــدراســة، أهمية 
ــتــــراح، حــيــث إنـــه يــربــط بين  االقــ
الضواحي الواقعة بين الدائري 
األول والثاني والثالث والــرابــع 
والــــخــــامــــس والــــــســــــادس وبـــيـــن 
الطرق الشعاعية 30، 35، 40، 45، 
50 كمرحلة أولى، وأن تؤخذ في 
االعتبار عند تصميم الضواحي 

والمناطق الجديدة.
وحـــــــــــــدد 6 أســــــــبــــــــاب لـــفـــشـــل 
الجسور الحالية، منها أن تكلفة 
إنــشــائــهــا عــالــيــة، وتــحــتــاج إلــى 
صـــيـــانـــة مـــســـتـــمـــرة، وقـــصـــورهـــا 
على المشاة فقط، إضافة إلى أن 
عدد مستخدميها قليل جدا، ولم 

تدرس مواقعها بشكل سليم.
ــه تــســتــنــد  ــتــ وكـــشـــف أن دراســ
ــــات الــتــي  ــراحـ ــ ــتـ ــ إلـــــى بـــعـــض االقـ
دعــت وزارة األشــغــال إلــى إجــراء 
مسابقة لجسور المشاة، داعيا 
الـــــى أن تـــكـــون هـــــذه الــمــســابــقــة 
خــــارج الــصــنــدوق ولــيــســت على 
نمط الجسور الحالية بمختلف 
ــا، وأوضـــــــح أن الـــهـــدف  ــهــ ــواعــ أنــ
ــــن هــــــذا االقــــــتــــــراح )الــــــدراســــــة(  مـ
خـــلـــق مـــســـاحـــات مــفــتــوحــة بــيــن 
الضواحي والتقليل من استعمال 

السيارة والتشجيع على المشي... 
وفيما يلي نص الدراسة:

نبذة تاريخية 

كانت مدينة الكويت للمشاة، 
إال أن الـــوضـــع تــغــيــر كــلــيــة بعد 
وضـــع الــمــخــطــط الــهــيــكــلــي األول 
عــام 1952، حين صممت الطرق 
الدائرية والشعاعية لتستحدث 
مـــنـــاطـــق ســكــنــيــة واســـتـــثـــمـــاريـــة 
وتــجــاريــة تخترقها هـــذه الــطــرق 
بـــشـــكـــل ال يـــمـــكـــن مـــعـــه لــلــمــشــاة 
الــوصــول إلـــى الــنــاحــيــة المقابلة 
من الطريق دون تعريض أنفسهم 

للخطر.
ــرق بــشــكــل  ــ ــطـ ــ وأثـــــــــرت هــــــذه الـ
سلبي على التواصل االجتماعي 
بــيــن الــضــواحــي، بعكس مــا كــان 
يفترض أن يكون، فبدال من زيادة 
التواصل بين الضواحي أصبح 
ــارة صــديــق  ــ ــزيـ ــ أكــــثــــر تـــعـــقـــيـــدا، فـ
فـــي مــنــطــقــة مـــجـــاورة تــبــعــد 250 
مــتــرا قـــد تــســتــغــرق وقــتــا طــويــا 
بالسيارة، بينما مشيا تستغرق 

بضع دقائق.
وصرفت الدولة مئات المايين 
من الدنانير على الطرق والجسور 
ــارات لــكــنــهــا  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــالـ ــ الــــخــــاصــــة بـ
تجاهلت المشاة بشكل كبير، ولو 
أن الدولة صرفت 1% مما صرفته 
على جسور السيارات، وخصصت 
ا منه للمشاة ألمكن حل هذه  جزء
المشكلة بشكل جميل وحضاري، 
وال أحــد ينكر أن الــحــل المقترح 
ليس سها، إال أن هذا هو واجب 
المهندس، فتعريف الهندسة »هي 

علم جعل المستحيل ممكنا«.

الوضـع الحالي لجسور المشاة

نــفــذت وزارة األشــغــال العامة 
3 أنواع من جسور المشاة، منها 
الــــجــــســــور الــــعــــاديــــة الــمــفــتــوحــة 
بـــــــــــــــــــأدراج، وأخـــــــــــــــرى مـــفـــتـــوحـــة 
بمنزلقات، وثالثة مغلقة ومكيفة 
بــــــأدراج مــتــحــركــة، وجــمــيــع هــذه 
الجسور ال تلبي احتياج المشاة، 
حــيــث يقتصر اســتــعــمــالــهــا على 

عدد قليل جدا من المشاة.

وال أعــــرف كــيــف تــمــت دراســــة 
ات  الموقع أو ما إذا تم أخــذ قــراء
لــعــدد مستخدمي هــذه الجسور 
فــــي مــخــتــلــف األوقــــــــات وطــبــيــعــة 
مستخدمي هذه الجسور، وإذا ما 
كانت هذه الجسور تلبي احتياج 

مستعمليها.
بـــرأيـــي، هـــذه الــجــســور فشلت 
فشا ذريعا في تحقيق الغرض 
ــه، حــيــث  ــلــ ــن أجــ الــــــذي أنـــشـــئـــت مــ
إنها لم تراع أن مستخدمي هذه 
الجسور هم من مختلف الفئات 
العمرية من نساء ورجال وأطفال 
وراكــبــي دراجـــات ووســائــل النقل 
والتسلية األخـــرى، كما أن هناك 
مــن ذوي الــهــمــم مــن مستخدمي 
الــكــراســي الــمــتــحــركــة، ولـــم تأخذ 
وزارة األشغال كل ذلك باالعتبار.

أسباب الفشل

ــمــــة 6 أســــبــــاب وراء فــشــل  وثــ
الجسور الحالية هي: 

• غــيــر عــمــلــيــة، حــيــث إن عــدد 
مستخدميها قليل جدا ولم تدرس 

مواقعها بشكل سليم.
• صرفت عليها الدولة الكثير 
وســـتـــنـــتـــهـــي بـــــاإلهـــــمـــــال وعــــــدم 
الصيانة، مما سيعرضها لإلغاق 
خال فترة وجيزة وكأنها تعالج 
حــالــة مــؤقــتــة كــمــا هــو الــحــال في 

الجسور التي اكتمل تنفيذها.
• تكلفة اإلنشاء عالية.

• تحتاج إلى صيانة مستمرة.
• قصورها على المشاة فقط، 

وتـــحـــد مــــن تـــحـــرك الــمــعــاقــيــن أو 
ــات الــهــوائــيــة أو  ــدراجـ أصــحــاب الـ
»السكوتر« والوسائل الرياضية 
األخـــرى الــتــي يستعملها الكثير 

من الشباب.
• لم تجر الجهة المسؤولة أي 
جهد للحصول على إحصائيات 
أو بيانات Traffic Count لعدد 
مستعملي هذه الجسور وإحصاء 
عن حركة المرور عليها، ومــا إذا 
كانت قد أدت الغرض الذي أنشئت 

من أجله. 

المقترح
ــة  ــعــ ــــور واســ ــــسـ اســـــتـــــحـــــداث جـ
تــربــط الــضــواحــي الــتــي تفصلها 
طـــرق دائـــريـــة أو شــعــاعــيــة، وذلــك 
عن طريق استحداث أنفاق بطول 
200 مــتــر، ومـــا ال يــقــل عــن عــرض 
الطريق، وتستعمل المساحة فوق 
النفق كجسر مشاة وحديقة عامة 
تشمل كثيرا من المرافق، وتسهل 
االتــــــصــــــال بــــيــــن هـــــــذه الـــمـــنـــاطـــق 
والربط بينها، واستحداث خدمات 

مشتركة بين هذه الضواحي.

مزايا االقتراح
• الربط بين الضواحي الواقعة 
بـــيـــن الــــــدائــــــري األول والـــثـــانـــي 
والــــثــــالــــث والــــــرابــــــع والـــخـــامـــس 

والسادس وبين الطرق الشعاعية 
30، 35، 40، 45، 50 كمرحلة أولى، 
ــار عــنــد  ــبــ ــتــ وأن تــــؤخــــذ فــــي االعــ
تــصــمــيــم الـــضـــواحـــي والــمــنــاطــق 

الجديدة.
• تسهيل حركة تنقل المشاة 
والربط بين الضواحي من خال 

حلول مستدامة.
• خلق مساحات مفتوحة بين 
الضواحي لزيادة التقارب بينها.
- تـــشـــجـــيـــع ريـــــاضـــــة الـــمـــشـــي 
والــــدراجــــات الــهــوائــيــة ووســائــل 
النقل األخــرى والتي يستعملها 

الشباب.
• سهولة استعمالها من قبل 

المعاقين وتوفير السامة لهم.
• خـــلـــق حــــدائــــق ومـــســـاحـــات 
تــرفــيــه مــشــتــركــة بــيــن الــمــنــاطــق 

يتواصل سكانها مع بعض.
 استعمال 

ً
 بــاتــا

ً
• يمنع منعا

الـــســـيـــارات عــلــى هــــذه الــجــســور، 
ــا بـــحـــيـــث  ــهــ ــمــ ــيــ ــمــ ويــــــــكــــــــون تــــصــ
يــســتــحــيــل اســتــخــدامــهــا مـــن قبل 

السيارات.
• زيادة مساحات الحدائق في 

المناطق السكنية.
• استحداث خطوط لدراجات 
التوصيل وتسهيل حركتهم للحد 
من وجودهم على الطرق العامة.

• اســــتــــحــــداث طــــــرق واســـعـــة 

ومعروفة للتنقل بين الضواحي 
للمشاة.

ــور مــع  ــ ــسـ ــ ــجـ ــ • ربــــــــط هــــــــذه الـ
المماشي في كل ضاحية.

المشاكل المتوقعة التي 
ستواجه هذه الجسور:

ــلـــول الــمــنــاســبــة  ــع الـــحـ ــ • وضـ
لتفادي تراكم المياه أسفل هذه 

الجسور خال موسم األمطار.
• نقل الخدمات الحالية أسفل 

الطريق.
• الــــــصــــــيــــــانــــــة الــــمــــســــتــــمــــرة 
بالحدائق والمساحات الجديدة.

• الكلفة الكبيرة الستحداث 
هذه الجسور.

• عــرقــلــة الــمــرور بشكل كبير 
خال فترة اإلنشاء.

ومثال على الجسور المقترحة 
للربط بين الضواحي والمناطق 
ــلــــى الـــــــدائـــــــري األول  ــة عــ ــ ــعـ ــ ــواقـ ــ الـ
والــثــانــي والــثــالــث والــرابــع، يمكن 
اقــامــتــهــا بــيــن الـــدســـمـــة والــدعــيــة 
والشعب والمنصورية والقادسية 
والــضــاحــيــة والــنــزهـــــة والـــروضـــة 
والعديلية والــخــالــديــة والفيحاء 
والـــشـــامـــيـــة وكـــيـــفـــان والــخــالــديـــــة 
واليرمــــوك والشويخ كما هو مبين 

في النموذج المبين بالصورة.

صباح الريس

 جسور المشاة المقترحة... مساحات خضراء تتيح تواصل المناطق دون عوائق مخطط للجسور المقترحة وتحتها أنفاق الطرقات الرئيسية

نموذج ألحد الجسور المقترحة بين ضاحية عبدالله السالم والشامية يسهل االنتقال ويخلق مساحات للترفيه والرياضة

أحد جسور المشاة الحالية

»األشغال« نفذت
3 أنواع من الجسور

فشلت في تحقيق
أغراضها

االقتراح يستهدف 
خلق مساحات 

مفتوحة بين 
الضواحي وتقليل 

استعمال السيارات 
وتشجيع المشي

وضع الحلول 
المناسبة لتفادي 

تراكم المياه أسفل 
هذه الجسور خالل 

موسم األمطار

الربط بين الضواحي والمناطق الواقعة
على الدائري األول والثاني والثالث والرابع

الدسمة

المنصورية

الضاحية

الشامية

الشويخ

الدعية

القادسية

النزهة

كيفان

الفيحاء

الروضة

الخالدية

العديلية

اليرموك

الخالدية

الشعب

ويتبع نفس األسلوب للضواحي الواقعة على الدائري الثالث والرابع والخامس والسادس، 
وهكذا لمنطقة بيان ومشرف وقرطبة والسرة والجابرية والسالمية والرميثية وسلوى، وجميع 

المناطق األخرى التي تفصلها الطرق السريعة، وهذا ينطبق على جميع المناطق الجديدة.

https://www.aljarida.com/article/13056


 »السحب من احتياطي 
ً
الحكومة تسحب رسميا

األجيال« ومحفظة بـ 100 مليون دينار لـ »الصناعي«
مشروع جديد لتبادل طلبات المساعدة القانونية الدولية في المسائل الجزائية

أكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد )نزاهة(، 
أنها انتهت من إبداء رأيها في مشروع قانون 
بشأن حق تنظيم اجراءات تلقي وتنفيذ وتبادل 
طلبات المساعدة القانونية والقضائية الدولية 
فــي المسائل الــجــزائــيــة، وأرســلــتــه إلـــى وزارة 

العدل والنيابة العامة.
وقالت »نزاهة«، في ردها على سؤال برلماني 
فيما يخص التقارير السنوية الــصــادرة عن 
الهيئة، إنــه يتم نشر التقرير الــســنــوي عقب 
اعــتــمــاده عــلــى الــمــوقــع اإللــكــتــرونــي الــخــاص 
بالهيئة، أمــا بشأن التقارير نصف السنوية 
فيتم إرســالــهــا إلـــى مجلسي االمــــة والـــــوزراء 
تنفيذا لنص المادة )7/10( من قانون إنشاء 

الهيئة.
وأضافت، أما بالنسبة إلى الممتنعين عن 
تقديم إقرار الذمة المالية منذ العمل بالقانون 
رقـــم 2 لسنة 2016 فــقــد بــلــغ، كــمــا فــي تــاريــخ 
2022/11/30، عدد 130، وتقوم الهيئة بإحالة 
ــرار فــي المواعيد  ــ الــمــتــأخــريــن عــن تــقــديــم اإلقـ
القانونية المنصوص عليها بالمادة 30 إلى 
الــنــيــابــة الــعــامــة إعــمــاال لــنــص الـــمـــادة 46 من 

القانون ذاته.
وبخصوص التأكد من خضوع الممتنعين 
ــة الـــمـــالـــيـــة، قــالــت  ــام الـــكـــشـــف عــــن الــــذمــ ــكــ ألحــ
ــة«، إنــــه تــجــدر اإلشــــــارة إلــــى أن الــمــادة  ــزاهــ »نــ
الثانية من قانون إنشاء الهيئة المشار إليه 
حــددت الصفات الوظيفية الخاضعة ألحكام 
القانون بشكل واضح، إضافة إلى قيام الهيئة 
بالتنسيق مع الجهات المعنية بصفة دورية 
لتحديد وتحديث شاغلي الوظائف الخاضعة.

وتابعت أن الهيئة لم تتلق ثمة شكاوى حول 
عدم الخضوع ألحكام قانون إنشائها المشار 
اليه، وإنما تتلقى بشكل مستمر استفسارات 
بشأن مدى الخضوع، وقد بلغت حتى تاريخه 

53 استفسارا.

تعديالت

أمــــا بـــشـــأن الــــســــؤال عـــن الـــتـــعـــديـــات الــتــي 
اقترحتها الهيئة فــي إطـــار تطبيق الــمــادة 5 
ببند 7 من قانون إنشائها التي تخص الهيئة 
ــة الــتــشــريــعــات واألدوات الــقــانــونــيــة  بــــدراســ
المتعلقة بمكافحة الفساد بشكل دوري واقتراح 
التعديات عليها، فــإن الهيئة حــرصــت على 
إكــمــال الــمــنــظــومــة الــتــشــريــعــيــة الــوطــنــيــة بما 
يتوافق مع متطلبات اتفاقية األمــم المتحدة 
لمكافحة الفساد، باقتراح عدة مشاريع لما لها 
من أهمية في استيفاء المنظومة التشريعية، 
واستيفاء متطلبات اتفاقية األمـــم المتحدة 
لــمــكــافــحــة الـــفـــســـاد، والـــتـــي تــخــضــع للتقييم 
المتبادل بصفة دورية من جانب، ومن جانب 
آخر األثر السلبي لغيابها على تقييم الكويت 
بمؤشر مدركات الفساد العالمي، وتتمثل في 

مشاريع القوانين اآلتية: 
1 - مــشــروع تعديل القانون رقــم 31 لسنة 
1970 الــمــعــدل لبعض أحــكــام قــانــون الــجــزاء 

الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 في شأن 
تجريم الرشوة في القطاع الخاص، والذي تمت 
إحالته من الحكومة إلى مجلس األمة بموجب 
الــمــرســوم رقــم 2019/111 بتاريخ 2019/5/8، 
وهــو لــدى اللجنة التشريعية بمجلس األمــة 

منذ تاريخ 2019/5/13.
2 - مــشــروع قــانــون فــي شــأن منع تعارض 
الــمــصــالــح، الــــذي تــمــت إحــالــتــه مــن الحكومة 
إلى مجلس االمة بصفة االستعجال بموجب 
الــمــرســوم رقــم 2021/65 بتاريخ 2021/3/30، 
والذي تم اقراره مؤخرا من مجلس االمة، وجار 

اصداره وفقا لإلجراءات الدستورية المرعية.
3 - مــشــروع تعديل القانون رقــم 31 لسنة 
1970 الــمــعــدل لبعض أحــكــام قــانــون الــجــزاء 
الــصــادر بالقانون رقــم 16 لسنة 1960 بشأن 
توسيع نطاق مسؤولية األشخاص االعتبارية 
عن جرائم الفساد، والمحال من الحكومة إلى 
مــجــلــس األمـــــة بــصــفــة االســـتـــعـــجـــال بــمــوجــب 
الــمــرســوم رقــم 2021/64 بتاريخ 2021/3/30، 
والذي تم إقراره مؤخرا من مجلس االمة وجار 
إصداره وفقا لإلجراءات الدستورية المرعية.

جرائم تتعلق بالمال العام

إلـــى ذلــــك، وفـــي ردهــــا عــلــى ســــؤال للنائب 
مهلهل المضف، أفــادت »نــزاهــة« بــأن اجمالي 
عدد الباغات التي تتعلق بارتكاب جرائم المال 
العام 300 باغ، وان ما انتهت دراسته وإحالته 
الى النيابة العامة وصل إلى 48 باغا، وما تم 
حفظه 149 باغا، وجرت اجراءات اإلحالة إلى 
جهات االختصاص او ضم إلى باغات سابقة 

عدد 60 باغا، بينما يجري دراسة 43 باغا.
وعن االجراءات التي اتخذتها »نزاهة« بشأن 
3118 شخصا لــم يــتــقــدمــوا بــكــشــوف ذممهم 
المالية، قامت الهيئة بإحالتهم إلــى النيابة 
الــعــامــة الرتـــكـــاب جــريــمــة الــتــأخــيــر فــي تقديم 
إقرار الذمة المالية المعاقب بالمادة رقم 96 من 
قانون انشاء الهيئة رقم 2 لسنة 2016 تطبيقا 

للمادة 16 من الائحة التنفيذية للقانون.

»احتياطي األجيال القادمة«

 لما انــفــردت به 
ً
على صعيد آخــر، وتــأكــيــدا

»الجريدة«، تقدمت الحكومة رسميا الى مجلس 
االمــة عبر مرسومي اســتــرداد مشروع قانون 
بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 48 
لسنة 1988 باإلذن للحكومة في انشاء محفظة 
مالية لدى بنك الكويت الصناعي ألغراض دعم 
سياسة االئتمان فــي مجال اإلنــتــاج الــزراعــي 
والسابق احالته الى مجلس االمة بالمرسوم 
رقم 172 لسنة 2011، ومشروع قانون بتعديل 
بــعــض احـــكـــام الــمــرســوم بــالــقــانــون رقـــم 106 
لسنة 1976 في شأن احتياطي االجيال القادمة 
والسابق احالته الى مجلس األمة بالمرسوم 

رقم 16 لسنة 2021.
وينص مشروع قانون تعديل بعض احكام 

المرسوم بالقانون رقــم 106 لسنة 1976 في 
شأن احتياطي االجيال القادمة الذي سحبته 
الحكومة، كــان ينص على أن يستبدل بنص 
المادة الثالثة من المرسوم بالقانون رقم 106 
لسنة 1976 المشار اليه النص اآلتــي: »يجوز 
اخـــذ مبلغ مــن احتياطي االجــيــال الــقــادمــة ال 
يتجاوز خمسة مليارات دينار كويتي سنويا 
لمواجهة اي عجز يطرأ على االحتياطي العام 

للدولة«.
وكانت المذكرة االيضاحية للمشروع قالت: 
»لما كانت الظروف االقتصادية التي تمر بها 
الكويت بسبب االنخفاض الحاد في اإليرادات 
النفطية والمتوقع أن يستمر لسنوات عديدة، 
بما قد يؤثر بالسلب على االحتياطي العام 
لــلــدولــة وإلــــى شــح الــســيــولــة الــنــقــديــة ومـــا قد 
يترتب عليه من عجز في تمويل الميزانيات 
عد مشروع القانون الماثل 

ُ
العامة للدولة، فقد أ

لتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 
106 لسنة 1976 في شــأن احتياطي األجيال 
القادمة بما يسمح لمواجهة هــذا العجز في 

الميزانيات العامة للدولة«.
ــرة أن مـــشـــروع الــقــانــون  ــذكـ ــمـ ــت الـ ــافــ وأضــ
قـــد تــضــمــن فـــي مـــادتـــه األولـــــى إجـــــراء تعديل 
باستبدال نــص الــمــادة الثالثة مــن المرسوم 
بالقانون رقــم 106 لسنة 1976 المشار إليه- 
والتي سبق تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 
2020، بحيث يجوز أخــذ مبلغ من احتياطي 
األجــيــال الــقــادمــة ال يتجاوز خمسة مليارات 
دينار كويتي سنويا لمواجهة أي عجز يطرأ 
على االحتياطي العام للدولة، مع األخذ بعين 
ــبـــار قـــيـــام الــحــكــومــة بــتــرشــيــد االنـــفـــاق  ــتـ االعـ
وتــخــفــيــض الــمــصــروفــات وزيــــــادة اإليــــــرادات 

وتنويع مصادر الدخل.
وتــابــعــت أن الـــمـــادة الــثــانــيــة مـــن مــشــروع 
الــقــانــون نــصــت عــلــى إلــغــاء كــل حــكــم يخالف 
 انــاطــت الــمــادة 

ً
أحــكــام هـــذا الــقــانــون، وأخـــيـــرا

الثالثة بالوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا 
القانون، كما بينت أنه يعمل به من تاريخ نشره 

في الجريدة الرسمية.

إنشاء محفظة مالية

وأشـــارت إلــى أن المشروع الثاني بتعديل 
بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 
1988 بـــــاإلذن لــلــحــكــومــة فـــي إنـــشـــاء محفظة 
مالية لدى بنك الكويت الصناعي ألغراض دعم 
سياسة االئتمان في مجال االنتاج الزراعي، 
والـــذي سحبته الحكومة، كــان ينص على أن 
ــادة األولـــــى مـــن الــمــرســوم  ــمـ يــســتــبــدل نـــص الـ
بالقانون رقم 48 لسنة 1988 المشار إليه النص 
الــتــالــي: »يــــؤذن للحكومة فــي إنــشــاء محفظة 
مالية بمبلغ مئة مليون دينار لدى بنك الكويت 
الــصــنــاعــي، وذلــــك لــدعــم االئــتــمــان فـــي مــجــال 
اإلنتاج الزراعي. ويكون إنشاء هذه المحفظة 
لمدة خمس عشرة سنة قابلة للتجديد بقرار 

من مجلس الوزراء«.

محيي عامر

نافذة نيابيةنافذة نيابية

الحويلة إللغاء الشروط التعجيزية
في اختبارات القطاع النفطي

قـــــــــدم الـــــنـــــائـــــب د. مـــحـــمـــد 
 برغبة بإلغاء 

ً
الحويلة اقتراحا

الشروط »التعجيزية« وتسهيل 
اختبارات القبول في القطاع 
النفطي، ووضع برامج تدريب 
تـــؤهـــل الـــشـــبـــاب الــكــويــتــيــيــن 
لشغل الوظائف التخصصية 

في القطاع.
وجـــــــــاء فـــــي االقــــــــتــــــــراح، أن 
خريجي التخصصات النفطية 
يعانون من اختبارات وشروط 
ــقــــدم  ــتــ »تــــعــــجــــيــــزيــــة« عــــنــــد الــ
للتوظيف في القطاع النفطي 
كـــشـــرط »الـــتـــأمـــيـــنـــات«، الــــذي 
ينص على أال يكون الخريج 
ــــي »الــــتــــأمــــيــــنــــات«،   فـ

ً
مـــســـجـــا

ــد مــضــى  وشــــــرط أال يـــكـــون قــ
على سنة التخرج 3 سنوات، 
وشـــرط العمر ونــســب القبول 
وصـــــــعـــــــوبـــــــة االخــــــــتــــــــبــــــــارات 
ــشــــروط، الــتــي  وغـــيـــرهـــا مـــن الــ
تــهــدف إلـــى اإلقـــصـــاء وتقليل 
عــدد الــمــجــتــازيــن، وذلـــك يفقد 
الــقــطــاع الــنــفــطــي قـــدرتـــه على 
تكويت الوظائف بسبب هذه 

االختبارات والشروط.
وأضـــــاف أن جــمــيــع الــــدول 
ــلــــى صـــنـــاعـــاتـــهـــا  ــظ عــ ــافــ ــحــ تــ

الـــقـــومـــيـــة عـــبـــر خـــطـــط واضـــحـــة 
ــار الـــعـــنـــاصـــر  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ تـــتـــضـــمـــن اخـ
الوطنية وتدريب الشباب لتولي 
ــادة مــن  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــيـــة واالسـ ــمـــســـؤولـ الـ
طاقاتهم وهو ما يجب أن يكون 
فــي أولـــويـــات مــؤســســة الــبــتــرول 
الكويتية، فالشباب على مستوى 
ــقــــوة الـــدافـــعـــة فــي  ــم الــ ــالـــم هــ الـــعـ
الــمــجــتــمــع، وهـــم األســــاس لبناء 
أي عمل أو مشروع بما يتميزون 
بـــه مـــن عـــطـــاء مــتــدفــق وتــطــويــر 

مستمر.
وذكر أن خريجي التخصصات 

 
ً
ــروا جــهــدا ــدخــ الــنــفــطــيــة لـــم يــ
في سبيل التحصيل العلمي 
والتخرج وفــق التخصصات 
المطلوبة من مؤسسة البترول 
الــكــويــتــيــة، كــمــا أن الــتــجــارب 
ة وقـــدرة الشباب  أثبتت كــفــاء
الكويتي على العمل في هذا 
القطاع فيجب أن يتم تخفيف 
الشروط واالختبارات والدفع 
نحو قبول جميع المتقدمين 
أو أكبر عدد ممكن لدعم هذا 
الـــقـــطـــاع بــالــعــمــالــة الــوطــنــيــة 
لدعم سياسة الدولة بتكويت 

الوظائف النفطية.
وعــــــلــــــى ضــــــــــوء مـــــــا ســـبـــق 
ــراح  ــتــ ــاالقــ تــــقــــدم الـــحـــويـــلـــة بــ
برغبة بشأن »إلــغــاء الشروط 
التعجيزية وتسهيل اختبارات 
الــقــبــول فـــي الــقــطــاع النفطي 
وتـــغـــيـــيـــر اآللـــــيـــــات الـــســـابـــقـــة 
بــمــا يــســهــل عــمــلــيــة تــوظــيــف 
ــد  ــ ــــي وسـ ــتـ ــ ــويـ ــ ــكـ ــ ــاب الـ ــ ــبــ ــ ــشــ ــ الــ
ــع  ــ مـــخـــتـــلـــف الــــشــــواغــــر ووضـ
بـــرامـــج تــعــلــيــمــيــة وتــدريــبــيــة 
ــاب الـــكـــويـــتـــي  ــ ــبـ ــ ــشـ ــ تـــــؤهـــــل الـ
لشغل الوظائف التخصصية 
لـــلـــوصـــول إلـــــى تـــكـــويـــت هـــذا 

القطاع بنسبة %100«.

محمد الحويلة

المطيري يسأل وزير الصحة عن معايير
تعيين رئيس مجلس األقسام بـ »األميري«

سأل النائب ماجد المطيري وزير الصحة د. أحمد العوضي 
بــشــأن مــعــايــيــر تــعــيــيــن رئــيــس مــجــلــس األقـــســـام بالمستشفى 

األميري.
وقال المطيري في سؤاله: نظرا لشكاوى العديد من المواطنين 
ضد رئيسة قسم األطفال بالمستشفى األميري بسبب تعنتها 
مع عدد من أولياء أمور المرضى المراجعين للمستشفى، فإن 
األمر يستدعي منا أيضا الوقوف على هذه الشكاوى، متسائا 
عن السيرة الذاتية لرئيسة القسم ومؤهاتها العلمية والوظائف 
اإلشرافية التي شغلتها، مع تزويده بصورة ضوئية من قرار 

تعيينها رئيسة لقسم األطفال في المستشفى األميري.
 وطلب صورة ضوئية من قرار تعيين رئيس مجلس األقسام 
بالمستشفى، كــمــا اســتــفــســر عــن أســـس ومــعــايــيــر تعيين هــذا 

ماجد المطيريالرئيس.

الطمار يقترح عقد دورات تدريبية
وتأهيلية لذوي االحتياجات الخاصة

أعلن النائب خالد الطمار تقدمه باقتراح برغبة لعقد دورات 
تدريبية وتأهيلية لــذوي االحتياجات الخاصة، ومنحهم فرص 
االنـــدمـــاج فــي الــقــطــاع الـــخـــاص، مــن خـــال تــوفــيــر فـــرص عــمــل لهم 

تتناسب معهم.
وقال الطمار، في مقترحه، »تعاني فئة ذوي االحتياجات الخاصة 
الــعــديــد مــن الــصــعــوبــات فــي إيــجــاد فــرص عمل لهم داخـــل القطاع 
الحكومي، فضا عن القطاع الخاص، وتدعو الحاجة إلى دمجهم 
في المجتمع دون تفرقة، األمر الذي سيساهم في قبول المجتمع 
لهم وعاج العديد من المشكات النفسية التي يتعرضون لها من 

كونهم مختلفين عن األخرين«. 
وأضاف: »لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة لعقد دورات تدريبية 
وتأهيلية لــذوي االحتياجات الخاصة، ومنحهم فــرص االندماج 
بالقطاع الخاص، من خال توفير فرص عمل لهم تتناسب معهم، 
والتنسيق لذلك من خــال تشكيل لجنة من هيئة القوى العاملة 
والهيئة العامة لذوي اإلعاقة، وتقديم الدعم المادي واللوجستي 
للجهات التي تقوم بتعيين عدد كبير منهم في قطاعاتها المختلفة، 

مما يساهم في تشجيع القطاع الخاص على ذلك«.

خالد الطمار

 إلى 
ً
تقدمت الحكومة رسميا

مجلس األمة بمرسوم استرداد 
مشروعي تعديل بعض 

أحكام المرسوم بالقانون 
رقم 48 لسنة 1988 باإلذن 

للحكومة fإنشاء محفظة 
مالية لدى بنك الكويت 

الصناعي ألغراض دعم سياسة 
االئتمان في مجال اإلنتاج 

الزراعي، وتعديل بعض 
أحكام المرسوم بالقانون رقم 

106 لسنة 1976 في شأن 
احتياطي األجيال القادمة 

والسابق إحالته إلى مجلس 
األمة بالمرسوم رقم 16 لسنة 

.2021

إحالة 3118
ً
ممتنعا

عن تقديم
ذممهم المالية

إلى النيابة

• علي الصنيدح
وزعــت األمانة العامة لمجلس 
ــى أعــــــضــــــاء الـــمـــجـــلـــس  ــلــ األمــــــــــة عــ
دعــــوة لــحــضــور الجلسة الــعــاديــة 
الــمــقــررة الــثــاثــاء الــمــقــبــل، والــتــي 
ــــذي يليه  تــعــد جــلــســة األربــــعــــاء الـ
تــكــمــيــلــيــة لـــهـــا، ويـــتـــصـــدر جـــدول 
أعمالها استجوابا وزيــر المالية 
وزير الدولة للشؤون االقتصادية 

واالستثمار عبدالوهاب الرشيد، 
ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
ــوزراء  ــ الـــدولـــة لـــشـــؤون مــجــلــس الــ
ــــط تــوقــعــات  ــراك الـــشـــيـــتـــان، وسـ ــ بــ
بـــعـــدم انـــعـــقـــاد الــجــلــســة عــلــى أثــر 
قبول استقالة الحكومة وتكليفها 
تصريف العاجل من االمور، تكرارا 
لسيناريو الجلسات االخيرة التي 

رفعت لعدم حضور الحكومة.
وتضمن جدول األعمال التقرير 

رقـــم 43 للجنة التشريعية حــول 
تـــعـــديـــل الــــمــــادة 17 مــــن الــائــحــة 
الداخلية بشأن استقالة العضو، 
حيث انتهت اللجنة الى الموافقة 
بــاالجــمــاع على التعديل ليصبح 
نص تلك المادة في الفقرة الثانية: 
»ويــقــدم العضو استقالته بكتاب 
الـــى رئــيــس مجلس االمــــة ويجب 
أن تعرض على المجلس في اول 
جــلــســة تـــلـــي الــــيــــوم الـــعـــاشـــر مــن 

تقديمها، وإذا لم يصدر المجلس 
ــــال شـــهـــر مــن  قــــــــرارا بـــشـــأنـــهـــا خــ
تقديمها اعتبرت مقبولة، وللعضو 
أن يعدل عن استقالته قبل صدور 
قـــــــرار الـــمـــجـــلـــس بـــقـــبـــولـــهـــا، وإذا 
رفــض قبول استقالة العضو، ثم 
أعــاد تقديمها مرة اخــرى اعتبرت 
االســـتـــقـــالـــة مــقــبــولــة فـــي حــيــنــهــا، 
ويعلن المجلس خلو المحل في 

اول جلسة تالية«.

»الوكيل المحلي«
ــــدول االعــمــال  كــمــا يــتــضــمــن جـ
ــة بــشــأن  ــيـ ــالـ ــمـ ــر الـــلـــجـــنـــة الـ ــريـ ــقـ تـ
»الــغــاء الوكيل المحلي«، ويشمل 
هــذا التقرير رأي وزارة التجارة 
والصناعة حول موضوع التقرير، 
وجــــــــــاء فــــــي نــــصــــه أن »الــــوكــــيــــل 
المساعد للشؤون القانونية أكد 
أنـــــه ال تـــوجـــد حـــاجـــة لــمــثــل هـــذا 
التعديل ألن الغاية منه تحققها 
أحكام القانون )116( لسنة 2013 
ــــي شــــــأن تـــشـــجـــيـــع االســـتـــثـــمـــار  فـ
 
ً
 خاصا

ً
المباشر، باعتباره قانونا

ــام )قـــانـــون  ــعــ  لـــلـــقـــانـــون الــ
ً
ــدا ــيـ ــقـ مـ

ــتــــجــــارة(، إال أنــــه ال مـــانـــع لــدى  الــ
الوزارة من تعديل المادة )24( من 
قـــانـــون الـــتـــجـــارة، وحــيــنــهــا يجب 

تعديل المادة )23( من ذات القانون، 
باإلضافة لما سبق، بّين أن السوق 
المحلي سيتأثر في حال تم إلغاء 
الــوكــيــل المحلي، خــاصــة التجار 
الكويتيين حيث ستتم منافستهم 

من قبل األجانب«.
ــاء رأي مــمــثــلــي هيئة  فــيــمــا جــ
تشجيع االستثمار المباشر بأن 
»القانون رقم )116( لسنة 2013 في 
شأن تشجيع االستثمار المباشر 
في دولــة الكويت سمح لألجانب 
بـــالـــدخـــول إلــــى الـــســـوق الــكــويــتــي 
دون الحاجة لوكيل محلي وذلك 
ــــص الــــــمــــــادة )12( مــن  حــــســــب نــ
القانون المشار إليه، الــذي سمح 
لألجنبي بـــأن يتملك 100% من 
أسهم الشركة«، مبينين أن »الهيئة 
تــؤيــد فــتــح األســــــواق لــلــمــزيــد من 
المنافسة إال أنها تفضل أن يكون 
ذلك من خالهم وتحت مظلة هيئة 
تشجيع االستثمار المباشر بسبب 

الـــضـــوابـــط الـــمـــحـــددة مــثــل نسبة 
التوظيف ونقل التكنولوجيا«.

ــانـــون تشجيع  ــوا أن قـ ــافــ وأضــ
 
ً
االستثمار المباشر يعتبر قانونا

 يقّيد القانون العام، »وعليه 
ً
خاصا

ال حاجة لمثل هذا التعديل«.
ــا مــمــثــلــو الــجــهــاز الــمــركــزي  أمــ
لــلــمــنــاقــصــات الـــعـــامـــة فـــــــرأوا »أن 
 ،

ً
 جديدا

ً
التعديل ال يضيف شيئا

وذلك لوجود استثناءات من القيود 
الواردة في المادتين )23( و)24( من 
قانون التجارة في المادة )31( من 
قانون المناقصات العامة«. وإلى 
جانب ذلك، يفضل ممثلو الجهاز 
ــاء عــلــى الــســلــطــة الــتــقــديــريــة  ــقـ اإلبـ
المتعلقة بــجــواز أن يكون الطرح 
 على الشركات الوطنية 

ً
مقتصرا

أو األجنبية، وذلــك بسبب وجود 
ضوابط في المادة. وانتهى تقرير 
اللجنة باإلجماع الى أن يستبدل 
ــادة 24 مـــن الــمــرســوم  ــمــ بــنــص الــ

بـــالـــقـــانـــون رقـــــم 68 لــســنــة 1980 
المشار إليه النص التالي: المادة 
24 »للشركة األجنبية إنشاء فرع 
لها في الكويت ومباشرة عملها 
فيها دون الحاجة لوكيل محلي«. 

مكافأة الطلبة
وتضمن الجدول تقرير اللجنة 
التعليمية بــشــأن زيـــــادة مــكــافــأة 
الطلبة إلــى 300 ديــنــار، الموافقة 
باألغلبية، في حين جاء رأي األقلية 
الممتنعة إلى ضرورة إجراء دراسة 
كافية ودقيقة للوقوف على قيمة 
الــزيــادة المطلوبة فعليا وربطها 

مع التحصيل العلمي.
وأكـــدت وزارة التعليم العالي، 
بحسب تــقــريــر الــلــجــنــة، »ضــــرورة 
إعــــــداد دراســـــــات فــنــيــة وقــانــونــيــة 
ــتــــراحــــات بــقــوانــيــن  ومــــالــــيــــة لــــاقــ
ــى الـــلـــجـــنـــة فــي  ــلــ الــــمــــعــــروضــــة عــ
ــادة الــمــكــافــآت الــطــابــيــة،  ــ شـــأن زيـ

باعتبار أن هناك بيانات يجب أن 
ــدرس بشكل كــاٍف قبل إقــرار هذه 

ُ
ت

الزيادات المالية المتمثلة في رفع 
قيمة المكافآت االجتماعية التي 

تصرف للطلبة«.
ظها 

ّ
وأبــدت وزارة المالية تحف

عــــن الــــــزيــــــادات الـــمـــالـــيـــة الــــــــواردة 
بــاالقــتــراحــات بــقــوانــيــن، باعتبار 
ــة  ــا ســتــحــّمــل مـــيـــزانـــيـــة الـــدولـ ــهـ أنـ
تــكــلــفــة مـــالـــيـــة إضــــافــــيــــة، فــــي ظــل 
شـــح الــســيــولــة بـــالـــوقـــت الــحــالــي، 
كما أكـــدت أن تحسين المستوى 
المعيشي ال يتمثل فقط في زيادة 
الــمــكــافــآت الــطــابــيــة، مــع اإلشـــارة 
إلـــى أن الــدعــومــات الــتــي تمنحها 
الدولة للطلبة كالكتب المدعومة 
بنسبة 60 بالمئة في مكتبة الطالب 
وغيرها ال يجب إغفالها، مبينة 
أن رأيها في هذا الجانب هو رأي 
مالي، دون الدخول في االعتبارات 

الفنية األخرى.

رفع
ُ
فتتح ثم ت

ُ
األعضاء تسلموا دعوتها لحضورها الثالثاء المقبل... وت

جلسة عادية في ظروف غير عادية!

لحظة رفع السعدون لجلسة سابقة لعدم حضور الحكومة

• جدولها يتضمن تعديل المادة 17 بشأن استقالة العضو وزيادة 
مكافأة الطلبة 

• »التجارة«: إلغاء الوكيل المحلي سيؤثر على التجار الكويتيين 
لمنافستهم من األجانب

• »تشجيع االستثمار«: نؤيد فتح األسواق ولكن عبر الهيئة لضوابط 
التوظيف ونقل التكنولوجيا

• »المالية« متحفظة عن زيادة طلبة الداخل لشّح السيولة

https://www.aljarida.com/article/13113
https://www.aljarida.com/article/13125
https://www.aljarida.com/article/13206
https://www.aljarida.com/article/13202
https://www.aljarida.com/article/13198
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نقابة »التعليم 
العالي« تهنئ 

موظفي »المعادالت«

● حمد العبدلي
كــــــشــــــف رئــــــــيــــــــس نــــقــــابــــة 
الــعــامــلــيــن بـــــــــوزارة الــتــعــلــيــم 
الـــعـــالـــي د. خـــالـــد الــــبــــراك، أن 
مجلس الخدمة المدنية أقر 
ــدل طــبــيــعــة الـــعـــمـــل إلدارة  ــ بــ

المعادالت بالوزارة.
وقـــال الـــبـــراك، فــي تصريح 
أمــس، إن هــذا اإلنــجــاز الكبير 
والمستحق جــاء بعد جهود 
ــة، مــتــقــدمــا بــخــالــص  ــابـ ــقـ ــنـ الـ
التهاني والتبريكات لزمالئه 
موظفي إدارة المعادالت وعلى 
رأســـهـــم وكــيــلــة الـــمـــعـــادالت أ. 
ــنــــان بــمــنــاســبــة  فـــاطـــمـــة الــــســ
تتويج جهود النقابة وتكللها 

بالنجاح.
وأعـــــرب الـــبـــراك عـــن شكره 
لــوزيــر التربية وزيـــر التعليم 
العالي والبحث العلمي د. حمد 
العدواني لمتابعته الحثيثة 
لــمــطــلــب الــنــقــابــة ومــشــاركــتــه 
الفعلية معها في إعداد الرؤية 
الخاصة بهذا المطلب، ووضع 
الطبيعة الخاصة لعمل إدارة 
المعادالت كأولوية خاصة لما 
تتحمله من ضغوط، وضرورة 
تميز عملها عن باقي األعمال.

»األميركية« تنظم مؤتمر »حلول تطبيقية
لدعم عسر القراءة« 10 الجاري

أعـــلـــنـــت الـــجـــامـــعـــة األمــيــركــيــة 
ــــي الــــكــــويــــت تـــنـــظـــيـــم الـــمـــؤتـــمـــر  فـ
الدولي السنوي الثامن للجمعية 
الكويتية الختالفات التعلم تحت 
عنوان »حلول تطبيقية لدعم عسر 
ة« بالتعاون مــع الجمعية  الــقــراء
الــبــريــطــانــيــة لــلــديــســلــيــكــيــا، مــن 
10 حــتــى 12 الــجــاري فــي الــحــرم 

الجامعي بالسالمية.
وذكــــــــرت الـــجـــامـــعـــة فــــي بــيــان 

صحافي امــس أن هــذا البرنامج 
ــــم  ــهـ ــ ــــر وفـ ــيـ ــ ــــسـ ــفـ ــ يـــــــهـــــــدف إلـــــــــــى تـ
ــا  ــــالت الــــــتــــــي يــــواجــــهــــهــ ــكـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ الـ
المتعلمون الــذيــن يعانون عسر 
ة، كما يــّعــرف المختصين  الــقــراء
بــاألســالــيــب والـــمـــوارد المناسبة 
لـــدعـــم الــمــتــعــلــمــيــن فــــي مــخــتــلــف 

البيئات التعليمية.
وأضافت الجامعة أن الدكتورة 
هدى شعبان تشارك كمنسق عام 

لــلــمــؤتــمــر واســـتـــشـــاري الــتــقــيــيــم 
والــتــطــويــر بــالــجــمــعــيــة، وكــايــلــي 
تشانغ المدرب واالستشاري في 
جمعية عسر القراءة البريطانية، 
ولين لوفيل كمحاضرة ورئيسة 

الدورة التدريبية.
وتـــابـــعـــت أن الـــمـــؤتـــمـــر يــتــيــح 
ــذا الــعــام  لــجــمــيــع الـــحـــاضـــريـــن هــ
فرصة إكــمــال برنامج المستوى 
ــن الــجــمــعــيــة  الـــثـــانـــي الــمــعــتــمــد مـ

 BDA الــبــريــطــانــيــة لــلــديــســلــيــكــيــا
والــخــاص بتعزيز الــوعــي بُعسر 
ة، كــمــا يمكن للحاضرين  ــقـــراء الـ
االنـــضـــمـــام إلــــى جــلــســة إضــافــيــة 
بـــــــعـــــــنـــــــوان »عـــــــســـــــر الــــــحــــــســــــاب: 
الـــتـــعـــريـــفـــات واالســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
الرئيسية لــلــدعــم« للتعرف على 
عــــســــر الــــحــــســــاب وكـــيـــفـــيـــة دعــــم 
المتعلمين الـــذيـــن يــعــانــون هــذا 

النوع من الصعوبات.

ً
»األرصاد«: أمطار خفيفة وضباب غدا

توقعت إدارة األرصاد الجوية أن يكون طقس 
الــبــالد فــي عطلة نــهــايــة األســبــوع شــتــويــا مائال 
ــــات الــحــرارة  ــاردا لــيــال، ودرجـ ــ لــلــبــرودة نــهــارا وبـ
الصغرى بين 5 و10 درجات مئوية، والعظمى بين 
18 و21 درجة، مع فرص لتكون الضباب الخفيف 

على بعض المناطق.
»كونا«،  وقال مدير اإلدارة عبدالعزيز القراوي لـ
إن الطقس اليوم يكون مائال للبرودة نهارا باردا 
ليال، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، 
وتظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لتكون 

الضباب الخفيف على بعض المناطق، ودرجات 
الــحــرارة العظمى المتوقعة بين 18 و20 درجــة 

مئوية، والصغرى بين 7 و9 درجات.
 سيكون 

ً
ــدا ــقـــراوي إلـــى أن الــطــقــس غــ ولــفــت الـ

مائال للبرودة نهارا وبــاردا ليال وغائما جزئيا 
مع فرصة ألمطار خفيفة متفرقة وفرصة لتكون 
الضباب الخفيف على بعض المناطق والرياح 
متقلبة االتجاه خفيفة، ودرجات الحرارة العظمى 
المتوقعة بين 17 و19 درجــة مئوية، والصغرى 

بين 7 و10 درجات.

»األبحاث« اختتم دورته التدريبية لطلبة »المتوسطة«
الهارون: نعمل على تشجیع أبناء الكویت على ممارسة البحث العلمي

● فهد الرمضان
تــحــت رعــايــة الــقــائــم بــأعــمــال المدير 
العام لمعهد الكويت لألبحاث العلمية، 
د. مــانــع الـــســـديـــراوي، اخــتــتــم المعهد 
دورته التدريبية الربيعية الـ 34، حيث 
بــلــغ عــــدد الــمــشــاركــيــن فـــي الــــــدورة 50 
طالبا وطالبة من المرحلة المتوسطة.

وفي هذا السياق، أكد القائم بأعمال 
المدير التنفيذي لقطاع اإلدارة والمالية 
والـــخـــدمـــات الـــمـــســـانـــدة، عــبــدالــمــحــســن 
ــهــــارون، فـــي كــلــمــة ألــقــاهــا نــيــابــة عن  الــ
الــقــائــم بــأعــمــال الــمــديــر الـــعـــام لمعهد 
الـــكـــويـــت لـــألبـــحـــاث الــعــلــمــيــة، د. مــانــع 
السديراوي، أهمية تجربة المعهد في 
تــشــجــيــع أبــنــاء الــكــويــت عــلــى مــمــارســة 
الــبــحــث الــعــلــمــي وتــنــمــيــة روح الــبــحــث 
 إلــــى أن 

ً
لــــدى الــجــيــل الـــنـــاشـــئ، مـــشـــيـــرا

هذه التجربة تواصلت عبر السنوات، 
لتخرج من خاللها العديد من الطلبة 

المتميزين.
وقــــــال الـــــهـــــارون، إن هـــــذه الـــــــدورات 
الــتــدريــبــيــة إحـــــدى الــصــيــغ والـــبـــرامـــج 
 
ً
التي يمارس المعهد من خاللها دورا
مسؤواًل تجاه بناء األجيال من امتالك 
األدوات الــمــعــرفــيــة، ومـــواكـــبـــة الــتــقــدم 
العلمي والتكنولوجي، والتدريب على 
ــهــــارات الــعــصــر الــفــكــريــة والــعــلــمــيــة،  مــ

ــبـــحـــث والـــتـــعـــلـــم،  ــلـــى الـ وتـــحـــفـــيـــزهـــم عـ
ــن الــمــعــلــومــات  واكــــتــــشــــاف الـــجـــديـــد مــ

والتكنولوجيا.
وأضـــاف ان »هـــذه الـــدورة الربيعية، 
، تشكل 

ً
التي تواصلت على مدار 34 عاما

حلقة فــي سلسلة الــــدورات التدريبية 
 لطلبة 

ً
الـــتـــي يــنــظــمــه الــمــعــهــد ســـنـــويـــا

الــمــرحــلــة الــمــتــوســطــة، وهـــنـــا أؤكــــد أن 
تواصلنا مع أبناء الوطن من الناشئة 
والشباب يثير لدينا خليطا من مشاعر 
السعادة، مع التفاؤل واالطمئنان بأن 

مــســتــقــبــل الـــكـــويـــت يــســتــوعــب الــبــحــث 
العلمي ويعتمد عليه«.

 شاركوا 
ً
وأوضح أن 50 طالبة وطالبا

في هذه الدورة التدريبية، وتدربوا فيها 
عــلــى الــعــلــوم والــمــعــرفــة، بــهــدف إعـــداد 
وتــطــويــر الــنــاشــئــة، وتعميق خبراتهم 
وتجاربهم العلمية والعملية، لتأهيلهم 
لرسالتهم النبيلة فــي قــيــادة مستقبل 
الكويت الحبيبة، وكانوا مثااًل للتميز 
 إلى أن 

ً
وااللــتــزام في هذه الــدورة، الفتا

الطلبة شاركوا في 4 برامج علمية هي: 

برنامج التصميم الهندسي، والهندسة 
العكسية، واألحياء الدقيقة وتطبيقاتها، 

والطحالب الدقيقة.
واخــتــتــم الــهــارون بــالــقــول: »فــي هــذه 
الــمــنــاســبــة أشــكــركــم عــلــى جــديــتــكــم في 
التدريب، وأؤكد لكم أننا سنظل نحمل 
ــات  ــريــ ــذكــ ــل الــ ــ ــم هــــــذه كـ ــكـ ــتـ ــاركـ ــن مـــشـ ــ مـ
الجميلة، وإنني على ثقة أن تجربتكم 
ــي الـــمـــعـــهـــد ســتــعــيــش فــــي وجـــدانـــكـــم  فــ

، وستشكل لكم الكثير«.
ً
طويال

جانب من تكريم الراعي الرسمي للدورة

العنزي يقترح صيانة شارع المقهى 
الشعبي في الجهراء

 ثّمن موافقة وزیر البلدیة على تقسیط الرسوم
قــدم عضو المجلس البلدي 
 بشأن 

ً
عبدالله العنزي اقتراحا

صيانة وإنجاز طريق المقهى 
الشعبي في محافظة الجهراء. 
وقـــال الــعــنــزي إنــه بعد الــزيــارة 
الــمــيــدانــيــة للموقع والــتــواصــل 
مــع إدارة المقهى الــواقــع خلف 
المخبز اآللـــي تــم االطـــالع على 
الطريق المتهالك وغير الصالح 
لالستخدام مــن بــدايــة المدخل 
إلى نهايته باتجاه موقع محطة 
ــيــــاه، وأن الــطــريــق  تــعــبــئــة الــــمــ
المؤدي للمقهى يرتاده الكثير 
من العوائل وبشكل يومي مما 
ــرا عــلــيــهــم لــكــثــرة  يـــســـبـــب خــــطــ
العوائق والحفريات في الطريق. 
من جانب آخر، أشاد العنزي 
بمصادقة وزير الدولة لشؤون 
البلدية عبدالعزيز المعجل على 
مــوافــقــة المجلس الــبــلــدي على 
مقترح رئيس المجلس عبدالله 
الـــمـــحـــري بـــشـــأن دفــــع الـــرســـوم 
الـــمـــســـتـــحـــقـــة عـــــن الـــتـــرخـــيـــص 
الصادر باستغالل الطرق العامة 
والميادين واألرصفة والساحات 

العامة على دفعات سنوية. 

ــــد دور  ــؤكـ ــ وقـــــــــال إن هـــــــذا يـ
المجلس البلدي بالتعاون مع 
الــجــهــاز التنفيذي الـــذي يصب 
فـــي الــمــصــلــحــة الــعــامــة خــاصــة 
أن شريحة كبيرة من أصحاب 
التراخيص التجارية ستستفيد 
 أن أعــضــاء 

ً
ــرار، مـــؤكـــدا ــقــ مـــن الــ

ــلــــدي والـــجـــهـــاز  ــبــ ــلـــس الــ ــمـــجـ الـ
التنفيذي مستمرون في العمل 
واإلنـــــجـــــاز فــــي هـــــذه الــمــرحــلــة 

المهمة.

عبدالله العنزي

عبدالله المحري

»قانونية البلدي« بحثت الئحة اإلعالنات وأبقتها للنقاش
العبدالجادر: استحداث بنود خاصة لـ »اللوحات اإللكترونیة« وتساؤالت عن التلوث البصري

عـــــقـــــدت الــــلــــجــــنــــة الـــقـــانـــونـــيـــة 
والـــمـــالـــيـــة فـــي الــمــجــلــس الــبــلــدي 
 لمناقشة الئحة اإلعالنات 

ً
اجتماعا

الجديدة. وأكد رئيس اللجنة فهد 
العبدالجادر إبــقــاء الالئحة على 
ــدول لــمــزيــد مـــن الــبــحــث في  ــجــ الــ

االجتماعات المقبلة.
وذكر العبدالجادر، في تصريح، 
أن اللجنة عقدت اجتماعها األول 
لــمــنــاقــشــة الـــالئـــحـــة، حــيــث تبين 
استحداث بنود خاصة لإلعالنات 
 
ً
التجارية اإللكترونية، موضحا
أن االجــتــمــاع غــلــب عليه الطابع 
الــتــعــريــفــي لــالئــحــة وتفاصيلها 
الدقيقة، إذ تــســاءل األعــضــاء عن 
وجود بعض اللوحات اإلعالنية 

الــقــديــمــة الــتــي لـــم تــــزل إلــــى اآلن، 
إضــافــة إلــى الــحــديــث عــن مشكلة 
ــلـــة  ــــري الـــحـــاصـ ــــصـ ــبـ ــ ــــوث الـ ــلـ ــ ــتـ ــ الـ
ــات الــــتــــي لــم  ــ ــ ــالنـ ــ ــ فـــــي كــــثــــرة اإلعـ
تـــــراِع الــمــســافــات بــيــن كـــل إعـــالن 

ومضمونه ونوعية اإلضاءة. 
ولفت إلى أن مشروع الالئحة 
ــــن الـــجـــهـــاز  ــدة الــــمــــقــــدم مـ ــديــ ــجــ الــ
الــتــنــفــيــذي يــتــكــون مـــن 27 مـــادة 
ــــات الــعــامــة  ــراطـ ــ ــتـ ــ تــتــضــمــن االشـ
إلقامة اإلعالنات والحد األقصى 
الــمــســمــوح بـــه لــمــســاحــة اإلعــــالن 
واألمــور المحظورة عند وضعه، 
واألماكن التي يحظر فيها إقامة 
اإلعـــالنـــات والــســلــع الــتــي يحظر 
اإلعـــالن عنها، وحــق البلدية في 

إزالــــة أي إعــــالن غــيــر مــرخــص أو 
 عــن 

ً
ــال مـــخـــالـــف لــــلــــشــــروط، فــــضــ

الــــشــــروط الــــواجــــب تـــوافـــرهـــا في 
اإلعــالنــات التجارية ســواء كانت 
عـــلـــى األســــطــــح أو عـــلـــى جـــوانـــب 
المباني الــتــجــاريــة والصناعية، 
واإلعـــــالنـــــات داخــــــل الــمــجــمــعــات 
ــيـــارات  الـــتـــجـــاريـــة ومــــواقــــف الـــسـ
ومحطات الوقود وكذلك اإلعالنات 
على سيارات األجرة وحافالت نقل 

الركاب العامة وداخلها. 
ــــاف أن الــالئــحــة تحدثت  وأصـ
عـــن شــــروط الــلــوحــات اإلعــالنــيــة 
بمقاساتها المختلفة الــتــي يتم 
استثمارها عن طريق المزايدات 
للشركات المتخصصة في الدعاية 

واإلعالن سواء كانت داخل حدود 
الـــمـــحـــافـــظـــات أو عـــلـــى أجـــنـــاب 
الــــطــــرق الـــســـريـــعـــة، مــــع الـــشـــروط 
الــواجــب تــوافــرهــا فــي اإلعــالنــات 
الخاصة باألنشطة التي تنفذها 
الشركات والمؤسسات في األماكن 
 أنها خصصت 

ً
المختلفة، مبينا

 إلعالنات المناسبات سواء 
ً
ا جزء

كــانــت انــتــخــابــيــة أو اجــتــمــاعــيــة، 
ــا  ــ ــرهـ ــ ــوافـ ــ والـــــــــشـــــــــروط الـــــــــــــالزم تـ
للحصول على ترخيص بالقيد 
لــــدى الــبــلــديــة ولــتــنــفــيــذ اإلعــــالن، 
ــلــــى تــــحــــديــــد الــــرســــوم  عـــــــــالوة عــ
المفروضة مقابل اإلعالنات حسب 
مساحاتها وأماكنها وأشكالها 

المختلفة. 

وأفاد بأن المادتين 21 و22 من 
الالئحة حددتا أنواع المخالفات 
 إلى أن الالئحة 

ً
وعقوباتها، مشيرا

تتيح الفرصة ألي جهة حكومية 
أو خاصة لــإلعــالن عــن أنشطتها 
وخدماتها ولكن من خالل تنظيم 
جيد ألشــكــال ومــقــاســات وأمــاكــن 
وجــــــــــود هــــــــذه اإلعـــــــــالنـــــــــات، كــمــا 
تهدف إلــى حماية المستهلك من 
أي إعــالنــات تتضمن بــيــانــات أو 
معلومات غير صحيحة عــن أي 
منتج أو خدمة أو عالمة تجارية 

أو غير ذلك.

جانب من اجتماع اللجنة

محمد جاسم

 شريحة كبيرة 
من أصحاب 
التراخيص 

التجارية 
ستستفيد 

من قرار 
»الرسوم«

المحري: تقسيط »إشغاالت 
الطرق« خطوة للتسهيل

أشاد بمصادقة المعجل على اقتراحه

أكد رئيس المجلس البلدي، 
عبدالله المحري، سعي أعضاء 
ــلـــس لـــلـــدفـــع بــــالــــقــــرارات  الـــمـــجـ
الــــتــــي تــــخــــدم مـــصـــلـــحـــة الـــبـــلـــد 
والمواطنين وأصحاب األنشطة.

ــمــــحــــري بـــتـــعـــاون  وأشـــــــــاد الــ
ــة لــشــؤون  وتـــفـــّهـــم وزيـــــر الــــدولــ
الــبــلــديــة، عــبــدالــعــزيــز المعجل، 
ــة عــلــى  ــ ــادقـ ــ ــــصـ ــمـ ــ مــــــن خــــــــالل الـ
أغــــــلــــــب قـــــــــــــــــرارات »الـــــــبـــــــلـــــــدي«، 
خــاصــة المتعلقة بالمواطنين 
ومصالحهم بــالــدرجــة األولـــى، 
مبينا أن المصادقة على قــرار 
تقسيط رسوم إشغاالت الطرق 
ألصحاب التراخيص التجارية 
عـــلـــى دفــــعــــات ســـنـــويـــة، خــطــوة 
مــهــمــة للتخفيف عـــن أصــحــاب 
األعــمــال الــتــجــاريــة، خــاصــة من 
ــبـــاب أصــــحــــاب الــمــشــاريــع  الـــشـ
الصغيرة والمتوسطة، موضحا 
 مــن 

ً
أن الــكــثــيــر يــنــتــظــر مــــزيــــدا

الــقــرارات التي تبسط األرضية 
للعمل الحر. 

وذكر المحري أن التعاون مع 
الجهاز التنفيذي لبلدية الكويت 
حـــول أبـــرز الــقــضــايــا ووجــهــات 
النظر أثمر العديد من القرارات 

ــــالل عـــمـــر الــمــجــلــس  الــمــهــمــة خـ
الحالي. 

ولــــــفــــــت إلـــــــــى أن »الـــــبـــــلـــــدي« 
وأعضاءه يفتح أبوابه ألصحاب 
المبادرات من المبدعين وذوي 
الخبرة في مجاالتهم لعرض أي 
تصّور يخدم الدولة وتوجهاتها 
ورؤيتها المستقبلية، مشيرا إلى 
أن ذراع العمل البلدي في تطور 
 لما يحتويه من 

ً
مستمر، نــظــرا

عقول وخبرات وطاقات شبابية، 
ل 

ّ
ســـواء فــي المجلس الـــذي يمث

الجانب الفني أو في البلدية التي 
ل الجانب التنفيذي.

ّ
تمث

12 مخالفة حصاد حملة بلدية على محالت حولي
أعلنت بلدية محافظة حولي تحرير 12 مخالفة 
خــالل جــولــة تفتيش على الــمــحــالت المخالفة في 

حولي.
وأوضح رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية حولي 
إبراهيم السبعان ان المخالفات تنوعت ما بين إقامة 
إعــالن خــاص بالنشاط بــدون ترخيص واستغالل 

مساحة غير مذكورة بالترخيص.
وأضاف أن الجولة التي شملت المحالت التجارية 

بــمــنــطــقــة حـــولـــي هــدفــهــا الـــتـــأكـــد مـــن مـــد االلـــتـــزام 
باالشتراطات والضوابط المعمول بها في بلدية 
 مواصلة الجوالت الميدانية بجميع 

ً
الكويت، مؤكدا

مناطق المحافظة لرصد ومتابعة المخالفين واتخاذ 
اإلجراءات القانونية حيالهم.

ودعـــــا أصـــحـــاب الـــمـــحـــالت الـــتـــجـــاريـــة لــاللــتــزام 
بالقوانين واألنظمة المعمول بها في البلدية تجنبا 
للمخالفة والغرامة التي قد تصل إلى الغلق اإلداري.

خالد البراك

● محمد جاسم
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يإمكانك التخلص من العديد من مشاكل حياتك وهمومها 
بيسر وسهولة، وأن تخفف من غالبية 

الضغوط النفسية، وخلل عالقاتك االجتماعية، وأن تطور من 
ِصالتك باآلخرين، فقط عندما تفهم وتدرك كيفما تتحكم فيما 
سبق ذكره، من خالل تنمية وتحسين قدراتك الفكرية النقدية، 
والتحكم التام بمشاعرك العاطفية االنحيازية، وبالصورة المثلى.

امتالكنا موهبة التفكير النقدي أو ممارسته من أجدى وأهم 
مفاتيح النجاح فــي حياتنا، حياتنا االجتماعية غــدت شبكة 
شائكة من التناقضات الفكرية والسلوكية، ألن الغالبية العظمى 
مــن المثقفين والمتخصصين بشتى الفنون وأرفـــع المناصب 
األكاديمية يتقبلون ويعتقدون بصحة وسالمة سلوك وتنظيرات 
المفوهين الجهلة ممن يتلحفون بشيء من البالغة المزعومة 

واالستعراض الحماسي والحشو الفكري المفلس.
المستغرب أن االنبهار لعتبة التقديس واالتباع األعمى لهؤالء 
»المعتوهين« يستشري في هشيم المجتمع، ومن النادر أن يوجد 
من يثور في وجوههم، ويكشف زيــف ادعائهم، العيب في فئة 
عريضة من مجتمعنا ترهن عقولها وتلقي بزمام أمورها في 

أيدي أولئك المتطفلين على شؤون حياتنا.
 أن تجد ممن يمارسون التفكير النقدي كأسلوب حياة، 

ً
نادرا

فيعرفون الفرق بين مكان السبب والنتيجة عند المحاججة، أو 
المقارنة بين وجهات النظر وبين التفسير لإلقناع، أو األفضلية 
ــة الــمــنــطــقــيــة واألدلـــــة الــيــقــيــنــيــة، أو كــيــف ومــتــى تــبــدأ  ــ بــيــن األدلـ
المغالطات المنطقية، أو التمييز بين منطق العلوم النظرية 
»فلسفة أديان«، وبين منطق العلوم الطبيعية »فيزياء، كيمياء... 

إلخ«، ومناهج وأدلة وبراهين وحجج كل منها.
 مــن قواعد 

ً
مناهجنا التعليمية بكل مراحلها تخلو تــمــامــا

الــتــفــكــيــر الـــنـــقـــدي، والـــتـــي لـــو طــبــقــت ضــمــن مــنــاهــجــنــا ســتــؤثــر 
بإيجابية في نوعية ونمط التفكير عند مختلف طبقات المجتمع، 
وستختفي الظواهر السلبية التي ما زالت تعوق البناء الثقافي 

في مجتمعنا.

طرفة من التراث أرسلها أحــد اإلخـــوان، فأحببت، بعد بعض 
 من فارس 

ً
التصرف، أن أشرك بها من لم يقرأها، فُيقال إن رجال

أجاد اللغة العربية وتكلم بها بطالقة، حتى أن العرب كانوا عندما 
يتحادثون معه يسألونه من أي القبائل أنت؟ فيضحك، ويقول: 
أنا فارسي وأجيد العربية أكثر من العرب، فيلزمون معه الصمت.

لكنه، في أحد األيام، وكعادته حضر مجلسا من مجالس قوم 
مــن الــعــرب، فتحدث معهم بطالقة غير مــعــهــودة، فــاحــتــاروا في 
أصله، فسألوه كعادتهم: من أي قبائل العرب أنت؟  فضحك وقال: 
 منكم، إال أنــه في هــذه المرة 

ً
أنــا من فــارس وأجيد العربية خيرا

انبرى له أحــد الجلوس وقــال لــه: اذهــب إلــى فــالن بن فــالن، وهو 
رجل من األعراب، وتحّدث معه، فإن لم يعرف أنك »أعجمي«، و)هي 
كلمة تطلق على من لسانه ليس عربيا(، فقد غلبتنا وفزت علينا.

كان ذلك األعرابي ذا فراسة شديدة، فذهب الفارسي إلى بيته 
وطرق الباب فإذا بابنة األعرابي تسأله من  وراء الباب: من بالباب؟ 
فرد الفارسي: أنا رجل من العرب وأريد أباك، فقالت: »أبي فاء الى 
الفيافي، فإذا فاء الفيء فاء«، قاصدة أن أباها ذهب إلى الصحراء، 
فــإذا حل الظالم أتــى، ويبدو أن الفارسي لم يفهم ما قالته بنت 
األعرابي، فسألها مرة ثانية: إلى أين ذهب؟ فردت عليه قائلة: »فاء 
إلى الفيافي كي يفيء بفيئه فإن فاءت الفاء فاء بفيئه«، أي سيد 
الصحراء خرج ليعود لنا بصيد، فإن غربت الشمس عاد بصيده.

حادث الرجل الغريب، فسألتها: من 
ُ
سمعت األم ابنتها وهي ت

بالباب؟ فردت البنت من فورها: إنه رجل أعجمي يا أماه، فُبهت 
صاحبنا، فكيف لو تحدث مع والدها؟

حكاية طريفة تدل على تبحر بعض العرب، في لغتهم فيتقعرون 
ُكل على من تكلم فيها بطالقة.

ْ
في مفرداتها حتى أنها تش

ملحوظة: منقولة من التراث بتصرف.

ال توجد قرية واحــدة في العالم تخلو 
من الفساد، مهما صغرت في عدد سكانها، 
فما بالك بدولة؟ وال توجد مدينة أفضل 
مـــن أخـــــرى فـــي كـــل شـــــيء، ألنــــه ال تــوجــد 
، إال في األحالم، لذلك 

ً
مدينة فاضلة أصال

 إن هناك دواًل خالية من 
ً
عندما يقال مثال

السجون، أو يقال إنه ال توجد أزمة سكن، 
فــقــد تــكــون فـــي الــغــالــب دعـــايـــة حــكــومــيــة، 
أو لــبــيــان قــــوة حــــزب حـــاكـــم، ومــــن قبيل 
االســـتـــهـــالك الــمــحــلــي والــــعــــرض لــلــعــامــة 
)Window Dressing(، وهكذا فيما يتعلق 
بقضايا أخرى في هذه المجتمعات، التي 
 بحرية التعبير عن 

ً
 ما تؤمن ظاهريا

ً
غالبا

الرأي، حتى لو كانت حول الفساد، ولهذا 
 في العلن بين 

ً
ال تثار قضايا الفساد كثيرا

عامة الناس، وال يتداولها اإلعالم الرسمي 
، على عكس المجتمعات المتقدمة التي 

ً
أبدا

تعرف أن القانون يطبق على أي مسؤول 
، لتسير الحياة طبيعية. 

ً
قواًل وعمال

فــي مطلع ثمانينيات الــقــرن الماضي 
ومــع فــورة المشاريع التنموية الضخمة 
الـــتـــي قـــامـــت بــتــنــفــيــذهــا شـــركـــات عــالــمــيــة 
ــذه الــشــركــات  ــبـــرى، اشـــتـــرطـــت بــعــض هــ كـ
)الــمــتــعــددة الــجــنــســيــات( ومــنــهــا شــركــات 
صينية وكــوريــة، أن تجلب عمالة مدربة 

من بلدانها بدل التعاقد مع عمالة محلية 
غير مدربة، ويصعب التفاهم معها، حينها 
قيل إن هذه الشركات ال تجلب أيدي عاملة 
رخيصة فحسب، إنما تستعين بمساجين 
إلزالـــــة عـــبء ثــقــيــل عـــن كــاهــل حــكــومــاتــهــا 
، حينها لم يتم إثبات هذه االدعاءات 

ً
أيضا

بالدليل القاطع، ألن كل الــدول، إن لم يكن 
أغلبها، تعمل على التعتيم على ما يسيء 
لسمعتها في الــخــارج، حتى ال يتداولها 
 بــعــد انــتــشــار وســائــط 

ً
الــنــاس، خــصــوصــا

الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي وتــــعــــدد وســـائـــل 
اإلعالم. 

ــم بـــجـــائـــحـــة  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــال الـ ــ ــغـ ــ ــشـ ــ فــــــي عــــــز انـ
 فــي يــولــيــو مــن عــام 

ً
الـــكـــورونـــا، وتــحــديــدا

2020، لـــم يــتــخــذ أحـــد كــبــار الــمــســؤولــيــن 
في الدولة أي إجراء تجاه شكوك بوجود 
عــمــلــيــات غــســل األمـــــوال، فــي الــوقــت الــذي 
كــان يماطل في التوقيع على عقد شركة 
أجنبية كانت تنوي االستثمار في مشروع 
تنموي ضخم، ليقوم بعدها بإلغاء هذا 
الــمــشــروع لمصلحة متنفذين فــاســديــن، 
ثم انتقل هــذا المسؤول ليعمل في مهمة 
خــارجــيــة، رغــم علمه هــو والمحيطون به 
من كبار المسؤولين بمسؤولياته اإلدارية 
واألخالقية والقانونية بما كان يجري من 

ممارسات مالية غير صحيحة، واستمر 
في عمله بالخارج حتى استدعته النيابة 
وتــــم إجـــبـــاره عــلــى تــــرك مــنــصــبــه الــدولــي 
الــحــســاس، فــاشــتــعــلــت وســائــل الــتــواصــل 
االجتماعي في الداخل والخارج حول هذه 

القضية لفترة من الزمن. 
نــحــن نـــؤمـــن بــــأن الــمــتــهــم بـــــريء حتى 
تثبت إدانــتــه، ولكن أيــن كانت الــدولــة من 
هذه الممارسات التي كان يمارسها هذا 
المسؤول؟ وهل كانت على علم بها لكنها 
تجاهلته؟ أال تعلم الدولة أن كثرة تداول 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي لــقــضــايــا 
ــاد، ســـاهـــمـــت فــــي تـــعـــريـــف الـــعـــالـــم  ــفــــســ الــ
ــأدق تــفــاصــيــل مــــا يـــجـــري فــــي الــســاحــة  ــ بــ
الكويتية من أحداث سياسية واقتصادية 

واجتماعية؟
وإذا كانت الحكومة تعرف أن القانون 
، فــلــمــاذا 

ً
ــــال  أو آجـ

ً
ســيــأخــذ مـــجـــراه عـــاجـــال

 لمناصب حساسة في 
ً
تــرشــح أشــخــاصــا

الخارج وتعلم أن عليهم عالمات استفهام؟ 
يـــبـــدو أن الــحــكــومــة ال تـــــدري أن جهلها 
باختياراتها العشوائية لمن يمثلنا في 
الـــخـــارج قــد شـــوه ســمــعــة هـــذا الــمــســؤول، 
ــاء إلـــى سمعة  ــ ، وأسـ

ً
حــتــى لـــو كـــان بــريــئــا

الكويت في الخارج.

بقايا خيال: تصدير فاسدين!!

يوسف عبدالكريم الزنكوي 

مـــرت 3 ســنــوات مــنــذ بــدايــة جــائــحــة كـــورونـــا ومـــا صاحبها من 
تحورات، وتم إلغاء كل القيود التي وضعت على البشر في جميع 
ت هذه الجائحة للمرة األولى في مدينة 

ّ
دول العالم آنذاك، فقد تفش

ووهان الصينية في أوائل ديسمبر 2019 حينها أعلنت منظمة الصحة 
العالمية رسميا في 30 يناير 2020 أن تفشي الفيروس ُيشكل حالة 
طوارئ صحية عامة، تبعث على القلق الدولي، وأكدت تحول الفاشية 

إلى جائحة يوم 11 مارس.
ومع بداية انتشار الجائحة لم نصدق رئيس وزراء بريطانيا عندما 
 عليها، فكنا نقول وقتها ال يوجد شيء 

ً
قال إن كل أسرة ستفقد عزيزا

 
ً
اسمه »كورونا«، ولكن بعد فترة قصيرة رأينا البشر يتساقطون واحدا
تلو اآلخــر في المستشفيات وأجنحة العناية المركزة، ووقتها تم 
اعتماد بروتوكول طبي موحد في كل دول العالم، لكن لألسف كانت 

نتيجة تطبيق هذا البروتوكول الوفاة الحتمية للمريض.
حينها أعلنت شركات اللقاح أنها أنتجت لقاحات تساعد أي مريض 
في الشفاء في حال إصابته بالجائحة، وبدأت دول العالم تتسابق 
لشراء اللقاح لمواطنيها، وهناك من أخذ جرعتين أو ثالث جرعات، 
وكانت توضع قيود مشددة على كل من يمتنع عن أخذ هذا اللقاح 
تمنعه من ممارسة حياته الطبيعية اسوة بالمتطعمين، حتى يضطر 
 أنه عند سؤال الصحافيين رئيس شركة فايزر: متى 

ً
ألخذ اللقاح، علما

عرفت أن اللقاحات ال توقف العدوى؟ ومنذ متى كنت تعرف ذلك؟ هرب 
ولم يجبهم، واآلن وبعد انحسار الجائحة هناك أسئلة مازالت عالقة 

 عليه: 
ً
 من أسرته أو عزيزا

ً
في ذهن كل من فقد أحدا

 - هل فيروس كورونا حقيقة أم من صنع البشر؟ 
- وهل من توفاهم الله أثناء الجائحة سببها الفيروس؟ أم الهلع 
والخوف من تحذيرات منظمة الصحة العالمية من خطره وأنه قاتل 
للبشر؟ أم بسبب البروتوكول الصحي الذي طبق في كل مستشفيات 

العالم على مرضى الجائحة؟
 - وهل لزيادة الوفيات المفاجئة في سن الشباب وازدياد الجلطات 

وكثرة األمراض عالقة باللقاح؟ 
كل ما سبق من أسئلة مستحقة نتمنى اإلجابة عنها من قبل وزارة 
الصحة أو منظمة الصحة العالمية كي تعود ثقة الناس بهما، ألن 
 سيثبت كل ما تتناقله ألسن 

ً
الصمت والسكوت عن هذه األسئلة قطعا

الكثيرين بأن »كورونا« مؤامرة كبرى هدفها تقليل عدد سكان الكرة 
األرضية للوصول إلى المليار الذهبي.

كثيرة هي الجراثيم التي تتعدى على الجسم وتعتدي على الجهاز 
المناعي لتصيبه بأنواع مختلفة من األمــراض، وكثرة األبحاث في 
الصيدلة المستحدثة أسفرت عن ظهور أنواع مختلفة من المضادات 
لــهــذه الــجــراثــيــم، وأطــلــق عليها الــمــضــادات الحيوية، وهــي فئة من 
األدويـــة تقاوم هــذه الجراثيم البكتيرية والفطرية وغيرها، لتمنع 
نموها وتقتلها، وذلـــك بعد صحة تشخيص الطبيب المختص، 
 كثيرة ومختلفة في الصيدليات العالمية، 

ً
كما أن للمضادات أنواعا

 لزيادة التلوث البيئي والغذائي، ومقسمة إلى فئات وجداول 
ً
نظرا

حسب نوع البكتيريا أو الفطر أو الجرثوم المسبب لاللتهاب، مثل 
االلتهاب الــرئــوي والتهابات الجيوب األنفية والحلق، والتهابات 
األذن والتهابات حب الشباب والتهابات المسالك البولية واألمراض 

، وغيرها.
ً
المنقولة جنسيا

وبما أن لهذه األمراض مدة معينة عند استعمال المضاد، ننصح 
باستعمال العالج كامال دون توقف عند التحسن مباشرة حتى ال 
يقع المريض بانتكاسة عالجية، وقد تتراوح مدة استعمال مثل هذه 
األدوية ما بين 5 أيام وشهر! وقد تصرف المضادات قبل بدء بعض 
 ألي تلوث قد يحدث أثناء العملية مباشرة 

ً
العمليات الجراحية تفاديا

أو بعدها، وال ننصح باستعمال مضاد موصوف من صديق أو من 
 للخطأ الــوارد في التشخيص، ولما لها من 

ً
وسائل التواصل، نظرا

مضاعفات، وفي حاالت نادرة، يمكن أن تسبب المضادات الحيوية 
رد فعل تحسسي قد يتطلب عناية طبية فائقة، أو يتعرض المريض 
 أنها ال 

ً
لمقاومة المضادات الحيوية بسبب التكرار أو الخطأ، علما

تؤثر على  الفيروسات لسرعة تحورها، وبالتالي فهي تهيج الجهاز 
 كالجراثيم.

ً
المناعي ضد الفيروسات ليتخلص منهم جميعا

  وأوضحت الصيدالنية األلمانية زيلربيرغ أن المضادات الحيوية 
واسعة المدى تعمل ضد العديد من  مسببات األمـــراض، في حين 
تعمل المضادات الحيوية محدودة المدى على قتل  مجموعة معينة 
من البكتيريا، بما فيها البكتيريا النافعة والضارة )الميكروبيوم( 
لألمعاء،  في حين يحدد الطبيب نوعية المضاد الحيوي الذي يتعين 
على المريض تعاطيه  اعتمادا على مسبب المرض وشدة العدوى، 
وقد تكون له آثار جانبية  مثل آالم في المعدة واإلسهال والغثيان، 
واالحمرار التحسسي أو الحكة أو عدوى فطرية مهبلية لدى النساء.
وننصح بعدم تناول الحليب أو أي من منتجاته لمدة ساعتين 
قبل تعاطي  المضاد الحيوي وساعتين بعده، تفاديا لحدوث مشاكل 
بالجهاز الهضمي، في حين  يعد الماء هو الشراب الوحيد المسموح 
بــه أثــنــاء استعمال الــعــالج، ومــن األهمية شــرب العصائر الطازجة 
أو المكمالت الغذائية المقوية للمناعة، بما فيها الخمائر المعوية 
)بروبابوتبك( بعد االنتهاء من البرنامج العالجي للمضاد الحيوي 
كامال، وال يعاد استعمال الصنف نفسه في حال وعكة أخرى مرضية 

قبل التأكد من نوع االلتهاب ومكانه.

قضية تسريب االختبارات التي كانت الشعرة التي قصمت ظهر 
بعير التعليم يجب أن تكون الفيصل أمام المرحلة المقبلة من خالل 
ات وطنية  إعــادة غربلة هــذا القطاع المهم، عبر االستعانة بكفاء
 عن أهواء بعض المتنفذين وغيرهم 

ً
موثوقة، وذات خبرة، بعيدا

ممن كانوا وراء انتكاسات المناهج والتطوير في صفوف المراحل 
المختلفة، فال يزال هناك من يعيش على أطالل الماضي في بعثرة 
المناهج، وكأن األمر ال يمس جيل المستقبل الذي يفترض أن يكون 

الغد المشرق في البناء واإلعمار.
إن هــذا الــهــرم الكهل يحتاج إلــى نفضة شاملة لــلــوقــوف عند 
أسباب تدني التعليم وتراجع مستوى الطلبة، والكشف عمن يقفون 
وراء أي عمليات النهيار هذه المنظومة، حتى ال تتكرر المآسي 
والمعاناة ونكتشف »بالوي« أخرى من جراء مخلفات من يدعون 
اإلصالح وينادون بشعارات وهمية كغطاء لهم رغم أنهم السبب 

في كل المشاكل.
فالمناهج المتخلفة جــزء رئــيــس مــن تــراجــع هــذه المنظومة، 
األمــر الــذي يتطلب عملية إنقاذ سريعة بإعادة صياغة األسلوب 
التعليمي ومــن يقومون بتدريس طلبتنا دون أي اعتبارات، ألن 
عملية المراجعة المستمرة من لجان متخصصة دون أي محاباة 
ومجامالت وتدخل تستحقق النتائج الملموسة، وهذا األمر يجب 
أن يشمل المراحل الدراسية كافة دون استثناء عبر لجان محايدة.

 وعلى اللجنة التعليمية البرلمانية التي تنشغل في البحث عن 
االمتيازات وتسجيل المواقف االلتفات بجدية للمراحل الدراسية من 
الصف األول إلى الثاني عشر، والوصول إلى أي ثغرات لمعالجتها، 
 الوافدين في 

ً
ووضع آلية في عملية اختيار المعلمين، خصوصا

ات الوطنية التي تبحث عن أي فرصة ليكونوا  ظل وجــود الكفاء
شركاء في عمليات التطوير.

وما فرضته أزمة كورونا سابقا عبر التعليم عن بعد قد يكون 
 
ً
شريكا في تدهور المخرجات التعليمية، وهو أمر استثنائي نظرا
لحساسية المرحلة آنــذاك وخطورتها، لكن هذه الشماعة التي ال 
يزال البعض يرددها بعد ارتفاع نسبة النجاح خالل تلك الفترة 
يجب أن يتخطوها وال يعتبروها عذرا لهم في ظل تراجع المستوى 
التعليمي، ويجب أن يكونوا ذوي فكر منفتح يواكب تسارع تطورات 
 عن عقليات الرجعية والتخلف 

ً
العالم وأحداثه المتغيرة، بعيدا

والتدخالت السافرة من أصحاب األفكار المتطرفة والنظرة التي 
تقف عند حـــدود تفكيرهم الـــذي وراء تراجعنا عـــادة، واستمرار 
انتكاستنا ووقوفنا كالمتفرجين على ما يــدور حولنا في شتى 

المجاالت.
واألهـــم مــن ذلــك يجب أن تشمل محاسبة كــل المتورطين في 
فضيحة تسريب االختبارات والغش وأال تقتصر المسؤولية على 
البعض، إنما يجب أن ُيوضع الجميع على طاولة المحاسبة حتى 
يصبحوا عبرة لغيرهم، فضال عــن أنها فرصة كبيرة ومناسبة 

لغربلة هذا القطاع حتى ال يتدمر بالكامل.
آخر السطر:

التعليم هو اللبنة األساسية في نهضة األمم وتطورها وبناء 
األوطـــــان، وإصــالحــه ال ينتظر تــصــريــحــات وردات فــعــل وتهديد 

ووعيد، بل إعادة هيكلة.

تأّسس مجلس األمة في الكويت في 23 
جــريــت أول انتخابات 

ُ
يناير 1963، حيث أ

وتــــم افــتــتــاح الــمــجــلــس عـــن طــريــق خــطــاب 
ــتـــوري لــلــمــغــفــور لـــه بــــاذن الــلــه الــشــيــخ  دسـ
عبدالله السالم الصباح في 29 يناير 1963، 
وبهذا الحدث التاريخ تحولت الكويت إلى 
ــة مــؤســســات يحكمها  ــ ــة مــدنــيــة ودولــ ــ دولـ
الدستور، وينظم عالقة السلطات الثالث، 
ويشارك فيها الشعب من ممثليه في مجلس 

األمة الذين يتم اختيارهم عبر االقتراع. 
ــّر الــبــرلــمــان الــكــويــتــي بــعــدة مــحــطــات  مــ
فارقة، فمنذ تأسيسه شهد خاللها العديد 
مــن األزمــــات السياسية، أدى بعضها إلى 
حـــلـــه مــــــرات عــــديــــدة أو تــعــلــيــقــه وتــعــطــيــل 
العمل النيابي نتيجة عدم اإليمان بالحياة 
الديموقراطية والتفرد بالقرار، وهنا علينا 
أن نجيب عــن الــســؤال الـــذي يــــردده بعض 
الناس: هل البرلمان هو سبب تخلفنا وما 

حل بنا من تدهور وفساد وعدم تنمية؟
 هو 

ً
من يعتقد أنه السبب في ذلك فحتما

غير منصف وال متابع إلنجازات المجالس 
المتعاقبة منذ عام 1963، وال يرى الحقيقة 
التي تكمن في تعثر ما نحن فيه وتخلفنا 
عــن ركـــب الــتــقــدم واالزدهـــــار كبقية الـــدول، 
حتى وصلت بنا الحال إلى التحسر وإلقاء 

اللوم على الدستور والديموقراطية التي 
نــعــيــشــهــا رغـــــم نــقــصــهــا وعــــــدم اكــتــمــالــهــا 
وتعثرها ومحاربة بعضهم لها، فبلغت في 
بعضنا الحال الكفر بها واعتبارها السبب 

في تخلفنا وتعثر تقدمنا.
 تــــطــــور الــــعــــمــــل الـــبـــرلـــمـــانـــي 

ً
ــا ــيــ ــخــ ــاريــ تــ

والمشاركة الشعبية منذ عــام 1921 حين 
ــــي عـــام  تــــأســــس أول مـــجـــلـــس شــــــــورى، وفــ
1931 كــان أول مجلس بــلــدي منتخب، ثم 
 كان 

ً
مجلس الــمــعــارف عــام 1936، وأخــيــرا

مجلس الــشــورى المنتخب فــي عــام 1938 
حتى وصلنا إلى المجلس التأسيسي عام 
1962 الذي وضع الدستور ونظم القوانين 
األساسية للدولة، وانتخاب ممثلين لألمة، 
األمر الذي جعل الكويت متميزة عن غيرها 
في كل النواحي، إال أن ذلك أزعج الكثير من 
أصــحــاب الــنــفــوذ والــحــكــومــات الشمولية، 
 لوأد العمل 

ً
 عبثيا

ً
األمر الذي أنشأ صراعا

البرلماني أو الكفر به بعد تشويه مالمحه 
وجعله وكأنه السبب في كل أزماتنا. 

ولــــو أنـــهـــم مــؤمــنــون بـــوجـــود الــبــرلــمــان 
والحياة الديموقراطية لما مر عليها ستون 
عاما دون تطوير وتغيير، ودون أي تعديل 
عــلــى الـــدســـتـــور الــــذي أوصــــى فـــي مــذكــرتــه 
الــتــفــســيــريــة بـــجـــواز تــعــديــلــه خــــالل خمس 

سنوات لمزيد من الحريات والمكتسبات 
الشعبية.

مـــن يــعــتــقــد أن الــبــرلــمــان هـــو مـــن أوقـــف 
التنمية والــتــطــور فعليه أن يجيبنا: من 
السلطة المهيمنة على إدارة الدولة؟ وهل 
يملك البرلمان تعطيل السلطة التنفيذية 
لو أنها أرادت حل مشكلة الطرق أو القضية 
اإلســكــانــيــة أو الــصــحــيــة أو التعليمية أو 
قضية البدون وغيرها من القضايا العالقة 

والمتراكمة منذ عدة عقود؟
يعني بالعربي المشرمح:

الحياة الديموقراطية في الكويت كانت 
ــرار، ولــكــن  ــقـ ــتـ ومــــا زالــــت صــمــام أمــــان واسـ
هناك من ال يؤمن بها وال يريد استمرارها، 
األمـــــر الـــــذي جــعــلــهــم يـــشـــوهـــون صــورتــهــا 
الـــجـــمـــيـــلـــة وتـــحـــمـــيـــلـــهـــا نـــتـــائـــج الــتــخــلــف 
والتعطيل التي نمر بها منذ سنوات حتى 
يكفر الــمــواطــن بــهــا ويــتــنــازل عــن حــقــه في 
المشاركة والمراقبة لمقدرات وطنه، ولنا 
فــي الستين عــامــا خــيــر شــاهــد ودلــيــل بــأن 
الــصــراع الـــذي دمـــر الــبــالد هــو صـــراع بين 
النفوذ والشمولية، وبين األمــة والشراكة 
الشعبية؛ لذلك سيستمر األمر حتى يقتنع 
الطرف الرافض للديموقراطية بواقع الحال 
!!
ً
الذي لم ينجح أحٌد في إلغائه منذ 60 عاما

لة  الحكومة المستقيلة ال تتحمل أرق نسمات النقد والمساء
واالستجواب حتى بدت كأنها المقصودة في إحدى قصائد شوقي 

المشهورة: 
رّوعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه فـــــــــــــــتـــــــــــــــولـــــــــــــــى مــــــــغــــــــضــــــــبــــــــا

ـــــــــبـــــــــا
ّ
أعـــــــــلـــــــــمـــــــــتـــــــــم كـــــــــــيـــــــــــف تــــــــــــــــرتــــــــــــــــاع الـــــــــظ

ــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــت الهــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــة نـــــــــــــاعـــــــــــــمـــــــــــــة
ُ

خ
ربـــــــــــــــــمـــــــــــــــــا روعــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــر الــــــــــــّصــــــــــــبــــــــــــا

 
ً
وأما النواب فهاموا في هوى ظبية لعوب أخرى شغفتهم عشقا

ولسان حالهم يلهج: 
يــــــــــــــــــــا غـــــــــــــــــــــــــــــــــزاال أِهـــــــــــــــــــــــــــــــــل الــــــــــــــقــــــــــــــلــــــــــــــب بـــــــه

قـــــــــلـــــــــبـــــــــي الــــــــــســــــــــفــــــــــح وأحـــــــــــــــنـــــــــــــــى مـــــلـــــعـــــبـــــا
نعم إنه غزل الناخبين وعشق الكراسي، فكان ال بد من طرح أعذب 
سكر عذوبتها 

ُ
وأكذب القصائد المتمثلة بإسقاط القروض التي ست

الجماهير لندخل في حفلة زار تغص بكل زاعق وناعق ويقدم فيها 
العقل استقالته، هكذا بدا لنا المشهد!!!

األشد مأساوية في هذه الملهاة أنه في حفلة الزار الوحشية تم 
تقديم كل األمل والتفاؤل بالعهد الجديد كقربان على مذبح المصالح 
ق في رحم االنتخابات البرلمانية 

َّ
الشخصية، وتناثر الُحلم الذي تخل

األخيرة التي أوفت الحكومة بوعودها من عدم التدخل فيها وعدم 
المشاركة في التصويت على اختيار رئيس مجلس األمــة ولجان 
المجلس، ناهيك عن تقديم برنامج عمل الحكومة بمعايير محددة 
كميا وزمنيا ألول مرة في تاريخ الحياة البرلمانية حسب المادة 
)98( من الدستور التي تجاهلتها الحكومات المتعاقبة، وإيقاف 
الحكومة لألسلوب المهين بربط الحصول على المصالح الشعبية 

والخدمات حتى العالج في الخارج عن طريق توسط النواب لضمان 
م إن لم نقل تكسر وفارقنا 

َّ
وجودهم في البرلمان، كل هذا الحلم تهش

التفاؤل الذي أزهر مع العهد الجديد، وتسللت إلى نفوسنا وحشة 
العهد السابق.

مــا الــحــل؟ وكيف تــذاب الجلطة التي ربما تسد شرايين العمل 
اإلصالحي وتعوق تحقيق الرغبة األميرية باإلصالح التي جسدها 
الخطاب األخير الذي تاله سمو ولي العهد نيابة عن صاحب السمو 

أمير البالد؟
أرى أن تــقــوم الــقــوى االجتماعية بكل منظماتها وتجمعاتها 
والنشطاء فــي كــل مجال بوضع برنامج عمل للحكومة القادمة، 
ال  وهذا األمر الطبيعي كما ذكرنا في مقاالت سابقة وتقديمه مفصَّ
لحل كل األزمات والمشكالت االجتماعية، والسياسية، واالقتصادية 
د اختيار الحكومة، كما أن البرنامج إذا 

ِّ
َرش

ُ
ليكون البوصلة التي ت

انبثق من قوى المجتمع سيكون المعبر عن اإلرادة العامة المبنية 
 عــن المطالب الشعبوية 

ً
على العقالنية والمنهج العلمي بــعــيــدا

الجوفاء والوعود الفارغة، وكل أشكال الخداع االنتخابي مما يسحب 
البساط من تحت أرباب ُحواة السرك االنتخابي، ويعزز موقف نواب 
العقالنية وأصحاب الطرح العلمي المنضبط، وقبل ذلك سيضع 
للحكومة الكتالوج المفصل لكيفية تشغيل جهاز اإلصالح والتطوير 
الذي يتمثل في برنامج العمل بعد أن يأتي هذا البرنامج بطبيعته 

بالمؤهلين من الوزراء وكل األجهزة اإلدارية المالئمة.
وقد اجتهدت في بعض المقاالت السابقة بوضع برنامج عمل 
لــلــحــكــومــة، أتــمــنــى أن يــكــون هـــو الــمــنــطــلــق، انــظــر مــقــالــي بــتــاريــخ 
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د. مبارك العبدالهادي

شوشرة: مناهج 
التخلف... َمن المنقذ؟ 

: المربع األول
ً
 وأخيرا

ً
أوال

مشاري ملفي المطرقة 

لم تــدم فرحة الكويتيين وتفاؤلهم بمرحلة سياسية جديدة 
، حيث عاد الخالف والتأزيم بين مجلس األمة والحكومة 

ً
طويال

 على وقــع تباين اآلراء بين 
ً
ليتصدر المشهد السياسي مــجــددا

المجلسين، واإلصرار على مناقشة ملفات أبرزها التقرير المالي 
وشــراء المديونيات واستجواب الـــوزراء، ونتيجة لذلك تقدمت 
الحكومة باستقالتها وعدنا إلــى المربع األول، وإلــى حكومات 
تصريف األعمال التي يكون فيها الوزراء غير قادرين على اتخاذ 
القرارات، ومن ثم تتعطل مصالح البالد والعباد بسبب هذا العناد 
والكيد السياسي بين الوزراء ونواب مجلس األمة، ويستمر الوطن 

والمواطن في دفع فاتورة هذا الصراع والمهاترات.
 
ً
وفــي الحقيقة إن ما يحدث في الكويت خــالل العشرين عاما

األخيرة التي تم خاللها تغيير 21 حكومة و7 مجالس تشريعية 
يعكس هشاشة االستقرار السياسي، ويؤثر على رؤية التنمية 
واإلصالح، فرغم أن القوانين التي يطالب بإقرارها عدد من النواب 
قوانين شعبية فإنه يمكن تأجيلها وطرحها للنقاش في اللجان 
البرلمانية المتخصصة لــلــوصــول إلــى حــلــول وسطية ترضي 
الجميع، ولكن هناك إصرار على طرحها والتصعيد مهما كانت 
النتائج، في المقابل فإن الحكومات المتعاقبة أصبحت تفضل 
و»تستسهل« االستقالة عــن المواجهة وتقديم الحلول وتفنيد 
االستجوابات، ونتيجة لهذا التأزيم المستمر تراجعت الكويت 

إلى الوراء وغابت خطط التنمية واإلصالح الحقيقي.
ووسط الشائعات التي تدور اآلن حول احتمالية تشكيل حكومة 
جديدة أو حل مجلس األمــة أو تعليق العمل به يجب أن يكون 

هناك تدخل للحكماء، وأن يتم بعث رسائل مطمئنة للكويتيين 
على مستقبل بالدهم وأبنائهم وأن يتم طرح حلول جذرية لما 
يحدث في الساحة السياسية، ال مجرد مسكنات وحلول وقتية 
واالســتــمــاع إلـــى آراء مــن يــطــالــبــون بــتــعــديــل الــدســتــور والــنــظــام 
السياسي والتشريعي لدعم االستقرار والتوافق، فالدستور ليس 
 ويمكن تعديله ليواكب العصر ويحل المشاكل العالقة، 

ً
مقدسا

ولدينا دول كثيرة عدلت دساتيرها خــالل السنوات الماضية، 
والدستور األميركي على سبيل المثال تم تعديله أكثر من 25 
مرة، فالتعديل والتطوير مطلوب طالما كان الهدف منه التوافق 

والنهوض والتنمية.
نحن نفتخر بتجربة الكويت الديموقراطية المتجذرة ولكن 
الممارسة الطويلة خالل العقود الماضية أثبتت أنها تحتاج إلى 
تطوير وإصــالح للمنظومة السياسية والتشريعية، فالنزاعات 
المزمنة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أخــرت التنمية 
ودفعت بمؤسسات الدولة إلى معارك سياسية عقيمة، وال تزال 
 في إرساء 

ً
الكويت رغم ثروتها الطبيعية والمالية تواجه عجزا

الــدولــة الــحــديــثــة الــتــي يتطلع لــهــا الــشــبــاب الــكــويــتــيــون وأجــيــال 
المستقبل بشكل خاص، فبسبب جمود التغيير والتطوير بقيت 
رؤية المستقبل ضبابية، وأثرت التغييرات الكثيرة في الحكومات 
ومجالس األمــة في تعطيل التنمية، واآلن باتت الحاجة ملحة 
إلصالح حقيقي وإلى تحديث الكويت لتواكب المتغيرات ويكون 
لديها القدرة على التعاطي مع التحديات، والله ثم الوطن من وراء 

القصد والسبيل.

ناجي المالبدور المطيري 

حكومتنا ومجلسنا في قصيدة أحمد شوقي

محمد الرويحل بدور المطيري 

 من البرلمان
ً
بالعربي المشرمح: بعد 60 عاما

هل »كورونا« مؤامرة؟

خالد وهف المطيري

مــن تبعات الــخــالف المستمر بين الحكومة والمجلس تعطل 
صدور التشريعات والتعديل عليها أو إلغاؤها، فمن أبرز القوانين 

التي يحتاجها الشعب اليوم قانون )إلغاء الوكيل المحلي(.
عانت الكويت سنوات بسبب فشل فكرة الوكيل المحلي، واألمر 
 بعد يوم، فنهضة الكويت وتقدمها في خطر ما 

ً
 يوما

ً
ا يزداد سوء

لم ُيعدل القانون بنظرة اجتماعية واقتصادية، ومن أخطر تبعات 
الــوكــيــل المحلي اســتــنــزاف الــمــال الــعــام فــي المناقصات، بإضافة 
عمولته! ال سيما في المناقصات الكبرى، وال يخفى علينا انخفاض 
 لو تدخل تعاقد الوكيل المحلي 

ً
جودة المشاريع التنموية، خصوصا

مع طــرف من الباطن، ليقلل على نفسه التكاليف ويحمل الشعب 
والــدولــة تبعات جشعه! عــالوة على قضية تــجــارة اإلقــامــات التي 

تندرج بال شك تحت سلبيات الوكيل المحلي! 
كذلك مس جيب المواطن عن طريق رفع األسعار عما هو سائد 
 للوكيل المحلي على 

ً
في باقي الدول أمر مرفوض، وال أراه إال تنفيعا

حساب المواطن ودخله الشحيح! األمر خطير على لبس المواطن، 
أو سيارته، أو مواده الغذائية المستوردة، أو أثاثه، أو أجهزته، أو 

أدويته وغيرها الكثير! 
الغاية كانت بسط الساحة البن البلد لينهض باالقتصاد الوطني، 
ولكن جشع بعض الوكالء وسعيهم نحو الربح بتضحيتهم بمكانة 
ــَدَم الــغــايــة، وألــزمــنــا  الــدولــة الــمــتــقــدمــة بــيــن بــاقــي دول المنطقة عــ
 اليوم بالمطالبة بفتح السوق الكويتي أمام المستثمر 

ً
مجتمعيا

األجنبي مباشرة بال إلزام لوساطة الوكيل المحلي! واألجــدر اآلن 
لتحقيق نهضة الكويت وجود مشاريع وطنية تبدأ من أرض الكويت 

.
ً
ليصل نجاحها إلى أعرق الدول وأكثرها تقدما

من صيد الخاطر: »طرفة 
األعرابي مع الفارسي«

طالل عبد الكريم العرب

المضادات الحيوية 
وحقيقتها

د. روضة كريز

الوكيل المحلي... لك أم 
عليك؟

محمد أحمد العريفان

التفكير النقدي

حبيب السنافي
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الـمـؤشـر الـكـويـتـي

7.3307.330

السوق العامالسوق العام

8.1608.160

السوق األولالسوق األول

5.6205.620

السوق الرئيسيالسوق الرئيسي

1 KD         الـديـنـار الـكـويـتـي

3.2812.9842.666

  ارتفاع األسهم 
األميركية 

عند اإلغالق 
بعد قرار 

»الفدرالي«... 
و»ناسداك« 
يصعد %2

االئتمان ينمو 
بنسبة 7.7% في 

عام 2022 وبأسرع 
وتيرة منذ 7 سنوات

... وبنك إنكلترا يرفعها 50 نقطة أساس إلى %4
قرر بنك إنكلترا، في اجتماعه أمس، رفع أسعار 
الفائدة 50 نقطة أســاس، لتصل إلــى 4 في المئة، 

وهو أعلى مستوى منذ عام 2008.
ولم يكن القرار باإلجماع، حيث حظي بتأييد 7 

أعضاء من أصل 9 في البنك.
وذكـــر الــبــنــك أن الــمــزيــد مــن الـــزيـــادات بــالــفــائــدة 
ستكون مطلوبة إذا استمرت الضغوط التضخمية. 
فيما توقع أن يكون ركــود االقتصاد أقصر وأقــل 

 من تقديراته في نوفمبر.
ً
عمقا

وكــــان مــعــدل تــضــخــم أســـعـــار الــمــســتــهــلــكــيــن في 
بريطانيا انخفض إلى أدنى مستوى له في ثالثة 

أشهر عند 10.5 في المئة خالل ديسمبر، ما وفر 
 من االرتياح لبنك إنكلترا واألسر البريطانية، 

ً
قدرا

لكن أسعار المواد الغذائية والمشروبات استمرت 
في االرتفاع بأسرع وتيرة لها منذ عام 1977.

جاء االنخفاض في المعدل الرئيسي للتضخم 
 مــع 

ً
مـــن 10.7 فـــي الــمــئــة فـــي نــوفــمــبــر، مــتــمــاشــيــا

هم،  توقعات اقتصاديين استطلعت »رويترز« آراء
 
ً
 عن أعلى مستوى وصل إليه في 41 عاما

ً
ومبتعدا

عند 11.1 في المئة بأكتوبر.

معظم البنوك المركزية الخليجية ترفع الفائدة وقطر تبقيها
رفع البنك المركزي السعودي ومصرف اإلمارات 
 مع 

ً
المركزي سعر الفائدة 25 نقطة أساس، تماشيا

قرار مجلس االحتياطي االتحادي.
وذكر البنك المركزي السعودي، أنه رفع معدل 
ــادة الـــشـــراء )الــريــبــو( ومــعــدل اتفاقية  اتــفــاقــيــة إعــ
إعــــادة الـــشـــراء الــمــعــاكــس )الــريــبــو الــعــكــســي( إلــى 
5.25 في المئة و4.75 في المئة على التوالي، فيما 
قــالــت اإلمـــــارات إنــهــا ســتــرفــع ســعــر األســــاس إلــى 

4.65 في المئة.
ورفع مصرف البحرين المركزي أسعار الفائدة 

. وذكر المصرف أن 
ً
الرئيسية 25 نقطة أساس أيضا

سعر الفائدة على الودائع ألسبوع ارتفع إلى 5.5 
في المئة، وسعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة 

إلى 5.25 في المئة.
وقــال البنك المركزي العماني، في بيان، أمس، 
إنه رفع سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء 25 

نقطة أساس إلى 5.25 في المئة. 
من جهة أخرى، قرر مصرف قطر المركزي اإلبقاء 
على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير، وقال إنه 
سيبقي على سعر فائدة اإليــداع وفائدة اإلقــراض 

وإعادة الشراء عند 5 في المئة و5.5 في المئة و5.25 
في المئة على التوالي.

وذكـــر الــمــصــرف، فــي بــيــان: »يــهــدف مــصــرف قطر 
المركزي إلــى أن تكون أسعار الفائدة الحالية عند 

مستويات مناسبة لدعم النمو االقتصادي«.
واقتفت قطر أثر مجلس االحتياطي االتحادي فيما 
يتعلق بتحريك أسعار الفائدة منذ مــارس، لكن في 
نوفمبر رفعت قطر سعر فائدة اإليداع وإعادة الشراء 
بمقدار 75 نقطة أســاس مثل االحتياطي االتحادي، 
فيما رفعت سعر فائدة اإلقراض 50 نقطة أساس فقط.

باول: التضخم فوق المستهدف والفائدة قد تتجاوز التوقعات
»الفدرالي« رفع الفائدة 25 نقطة إلى نطاق 4.50% - 4.75% ويناقش زيادتين أخريين

رفع االحتياطي الفدرالي، 
أمس األول، أسعار الفائدة 

بمقدار 25 نقطة أساس، 
 على نطاق 

ً
كما كان متوقعا

واسع، ليصل بذلك سعر 
الفائدة القياسي إلى نطاق من 

4.50% إلى 4.75%، وهو 
أعلى مستوى من عام 2007، 

أي قبل األزمة المالية العالمية.

أكد رئيس مجلس االحتياطي 
ــي جـــيـــروم  ــ ــدرالـ ــ ــفـ ــ االتــــــحــــــادي الـ
بـــــاول أن الــتــضــخــم فـــي أمــيــركــا 
، وفـــوق المعدل 

ً
ــزال مــرتــفــعــا ال يـ

 
ً
المستهدف البالغ 2%، مشددا
عـــلـــى أهـــمـــيـــة أن »يـــبـــقـــى الــبــنــك 
 بشأن 

ً
المركزي األميركي حـــذرا

إعــالن النصر« في معركته ضد 
التضخم.

وتـــعـــهـــد بـــــــــاول، فـــــي مــؤتــمــر 
صحافي مساء أمس األول، بعد 
قـــرار »الـــفـــدرالـــي« األمــيــركــي رفــع 
أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة 
مئوية، بمزيد مــن الــزيــادات في 
ــفــــائــــدة خـــــالل الــفــتــرة  ــار الــ ــعــ أســ
المقبلة، من أجل السيطرة على 
التضخم وخفضه إلى المستوى 

المستهدف.
ورغم ترحيب باول بالتراجع 
األخير في بيانات التضخم، فإنه 
 إلعـــادة 

ً
قـــال إن ذلـــك لــيــس كــافــيــا

ــار الــمــســتــهــلــكــيــن  ــ ــعـ ــ ــر أسـ مــــؤشــ
 أن »المركزي« 

ً
إلــى 2%، مضيفا

ــم يـــصـــل بـــعـــد إلـــى  ــ األمــــيــــركــــي لـ
مـــــعـــــدالت فـــــائـــــدة كــــافــــيــــة لــكــبــح 
الــتــضــخــم الـــمـــرتـــفـــع، ولـــفـــت إلــى 
أن االقـــتـــصـــاد األمـــيـــركـــي تــبــاطــأ 
ــــالل الــــعــــام الـــمـــاضـــي،  بــــشــــدة خــ
ــفــــاق  ــا يـــســـتـــمـــر تـــــراجـــــع إنــ ــمـ ــيـ فـ

ــك نـــشـــاط  ــ ــذلـ ــ الــمــســتــهــلــكــيــن وكـ
اإلسكان.

وتــابــع بــــاول: »ســنــحــتــاج إلــى 
مــزيــد مــن األدلــــة وبــشــكــل كبير« 
على أن التضخم ينحسر، للتأكد 
مــن أنــه يتحرك مــرة أخــرى نحو 
 إلى أن االحتياطي 

ً
الهدف، مشيرا

الفدرالي يناقش زيادتين أخريين 
على أســعــار الــفــائــدة، وكشف أن 
ــد يـــتـــجـــاوز مــعــدل  »الـــمـــركـــزي« قـ
ــــوال  الـــفـــائـــدة األقـــصـــى عــلــى األمـ
الفدرالية الذي حدده في توقعاته 

لشهر ديسمبر والبالغ %5.1.
ــركــــزي  ــمــ ــك الــ ــنــ ــبــ وأكـــــــــد أن الــ
يراقب األوضاع المالية عن كثب 
 أنه من المهم أن 

ً
وبعناية، مكررا

تعكس الظروف المالية تشديد 
بنك االحتياطي الفدرالي، ولفت 
 فــي الــرأي 

ً
إلــى أن هناك اختالفا

ــفـــاض  حـــــــول مـــــــدى ســــرعــــة انـــخـ
ــلـــه أن   عـــن أمـ

ً
الــتــضــخــم، مـــعـــربـــا

تعطي أرقام التضخم في األشهر 
ــيــــة فــي  ــلـــة دفــــعــــة إيــــجــــابــ ــبـ ــقـ الـــمـ

المعنويات.
ورفــــع االحــتــيــاطــي الــفــدرالــي، 
أمس األول، أسعار الفائدة بمقدار 
 
ً
25 نقطة أساس، كما كان متوقعا
على نطاق واسع، بعدما رفعها 
50 نــقــطــة أســـــاس فـــي ديــســمــبــر 
الماضي في أعقاب أربع زيادات 
متتالية بمقدار 75 نقطة، ليصل 
بذلك سعر الفائدة القياسي إلى 
نــطــاق مــن 4.50% إلـــى %4.75، 
وهو أعلى مستوى من عام 2007، 

أي قبل األزمة المالية العالمية.
وقال البنك المركزي األميركي، 
 
ً
 صــريــحــا

ً
فــي بــيــان يــمــثــل إقـــــرارا

بــالــتــقــدم الـــذي حـــدث فــي خفض 
وتيرة ارتفاع األسعار التي بلغت 
العام الماضي أعلى مستوى في 

، »التضخم تــراجــع إلى 
ً
40 عــامــا

.»
ً
حد ما لكنه ما زال مرتفعا

اليقين العالمي

وأوضـــــح مــجــلــس االحــتــيــاطــي 
االتــــحــــادي أن حــــرب روســـيـــا في 
أوكــرانــيــا، على سبيل المثال، ما 
زالــــت تعتبر أحـــد الــعــوامــل التي 
تــفــاقــم »عـــــدم الــيــقــيــن الــعــالــمــي«، 
لــكــن صــانــعــي الــســيــاســة تــخــلــوا 
عــن لــغــة الــبــيــانــات الــســابــقــة التي 
ــافـــة إلــى  جــعــلــت مـــن الــــحــــرب، إضـ
جائحة كوفيد عوامل مباشرة في 
ارتفاع األسعار، ولم يذكروا األزمة 
الصحية العالمية ألول مــرة منذ 

مارس 2020.
لكن االحتياطي االتحادي قال 
 
ً
إن االقتصاد األميركي يحقق »نموا
« ومكاسب »قــويــة« في 

ً
متواضعا

الوظائف، في وقت يظل صانعو 
السياسة »منتبهين بشدة لمخاطر 
التضخم«، وأضاف: »تتوقع اللجنة 
)الـــســـوق الــمــفــتــوحــة االتـــحـــاديـــة( 
ــادات الــجــاريــة في  ــزيــ أن تــكــون الــ
سعر الفائدة المستهدف مناسبة 
لــلــوصــول إلــــى مــوقــف للسياسة 
 بــمــا يكفي 

ً
الــنــقــديــة يــكــون مــقــيــدا

إلعـــادة التضخم إلــى 2 فــي المئة 
بمرور الوقت«.

 
ً
األســهــم الــتــي انخفضت قليال

قــبــل قــــرار االحــتــيــاطــي االتــحــادي 
ارتفعت، بعد قرار السياسة النقدية 
وتصريحات رئــيــس االحتياطي 
ــفـــدرالـــي. وفــــي نــهــايــة الــجــلــســة،  الـ
ارتـــفـــع مـــؤشـــر داو جـــونـــز بشكل 
طفيف يعادل 7 نقاط عند 34.092 
 »S&P 500« ألف نقطة، كما صعد
 
ً
بنحو 1.05% أو 42 نقطة مسجال

4119 نقطة، وزاد »ناسداك« بنسبة 

2%، مـــا يـــعـــادل 231 نــقــطــة إلــى 
11.816 ألف نقطة. 

ــي أســــــواق أوروبــــــــا، اســتــقــر  وفــ
مؤشر »ستوكس 600« األوروبــي 
عـــنـــد 453 نـــقـــطـــة، بـــيـــنـــمـــا هــبــط 
»فوتسي 100« البريطاني %0.1 
ــــى 7761 نــقــطــة،  )-10 نــــقــــاط( إلــ
وفــي حين صعد مؤشر »داكـــس« 
 
ً
األلماني 0.3% )+52 نقطة( مسجال

15.180 ألف نقطة، انخفض »كاك« 
الــفــرنــســي بــنــســبــة طــفــيــفــة بلغت 
0.07% )-5 نقاط( عند 7077 نقطة.
وانخفض العائد على سندات 
الـــــخـــــزانـــــة ألجـــــــل عــــامــــيــــن، وهــــو 
االســـتـــحـــقـــاق األكــــثــــر حــســاســيــة 

لــتــوقــعــات ســيــاســة االحــتــيــاطــي 
االتحادي، فجأة إلى أدنى مستوى 
ــــالل الـــــيـــــوم، ونـــــــزل فــــي أحــــدث  خــ
ــتــــداوالت نــحــو 8 نــقــاط أســـاس  الــ
عند نحو 4.12 في المئة، وتراجع 
الــــــدوالر مــقــابــل ســلــة مـــن عــمــالت 

الشركاء التجاريين الرئيسيين.

استهداف التضخم

ــائـــدة  ــفـ ــر الـ ــعـ ورفـــــــع الـــــقـــــرار سـ
الــرئــيــســي إلــــى نـــطـــاق بــيــن 4.50 
ــو تــــحــــرك تــوقــعــه  ــ و4.75%، وهــ
ــع،  مــســتــثــمــرون عــلــى نـــطـــاق واســ
ــــو الـــبـــنـــك  ــــؤولـ ــــسـ ــه مـ ــنــ ــلــــــن عــ وأعــــ

المركزي األميركي قبل االجتماع، 
لـــكـــن فـــــي إطــــــــار الــــــوفــــــاء بـــوعـــده 
ــار الــفــائــدة  ــعـ ــع أسـ بــمــزيــد مـــن رفــ
فــي المستقبل، بـــدد االحــتــيــاطــي 
االتــحــادي توقعات المستثمرين 
بأنه مستعد إلعــالن نهاية دورة 
التشديد الحالية كتأكيد على أن 
الــتــضــخــم ينخفض بـــاطـــراد منذ 

6 أشهر.
وقــال البيان إن أي زيــادات في 
األسعار بالمستقبل ستكون في 
إطـــار ربــع نقطة مــئــويــة، متخليا 
ــرة« الــــزيــــادات في  ــيـ عــن لــفــظــة »وتـ
المستقبل، واإلشارة بداًل من ذلك 
إلــى »نــطــاق« تغير سعر الفائدة، 

 أن هذه الزيادات ستأخذ 
ً
مضيفا

في االعتبار مدى تأثير تحركات 
السياسة حتى اآلن على االقتصاد 
في لغة ربطت رفع األسعار بتطور 

البيانات االقتصادية القادمة.
ويــأمــل االحــتــيــاطــي االتــحــادي 
مواصلة تقليص التضخم حتى 
ــــدف 2 فـــــي الـــمـــئـــة دون  ــ يـــبـــلـــغ هـ
التسبب في ركود عميق أو ارتفاع 
كبير لمعدل البطالة مــن 3.5 في 
 
ً
، وهو مستوى نــادرا

ً
المئة حاليا

ما شهدته الواليات المتحدة في 
العقود األخيرة، وتباطأ التضخم 
إلــــى مـــعـــدل ســـنـــوي بــلــغ 5% في 

ديسمبر.

»بتكوين« تزحف صوب مستوى 
جديد بعد »زيادة الفدرالي«

واصلت العمالت الرقمية تألقها مع صعود 
»بتكوين« واستقرارها أعلى مستوى 23 ألف 
دوالر، وزحفت صوب مستوى 24 ألف دوالر 
 مــع الــزيــادة 

ً
فــي الــتــعــامــالت األخــيــرة، تــزامــنــا

األخيرة التي أقرها البنك المركزي األميركي 
»االحتياطي الفدرالي« بأسعار الفائدة. 

تأتي هذه المكاسب بعد موجة عنيفة من 
الخسائر التي عصفت بسوق الـــ »كريبتو«، 
بعد إعالن انهيار عدد من المنصات الشهيرة.
ومــع بــدايــة الــعــام الــحــالــي، استطاع سوق 
العمالت المشفرة أن يسترد بعض خسائره 
الــتــي مني بها خــالل الــعــام الــمــاضــي، والتي 
ات »الـــعـــربـــيـــة.نـــت«  ــاء ــ ــــصـ ــق إحـ ــ تــــجــــاوزت وفـ
نحو 2.3 تريليون دوالر، حيث واجه السوق 
 صعبة بعد أن انتهج االحتياطي 

ً
ضــغــوطــا

الفدرالي األميركي سياسة متشددة في رفع 
 بــســوق الـــ 

ً
أســعــار الــفــائــدة، مــمــا أضـــر كــثــيــرا

»كريبتو«.
عــلــى صــعــيــد الـــتـــداوالت وخـــالل الــســاعــات 
الــمــاضــيــة، قــفــزت القيمة السوقية المجمعة 
للعمالت الرقمية المشفرة بنسبة 4 في المئة 
رابحة نحو 42.6 مليار دوالر، بعدما صعدت 

قيمتها السوقية اإلجمالية من مستوى 1047 
 في تعامالت األربعاء، إلى نحو 1089.6 

ً
مليارا

 في بداية تعامالت أمس.
ً
مليارا

في صدارة العمالت الرقمية الرابحة جاءت 
عــمــلــة »بــتــكــويــن«، وســجــلــت الــعــمــلــة مكاسب 
خالل الساعات الماضية بنسبة 3 في المئة 
مقابل ارتفاع أسبوعي بلغت نسبته 3.4 في 
المئة، ليجري تداولها عند مستوى 23788 

.
ً
دوالرا

كما صعدت قيمتها السوقية المجمعة إلى 
مستوى 458.6 مليار دوالر، لتستحوذ بهذا 
الرقم على نحو 42.08 في المئة من القيمة 
الــســوقــيــة الــمــجــمــعــة لــلــعــمــالت الـــتـــي يــجــري 

التداول عليها في الوقت الحالي.
وســـجـــلـــت عــمــلــة »إيــــثــــريــــوم«، الـــتـــي حــلــت 
فــي الــمــركــز الــثــانــي فــي قائمة أكــبــر العمالت 
المشفرة من حيث القيمة السوقية، مكاسب 
خالل الساعات الماضية بنسبة 5.7 في المئة 
مقابل مكاسب أسبوعية بلغت نسبتها 3.6 
في المئة، أي جرى تداولها أمس عند مستوى 

.
ً
1665دوالرا

النفط يوقف خسائره مع تماُسك »أوبك+«
البرميل الكويتي يرتفع 2.10 دوالر ليبلغ 84.60

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 2.10 دوالر، ليبلغ 
 في تــداوالت يوم األربــعــاء، مقابل 82.50 

ً
84.60 دوالرا

 للسعر 
ً
 في تداوالت يوم الثالثاء الماضي، وفقا

ً
دوالرا

المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفــــي األســــــواق الــعــالــمــيــة، انــتــعــشــت أســـعـــار الــنــفــط 
صباح أمس، بعدما تراجعت في الجلسة السابقة، إذ 
أعــاد ضعف الــدوالر بعض اإلقبال على األصــول التي 
تنطوي على مخاطر، وساعد قــرار »أوبـــك+« مواصلة 
خفض اإلنتاج في تهدئة مخاوف من زيادة المعروض.
، بما 

ً
وارتفعت العقود اآلجلة لخام برنت 65 سنتا

 لــلــبــرمــيــل، في 
ً
يــعــادل 0.8 بــالــمــئــة، إلـــى 83.49 دوالرا

حين زادت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط 
 
ً
، أو 0.9 بالمئة، إلــى 77.12 دوالرا

ً
األميركي 71 سنتا

للبرميل.
وانــخــفــض كـــال الــخــامــيــن الــقــيــاســيــيــن بــأكــثــر مـــن 3 
بالمئة الليلة قبل الماضية، بعد أن أظهرت بيانات من 
الحكومة األميركية ارتفاعات كبيرة في مخزونات الخام 

والمنتجات النفطية.
ورفـــع مجلس االحتياطي االتــحــادي سعر الفائدة 
المستهدف بمقدار ربع نقطة مئوية أمس األول، وما 
زال يعد »بــاســتــمــرار الـــزيـــادة« فــي تكاليف االقــتــراض 
ضمن معركته التي لم تحسم بعد في مواجهة التضخم.
وقال محلل السوق في »آي. جي«، ييب جون رونغ: 

ــذه الـــتـــأكـــيـــدات عــلــى الــتــشــديــد الـــنـــقـــدي من  قــوبــلــت هــ
االحتياطي االتــحــادي بشكوك متزايدة مــن األســـواق، 
والتي شعرت بوجود نبرة تخفيف في اعتراف جيروم 

باول بإحراز تقدم في عملية »مكافحة التضخم«.
وهبط مؤشر الدوالر إلى مستوى منخفض جديد هو 
األدنى منذ 9 أشهر صباح أمس، بسبب الرهانات على 
تخفيف التشديد النقدي. ويؤدي ضعف الدوالر لجعل 
النفط المسعر بالعملة األميركية أقل تكلفة بالنسبة 

لحائزي العمالت األخرى، مما يعزز الطلب.
وأيدت لجنة تابعة لـ »أوبك+« سياسة اإلنتاج الحالية 
لمجموعة منتجي النفط خالل اجتماع األربعاء، تاركة 
تخفيضات اإلنتاج المتفق عليها العام الماضي سارية، 
وسط آمال في ارتفاع الطلب الصيني وتوقعات ضبابية 

لإلمدادات الروسية.
واتفقت »أوبك+« على خفض هدفها اإلنتاجي بمقدار 
، أي نحو 2 بالمئة مــن الطلب 

ً
ي برميل يــومــيــا

َ
مليون

العالمي، من نوفمبر الماضي حتى نهاية عــام 2023 
لدعم السوق.

، إن دول االتحاد األوروبي 
ً
وقال دبلوماسيون أيضا

ــيـــوم لـــالتـــفـــاق بـــشـــأن اقــــتــــراح الــمــفــوضــيــة  ســتــســعــى الـ
األوروبــيــة تحديد سقف ألســعــار المنتجات النفطية 
ــاء، وســط  ــعــ الـــروســـيـــة، بــعــد تــأجــيــل اتـــخـــاذ قــــرار األربــ

انقسامات بين الدول األعضاء.

واقــتــرحــت المفوضية األســبــوع الماضي أن يطّبق 
 
ً
 من األحــد 5 الــجــاري سقفا

ً
االتــحــاد األوروبـــي اعتبارا

 100 دوالر للبرميل على المنتجات النفطية 
ً
سعريا

 عند 
ً
الروسية التي تباع بعالوة مثل الــديــزل، وسقفا

 للبرميل على المنتجات التي تباع بخصم 
ً
45 دوالرا

مثل زيت الوقود. 
 أعلنت شركة النفط البريطانية )شل(، أمس، تحقيق 
ارباح سنوية قياسية العام الماضي بلغت 32.2 مليار 
جنيه إسترليني )39.9 مليار دوالر(، وهي األكبر لها 

منذ تأسيسها عام 1907.
وذكــرت الشركة، في بيان، أن أرباحها خــالل الربع 
األخــيــر مــن عــام 2022 بلغت 7.9 مــلــيــارات جنيه )9.8 
مليارات دوالر(، مؤكدة أن إجمالي األرباح خالل العام 

ل ضعف ما تحقق عام 2021.
ّ
الماضي يمث

واعتبرت أن »النجاح في تحقيق مستويات عالية 
 
ً
من األرباح يظهر مدى قوة وتنوع محفظة )شل(، فضال

عن قدرتها على توصيل الطاقة بكفاءة إلى زبائنها في 
ظل عالم متقلب«، مضيفة أنها في وضع جيد لتكون 
الــشــريــك األكـــثـــر ثــقــة خـــالل الــمــرحــلــة االنــتــقــالــيــة الــتــي 

يشهدها قطاع الطاقة.

»الوطني«: دورة رفع سعر الخصم في الكويت تقترب من نهايتها
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن 
رفع البنك المركزي سعر الخصم بمعدل تراكمي 
بلغ %2.5 منذ مارس 2022، أي أقل بكثير مقارنة 
بالزيادة التي أقرها مجلس االحتياطي الفدرالي 

األميركي التي بلغت 4.5%. 
ووفق التقرير، يقترب بنك االحتياطي الفدرالي 
مــن إنــهــاء دورة رفـــع أســعــار الــفــائــدة، إذ تتوقع 
األسواق زيادة نهائية بمقدار 25 نقطة أساس في 

االجتماع المقبل المقرر عقده في مارس.
فــي التفاصيل، قــد تــكــون دورة رفــع األســعــار 
فــي الــكــويــت اقــتــربــت مــن نهايتها هــي األخـــرى، 
وحــتــى إذا قـــرر »الــمــركــزي« الكويتي فــي أقصى 
الحاالت، رفع معدل الخصم بنسبة أعلى بقليل 
من االحتياطي الفدرالي )لتعويض رفعه لسعر 

الخصم بوتيرة أقل في الفترة السابقة(، فمن غير 
المرجح أن يرتفع معدل الخصم بشكل كبير عن 
المستويات الحالية، خاصة بالنظر إلى إمكانية 
قيام االحتياطي الفدرالي بخفض سعر الفائدة 

في النصف الثاني من العام.

االئتمان

أنهى االئتمان المحلي عام 2022 بأداء ضعيف 
، إذ ارتفع بنسبة %0.9 على أســاس ربع 

ً
نسبيا

سنوي في الربع الرابع من عام 2022، في حين 
 بنسبة %7.7 للعام بأكمله، فيما 

ً
سجل نــمــوا

يعتبر أسرع وتيرة نمو سنوي منذ عام 2015. 
ولم يكن النمو الضعيف الذي شهده االئتمان 

في الربع الرابع من العام بمنزلة مفاجأة، إذ تعد 
 هي األضعف على مستوى 

ً
هذه الفترة تاريخيا

العام بأكمله. وباالتساق مع التوقعات، واصل نمو 
ائتمان قطاع األعمال تراجعه في الربع الرابع من 
 
ً
العام، في حين بقي نمو القروض الشخصية قويا
على الرغم من تباطؤه للربع الثاني على التوالي.
ولـــم يــشــهــد ائــتــمــان قــطــاع األعـــمـــال أي تغير 
 خالل الربع الرابع ليسجل 

ً
يذكر، إذ بقي مستقرا

 بنسبة %6.8 في عام 2022، فيما يعد أسرع 
ً
نموا

وتيرة نمو سنوي يتم تسجيلها منذ عام 2013. 
 بمعدالت 

ً
وشــهــدت الــقــطــاعــات المختلفة نــمــوا

مــتــبــايــنــة، إذ شكلت ثــالثــة قــطــاعــات )الــعــقــارات 
واإلنشاء والخدمات األخرى( نحو %90 من نمو 
ائتمان قطاع األعمال في عام 2022. ونما ائتمان 

قطاع اإلنشاء بنسبة كبيرة بلغت %23 في عام 
2022، وإن كان بعد مروره بثالث سنوات متتالية 

من األداء السلبي. 
ــان قـــطـــاع الــنــفــط والـــغـــاز هو  فـــي الــمــقــابــل، كــ
األضعف أداًء، إذ تراجع بنسبة %3 في عام 2022 
بعد تسجيله لنمو قوي في عامي 2020 و2021. 
 الرتفاع 

ً
أمــا بالنسبة لعام 2023، فإنه نــظــرا

أسعار الفائدة، وضعف بيئة االقتصادي العالمي، 
وإمكانية تراجع نمو القطاع غير النفطي المحلي، 
تشير التوقعات لتباطؤ وتيرة نمو ائتمان قطاع 
األعمال مقارنة بأعلى مستوياته المسجلة في 

عدة سنوات والتي شهدها في عام 2022. 
لكن من المتوقع أن تبقى معدالت النمو مقبولة 
 للمعايير التاريخية وذلــك بفضل ارتفاع 

ً
وفــقــا

 واســتــمــرار تعافي مــا بعد 
ً
أســعــار النفط نسبيا

 
ً
الجائحة. وبقي نمو االئتمان الشخصي قويا

)+%1.6 عــلــى أســــاس ربـــع ســنــوي( بــالــرغــم من 
 للربع الثاني على التوالي، إذ أنهى 

ً
تراجعه نسبيا

العام عند مستوى %9.1 بالرغم من انخفاضه من 
مستوى الذروة %13.1 المسجل في عام 2021. 

وتخطى نمو القروض السكنية )+%9.4 في 
 نمو القروض االستهالكية )6.6%+(. 

ً
2022( قليال

، تــرجــح الــتــوقــعــات أن يبقى نمو 
ً
ومــســتــقــبــال

 وإن كــان بمستويات 
ً
االئــتــمــان الشخصي قــويــا

أضعف مما كانت عليه في 2022 مع ارتفاع أسعار 
الفائدة، وانخفاض المنافسة على صعيد التسعير 
بين البنوك نتيجة لزيادة كلف التمويل، وعودة 
نمو اإلنفاق االستهالكي لمستوياته االعتيادية.

»المركزي« األوروبي يرفع الفائدة %0.5

قرر البنك المركزي األوروبي، في اجتماعه أمس، رفع أسعار 
الفائدة بنسبة 0.5 بالمئة لتصل إلــى 2.5 بالمئة، وهــو أعلى 

مستوى منذ 2008.
وجاء قرار »المركزي« األوروبي برفع الفائدة 50 نقطة أساس، 

 إلى 2.5 بالمئة.
ً
كما كان متوقعا
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ارتفاع مؤشرات البورصة... والسيولة 33.5 مليون دينار
ارتـــفـــعـــت مــــؤشــــرات بــورصــة 
ــة خـــــال  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــيـ ــ ــرئـ ــ ــويــــــت الـ ــكــــ الــــ
تعامات آخر جلسات األسبوع 
أمــــــس، وحـــقـــق مـــؤشـــر الـــســـوق 
الــعــام ارتفاعا بنسبة 0.31 في 
الــمــئــة، أي 22.96 نــقــطــة ليقفل 
عــلــى مــســتــوى 7330.29 نقطة 
بسيولة مرتجعة إلــى مستوى 
ــار، تـــداولـــت  ــنــ 33.5 مـــلـــيـــون ديــ
112.1 مليون سهم عبر 7098 
 ،

ً
صفقة، وتــم تــداول 116 سهما

ــــع 32،  ــراجـ ــ ربـــــح مــنــهــا 68، وتـ
بــيــنــمــا اســتــقــر 16 ســهــمــا دون 

تغير.
ــــوق  ــسـ ــ  وســــــجــــــل مــــــؤشــــــر الـ

األول نــمــوا أكــبــر بــدعــم أسهمه 
القيادية، ليربح 0.36 في المئة، 
أي 29.62 نــقــطــة لــيــقــفــل عــلــى 
مستوى 8160.04 نقطة بسيولة 
بلغت 26 مليون دينار تداولت 
ــر 4379  ــبـ ــم عـ ــهـ ــيـــون سـ ــلـ 53 مـ
صــفــقــة، وارتـــفـــع 16 ســهــمــا في 
األول مــقــابــل خــســارة 6 أســهــم، 

واستقرار 3 أسهم دون تغير.
 وكـــــانـــــت مــــكــــاســــب الــــســــوق 
الــرئــيــســي أقـــــل، ولــــم تــــزد على 
نسبة 0.16 في المئة، أي 6.37 
ــلــــى مـــســـتـــوى  ــة لـــيـــقـــفـــل عــ ــطـ ــقـ نـ
5620.73 نقطة بسيولة بلغت 
7.5 مايين دينار تداولت 59.1 

مــلــيــون ســهــم تــمــت عــبــر 2719 
صفقة، وتم تداول 91 سهما في 
الرئيسي، ربح منها 52، وخسر 
26، بــيــنــمــا اســتــقــر 13 سهما 

دون تغير.

تداوالت المزاد

ــــات بــــورصــــة  ــامـ ــ ــعـ ــ بــــــــــدأت تـ
الـــــكـــــويـــــت خـــــــضـــــــراء، ولـــكـــنـــهـــا 
عــلــى مــســتــوى ســيــولــة مــحــدود 
قــيــاســا بــجــلــســات األســبــوعــيــن 
األخــيــريــن، وبقيت مــركــزة على 
أسهم بيتك، وأجيليتي معظم 
فترات الجلسة، وبسيطرة اللون 
األخضر على المؤشر، غير أن 
 على أسعار بعض 

ً
هناك تــرددا

األســهــم، وكــان سهم أعــيــان هو 
 
ً
 كبيرا

ً
األفضل، حيث سجل نموا

بنسبة 4.2 في المئة، وبسيولة 
عالية بلغت 2.3 مليون دينار 
ــاد فـــي سعر  ــذبـــذب حــ مــقــابــل تـ
»اس تــــي ســــــي«، الــــــذي تـــراجـــع 
بقوة خال هذا األسبوع، وأنهى 
 إلـــى 

ً
ــدا ــ ــرتـ ــ جـــلـــســـة الـــخـــمـــيـــس مـ

أعلى، ورابــحــا نسبة محدودة، 
وصـــعـــدت أســـهـــم بــنــك الــخــلــيــج 
بــنــســبــة كــبــيــرة 1.6 فـــي الــمــئــة، 
بــعــد إعـــان نتائجه اإليجابية 
وتوزيعته الكبيرة، حيث كانت 
، و5 فــي المئة 

ً
10 فــلــوس نـــقـــدا

مـــنـــحـــة، لـــتـــدعـــم الـــســـهـــم بـــقـــوة، 

ويرتفع محققا نموا بنسبة 1.6 
في المئة، وبسيولة قياسية له 
هــذا العام تجاوزت 2.2 مليون 
ــاد الـــلـــون األخــضــر  ــ ديـــنـــار، وسـ
األسهم العشرين األفضل سيولة 
بــفــضــل تــعــامــات الـــمـــزاد الــتــي 
شهدت دخوال كبيرا على أسهم 
قيادية كبيتك، ووطــنــي، وزيــن 
لــتــرتــفــع جميعها ويــبــقــى فقط 

 ،
ً
ــدولـــي مــســتــقــرا ســهــم الــبــنــك الـ

ــان هــيــومــن ســوفــت يــتــداول  وكــ
باألخضر، بمكاسب بلغت 1.5 
في المئة، بينما كان التراجع من 
نصيب أسهم أهلي، والتجارية، 
وميزان، بنسب محدودة لاول 
ــة لـــمـــيـــزان،  ــيــ ــــي، وقــــاســ ــانـ ــ ــثـ ــ والـ
وبنسبة 2.7 في المئة، لتنتهي 
ــة خــــــضــــــراء بـــســـيـــولـــة  ــلــــســ الــــجــ

متراجعة نسبيا بانتظار تدفق 
مزيد من النتائج السنوية.

وتباين أداء مؤشرات أسواق 
دول مجلس التعاون الخليجي، 
حيث خــســرت 4 مــؤشــرات هي: 
قــطــر، والــســعــوديــة، وأبــوظــبــي، 
والـــبـــحـــريـــن بــنــســب مــتــفــاوتــة، 
كــــان أكــبــرهــا فـــي مـــؤشـــر ســوق 
قـــطـــر، والــجــلــســة الــثــالــثــة على 

الــتــوالــي بنسبة 1.2 فــي المئة، 
بينما سجلت مؤشرات الكويت 
ودبي وعمان ارتفاعات خجولة، 
وكــانــت أســعــار النفط تتراجع، 
ــداول بـــرنـــت بــمــســتــوى  حــيــث تــــ
 للبرميل، بعد ارتفاع 

ً
82 دوالرا

كبير في مخزونات النفط الخام 
األميركية، التي ظهرت بياناتها 

مساء يوم األربعاء.

السوق السعودي يتراجع %0.8
أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة أمس 
عــلــى تــراجــع بنسبة 0.8 بــالــمــئــة، مغلقا عند 
10702 نقطة )- 82 نقطة(، وبــتــداوالت بلغت 

قيمتها اإلجمالية نحو 4.1 مليارات ريال.
وتراجع سهما مصرف الراجحي، و»أرامكو« 
السعودية، بنسبة 1 بالمئة، عند 80.50 رياال، 

و32.60 رياال، على التوالي.
وهــبــط ســهــم مــصــرف اإلنـــمـــاء بــأكــثــر مــن 4 
بالمئة، عند 31.55 رياال، وسط تداوالت بلغت 
نحو 15 مليون سهم، عقب تسجيل المصرف 

 دون التوقعات في الربع الرابع 2022.
ً
أرباحا

وتراجع سهم بنك الجزيرة بنسبة 1 بالمئة 
عند 19.16 رياال.

في المقابل، أنهت أسهم دار األركان، واآلمار، 
وجبل عمر، وأمريكانا، وبترو رابغ، تداوالتها 

على ارتفاع بنسب تراوح بين 2 و5 بالمئة.
وتــــصــــّدر ســهــم ســـامـــة ارتـــفـــاعـــات بنسبة 
ــاال، وســـط تــــداوالت  ــ 6 بــالــمــئــة عــنــد 16.30 ريـ

ي سهم.
َ
تجاوزت مليون

علي العنزي

»التمدين ع« توضح نتيجة زيادة 
»االستثمارية« حصتها في »تابعة«

أعلنت شركة التمدين العقارية نتائج زيادة شركة التمدين 
االستثمارية التابعة لها حصتها في شركة التمدين للتطوير 
العقاري، إذ يتمثل األثــر المالي لتلك الصفقة في زيــادة نسبة 
الملكية المباشرة للشركة وشركاتها التابعة في شركة التمدين 
للتطوير العقاري لتصبح 55.93 في المئة. وتوقعت »العقارية« 
أن يظهر األثر المالي لذلك اإلجراء في البيانات المالية المرحلية 

المجمعة للربع األول من عام 2023.

 مع »الداخلية«
ً
»سفن« توقع عقدا
بـ 2.6 مليون دينار

 مع 
ً
وقعت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن عقدا

وزارة الداخلية الكويتية لتنفيذ أعمال بقيمة 2.60 مليون دينار، 
، ويتعلق العقد بمشروع إصاح وصيانة وتوريد 

ً
لمدة 24 شهرا

وتركيب قطع الغيار الازمة للدوريات البحرية العائدة لإلدارة 
العامة لخفر السواحل. وتوقعت »سفن« تحقيق أرباح تشغيلية 
سيتم إدراجها صمن البيانات المالية لها من 2023 حتى 2024.

تغييرات هائلة في تصميم مجمع للبتروكيماويات 
البالغة قيمته 10 مليارات دوالر

تــخــطــط الـــشـــركـــة الـــكـــويـــتـــيـــة لــلــصــنــاعــات 
البترولية المتكاملة )كيبيك( إلجراء تغييرات 
ــلــــة الــــهــــنــــدســــة األمــــامــــيــــة  كــــبــــيــــرة عــــلــــى مــــرحــ
والتصميمات الخاصة بمشروع مجمع الزور 
للبتروكيماويات المخطط لـــه، والــــذي تبلغ 

تكلفته 10 مليارات دوالر.
وتوقعت مصادر لـ »ميد«، أن تأتي التغييرات 
مـــع تــأخــيــر فـــي اســتــكــمــال تــنــفــيــذ الــمــشــروع، 
ــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، ال تــتــنــاســب  وتـــابـــعـــت: »فــ
خطوط التغذية مع ما تريد )كيبيك( إنتاجه 
مــن المجمع. يجب أن تــكــون هــنــاك تغييرات 
كبيرة على التصميمات، وهذا يعني أن األمر 
 أطـــول بكثير، حتى يكتمل 

ً
سيستغرق وقــتــا

التصميم«.
وقــالــت الــشــركــة فــي خطة كيبيك السنوية 
، إنها تخطط لتقديم 

ً
التي تم إصدارها أخيرا

عطاءات لعقد »التخطيط المؤسسي« لبرنامج 
 .)ZICUP( تـــرقـــيـــة مــجــمــع الــــــــزور الـــمـــتـــكـــامـــل
وأوضــحــت أن تنفيذ العقد سيستغرق ستة 
ــهـــر، وتـــعـــتـــزم طــــرح الــمــنــاقــصــة فـــي مــايــو  أشـ

 
ً
مـــن هـــذا الـــعـــام، الفــتــة إلـــى أنـــه ســيــكــون عــقــدا
ات  بمبلغ إجمالي باستخدام نموذج العطاء

)ممارسة(.
بــيــنــمــا تــقــول خــطــة »كــيــبــيــك« الــســنــويــة إن 
ــرح مــنــاقــصــة ألعــمــال  الــشــركــة تـــهـــدف إلــــى طــ
التخطيط المؤسسي في مايو من هذا العام. 
وتــعــتــقــد مــــصــــادر الـــصـــنـــاعـــة أن الــمــنــاقــصــة 
قــد تــتــأخــر، بسبب اســتــقــالــة مجلس الــــوزراء 

الكويتي.
وقال أحد المصادر: »استقالة مجلس الوزراء 
لها تداعيات كاسحة على مشاريع كبرى في 
قــطــاع التكرير والبتروكيماويات بالكويت، 
وال يوجد سبب لاعتقاد بــأن هــذا المشروع 

 من التأخير والتعطيل«.
ً
سيكون محصنا

خـــال مــعــظــم عـــام 2022، أوقــفــت »كيبيك« 
ــة   لــنــتــائــج دراســ

ً
ــارا ــتـــظـ ، انـ

ً
الـــمـــشـــروع مـــؤقـــتـــا

الجدوى النهائية )DFS( التي أجرتها مجموعة 
Wood Mackenzie لــلــبــحــوث  ــيـــنـــزي  مـــاكـ

واالستشارات ومقرها المملكة المتحدة. 
وذكـــــرت خــطــة الــشــركــة الــســنــويــة، أن عقد 

الـــتـــخـــطـــيـــط الـــمـــؤســـســـي لـــلـــمـــجـــمـــع، والــــــذي 
ــامـــل مــصــفــاة  ــكـ ــم تـ ــاســ  بــ

ً
ــا ــ ــــضـ ــه أيـ ــيــ ــار إلــ ــ ــــشـ ُيـ

البتروكيماويات مــشــروع الـــزور، سيكون له 
نطاق واسع.

وتوقعت أن يكون جــزء مــن العمل بمنزلة 
»إعادة التحقق من DFS الذي تم االنتهاء منه 
ــذ فــي االعــتــبــار نــتــائــج آخــر  ، مــع األخــ

ً
مــســبــقــا

مسح لتوقعات سوق الجوائز، وبالتالي إعادة 
تعيين أفضل بديل يجب مــراعــاتــه للتغذية، 
 تنفيذ الخاصة على نسخة متجددة 

ً
وأيضا

الجدول الزمني«.
ــج مــجــمــع الــبــتــروكــيــمــاويــات  ــ وســـيـــتـــم دمـ
المخطط لــه مــع مصفاة الـــزور، والـــذي يعمل 
على زيادة اإلنتاج، وتبلغ طاقتها اإلنتاجية 
 )ب/ ي(. ومن المتوقع أن 

ً
615000 برميل يوميا

يصل إلى طاقته الكاملة في وقت ما عام 2023.
جدير بالذكر، أنه في نوفمبر 2022 باعت 
مؤسسة الــبــتــرول الكويتية أولـــى شحناتها 
الدولية من النفتا ووقود الطائرات وبضائع 

LSFO من المصفاة. 

36% تراجع تداوالت األفراد في البورصة 
إلى 349.4 مليون دينار

الصناديق والشركات تزيد تعامالتها بنسبة طفيفة وترفع قيمة مشترياتها
● محمد اإلتربي

أكدت قيمة تداوالت شهر يناير الماضي 
حجم الضرر الذي وقع على شريحة األفراد 
وصغار المستثمرين من عمليات التاعب 
التي تقوم بها الشركات والمخالفات التي 
ترتكبها، وما أدت إليه من شطب األسهم من 

مقصورة اإلدراج أو وقفها عن التداول. 
وبــاألرقــام، كشفت بيانات الــتــداول لشهر 
يـــنـــايـــر تــــراجــــع عـــمـــلـــيـــات األفـــــــــراد وقــوتــهــم 
الــشــرائــيــة بنسبة 36 فــي الــمــئــة بقيمة 198 
مــلــيــون ديــنــار، إذ تــراجــعــت تــلــك القيمة من 
547.435 مليون ديــنــار لشهر يناير 2022 
، بسبب شركات 

ً
إلى مستوى 349.426 مليونا

موقوفة منذ أشهر طويلة دون حل لصغار 
المستثمرين، وفي باطن وقف السهم مكافأة 

لمجالس اإلدارت المخالفة. 
وفــــــــي هــــــــذا الـــــــصـــــــدد، شــــــــــددت مــــصــــادر 
استثمارية من مديري صناديق ومحافظ بأن 

شريحة األفراد وصغار المستثمرين هم القوة 
الضاربة في البورصة ومطلوب عدم اإلضرار 
بهم والمحافظة على تلك الشريحة من خال 
تــوفــيــر الــحــمــايــة الـــازمـــة لــهــا، إذ إن توفير 
الحماية ليست بشطب األسهم وتوقيفها عن 
التداول، بل في إيجاد مخارج لهم بالتخارج 
ومعاقبة مجالس اإلدارت المتاعبة أو التي 
ارتكبت المخالفة وقادت بالشركة إلى الوقف 
أو الشطب، هكذا تكون حماية المستثمر من 

المتاعبين والمخالفين. 
وفــي تفاصيل تعامات يناير الماضي، 
فقد بلغت قيمة التعامات الشرائية لذلك 
الشهر 1.052 مليار دينار مقارنة مع 1.289 
مليار لنفس الشهر مــن عــام 2022 بتراجع 
قيمته 237 مــلــيــون ديــنــار بنسبة 18.4 في 

المئة. 
ــفــــعــــت تـــعـــامـــات  ــــي الــــمــــقــــابــــل، ارتــ ــن فـ ــكـ لـ
المؤسسات والشركات صاحبة التوجهات 
االستثمارية طويلة األجــل بشكل طفيف إذ 

ارتفعت قيمة تعاماتها في يناير الماضي 
إلى 211.486 مليون دينار مقارنة مع مستوى 

208.017 مايين أي بنسبة 1.6 في المئة. 
وزادت مشتريات الصناديق االستثمارية 
 زيــــادة طفيفة بنسبة 7.7 فــي المئة 

ً
أيــضــا

من مستوى 43.143 مليون دينار في يناير 
2022 إلــى 46.507 لشهر يناير 2023، فيما 
تراجعت مشتريات المحافظ والصناديق 
بقيمة 27.607 مليون دينار بنسبة تبلغ 8.9 
في المئة، إذ انخفضت من مستوى 308.272 
مايين دينار في يناير 2022 إلى 280.665 

 في يناير الماضي. 
ً
مليونا

وتشير مصادر معنية إلى أن يناير كان 
شهر ترقب لنتائج البنوك وانتظار تقييم 
بعض اإلعانات المالية وتوصيات الشركات، 
ومـــن المنتظر أن تــشــهــد الــمــرحــلــة المقبلة 
عمليات بــنــاء مــراكــز جــديــدة بعد أن اتضح 
شكل الفائدة سواء من المركزي الكويتي أو 
الــفــدرالــي األمــيــركــي، وتلفت مــصــادر معنية 

إلى أن القوى المؤثرة في السوق لن تخرج 
لــلــودائــع ســـواء الــمــحــافــظ او الــصــنــاديــق أو 
 أن مــبــالــغ األفــــراد ليست 

ً
األفــــراد خــصــوصــا

 وعـــوائـــد الـــفـــائـــدة ال تشجعها 
ً
ــدا ــ كــبــيــرة جـ

 لنحو 4 في 
ً
لتجميد أموالها لعام انــتــظــارا

المئة، لكن التباطؤ يأتي في إطــار التحوط 
 لــتــراجــع بــعــض األســـعـــار وشـــراء 

ً
وانـــتـــظـــارا

بعض األسهم عند مستويات منخفضة.
ــلــــى صـــعـــيـــد حــــســــابــــات الــــــتــــــداول فــي  وعــ
الــبــورصــة فــقــد ارتــفــعــت فــي يــنــايــر الماضي 
إلــى 417.276 ألــف حساب مقارنة مع يناير 
الــعــا م الماضي حيث كــانــت 410.980 آالف 
حـــســـاب، وبــلــغــت الــحــســابــات الــنــشــيــطــة في 
يناير الماضي 17.809 ألف حساب مقارنة مع 

20.524 لشهر يناير العام الماضي.
فــيــمــا بــلــغــت الــحــســابــات غــيــر الــنــشــيــطــة 
399.467 ألــف حــســاب مقارنة مــع 390.456 

ألف حساب لشهر يناير من العام الماضي.

»الوسيط« و»بيتك للوساطة« 
و»هيرمس إيفا« األعلى أداء في يناير

● عيسى عبدالسالم
تصدرت شركة الوسيط للوساطة المالية 
ترتيب شركات الوساطة المسجلة في بورصة 
الكويت لألوراق المالية، حيث سجلت المركز 
األول ضمن قائمة األفضل أداء بين نظيراتها 
ــات الـــوســـاطـــة األخــــــرى عـــن أداء يــنــايــر  ــركـ شـ

الماضي.
ووفـــق التصنيف الــجــديــد، الـــذي أصــدرتــه 
البورصة عن أداء يناير الماضي، وفق القيمة 
المتداولة، دون احتساب الصفقات الخاصة 
وجلسة الشراء اإلجباري، جرى تصنيف أداء 
شركات الوساطة وفق القيمة المتداولة ليناير 
الماضي، على الترتيب التالي: شركة الوسيط 
لــألعــمــال الــمــالــيــة، وشـــركـــة بــيــتــك لــلــوســاطــة 
الــمــالــيــة، والمجموعة المالية هيرمس إيفا 
للوساطة، وشركة الوطني للوساطة المالية، 
وشركة األولى للوساطة المالية، وشركة كي 
أي سي للوساطة المالية، وشركة كي الشرق 
للوساطة المالية، وشركة التجاري للوساطة 
الــمــالــيــة، وشــركــة الــشــرق األوســــط للوساطة 

المالية، وشركة كفيك للوساطة المالية.
وقـــالـــت مـــصـــادر مــطــلــعــة لــــ »الـــجـــريـــدة«، إن 
 عــلــى إتــمــام 

ً
شــركــات الــوســاطــة تــعــمــل حــالــيــا

المتبقي مــن عمليات االخــتــيــارات الخاصة 
 لــنــظــام »الــوســيــط 

ً
بترقيتها أنــظــمــتــهــا وفــقــا

المؤهل«، بعد االطــاع على نتائج االختبار 
األخير.

 لــعــمــلــيــة 
ً
ــادر أنـــــــه نـــــظـــــرا ــ ــــصـ ــمـ ــ ــنــــت الـ ــيــ وبــ

التغييرات الكبيرة التي ستجرى على نظام 
التقاص والتسوية خال المرحلة المقبلة من 
عملية تطوير البورصة، فإن هذا الملف يتطلب 
 من التدقيق والتفحيص والتمحيص، 

ً
نوعا

بعدما تم التأكيد على ضــرورة صحة ودقة 
الــبــيــانــات واألرقــــام الــتــي تــخــرج عــن عمليات 
شــركــات الــوســاطــة فــي اخــتــبــارات التسويات 

المالية التي تمت خال الفترة الماضية. 
ولفتت إلــى أنــه بعد استكمال االختبارات 
المتعلقة بالتسويات المالية، وبعدها سيتم 
االنتقال إلى االختبارات المتعلقة بحسابات 
الــتــســويــات مــع الــبــنــوك المحلية والمرتبطة 
بالعمل بنموذج عمل الطرف المقابل المركزي 
المعروف بالـ »ccp«، بعد انتهاء البنوك من 

 لنظام سويفت.
ً
ترقية أنظمتها وفقا

»كامكو إنفست«: ارتفاع هامشي للنمو وسط تفاؤل حِذر
ــدث الــتــقــاريــر الـــصـــادرة  ــ كــشــف أحـ
عــن صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، بعنوان 
مستجدات آفــاق االقتصاد العالمي، 
ــن الـــتـــداعـــيـــات الــمــســتــمــرة الرتـــفـــاع  عـ
مــعــدالت التضخم، ومــا نتج عــن ذلك 
ــائــــدة، هـــــذا إلـــى  ــفــ ــار الــ ــعــ مــــن رفـــــع أســ
جانب الــحــرب الــروســيــة - األوكــرانــيــة 
وانعكاساتها على النمو االقتصادي 

خال عام 2023.
كما قد يؤثر ظهور حاالت إصابة 
جــــديــــدة بــــفــــيــــروس كــــوفــــيــــد- 19 فــي 
الـــصـــيـــن عـــلـــى مـــســـيـــرة الـــتـــعـــافـــي فــي 
الــبــاد، إال ان صــنــدوق النقد الــدولــي 
أكد أن المخاطر المعاكسة قد تراجعت 
مقارنة بالتوقعات السابقة، خاصة في 
ظل الطلب المكبوت الذي يشهده عدد 
من االقتصادات، في حين أن الهبوط 
األسرع لوتيرة التضخم قد يكون من 

.
ً
العوامل اإليجابية أيضا

ونتيجة لذلك، ووفق تقرير صادر 
عن شركة كامكو إنفست، رفع صندوق 
 توقعات نمو 

ً
النقد الــدولــي هامشيا

الناتج المحلي اإلجمالي العالمي لعام 
2023 بمقدار 20 نقطة أساس إلى 2.9 
بــالــمــئــة، إال أنـــه خــفــض تــوقــعــات عــام 
2024 بمقدار 10 نقاط أساس إلى 3.1 
بالمئة. وتم خفض توقعات النمو لكل 
من االقتصادات المتقدمة واألســواق 
ــة واالقـــــتـــــصـــــادات الـــنـــامـــيـــة.  ــئـ ــاشـ ــنـ الـ
وشــهــدت تــوقــعــات نــمــو االقــتــصــادات 
الناشئة واالقتصادات النامية مراجعة 
تــصــاعــديــة بــمــقــدار 30 نــقــطــة أســاس 
لعام 2023، ليصل بذلك معدل النمو 
الــمــتــوقــع إلـــى 4.0 بــالــمــئــة، إال انـــه تم 
خفض توقعات النمو لعام 2024 إلى 

4.2 بالمئة العام المقبل.
مــن جــهــة أخــــرى، شــهــدت تــوقــعــات 
نمو االقــتــصــادات المتقدمة مراجعة 

تــصــاعــديــة بــمــقــدار 10 نــقــاط أســـاس 
لــتــصــل إلــــى 1.2 بــالــمــئــة لـــعـــام 2023 
وخفضها بمقدار 20 نقطة أساس لعام 

2024 لتصل إلى 1.4 بالمئة. 
وراجــــــــع صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي 
توقعات النمو العالمي القتصادين 
كـــبـــيـــريـــن هـــمـــا الــــــواليــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
ــا يــعــكــس  ــمـ ــعــــام 2023 بـ والــــصــــيــــن لــ
توقعات النمو بوتيرة أسرع مما كان 
 في أكتوبر من العام الماضي، 

ً
متوقعا

إذ رفع صندوق النقد الدولي توقعات 
نمو االقــتــصــاد األمــيــركــي بــمــقــدار 40 
نقطة أساس إلى 1.4 بالمئة عام 2023، 
واتبع ذلك مراجعة هبوطية بمقدار 20 
نقطة أساس للنمو عام 2024، ليسجل 
نـــمـــوا بــنــســبــة 1.0 بـــالـــمـــئـــة. وتــشــيــر 
المراجعة التصاعدية لعام 2023 إلى 
اآلثـــار غير المباشرة لمرونة الطلب 

المحلي عام 2022.

مــن جــهــة أخــــرى، تــعــزى المراجعة 
الــهــبــوطــيــة لـــعـــام 2024 إلــــى ارتـــفـــاع 
أســعــار الــفــائــدة الــفــدرالــيــة، والــتــي من 
الــمــتــوقــع أن تــصــل إلـــى ذروتـــهـــا عند 
نحو 5.1 بالمئة عــام 2023. ويتوقع 
صندوق النقد الدولي أن يصل معدل 
ــيــــورو إلــــى 1.6  الــنــمــو فـــي مــنــطــقــة الــ
بالمئة عام 2024 بعد تراجعه إلى 0.7 

بالمئة عام 2023.
وتــعــكــس الـــمـــراجـــعـــة الــتــصــاعــديــة 
لــتــوقــعــات الــنــمــو بـــمـــقـــدار 20 نقطة 
أساس هذا العام إلى انخفاض أسعار 
بيع الطاقة بالجملة، وصدور مزيد من 
التصريحات حول دعم المالية العامة 
لـــلـــقـــوة الـــشـــرائـــيـــة فــــي صــــــورة فـــرض 
ضوابط على أسعار الطاقة وتحويات 
نقدية. إال انــه مــن المتوقع أن يــؤدي 
رفــع البنك المركزي األوروبـــي لسعر 
الفائدة وتآكل الدخول الحقيقية إلى 

موازنة معدل النمو الكلي بصفة عامة.

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

ــد تــــم خـــفـــض تـــوقـــعـــات الــنــمــو  ــ وقـ
ــرق األوســــــــط وشـــمـــال  ــشــ لــمــنــطــقــة الــ
إفريقيا بمقدار 40 نقطة أساس إلى 

3.2 بالمئة لعام 2023 ورفعها بمقدار 
20 نقطة أساس إلى 3.5 بالمئة لعام 
2024. ويعزى خفض توقعات النمو 
لعام 2023 بصفة رئيسية إلى خفض 
 التفاقية »أوبـــك« 

ً
إنــتــاج النفط وفــقــا

وحلفائها، إال أن النمو غير النفطي 
 على األرجح.

ً
قد يظل مرنا

أخبار الشركات

 
ً
»ع العقارية« تتلقى عرضا

لشراء أحد عقاراتها االستثمارية
 لشراء أحد عقاراتها االستثمارية 

ً
تلقت الشركة العربية العقارية عرضا

 بتقييم ودراســة العرض المقدم التخاذ 
ً
بمنطقة الفروانية، وتقوم حاليا

.
ً
 أن األثر المالي سيتم تحديده الحقا

ً
اإلجراءات الازمة، علما

 و3% منحة 
ً
»وربة«: توزيع 3% نقدا

بلغت أرباح بنك وربة 19.28 مليون دينار بواقع 7.38 فلوس خال 
 بقيمة 

ً
الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، مقابل تحقيقه أرباحا

15.96 مليون ديــنــار بما يــعــادل 6.02 فلوس للسهم فــي عــام 2021، 
وأوصــى مجلس ادارة البنك بتوزيع أربــاح نقدية بواقع 3 في المئة 

 و3 في المئة منحة عن أداء العام الماضي.
ً
نقدا

 و5% منحة 
ً
»الخليج«: توزيع 10% نقدا

 
ً
 بقيمة 61.8 مليون دينار بواقع 19.45 فلسا

ً
حقق بنك الخليج أرباحا

 بلغت 42.1 مليون دينار 
ً
للسهم خــال عــام 2022، مقابل تحقيقه أربــاحــا

 للسهم خال عام 2021، وأوصى مجلس إدارة البنك 
ً
بما يعادل 13.33 فلسا

 و5 في المئة منحة عن اداء 
ً
بتوزيع أربــاح نقدية بواقع 10 في المئة نقدا

العام 2022.
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»المتحد - البحريني« يربح 204 ماليين دوالر بالربع األخير بـ 2022
توصية بتوزيع أرباح نقدية 2.5 سنت لكل سهم

ــــي الــمــتــحــد  ــلـ ــ ــك األهـ ــنـ ــبـ ســـجـــلـــت مـــجـــمـــوعـــة الـ
 صـــافـــيـــة قــيــاســيــة عـــائـــدة 

ً
ــا ــ ــاحـ ــ - الــبــحــريــنــي أربـ

لمساهميها بلغت 203.9 ماليين دوالر خالل الربع 
األخــيــر مــن عــام 2022، بارتفاع بلغ 30.2 بالمئة 
مقارنة بنفس الربع من عام 2021، الذي بلغ 156.6 

مليون دوالر. 
وتعد األربــــاح الصافية المحققة خــالل الربع 
الــرابــع مــن عـــام 2022 أعــلــى أربــــاح ربعية معدلة 
تحققها المجموعة مــنــذ تأسيسها عـــام 2000. 
وتأتي هذه النتائج القوية مدعومة بشكل أساسي 
ــزيــــادة فـــي الـــدخـــل الــتــشــغــيــلــي وانـــخـــفـــاض في  بــ
المخصصات المرصودة، وترجع إلى مبادرة البنك 
في اتباع نهج محافظ ونظرة مستقبلية تحوطية 

خالل الربع السابق في تدعيم مخصصاته.
وارتــفــع الــعــائــد األســاســي والمخفض للسهم 
إلـــى 1.6 ســنــت خـــال الــربــع الـــرابـــع مــن عـــام 2022 
مقارنة بـ 1.2 سنت في الربع الرابع من عام 2021. 
كما بلغ مجموع الدخل الشامل العائد لمساهمي 
المجموعة خالل الربع الرابع من عام 2022 نحو 
113.5 مليون دوالر )الــربــع الــــرابــــع/2021: 147.5 

مليونا، بانخفاض 23.0 بالمئة(. 
 خالل 

ً
وقد كان األداء التشغيلي األساسي قويا

هذا الربع، حيث بلغ صافي دخل الفوائد 242.5 

مــلــيــونــا فـــي الـــربـــع الـــرابـــع مـــن عـــام 2022 )الــربــع 
الــرابــع/2021: 227.6 مليونا، بزيادة 6.6 بالمئة(، 
مما دعم إجمالي الدخل التشغيلي بشكل ملموس، 
ليصل إلى 341.4 مليونا في الربع الرابع من عام 
2022 )الربع الــرابــع/2021: 282.7 مليونا، بزيادة 

20.7 بالمئة(.
يشار إلى أنه سيبدأ دمج النتائج المالية للبنك 
األهلي المتحد للربع الرابع من عام 2022 والتي 
تلي تاريخ االستحواذ الفعلي من قبل بيت التمويل 
الكويتي )ش. م. ك. ع( مــع نتائج بيت التمويل 
الكويتي المجمعة لــعــام 2022 حسب المعايير 

الدولية إلعداد التقارير المالية المطبقة.
وقد أعلن »األهلي المتحد« )ش. م. ب( تحقيق 
أرباح صافية عائدة لمساهمي المجموعة - بعد 
استثناء حصص األقلية - بلغت 546.1 مليونا 
لكامل عــام 2022، بانخفاض قـــدره 10.1 بالمئة 
عن أرباح عام 2021، والتي بلغت 607.2 ماليين، 
وذلك بسبب الزيادة في المخصصات االحترازية 
االستثنائية وغــيــر الــمــتــكــررة، الــتــي تــم خصمها 
من أرباح »األهلي المتحد« السابقة إلتمام عملية 
االستحواذ وغير القابلة للتجميع المحاسبي أو 
التوزيع إلى مساهمي بيت التمويل الكويتي )ش. م. 
ك. ع( وفق قواعد المحاسبة الدولية الحاكمة لذلك، 

وقد بلغت هذه المخصصات 160.2 مليونا خالل 
الربع الثالث من عــام 2022. وبلغ كل من العائد 
األساسي والمخفض للسهم لعام 2022 نحو 4.5 

سنتات، مقابل 5.1 سنتات عام 2021.
ــلـــغ مـــجـــمـــوع الــــدخــــل الـــشـــامـــل الـــعـــائـــد  ــا بـ كـــمـ
لمساهمي المجموعة خالل عام 2022 نحو 261.2 
مليونا )2021: 641.3 مليونا، بانخفاض 59.3 
بالمئة(. وبلغ صافي دخل الفوائد 909.1 ماليين 
خالل عام 2022 )2021: 871.8 مليونا، بزيادة 4.3 

بالمئة(، وذلــك بفضل الــزيــادة في حجم األصــول 
المدرة للفوائد. وبلغ إجمالي الدخل التشغيلي 
1.236.9 مــلــيــون دوالر خـــالل عـــام 2022 )2021: 
1.108.9 مليون، بزيادة 11.5 بالمئة(. وعلى ضوء 
ذلــك، فقد رفــع مجلس اإلدارة توصيته للجمعية 
العامة للبنك بالموافقة على توزيع أرباح نقدية 

على المساهمين بواقع 2.5 سنت لكل سهم.
 على هــذه النتائج، قــال نائب رئيس 

ً
وتعليقا

مجلس اإلدارة في »األهلي المتحد« محمد الغانم: 
»رغــم الظروف االقتصادية الصعبة الناتجة عن 
استمرار الصراع الروسي - األوكراني، والضغوط 
التضخمية الدولية، وتباطؤ االقتصاد العالمي، 
والتقلبات المستمرة فــي األســــواق المالية، فقد 
حقق البنك األهلي المتحد نتائج ممتازة خالل عام 
2022، حيث ارتفع إجمالي دخله التشغيلي بنسبة 
11.5 بالمئة، مما يبين متانة وقوة نموذج أعمال 
البنك في جميع األسواق التي تغطيها المجموعة، 

وسالمة نهجها في إدارة المخاطر.
وإذا تم تحييد تأثير المخصصات االستثنائية 
اإلضافية غير المتكررة التي تم رصدها في الربع 
الثالث من عام 2022 بقيمة 160.2 مليونا كجزء من 
خطة إدارة الربحية المستقبلية والممولة بالكامل 
من أرباح غير قابلة للتجميع، أو التوزيع حسب 

معايير المحاسبة الدولية، فقد حققت المجموعة 
 مالية نفتخر بها خالل عام 2022، حيث بلغ 

ً
نتائجا

صافي الربح بعد الضريبة 706.3 ماليين، بزيادة 
16.3 بالمئة، مقارنة بالعام السابق، ليحقق البنك 
بــذلــك ثــانــي أعــلــى صــافــي ربــح بعد الضريبة في 
تاريخه«. وختم حديثه: »تم بحمد الله استكمال 
صفقة االستحواذ من قبل بيت التمويل الكويتي 
في شهر نوفمبر 2022، وهي تشّكل محطة مهمة 
وعـــالمـــة فـــارقـــة فـــي مــســيــرة تــطــور الــبــنــك األهــلــي 
المتحد، حيث إنها شاهد على قوة مركزه وأدائه 
المالي والقيمة الكبيرة التي أضافها لمساهميه 
، حيث إنه بموجب هذه الصفقة، 

ً
على مدى 23 عاما

قد تم تقييم »األهلي المتحد« عند 10.7 مليارات 
دوالر، وهو ما يحقق معدل عائد داخلي بلغ حوالي 
 لمساهمي »األهلي المتحد« 

ً
17.0 بالمئة سنويا

.  كما مثلت هذه الصفقة فرصة 
ً
على مدى 23 عاما

تخارج مجزية بمعدل مضاِعف لربحية السهم بلغ 
16.6 مرة ومعدل سعر للسهم إلى قيمته الدفترية 
بلغ 2.5 مرة، كما أنها ستوفر اإلطار إلنشاء كيان 
مصرفي رائــد في مجال الخدمات المتوافقة مع 
الشريعة اإلسالمية على مستوى المنطقة، ونقطة 
انطالق لتحقيق المزيد من تطلعات كل المساهمين 

إن شاء الله«.

محمد الغانم

خسائر أسهم »أداني« تقفز إلى 107 مليارات دوالر
تــم تعليق الـــتـــداول، أمـــس، في 
ــــرى ضــمــن  ــ ــات أخـ ــركــ أســـهـــم 5 شــ
إمبراطورية األعــمــال المحاصرة 
لرجل األعمال غواتام أداني بعد أن 
هوت أسعارها مع بدء التداوالت.

وأظــــــهــــــرت بــــيــــانــــات بــــورصــــة 
 Adani« ــن ــ ــــال مــ بــــومــــبــــاي أن كــ
 Adani ، و» »Green Energy
 ،»Adani Total Gas«و ،»Ports
و»Adani Transmission«، كانت 
جميعها متراجعة بعد انخفاضها 
بنسبة 10 في المئة، فيما أوقفت 
 Adani« ــداوالت عــلــى أســـهـــم ــ ــتـ ــ الـ
Wilmar«، بعد تجاوزها نسبة 5 

في المئة.
وخــســرت أعــمــال رجــل األعمال 
ــمــــع 107  ــل مــــجــ ــكــ الـــــهـــــنـــــدي بــــشــ

مليارات دوالر في أسبوع واحد، 
ــــدة مــن أكــبــر الخسائر  وهـــي واحـ
األســبــوعــيــة لــمــجــمــوعــة تــجــاريــة 
فـــي الـــتـــاريـــخ، بــعــد أن هـــز تقرير 
 Hindenburg« صـــادر عــن شركة
Research« إمبراطوريته، وأجبره 
على سحب بيع األسهم في الساعة 
ــعـــل بعض  الـــحـــاديـــة عــــشــــرة، وجـ
المقرضين يرفضون بيعه األوراق 

المالية كضمان.
وشــهــد »أدانـــــــي«، الــــذي أصبح 
الــعــام الــمــاضــي ثــانــي أغــنــى رجل 
فــــي الـــعـــالـــم بــــثــــروة تـــقـــدر بـــــ 147 
 في 

ً
 حــادا

ً
مليار دوالر، انخفاضا

ثروته الشخصية بنحو 57 مليار 
دوالر، منذ أن اتهمت »هيندنبورغ« 
ــه بـــاالحـــتـــيـــال لــتــضــخــيــم  ــاتـ شـــركـ

اإليرادات وأسعار األسهم.
وفي مفاجأة، ألغى مجلس إدارة 
»أداني غروب« الطرح العام األولي 
لشركة »أداني إنتربرايزس«، والذي 
جمع 2.4 مليار دوالر من مبيعات 

األسهم لحماية المستثمرين.
أصبحت االضــطــرابــات قضية 
ــام الـــمـــشـــرعـــيـــن  ــ ــيـ ــ ــع قـ ــ ــة مــ ــيــ ــنــ وطــ
بــتــعــطــيــل الـــبـــرلـــمـــان لــلــمــطــالــبــة 
بإجابات من حكومة رئيس الوزراء 
ناريندرا مودي، بالنظر إلى مدى 
ارتباط أعمال »أدانـــي غــروب« من 
المواني إلى الطاقة بخطط النمو 
في البالد. وبات القلق الكبير الذي 
يلوح فــي األفـــق حــول التكتل هو 
أن المقرضين واألطــراف المقابلة 
األخرى تبدأ في تقليص تعرضها 

للمجموعة، بينما تنتشر مخاوف 
ــرى مــن  ــ ــ ــــدوى إلـــــى أجــــــــزاء أخـ ــعـ ــ الـ

األسواق.
وفيما دحضت شركة »أدانــي« 
االتهامات، وقال الملياردير نفسه 

في خطاب عبر الفيديو الخميس 
إن عرض األسهم الملغى لن يكون 
لـــه أي تــأثــيــر عــلــى الــعــمــلــيــات، ال 
تظهر عمليات البيع أي عالمات 
ــــت أســهــم  ــرقـ ــ ــــع. وغـ ــــراجـ ــتـ ــ ــلـــى الـ عـ

 »Adani Enterprises Ltd« شركة
فــي خسائر وصلت نسبتها إلى 
30 في المئة أمس، بعد أن تكبدت 
خسائر بنسبة 28 فــي المئة في 

الجلسة السابقة.

وفـــي أحـــد الــدالئــل على كيفية 
تغير تصورات المخاطر بسرعة، 
تـــوقـــفـــت وحــــــــدات تـــابـــعـــة لــبــنــكــي 
»كريدي سويس«، و«سيتي غروب« 
عــن قــبــول بعض األوراق المالية 
ــادرة عــــن شــــركــــات »أدانـــــــي«  ــ ــــصـ الـ
كضمان لقروض الهامش للعمالء 
األثرياء. فيما طلب البنك المركزي 
الهندي مــن المقرضين تفاصيل 
تعرضهم للتكتل المثقل بالديون، 
 لــمــا نقلته »بــلــومــبــرغ« عن 

ً
وفـــقـــا

مصادر، واطلعت عليه »العربية.
نت«.

 Hindenburg« واتهمت شركة
ــبـــوع الــمــاضــي  Research«، األسـ
مـــجـــمـــوعـــة »Adani« بــالــتــالعــب 
بالسوق واالحــتــيــال المحاسبي، 

مــدعــيــة أن شــبــكــة مـــن الــكــيــانــات 
الوهمية الخارجية التي تسيطر 
عليها عائلة أدانـــي فــي الــمــالذات 
الضريبية تم استخدامها لتسهيل 
الــفــســاد وغسيل األمــــوال وسرقة 

دافعي الضرائب.
 هــذه 

ً
وقــــد نــفــى الــتــكــتــل مـــــــرارا

الـــمـــزاعـــم، ووصــــف الــتــقــريــر بــأنــه 
»مــزيــف«، وهــدد باتخاذ إجــراءات 

قانونية.
وقال أداني: »أساسيات شركتنا 
قــــويــــة، ومـــيـــزانـــيـــتـــنـــا الــعــمــومــيــة 
ــــول قــويــة. بمجرد  صحية واألصـ
ــنــــراجــــع  اســــــتــــــقــــــرار الــــــــســــــــوق، ســ
إستراتيجيتنا لسوق رأس المال«.
)العربية نت(

»الوطني« يشارك في معرض »توظف بعد 
أدائك الخدمة الوطنية العسكرية«

نظمته وزارة الدفاع للشباب الخريجين من المجندين
 مــنــه بــأهــمــيــة دعـــم فئة 

ً
إيــمــانــا

ــــرص الــعــمــل  الـــشـــبـــاب وتـــوفـــيـــر فـ
المناسبة لهم بالقطاع المصرفي 
والــــمــــالــــي، شـــــــارك بـــنـــك الـــكـــويـــت 
الــوطــنــي فــي الــمــعــرض الوظيفي 
»توظف بعد أدائك الخدمة الوطنية 
ــذي نظمته هيئة  الــعــســكــريــة«، الــ
الخدمة الوطنية العسكرية التابعة 
لوزارة الدفاع، لمساعدة من أنهى 
خدمته العسكرية من الشباب لبدء 

حياتهم المهنية.
وعقد المعرض على مدى يوم 
واحــد، وشهد استعراض العديد 
مــن الــجــهــات الــوظــائــف الــشــاغــرة 
للخريجين مــن المجندين الذين 
يتمتعون بالمسؤولية واالنضباط 
والــمــهــارات والقيم العالية، التي 
رست في نفوسهم أثناء تأديتهم 

ُ
غ

للخدمة الوطنية.
وبــهــذه المناسبة، قــال المدير 
العام للموارد البشرية للمجموعة 
عـــمـــاد الـــعـــبـــالنـــي: »نـــحـــن ســعــداء 
بـــالـــمـــشـــاركـــة فــــي هـــــذا الــمــعــرض 
الوظيفي المهم الــذي يهدف إلى 
فتح الــمــجــال أمـــام أبنائنا الذين 
أنهوا خدمتهم العسكرية، وتوفير 
أفـــضـــل الــــفــــرص الـــوظـــيـــفـــيـــة لــهــم 
لــالرتــقــاء بهم فــي سلم الوظائف 
المخصصة لخدمة الوطن في كل 

المجاالت االقتصادية«.
ــــي إلـــــــــى أن  ــــالنـ ــبـ ــ ــعـ ــ وأشـــــــــــــار الـ
ــعـــرض يــشــكــل أداة حــقــيــقــيــة  ــمـ الـ
لتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية 
فـــــي مـــخـــتـــلـــف قــــطــــاعــــات الـــعـــمـــل 
 مـــع اإلطــــار 

ً
ومـــجـــاالتـــه، تــمــاشــيــا

االستراتيجي والشامل لتوظيف 
الكويتيين الذي يتوافق مع رؤية 

 .2035
وأضاف أن »الوطني« باعتباره 
أكــبــر مؤسسة مالية فــي الكويت 
يــواصــل تكريس موقعه الــريــادي 
بين كل مؤسسات القطاع الخاص 
من حيث توظيف العمالة الوطنية، 
إذ دأب الـــبـــنـــك عـــلـــى اســتــقــطــاب 
ــريـــة وتـــدريـــبـــهـــا  ــبـــشـ ــات الـ ــاقــ ــطــ الــ
وصقل مهاراتها وتأهيلها للعمل 

المصرفي.
ــــدد عــلــى أن اســتــراتــيــجــيــة  وشـ
»الـــوطـــنـــي« فـــي الــتــوظــيــف ترتكز 
ــفـــرص  ــلـــى الــــتــــنــــوع وتــــكــــافــــؤ الـ عـ
وجذب أفضل المواهب وتدريبهم 
ــم ومـــهـــاراتـــهـــم  ــهــ ــدراتــ وتـــنـــمـــيـــة قــ
بأفضل الــبــرامــج، حتى يتمكنوا 
مــن بــنــاء مــســيــرة مهنية ناجحة 
تــســاعــدهــم عــلــى تـــبـــوؤ مــنــاصــب 
قيادية داخل البنك في المستقبل، 
وهــــو مـــا يــجــعــل »الـــوطـــنـــي« جهة 

العمل المفضلة في القطاع الخاص 
بين أوســــاط الكويتيين حديثي 
التخرج، كما يتمتع البنك بأعلى 
مـــعـــدالت االحــتــفــاظ بالموظفين 
الكويتيين. وذكــر أن »الوطني« ال 
يقدم مجرد فــرص وظيفية فقط، 
 
ً
 وظيفيا

ً
 ومستقبال

ً
بل يوفر مسارا

 بــمــا يــتــمــّيــز بـــه مـــن مـــوارد 
ً
ــدا ــ واعــ

وبرامج تدريبية احترافية تواكب 
المعايير العالمية، وتساهم في 

صقل مهارات وكفاءات الشباب.
وتــعــمــل الــمــعــارض الوظيفية 
التي يشارك فيها »الوطني« على 
فتح قنوات للتواصل المباشر بين 
شركات القطاع الخاص والباحثين 
عن العمل، باإلضافة إلى تشجيع 
الخريجين على االنخراط في سوق 
العمل، مع سعيه نحو نشر ثقافة 
الــعــمــل فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص بين 
الشباب الكويتيين، واستقطاب 
ــقـــطـــاع  ــنـــهـــم إلـــــــى الـ الـــــكـــــفـــــاءات مـ

المصرفي.

ويــلــتــزم الــبــنــك بتوفير بــرامــج 
تدريبية للخريجين والطلبة من 
الــكــوادر الوطنية الشابة، لمدهم 
بالخبرات والمعلومات المهنية 
والــتــدريــبــات العملية وإعــدادهــم 
بشكل محترف للدخول في معترك 
سوق العمل، إذ يعد »الوطني« من 

أكــبــر جــهــات الــقــطــاع الــخــاص في 
 لفئة الشباب.

ً
الكويت دعما

ــنــــك فــي  ــبــ ــــود الــ ــهـ ــ وتـــلـــتـــقـــي جـ
ــاءات الــوطــنــيــة  ــفــ ــكــ اســـتـــقـــطـــاب الــ
بخططه التطويرية والتدريبية 
الساعية إلى االستثمار بالكوادر 
الــوطــنــيــة، وإعــــداد جــيــل مصرفي 
واعــــــد، كــمــا يـــحـــرص الــبــنــك على 
ــة مــــــن الـــــــــــدورات  ــلـ ــلـــسـ ــم سـ ــديــ ــقــ تــ
التدريبية والــبــرامــج األكاديمية 
الــمــحــتــرفــة، بـــاعـــتـــبـــاره مـــن رواد 
المؤسسات المصرفية في الكويت 
ت تنظيم برامج تدريب 

ّ
التي تبن
للشباب. عماد العبالني

لقطة جماعية

»المال« و»إنجاز« تجددان شراكتهما
ــــال،  ــمـ ــ ــة الـ ــوعــ ــمــ ــجــ جـــــــــــددت مــ
ــدة  ــ ــرائــ ــ مـــجـــمـــوعـــة األعــــــمــــــال الــ
ــتـــصـــاصـــات،  والـــمـــتـــنـــوعـــة االخـ
والتي تعمل في القطاع الخاص 
وتــتــخــذ مــن الــكــويــت مــقــرا لها، 
مـــذكـــرة تــفــاهــم لــلــســنــة الــرابــعــة 
على التوالي مع جمعية إنجاز 
الــــكــــويــــت، وهــــــي مـــنـــظـــمـــة غــيــر 
حــكــومــيــة وغــيــر ربــحــيــة، تعمل 
على دعــم المسيرة التعليمية 
والــمــهــنــيــة لــلــشــبــاب الــكــويــتــي 
الطموح نحو مستقبل مشرق، 
وتم توقيع المذكرة خالل حفل 
خـــاص أقــيــم مـــؤخـــرا فـــي المقر 
الـــرئـــيـــســـي لـــمـــجـــمـــوعـــة الـــمـــال، 
بحضور الرئيسة االستراتيجية 
لــمــجــمــوعــة الـــمـــال دانــــــة الـــمـــال، 
والــرئــيــســة التنفيذية لجمعية 

إنجاز الكويت ليلى المطيري.
وتـــــــطـــــــبـــــــيـــــــقـــــــا لــــــســــــيــــــاســــــة 
مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا االجــــتــــمــــاعــــيــــة، 
جددت مجموعة المال شراكتها 
االستراتيجية مع جمعية إنجاز 
الكويت لدعم مساعي األخيرة 
في عام 2023 الهادفة إلى تعزيز 
دور الشباب الكويتيين في بناء 
ت  مستقبل مــشــرق لــهــم، وجـــاء
مـــســـاهـــمـــات الـــمـــجـــمـــوعـــة عــلــى 
نحو مساعدات متنوعة تشمل 
مــنــتــجــات لـــدعـــم االحـــتـــيـــاجـــات 
اللوجستية للجمعية، وكذلك 
ــم الـــخـــدمـــات اإلداريـــــــــة لـــدى  ــ دعـ
ــــق تـــوفـــيـــر  ــريـ ــ »إنـــــــجـــــــاز« عـــــن طـ
مــجــمــوعــة حــلــول ومــســتــلــزمــات 
مكتبية وإدارية، إضافة إلى عدد 
آخــر مــن الخدمات والمنتجات 
ــتـــي مــــن شـــأنـــهـــا تـــعـــزيـــز دور  الـ
جـــمـــعـــيـــة إنــــــجــــــاز فــــــي تــنــفــيــذ 

مهامها. 
وفــــي تــعــلــيــق لــهــا عــلــى هــذا 
الــحــدث، قــالــت الــمــال: »يسعدنا 
أن نعلن عــن تــجــديــد شراكتنا 
االستراتيجية مع جمعية إنجاز 

الــكــويــت لــدعــم الـــكـــوادر الشابة 
الــكــويــتــيــة، وتــعــد مساهماتنا 
المتواصلة من مختلف شركات 
قطاعات أعمالنا في المجموعة 
انعكاسا اللتزامنا بدعم وتعزيز 
دور مؤسسات النفع العام في 
ــــدرات  الـــكـــويـــت نـــحـــو تـــطـــويـــر قـ
الشباب الكويتي لمساعدتهم 
على بناء مستقبل أفضل خالل 
مسيرتهم التعليمية والعملية، 
كما نتطلع إلــى توسيع شبكة 
شــــراكــــاتــــنــــا مـــــع الـــمـــؤســـســـات 
والمنظمات التعليمية الرائدة 
في الكويت التي تدعم مواهب 
ــابـــات  ــبـــاب والـــشـ ــمــــوح الـــشـ وطــ

الكويتيين«.
من جانبها، قالت المطيري: 
ــــن فــــــخــــــورون بـــشـــراكـــتـــنـــا  ــــحـ »نـ
االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــنـــاجـــحـــة مــع 
مجموعة المال للعام الرابع على 
الـــتـــوالـــي. عــلــى مــــدار الــســنــوات 
الــمــاضــيــة، حــصــلــنــا عــلــى دعــم 
ــمــــال، مــن  ــن مــجــمــوعــة الــ قـــيـــم مــ
خــــــالل مـــســـاهـــمـــاتـــهـــا الـــفـــعـــالـــة 
بشكل كبير في نجاح مساعينا 
ات الوطنية الشابة  لدعم الكفاء
وتطوير برامج التدريب المهني 
لــمــســتــقــبــل الـــشـــبـــاب الــكــويــتــي، 
وكــلــنــا أمـــل أن يحقق تعاوننا 
المتجدد عام 2023 المزيد من 

التقدم والنجاح لمساعينا في 
بناء جيل جديد من شباب الغد 
قـــادر عــلــى مــواجــهــة التحديات 
ــاء مـــســـتـــقـــبـــل واعـــــــــد لــهــم  ــ ــنــ ــ وبــ

ولبلدهم الكويت«.
دعم الكوادر الوطنية الشابة 
ــتــــجــــزأ مـــــن ســـيـــاســـة  جـــــــزء ال يــ
الـــــمـــــســـــؤولـــــيـــــة االجــــتــــمــــاعــــيــــة 
ــال، ومــــــن هــنــا  ــ ــمـ ــ لـــمـــجـــمـــوعـــة الـ
تلتزم مجموعة الــمــال بــدورهــا 
فــــي الـــمـــســـؤولـــيـــة الــمــجــتــمــعــيــة 
ــات  ــة وتـــــــطـــــــويـــــــر فـــــئـــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ لـ
الــمــجــتــمــع بــمــخــتــلــف الــوســائــل 
الــهــادفــة لبناء مستقبل أفضل 
ــاون  ــعـ ــتـ ــــن خــــــالل الـ لـــلـــكـــويـــت مـ
الــفــعــال مـــع مــخــتــلــف مــنــظــمــات 
ــات  ــمــــؤســــســ ــام والــ ــ ــعــ ــ ــع الــ ــفــ ــنــ الــ
التعليمية والتدريبية الرائدة 
ــبـــرنـــامـــج  ــكــــويــــت مـــثـــل الـ ــي الــ ــ فـ
ــاز  الــــتــــدريــــبــــي لـــجـــمـــعـــيـــة إنــــجــ
الــكــويــتــيــة، إضـــافـــة إلــــى تــقــديــم 
الــمــنــح الـــدراســـيـــة لــطــالب كلية 
الكويت للعلوم والتكنولوجيا، 
وتعكس هذه المبادرات حرص 
مجموعة المال على االستثمار 
فـــي تــطــويــر وتــمــكــيــن مـــهـــارات 
الشباب والــشــابــات الكويتيين 
لمساعدتهم في بناء مستقبلهم 
وتهيئتهم لمواجهة تحديات 

المستقبل.

ليلى المطيري ودانة المال

KIB | The STADIUM و»سافكس« يختتمان المرحلة األولى من KIB
اختتم بنك الكويت الــدولــي )KIB(، أمــس، أول 
 
ً
مرحلة من بطولة KIB | The STADIUM، متوجا

الــفــائــزيــن فــي نــهــائــيــات ريــاضــة الــبــادل الشائقة 
لعمالقة مجلس التعاون الخليجي، بعد 5 أيام 
ــتــــراف الــريــاضــي  مــتــواصــلــة مـــن الــحــمــاس واالحــ
الذي شهدته ساحة المالعب، في الحدث األضخم 
واألول مــن نوعه على مستوى المنطقة، والــذي 
نظمته شركة سافكس، تحت رعاية KIB كجزء من 
جهوده لالرتقاء بالثقافة والفعاليات الرياضية في 
الكويت، تحت مظلة برنامجه الشامل للمسؤولية 

االجتماعية. 
 KIB | The وكانت المرحلة األولــى من بطولة
STADIUM انطلقت فــي 25 يــنــايــر، ضــمــن حفل 
افتتاح ضخم دشن أول جــوالت منافسة البادل، 

تحت إشــراف اتحاد البادل الكويتي، واستمرت 
المباريات على مدار 5 أيام. وبعد منافسات حامية 
في المباريات النهائية، تم تتويج عمر بهروزيان 
وعبدالله أهلي من اإلمارات بالمركز األول في فئة 
الرجال، وفاطمة النبهانية وسارة عبدالمجيد من 

سلطنة عمان بالمركز األول في فئة النساء.
ــرت فيها مــســاعــد مــديــر- إدارة  وفـــي كلمة عــبَّ
الــتــســويــق ووحـــــدة االتـــصـــال الــمــؤســســي، مـــروة 
مــعــرفــي، نــيــابــة عـــن الــبــنــك، عـــن بــالــغ ســعــادتــهــا 
بما حققته المرحلة األولـــى مــن نتائج إيجابية 
على جميع األصــعــدة، مشيرة إلــى التفاعل غير 
المسبوق على مواقع التواصل االجتماعي، وكذلك 
المشاركة الكبيرة والحضور الــالفــت للجمهور 
ــر الـــذي يـــدل على نــجــاح هذه  والمتفرجين، األمـ

المبادرة المجتمعية الفريدة من نوعها، وتحقيقها 
لألهداف التنموية واألثر االجتماعي الذي بنيت 
عــلــى أســــاســــه، ونــظــمــت بـــرؤيـــة مــشــتــركــة تــؤمــن 
بأهمية تلك األهداف، والسعي بكل تفاٍن للوصول 
إليها بما يصب في مصلحة المجتمع الكويتي 

وشبابه الطامح.
كما توجهت بالشكر لـ »سافكس«، لما يقدمونه 
من دعم، من خالل تنظيمهم للحدث بهذه الجودة 
 KIB | The ومتابعتهم لضمان استمرار فعاليات
STADIUM بهذا المستوى المشّرف وهذه المعايير 
الراقية والــدولــيــة، كما شكرت Food Buzz على 
إحيائهم ساحة مشاريع المأكوالت والمشروبات 
الصغيرة بخلق مجتمع يــشــارك وقــتــه فــي دعم 

تلك المشاريع.
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خبريات

فيلم قصير ينقل حقوق 
اإليرانيات إلى »األوسكار«

جولة غنائية لبيونسي
في أوروبا وأميركا الشمالية

م  »األوسكار اإلسبانية« تكرِّ
الفرنسية جولييت بينوش

مع قصة تتمحور حول 
أحالم فتاة إيرانية في 
السادسة عشرة تخلع 

 
ً
حجابها في أوروبا هربا

من القيود المفروضة 
في بالدها، ُيتوقع أن 

يستقطب الفيلم القصير 
»الحقيبة الحمراء«، 

اهتمام كثيرين خالل 
مهرجان األوسكار في 

هوليوود.
ويشارك الفيلم، 

الذي أخرجه وأنتجه 
اللوكسمبورغي سيروس 
نشواد، المولود لوالدين 
ا من الثورة اإلسالمية  فرَّ

في إيران سنة 1979 حين 
، في المنافسة 

ً
كان طفال

النهائية مع أربعة أعمال 
أخرى للفوز بجائزة 

أفضل فيلم قصير.
مصير »مجنون« لم يكن 

نشواد وأعضاء فريقه 
يتوقعونه عند تصوير 
هذا الفيلم، الممتد على 

17 دقيقة مع حوارات 
بسيطة، مطلع 2021 في 

مطار لوكسمبورغ.
وبعد أقل من عامين، 

بات العمل تحت الضوء 
منذ مقتل الشابة مهسا 

أميني، إثر اعتقالها لدى 
شرطة األخالق بتهمة 

عدم االلتزام بقواعد 
اللباس المتشددة.

 )أ ف ب(

أعلنت النجمة األميركية 
بيونسي، أمس األول، 
جولة غنائية مرتقبة 

لها في أوروبا وأميركا 
الشمالية بين مايو 

وسبتمبر ترمي إلى 
الترويج أللبومها 

)رينيسانس(، وذلك 
قبل أيام على حفلة 

توزيع جوائز »غرامي« 
الموسيقية التي حظيت 

فيها المغنية بالعدد 
األكبر من الترشيحات.

وتتضمن جولة بيونسي 
حفالت في مختلف أنحاء 
أوروبا بين 10 مايو حتى 
27 يونيو، ثم في الواليات 

المتحدة وكندا بين 8 
يوليو و27 سبتمبر. 

وأشار بيان للمغنية إلى 
أن هذه الحفالت »تشكل 

أول جولة غنائية منفردة 
لها تحييها منذ أكثر من 

ست سنوات«.
)أ ف ب(

م الممثلة الفرنسية  كرَّ
ُ
ت

جولييت بينوش في 
11 فبراير خالل جوائز 

»غويا«، أو األوسكار 
اإلسبانية، إذ ستنال 

 لـ »مسارها 
ً
مكافأة تقديرا

االستثنائي«، على ما 
أعلنت أكاديمية السينما 

اإلسبانية.
وتنال الممثلة )58 

( والحائزة جائزة 
ً
عاما

أوسكار سنة 1996 عن 
»ذي إنغلش بايشنت« 

ألنطوني مينغيال، جائزة 
»غويا دولية« خالل 

الحفلة التي تستضيفها 
مدينة إشبيلية في جنوب 

البالد.
خالل مسيرتها الممتدة 

، شاركت 
ً
ألربعين عاما

بينوش في أفالم عدة، 
بينها: »ذي أنبيرابل 
اليتنس أوف بيينغ« 

و»ذي إنغلش بايشنت«، 
الذي نالت عنه أوسكار 

في فئة أفضل ممثلة بدور 
ثانوي.

)أ ف ب(

الجزاف: نحتاج إلى إتقان فنون الحوار حتى ننجح في حياتنا
خالل ورشة نظمها »الوطني للثقافة« في مكتبة الكويت الوطنية

ــنـــي لــلــثــقــافــة  نـــظـــم الــمــجــلــس الـــوطـ
والــفــنــون واآلداب ورشـــة بــعــنــوان »فن 
الــحــوار«، قدمها د. بسام الــجــزاف في 

مكتبة الكويت الوطنية.
وبــهــذه المناسبة، قــال د. الــجــزاف: 
»انطلقت هذه الورشة ضمن فعاليات 
المجلس الوطني، من أجل تقديم خدمة 
ألفراد المجتمع، الستقطابهم من أجل 
تــطــويــر مــهــاراتــهــم فـــي جـــوانـــب عـــدة، 
 أن الورشة تحمل عنوان )فن 

ً
خصوصا

الحوار(. ويبقى السؤال: متى نتحاور؟ 
ومع من نتحاور؟ فنحن بشكل يومي 
ضمن مهاراتنا اليومية التحاور فيما 

بيننا، فيتحاور األب مع ابنه، واألم مع 
ابنتها، ويتحاور الشخص مع مسؤوله 
فـــي الـــعـــمـــل، ومــــع مــــديــــره، وكـــذلـــك كل 
شخص اليوم يتحاور مع أشخاص، إما 
يعرفهم أو يصادفهم للمرة األولى، لذلك 
الحوار مهارة موجودة، لكن قلة الذين 

يتمتعون بمهارات وفنون الحوار«.
وأضــــــــــاف الـــــــجـــــــزاف: »مـــــــن يــمــتــلــك 
ــنـــون الــــحــــوار قــــــادر عـــلـــى الــســيــطــرة  فـ
على مجرياته، وبالتالي يستطيع أن 
 الذين 

ً
يتحكم في نتائجه، لذلك دائما

يــمــتــازون بـــذلـــك، وهــــم: الــمــفــاوضــون، 
والـــدبـــلـــومـــاســـيـــون، والــــذيــــن يــعــمــلــون 
ـــي مــجــال  ــ ــيـــعـــات، وفـ ــبـ ــمـ فــــي مــــجــــال الـ
تــحــقــيــق الــصــفــقــات، نــجــدهــم قـــادريـــن 

على السيطرة على مجريات الحوار، 
ــون إلــــــــى مـــكـــاســـب  ــلــ وبــــالــــتــــالــــي يــــصــ
كبيرة. نحن نحتاج إلــى إتــقــان فنون 
الحوار حتى ننجح في حياتنا. ليس 
بالضرورة أن تكون ورشة فن الحوار 
مخصصة لإلعالميين، أو لمن يريد 
ــل نــحــتــاج لــفــهــم فــنــون  ــاء، بـ ــقـ إجــــــراء لـ
ــزوج فهم  ــ ــ ــوار حــتــى يــســتــطــيــع الـ ــحــ الــ
لغة الــحــوار مــع زوجــتــه، ومـــع أبنائه، 
حتى نصل إلى نتائج إيجابية تحقق 

المصلحة للجميع«. 
 أن تكون 

ً
 وأبدا

ً
وتابع: »أتمنى دائما

هناك فعاليات على غرار هذه الفعالية، 
تتبناها الكثير مــن الــمــؤســســات، من 
أجــل خدمة المجتمع. اليوم هناك ما 

يسمى بالمسؤولية المجتمعية ملقاة 
ــاتـــق كــــل الـــمـــؤســـســـات، ســــواء  عـــلـــى عـ
ــا  ــ الــقــطــاع الـــخـــاص أو الـــعـــام، ودورهـ
في تنمية المجتمع، وجــزء من الريع 
ــــاح للمؤسسات في  أو جـــزء مــن األربـ
الــقــطــاعــيــن الـــخـــاص والـــعـــام يــجــب أن 
تذهب إلــى تنمية مــهــارات المجتمع، 
ــيـــة. أتــمــنــى على  وهـــــذه نــقــطــة أســـاسـ
ــــذو )الـــوطـــنـــي  الــجــمــيــع أن يــــحــــذوا حـ
للثقافة(، الذي قدم لنا هذه النوعيات 
من الورش، التي نحرص فيها كمدربين 
وفاعلين ومؤثرين في المجتمع على 
 بأنه جــزء من 

ً
أن يكون لنا دور، علما

مسؤوليتنا المجتمعية أن نقدم هذه 
الخدمة ألفراد المجتمع«. الجزاف أثناء الورشة

نجوم الطرب العربي يغنون في »ليلة طالل مداح«
الحفل شهد تكريم عائلة الراحل في »أرينا« بـ »بوليفارد سيتي«

»ليلة صــوت األرض«، ليلة 
تاريخية استثنائية لتكريم 
موهبة فــريــدة، تقديرا ووفــاء 
لمسيرة الفنان السعودي طالل 
مــــــداح، الـــــذي فــقــدتــه الــســاحــة 
الفنية منذ 22 عاما، احتضنها 
مسرح محمد عبده أرينا في 
بــولــيــفــارد ســيــتــي بــالــريــاض، 
مـــســـاء أمــــس االول، بــحــضــور 
كــوكــبــة مــن نــجــوم الــغــنــاء في 
العالم العربي، الذين صدحوا 
بــأجــمــل أغــنــيــاتــه، كــمــا حضر 

أيضا أفراد عائلته.
وبدأت الليلة بفيلم وثائقي 
عن بدايات الفنان الراحل طالل 
مـــــداح، تـــنـــاول جــمــيــع مــراحــل 
الــحــيــاة الــفــنــيــة أليــقــونــة الفن 
السعودي، حتى وفاته، إضافة 
إلــى عــدد مــن مقاطع الفيديو 
المسجلة من حفالته من بداية 

مسيرته الفنية إلى نهايتها.
وآثــــــــــرت بــــعــــض األصــــــــوات 
العربية الغناء بمفردها، مثل 
أنغام، وعباد الجوهر، وأحالم، 
وأصالة، ونوال، ونبيل شعيل، 
وراشــد الماجد، ورابــح صقر، 
ومحمد عــبــده، وعبدالمجيد 
عــبــدالــلــه، ومــاجــد الــمــهــنــدس، 

وعمر العبد الالت.
وفــضــل آخـــرون تقديم ديو 
غــــنــــائــــي، الــــــــذي جــــمــــع خـــالـــد 
عــبــدالــرحــمــن وأحـــمـــد فتحي، 

أصيل أبوبكر وعلي بن محمد، 
عبدالوهاب الدوكالي وسميرة 
ســعــيــد، ولــيــد تــوفــيــق وهــانــي 

ــــرم وصـــابـــر  شــــاكــــر، نـــجـــوى كـ
الرباعي، ليغنيا »مادام معايا 
القمر«، راشــد الــفــارس وطالل 

سالمة، فهد الكبيسي وفــؤاد 
عبدالواحد.

وأبـــهـــر عــبــدالــلــه الــرويــشــد 

الــحــضــور بــأغــنــيــة »ســويــعــات 
األصـــــيـــــل«، وهـــــي أول أغــنــيــة 
ســــعــــوديــــة تـــحـــقـــق مـــبـــيـــعـــات 
عــالــيــة، وأول أغــنــيــة يغنيها 
ــداح بــالــلــغــة  ــــالل مــــ الــــراحــــل طـ
العربية الفصحى، وبمشاركة 
فرقة االستعراض السعودية 
غــــــنــــــى مــــــــاجــــــــد الـــــمـــــهـــــنـــــدس 
وعبدالمجيد عبدالله الدويتو 

الوطني »عز الوطن«.
وشـــهـــدت الــلــيــلــة مــيــدلــيــيــن 
غنائيين، األول رجالي شارك 
خالله كــل مــن الفنانين جابر 
الــكــاســر، وعـــايـــض، ومــســاعــد 
البلوشي، وعمر العبد الالت، 
وولــيــد الــشــامــي، أمــا الميدلي 
النسائي بصوت كل من أسماء 
لمنور، وبلقيس، وزينة عماد، 
وأصيل هميم، ووعــد، وداليا 

مبارك، وأميمة طالب. 
ومــــن أبـــــرز الــلــقــطــات الــتــي 
شـــهـــدهـــا الـــحـــفـــل تـــأثـــر ابــنــتــه 
أثـــنـــاء مــقــابــلــة شــبــيــه والـــدهـــا 
الــــــــــراحــــــــــل، حـــــيـــــث ارتــــســــمــــت 
ــامـــة عــلــى  ــتـــسـ الــضــحــكــة واالبـ
وجهها، وشهد الحفل تكريم 
ــدم  ــ ــة طـــــــالل مـــــــــــداح، وقــ ــلــ ــائــ عــ
ــة الــتــرفــيــهــيــة  ــئـ ــيـ ــهـ رئــــيــــس الـ
تركي آل شيخ درعــا تكريمية 
ألســرة الراحل، وسط ترحيب 

وتصفيق الحضور.

»ما ال يطلبه المستمعون« تبحر إلى زمن الطرب الجميل
أمسية فنية استثنائية نظمتها دار اآلثار ضمن موسمها الثقافي الـ 27

أبحرت أمسية »ما ال يطلبه 
المستمعون«، التي نظمتها 

دار اآلثار اإلسالمية، ضمن 
موسمها الثقافي الـ27 بمركز 

اليرموك الثقافي، في رحلة إلى 
زمن الطرب الجميل.

أقــامــت دار اآلثـــار اإلسالمية ضمن موسمها 
الــثــقــافــي الـــــ27 أمــســيــة فنية ثقافية استثنائية 
بـــعـــنـــوان »مــــا ال يــطــلــبــه الــمــســتــمــعــون« بــمــركــز 
اليرموك الثقافي، أحياها فيصل خاجة بمشاركة 
الفرقة الموسيقية، وحــضــور جماهيري كبير 
أبحرت بهم األغاني في رحلة إلى الزمن الجميل، 
وجــــاء عــنــوان األمــســيــة مــتــالئــمــا مــع المحتوى 
 من 

ً
الثرّي الــذي قّدمه خاجة، حيث عزف ألوانا

األغنيات الطربية تفاعل معها الجمهور بفرح 
ومتعة خالصتين.

في البداية، شكر خاجة دار اآلثار اإلسالمية، 
وأشاد بدورها قائال: »كلمة شكر مستحقة لدار 
اآلثــار اإلسالمية على استمرارها في دعم الفن 
والجمال والثقافة في أشكال متنوعة بجمهور 
ومشاركين مختلفين. ونحن منذ أيام عملنا على 
قــدم وســاق بالتجهيز للحفل، ورأيــنــا األنشطة 
األخرى للدار، التي امتازت بالنشاط والحركة، 
فالدار تعتبر منارة، وأتمنى أن يستمر عطاؤها«. 
وذكر أن »مشاركاته مع الدار بدأت عام 2008، 
وهـــذه الــمــشــاركــة لها شــعــور مختلف لقدومها 
بعد جائحة كــورونــا، وهــي الفترة الــتــي فقدنا 
بــهــا فــنــانــيــن كـــبـــارا كــنــا نــتــشــارك مــعــهــم تقديم 
 منهم 

ً
األمــســيــات فــي هـــذا الــمــســرح«، مــســتــذكــرا

محمد الــرويــشــد، ود. ألــفــريــد جــمــيــل، وسلمان 
 هذا العمل 

ً
زيمان، وسعد محمد حسن، ومقدما

ق في الذاكرة 
ّ
 لذكراهم الطيبة التي تحل

ً
امتنانا

وفي الدار.

عنوان مستفز 

وتابع خاجة كلمته متطرقا إلى سبب اختياره 
عنوان األمسية، ومستذكرا أحد المواقف، وقال 
»العنوان مستفز عند البعض، ومثير للغرابة عن 
البعض اآلخر، ما ال يطلبه المستمعون هي ثيمة 
تكررت كثيرا بأشكال مختلفة في الموسيقى أو 
في مجاالت أخــرى. وإحــدى القصص الشهيرة 

وجــود برنامج إذاعـــي مصري لمذيعة شهيرة 
فــي الخمسينيات، هــي سامية صـــادق، وكانت 
تذيع برنامجا بعنوان ما يطلبه المستمعون، 
وفـــي أحـــد األيــــام تــذّمــر محمد عبدالمطلب من 
ــطــلــب، وكـــان يشكو من 

ُ
أن أغــانــيــه الــجــديــدة ال ت

 ،
ّ
ذلك، على الرغم من أن أغانيه تستحق أن تبث

وطلب مــن المذيعة سامية صــادق أن تضع له 
فقرة بعنوان ما ال يطلبه المستمعون، فكانت 
فقرة في نهاية البرنامج، وبثت له أغنية بعنوان 
السبت فات واالحد فات وبعد بكره يوم التالت، 
البعض يعرفها والبعض اآلخر ال يعرفها، ولفتت 
إلى أن هناك سببا آخر يجعلها غير جماهيرية 
أنها تختص بيوم األحد، وفق كلماتها، في حين 
 البرنامج في يوم آخر باألسبوع، ومع 

ّ
كان بث

بث هذه األغنية غير الجماهيرية في تلك الفقرة 
المستحدثة أصبحت جماهيرية!

برنامج األمسية

وبّين خاجة أن األمسية احتوت على 6 أغاٍن، 
قائال: »انتقينا 6 أغان، 3 من الكويت و3 من مصر، 
بتفاوت جماهيرية تلك األعمال، بعضها مسموع 
ومحبذ، وأخرى جديدة على األسماع، وتمّيزت 
األمــســيــة عــن غــيــرهــا مــن األمــســيــات بـــأن خاجة 
أشـــار باختصار قبل تقديمه إلــى أن مقطوعة 
سبب اختياره تلك األغنية وغنائها. واستهل 
أولى أغانيه قائال: »سنبدأ بدور لكوكب الشرق 
أم كلثوم يحمل عنوان روحي وروحك في امتزاج، 
من كلمات حسين والي، وألحان داوود حسني«.
ــت 297 أغــنــيــة، 

ّ
ويـــشـــار إلـــى أن أم كــلــثــوم غــن

وهـــنـــاك أغـــــاٍن لـــم تــأخــذ نــصــيــبــهــا مـــن الــشــهــرة، 
وتطّرق خاجة إلى صناعة األغنية، وقال: »غير 
 الملحن له دور 

ّ
أنها تعتمد على المطرب، لكن

رئيسي في هذه الصناعة، واللحن كان لداوود 
ــدور هــو امـــتـــداد أخــيــر أو  حــســنــي، وكـــان هـــذا الــ
صدى للقرن التاسع عشر، فكانت هذه األغنية 

آخر محاوالت لتطوير الــدور، وهو أحد قوالب 
األغــنــيــة الــعــربــيــة، وحــســنــي مـــن مــوالــيــد 1860 
ويعد من أوائل المطربين الذين قاموا بتسجيل 

األسطوانات«. 
وأوضح خاجة أن إحدى مميزات الدور القديم 
هــي الــتــرديــد واآلهـــات مــا بين المغني والفرقة 

المصاحبة.

»يا حبيبي هل جفاك النوم«

ى من روائع الفنان 
ّ
ومن ثم انتقل خاجة وغن

عوض الدوخي أغنية »يا حبيبي هل جفاك النوم 
 
ً
مــثــلــي؟«، مــن ألــحــان محمد جـــواد أمـــوري، الفتا

إلى غموض هوية الشاعر بالرغم من أن األغنية 
تــعــتــبــر مـــعـــاصـــرة، إذ تـــم تــقــديــمــهــا عــــام 1977، 
ومبينا أنها نسبت لـــ 4 شــعــراء مختلفين، وال 
يمكن التحقق من الرواية الصحيحة بهذا الشأن.

يا حبيب الروح

وتابع خاجة: األمسية مع استحسان الحضور 
بالمحتوى الرائع ليقول »أغنية يا حبيب الروح، 
، ذلك ألنها أغنية غير 

ً
دائما كانت تشّكل لي لغزا

مسموعة سمعتها مرة بتسجيل الفنان رياض 
السنباطي، لكن على العود، ودائما كان ينتابني 
تساؤل: ما هو لغز تلك األغنية؟، ألنها أشبه بـ 
»الكروكي«، فهي موجودة على الورق كتسجيل 
على آلة العود، ولكن مستوى اإلتقان فيها يصل 
بــهــا إلـــى درجـــة رفــيــعــة مــن الــنــضــج الــفــنــي، وإن 
لم يتم تنفيذها، وبحثت عن تلك األغنية التي 
كــنــت أعــتــقــد بتصميمها ألم كــلــثــوم، وبــالــفــعــل 
توصلت إلى ما يثبت ذلك االعتقاد بأن رياض 
 
ّ
قام بتسجيلها بصوته ليقّدمها ألم كلثوم، لكن

رحيلها عام 1975 حال دون ذلك، ليقوم بعدها 
ــــرى، هـــي ســعــاد  ريــــاض بــتــقــديــمــهــا لــمــطــربــة أخـ
مــحــمــد، بحسب إفــادتــهــا فــي إحـــدى المقابالت 

ل تنفيذها ثانية 
ّ
التلفزيونية النادرة، ولكن تعط

 عن 
ً
لظروف رحيل السنباطي عام 1981، كاشفا

تركيبة األغــنــيــة الــمــقــاربــة لتركيبة األطــــالل، إذ 
يجمعهما نفس الشاعر، وهــو إبراهيم ناجي، 
وبنفس مضامين الخيال الشعري التابع لمدرسة 
و الشعرية الرومانسية العربية التي تحررت 

ّ
أبول

من قيود الشعر العربي العمودي والتقليدي. 
وشــكــر خــاجــة كــل أعــضــاء الفرقة المصاحبة 
 
ً
على جــهــودهــم فــي تقديم هــذه األغــنــيــة، مــؤكــدا

استحقاقها لالستماع والتمّعن في جمالياتها، 
 أنها أول مرة يتم فيها تقوم فيها فرقة 

ً
ومبينا

موسيقية بتقديم العمل للجمهور بشكل كامل.

الفن السامري 

ق خاجة بالحضور إلى فضاءات الطرب 
ّ
وحل

ــيـــل والـــجـــمـــال عــلــى أجــنــحــة آلــة  الــكــويــتــي األصـ
 أغنية 

ً
 إلى الفن السامري، ومقّدما

ً
العود، منتقال

ــيــت مـــن طـــرد الـــهـــوى«، مـــن أشـــعـــار عــبــدالــلــه 
ّ
»مــل

الحبيتر وألحان عبدالعزيز العسكر، ويتبعها 
بأغنية أخـــرى للفنان الــمــصــري كـــارم محمود، 
 إلــى امتالك كــارم موهبة 

ً
وهــي »مشغول«، الفتا

 أن األغــنــيــة الــتــي اخــتــارهــا عائدة 
ّ

التلحين، إال
لــمــلــحــن آخــــر، وهـــو أحــمــد صــدقــي وهـــو ملحن 
 عن امتالك أحد الحضور 

ً
ونّحات مشهور، كاشفا

ان د. 
ّ
عود صدقي الشخصي، وهو الصديق الفن

أحمد الصالحي.

بوخالد

وكـــان خــتــام األمــســيــة بتقديم أغنية كويتية 
جميلة للفنان عبدالكريم عبدالقادر، وهي »ليل 
السهارى« من كلمات الشيخ خليفة العبدالله، 
 االنتباه إلى 

ً
وألحان عبدالرحمن البعيجان، الفتا

احتواء األغنية على توليفة تناغمية جميلة بين 
النمطين المصري والكويتي.

عبدالله الرويشدمحمد عبده

● حمزة عليان

● فضة المعيلي

24 لوحة فنية لكامل الفرس 
تحكي قصة الماء في الكويت 

نــجــح الــفــنــان التشكيلي كامل 
الــفــرس، من خــالل 24 لوحة فنية، 
ــة الـــمـــاء  ــاب »قـــصـ ــتـ فــــي تـــحـــويـــل كـ
 في الكويت« إلــى عمل فني 

ً
قديما

ه إلى األطفال من سن  متكامل موجَّ
 ،

ً
التاسعة إلــى األربــعــة عشر عاما

وبثالث لغات: العربية واإلنكليزية 
والفرنسية.

الــــجــــديــــد فــــي هــــــذا الـــعـــمـــل أنـــه 
ــرة مـــــن الـــكـــتـــاب  ــكــ ــفــ ــى الــ ــتــــوحــ اســ
لها إلى لوحة فنية  األصلي، وحوَّ
رسمها بريشته مع عبارة تلخص 

المضمون.
يأخذك من أول لوحة في سياق 
تعريفي بموقع الكويت الجغرافي، 
وماذا يعني البحر كمصدر للرزق 
وحــيــاة المواطنين، وكــيــف صنع 
الــكــويــتــيــون الــســفــن مـــن الــخــشــب، 
وان القوارب الصغيرة استخدمت 
ــن أخــــرى  ــفـ لــصــيــد األســـــمـــــاك، وسـ

للغوص، وعندما وجدوا صعوبة 
بمياه الشرب فكروا بصنع مراكب 
لجلب المياه العذبة من شط العرب 
ــراق، وكـــانـــت السفن  ــعــ بــجــنــوب الــ
 
ً
تحمل بداخلها من 10 إلى 12 خزانا
(، ثــم تبدأ السفن )أبـــوام 

ً
)فنطاسا

الـــمـــاء( رحــلــتــهــا بــاتــجــاه الــشــمــال، 
ــا يـــبـــدأ الـــبـــحـــارة  ــهـ ــولـ وعـــنـــد وصـ
عملهم، وبعد ملء الصفيحة بالماء 
يتم تفريغها بالخزان الكبير، وعند 
االنتهاء من تعبئة الخزانات تنطلق 
رحــلــة الـــعـــودة، ليأتي الــنــاس إلى 
النقعة لشراء  الماء حاملين معهم 
 وهن 

ً
الصفائح، وتأتي النساء أيضا

حامالت الصفائح لتعبئة المياه.
يــضــع الــكــنــدري صــفــائــح الــمــاء 
 بطرقات المدينة، 

ً
على أكتافه، مارا

 بأعلى صو ته: »ماي ماي«، 
ً
صائحا

وإن كانت بعض المنازل بها آبار 
مياه. وينهي حكايته بجملة: »كان 
 في 

ً
موضوع البحث عن الماء قديما

الكويت بمثابة تحدٍّ للحياة«.

إحدى لوحات الفنان الفرس

فضة المعيلي

 لدار 
ً
 شكرا

اآلثار اإلسالمية 
على استمرارها 

في دعم الفن 
والجمال 
والثقافة

فيصل خاجة

جانب من أجواء األمسيةفيصل خاجة

آل شيخ مع المشاركين في الحفل
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فـــي خـــطـــوة تــكــلــل إعـــــان الــبــلــديــن 
اســتــئــنــاف الـــعـــاقـــات الــدبــلــومــاســيــة 
ــام 2019، شــــــارك رئــيــس  ــ بــيــنــهــمــا عـ
تشاد محمد ديبي، ورئيس الحكومة 
اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في 
مراسم افتتاح سفارة تشاد بمدينة 
رمات غان المتخامة لتل أبيب أمس.

وقـــال ديــبــي فــي مقطع مــصــور من 
مـــراســـم افــتــتــاح الـــســـفـــارة: »هــــذا يــوم 
رائــع، يوم تاريخي لتشاد وإسرائيل 
على حد ســواء«. وأضــاف: »أدعــو الله 
أن تعود العاقات بين بلدينا بالنفع 

على الشعبين، شعبكم وشعبنا«.
مــن جــهــتــه، صـــرح نتنياهو، وهــو 
واقـــف إلـــى جــانــب الــرئــيــس الــتــشــادي 
بالقول: »هــذه لحظة تاريخية، وهي 
ــاالت مــنــذ ســـنـــوات،  ــرار التــــصــ ــمـ ــتـ اسـ
وزرت خالها إنجامينا. نحن نعزز 
الصداقة بيننا في مجاالت األمن من 
أجل السام واالزدهــار، وجرت بيننا 
مـــحـــادثـــات مـــمـــتـــازة أمـــــس. الــســفــارة 
الجديدة ستعزز العاقات بيننا أكثر«.

 في غضون ذلك، أبدى المسؤولون 

اإلســـرائـــيـــلـــيـــون الــقــلــق مــمــا وصــفــوه 
بنفوذ أعدائهم اللدودين إيران و«حزب 
الــلــه« الــلــبــنــانــي فــي منطقة الــســاحــل 
بــإفــريــقــيــا خـــال استقبالهم لرئيس 
تــشــاد الــــذي حــظــيــت زيـــارتـــه بتأمين 
خاص من جهاز »الموساد«، للحفاظ 
على سريتها، ومنع »انهيار العاقات 
الـــجـــديـــدة« مـــع الـــدولـــة ذات األغــلــبــيــة 

المسلمة.
وفــي وقــت يراهن نتنياهو العائد 
إلى السلطة على توسيع دائرة الدول 
الــعــربــيــة واإلســـامـــيـــة الـــتـــي تــعــتــرف 
بـــإســـرائـــيـــل حـــتـــى فــــي الــــوقــــت الــــذي 
 يشوبه العنف مع 

ً
يواجه فيه جمودا

الفلسطينيين، أكدت مصادر سودانية 
 برئاسة 

ً
 إســرائــيــلــيــا

ً
رفــيــعــة، أن وفــــدا

ــر الــخــارجــيــة إيـــلـــي كــوهــيــن حل  ــ وزيـ
في السودان، أمس، لمناقشة قضايا 
ضمنها تطبيع العاقات والصداقة 
إلــى جانب قضايا أمنية وعسكرية، 

ورجحت إحراز »تقدم كبير«.
وقالت المصادر إن طائرة حملت 
 يــضــم إلــــى جــانــب 

ً
 إســـرائـــيـــلـــيـــا

ً
وفــــــدا

كــوهــيــن دبــلــومــاســيــيــن وعــســكــريــيــن 
هبطت في الخرطوم.

وأشـــــارت إلـــى أن االتـــصـــاالت بين 
الــســودان وإســرائــيــل استؤنفت عقب 
اتـــصـــاالت بــيــن عــبــدالــفــتــاح الــبــرهــان 

ونتنياهو.
وفــي وقــت ســابــق، أفـــادت صحيفة 
 عن مسؤول 

ً
»هــآرتــس« العبرية، نقا

ــــودان يــســتــعــد  ــــسـ ــأن الـ ــ ٍإســـرائـــيـــلـــي، بـ
للتوقيع على اتفاق لتطبيع العاقات 

مع تل أبيب.
ــودان، قــالــت  ــســ وبـــاإلضـــافـــة إلــــى الــ
الصحيفة إن إسرائيل تأمل اآلن إبرام 
اتــفــاقــات لتطبيع الــعــاقــات مــع دول 
أخــرى من العالم اإلســامــي، ضمنها 

موريتانيا وإندونيسيا.
وقال المسؤول للصحيفة إن »هناك 
7 أو 8 دول عربية ومسلمة نــود أن 
تنضم إلى اتفاقات أبراهام«، لتطبيع 

العاقات مع إسرائيل.
وكــان الــســودان وافــق على تطبيع 
العاقات الدبلوماسية مع إسرائيل 
فــي أغسطس 2020، فــي إطــار صفقة 

توسطت فيها إدارة الرئيس األميركي 
السابق دونالد ترامب، وشهدت إلغاء 
واشنطن إلدراج الخرطوم في قائمة 

الدول الراعية لإلرهاب.
إلى ذلك، قصفت الطائرات الحربية 
اإلســرائــيــلــيــة، أمـــس، مــواقــع عسكرية 
تابعة للفصائل الفلسطينية المسلحة 
ــفـــت  فــــــي قـــــطـــــاع غــــــــزة بـــــــغـــــــارات وصـ
 على إطاق صاروخ 

ً
بالمحدودة، ردا

بــاتــجــاه مــديــنــة ســديــروت المحاذية 
للقطاع.

وبالتزامن مع الغارات اإلسرائيلية، 
 من الصواريخ 

ً
أطلقت الفصائل عددا

بـــاتـــجـــاه الـــمـــســـتـــوطـــنـــات والـــبـــلـــدات 

ــة لــلــقــطــاع  ــاذيــ ــمــــحــ ــة الــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ اإلســ
المحاصر.

من جانب آخر، كشف موقع »والا« 
الــعــبــري،، عــن خــطــة أمــيــركــيــة قدمها 
وزيــــر الــخــارجــيــة أنــطــونــي بلينكن، 
للرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
أثناء زيارته للضفة الغربية، من أجل 
استعادة السيطرة على مدينتي جنين 
ونــابــلــس الــتــي تــنــشــط بــهــمــا جماعة 
مسلحة تطلق على نفسها اسم »عرين 

األسود«. 
وذكـــر الــمــوقــع أن إســرائــيــل دعمت 
الخطة التي صاغها المنسق األمني 
العام األميركي مايك فنزل، فيما أبدى 

الجانب الفلسطيني تحفظات عليها، 
لـــعـــدم تــضــمــنــهــا أي تــقــيــيــد ألنــشــطــة 

الجيش اإلسرائيلي بالمنطقة.
وفيما يخشى األميركيون أن يؤدي 
التصعيد المستمر فــي الــضــفــة إلــى 
اندالع انتفاضة ثالثة، قال مسؤولون 
كــبــار أمــيــركــيــون وإســرائــيــلــيــون، إن 
»بلينكن ضــغــط عــلــى عــبــاس لتبني 
وتنفيذ الخطة التي تتضمن إنشاء 
قوة فلسطينية خاصة يتم تدريبها 
وإرســـالـــهـــا إلــــى هــاتــيــن الــمــديــنــتــيــن، 
لـــمـــواجـــهـــة الـــمـــجـــمـــوعـــات الــمــســلــحــة 

وإخضاعها«.
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 لتخفيف التوتر في المنطقة
ً
العراق والسعودية يعمالن معا

 بالوقوف وراء ضربة أصفهان وتؤكد قدرتها على حماية منشآتها النووية
ً
إيران تتهم إسرائيل رسميا

ــة  ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ ــخــ ــ شــــــــــــدد وزيـــــــــــــــر الــ
الــــســــعــــودي، األمــــيــــر فـــيـــصـــل بــن 
فرحان، والمسؤولون العراقيون 
الذين التقاهم أمس، خال زيارة 
الى بغداد، على ضرورة الحفاظ 
ــــي الــمــنــطــقــة  ــــرار فـ ــقـ ــ ــتـ ــ ــلـــى االسـ عـ
وتخفيف التوترات عبر الحوار، 
وعــلــى أن البلدين »يــعــمــان معا 
لــتــخــفــيــف الـــتـــوتـــر فــــي الــمــنــطــقــة 
وتعزيز اســتــقــرارهــا«، وذلــك بعد 
ــام مــن إعـــان رئــيــس الحكومة  أيـ
العراقي محمد شياع السوداني 
توقعاته بانعقاد جــولــة جديدة 
للحوار بين السعودية وإيران في 

العاصمة العراقية. 
وقال وزير الخارجية العراقي، 
فؤاد حسين، في مؤتمر صحافي 
مــشــتــرك مـــع بـــن فـــرحـــان: »نــعــمــل 
ــة الـــــتـــــوتـــــر فـــي  ــ ــالــ ــ لـــتـــخـــفـــيـــف حــ
 أن »السعودية 

ً
المنطقة«، مبينا

 في هذا المجال«، 
ً
 مهما

َ
تلعب دورا

وأضاف أن المحادثات مع نظيره 
السعودي تطّرقت كذلك الى الشأن 
 إلى أن »الجانب 

ً
االقتصادي؛ الفتا

السعودي أكد استعداد الشركات 
ــثـــمـــار لـــدعـــم  ــتـ الــــســــعــــوديــــة لـــاسـ

االقتصاد العراقي«.
وشـــدد حسين عــلــى اســتــمــرار 
التنسيق بين البلدين فيما يخّص 
السياسية النفطية ضمن إطــار 
ــــك بــلــس«، وقـــال إن  ــــك« و«أوبـ »أوبـ
باده تتطلع إلى »تزويد العراق 
ــواء مــــن الــشــبــكــة  ــ بـــالـــكـــهـــربـــاء؛ ســ

السعودية أو الخليجية«.
ــى أن الـــلـــقـــاء تــطــّرق  ــار الــ ــ وأشــ
إلى عقد االجتماع الرابع للجنة 
السياسية واألمنية بين الطرفين.

ــر  ــوزيــ ــقــــابــــل، شــــــدد الــ ــــي الــــمــ فـ
الـــســـعـــودي عـــلـــى »ضــــــــرورة دفـــع 
عملية االســتــقــرار فــي المنطقة«، 
ـــرص لــازدهــار 

ُ
 أنـــه »ال ف

ً
مضيفا

بالمنطقة دون االستقرار«. 
ــقــــى الـــــوزيـــــر الـــســـعـــودي  ــتــ والــ
خــال الـــزيـــارة، الــرئــيــس العراقي 
ــد، ورئـــيـــس  ــ ــيـ ــ عـــبـــدالـــلـــطـــيـــف رشـ
الوزراء محمد السوداني، ورئيس 
مجلس النواب محمد الحلبوسي.

ــد رشــيــد، خـــال الــلــقــاء، أن  وأكـ
الـــعـــراق والــســعــوديــة يـــعـــدان من 
ــقـــرار  ــتـ ــة السـ ــيــ ــاســ ــز األســ ــائــ ــركــ الــ

ــتـــه ، شـــدد  ــيـ ــن نـــاحـ ــة.مـ ــقـ ــطـ ــنـ ــمـ الـ
الـــســـودانـــي خــــال اســتــقــبــالــه بن 
فــرحــان على »أهمية أن تنعكس 
العاقات بين العراق والسعودية 
بـــــأطـــــر تــــــعــــــاون عــــلــــى مــخــتــلــف 
المستويات«. وجرى االعان عن 

ــاق مـــشـــتـــرك بـــيـــن الـــعـــراق  ــفــ اتــ
والسعودية على تفعيل مجلس 
الــتــنــســيــق الــــعــــراقــــي الـــســـعـــودي 
واللجان المشتركة بين البلدين.

الى ذلك، وغداة تقارير إيرانية 
حّملت حكومة بغداد مسؤولية 
ــفــذ، لــيــل السبت 

ُ
الــهــجــوم الــــذي ن

ـ األحـــــد، بـــطـــائـــرات مــســّيــرة على 
مصنع عسكري بالقرب من مدينة 
أصـــفـــهـــان، وســــط ايــــــران، اتــهــمــت 
إيــران إسرائيل رسميا بالوقوف 
وراء الضربة؛ متعهدة بالرد، فيما 
قال رئيس منظمة الطاقة الذرية 

ــي، إن  ــة، مــحــمــد إســــامــ ــيــ ــرانــ اإليــ
باده تمتلك أنظمة دفاعية جيدة 
ومنظمة الطاقة الذرية اإليرانية 
تتخذ اإلجراءات الازمة لمواجهة 

أي تحديات.
ــيــــن  ــة إلـــــــى األمــ ــ ــالــ ــ وفـــــــي رســ
ــم الــــمــــتــــحــــدة، قـــال  ــام لــــأمــ ــ ــعـ ــ الـ
مبعوث طــهــران لــدى المنظمة 
الدولية، أمير سعيد إيرواني، 
إن الــتــحــقــيــقــات األولـــيـــة تشير 
ــــى مـــســـؤولـــيـــة إســـرائـــيـــل عــن  إلـ
ــران  ــ الـــهـــجـــوم. وأضـــــــاف أن »إيــ
تحتفظ بالحق بــرد حـــازم في 
الوقت والطريقة اللذين تشعر 
بأنهما ضـــروريـــان«، وأن »هــذا 
الفعل الـــذي ارتكبته إسرائيل 
يتعارض مع القانون الدولي«. 
وجــــاء الــهــجــوم وســـط تصاعد 
للتوتر مع الغرب، بسبب ملف 

ــــران الـــــنـــــووي وتــــزويــــدهــــا  ــهـ ــ طـ
روسيا باألسلحة في حربها مع 
أوكرانيا، بما في ذلك »طائرات 
مسّيرة انتحارية«، إضافة إلى 
قــمــع الـــتـــظـــاهـــرات الــمــنــاهــضــة 
لحكومة إيــــران. وألــمــح رئيس 
الـــــوزراء اإلســرائــيــلــي بنيامين 
نتنياهو، أمس األول، إلى شن 
بــلــده الــهــجــوم الــــذي اســتــهــدف 
ــاج الــــطــــائــــرات  ــ ــتــ ــ ــنـــعـــا إلنــ مـــصـ
الــمــســيــرة مــن دون طــيــار التي 
تــــــــزود بــــهــــا طـــــهـــــران مـــوســـكـــو 

الستخدامها ضد أوكرانيا.
وفيما كشف وزير االتصاالت 
ــرانـــي، عيسى زارع بـــور، عن  اإليـ
تعّرض الباد لهجوم سيبراني 
كبير األســـبـــوع الــمــاضــي تسبب 
ــــاالت، انــتــقــد  ــــصـ فـــي انـــقـــطـــاع االتـ
مسؤولون ايرانيون إعان مدير 

الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الــذريــة، 
رافـــــائـــــيـــــل غــــــروســــــي، أن إيـــــــران 
عّدلت سرا منشأة فوردو إلنتاج 
الــيــورانــيــوم الــعــالــي التخصيب، 
مــنــتــهــكــة بــذلــك الــتــزامــهــا بــإبــاغ 
الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الــذريــة 

بمثل هذه الخطوات.
ــم هــيــئــة  ــاسـ ورد الـــمـــتـــحـــدث بـ
الــطــاقــة الــذريــة اإليــرانــيــة، بهروز 
كمالوندي، بأن التقرير الصادر 
ــن الــــوكــــالــــة الــــدولــــيــــة لــلــطــاقــة  ــ عـ
الذرية ينّم عن أن غروسي يمتلك 

معلومات ناقصة وغير محدثة.
وأوضح المسؤول اإليراني أن 
أحد مفتشي الوكالة الدولية أفاد 
سهوا بأن إيــران أجرت تغييرات 
لم تعلن عنها في موقع فــوردو، 
وأكــد أن مفتشين سابقين كانوا 
موجودين في الموقع، وأنه بعد 

دمت لهم، أدرك 
ُ
اإليضاحات التي ق

المفتش خطأه.
ــه بــعــد  ــ ــتــــم كـــمـــالـــونـــدي أنــ وخــ
الـــتـــنـــســـيـــق مــــع األمـــــانـــــة الـــعـــامـــة 
للوكالة الدولية، تم حل القضية، 
ــلـــى أن طــــهــــران بــعــثــت  وشـــــــدد عـ
رســالــة إلـــى الــوكــالــة الــدولــيــة ردا 
عـــلـــى رســـالـــتـــهـــا الـــســـابـــقـــة بــهــذا 

الصدد.
فـــي الــمــقــابــل، كــتــب الــمــبــعــوث 
األميركي الخاص لشؤون إيران، 
روبــــــــــرت مـــــالـــــي: »الـــــــيـــــــوم، نــحــن 
متحدون مع شركائنا في أوروبا 
وأجزاء أخرى من العالم بطريقة 
غير مسبوقة في سياستنا تجاه 
ــرانـــي  ــران. يــســمــع الـــنـــظـــام اإليـ ــ ــ إيـ
 
ً
 وواضـــحـــا

ً
 عــالــيــا

ً
 واحــــــدا

ً
صـــوتـــا

ــــول عــــواقــــب مـــواصـــلـــة مـــســـاره  حـ
الحالي«.

لبنان: البخاري يزور قائد الجيش... وحزب الله يطالب عون بلجم باسيل
● بيروت ـ منير الربيع

تتسارع الحركة السياسية على الساحة 
الــلــبــنــانــيــة، وتــتــفــاعــل الــمــســاعــي الــداخــلــيــة 
والخارجية في سبيل الوصول إلى انتخاب 
رئيس جديد للجمهورية. وحسبما تسعى 
جــهــات خــارجــيــة، فـــإن الـــهـــدف هـــو انــتــخــاب 
الرئيس خــال الشهرين المقبلين، وفــق ما 
تؤكد مصادر دبلوماسية غربية لـ »الجريدة«، 
مــع تــقــدم اســم قــائــد الجيش جــوزيــف عــون، 
ــــذي زاره الــســفــيــر الـــســـعـــودي فـــي بــيــروت  الـ
ــبـــخـــاري أمـــــس، كــمــا تـــصـــدر الئــحــة  ولـــيـــد الـ
األسماء التي طرحها رئيس الحزب التقدمي 

االشتراكي وليد جنباط في زياراته األخيرة.
وكان القيادي »االشتراكي«، الوزير السابق 
وائل أبوفاعور، أجرى زيارة للسعودية موفدا 
مـــن جــنــبــاط، بــهــدف الــتــنــســيــق واســتــمــزاج 
رأي الــمــســؤولــيــن الــســعــوديــيــن حـــول الملف 
الــلــبــنــانــي. وتــقــول مــصــادر متابعة لــلــزيــارة 
إن أبوفاعور سمع كاما سعوديا واضحا 
حول عدم تدخل المملكة في مسألة األسماء، 
وعــدم تقديمها أو ترشيحها أي اســم، إنما 
الــهــدف هــو الـــوصـــول إلـــى تــســويــة مــتــوازنــة 
وانتخاب رئيس قادر على استعادة عاقات 
لبنان العربية والدولية، وهــي ال تمانع أي 
رئيس يتم التوافق عليه بين القوى اللبنانية 

المختلفة، األهم أال يكون طرفا سياسيا أو 
يشكل غلبة لفريق على حساب الفريق اآلخر.

ويعكس هذا الكام السعودي الحاجة إلى 
وجـــود رؤيـــة واضــحــة حــول كيفية معالجة 
ــة وتــغــيــيــر الــمــســار، فــذلــك ال يــمــكــن أن  ــ األزمـ
يتحقق فقط في انتخاب رئيس للجمهورية 
أو في شخصية رئيس الحكومة، إنما معيار 
 عــلــى تــحــّول 

ً
الــتــغــيــر ال بـــّد أن يــكــون مــبــنــيــا

سياسي في المقاربات، أي البرنامج الذي 
ســيــتــم وضــعــه مــن قــبــل رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
شكل، وهــو ما يفترض 

ُ
والحكومة التي ست

أن يظهر في البيان الــوزاري الــذي سيصدر 
عن تلك الحكومة.

وفــي إطـــار الــحــراك الــداخــلــي، تــأتــي دعــوة 
القمة الروحية المسيحية التي دعــت إليها 
البطريركية المارونية إلى عقد اجتماع جامع 
للنواب المسيحيين، بدال من حصر الدعوة 
برؤساء الكتل أو رؤساء األحزاب، وذلك كي 
ال تكرر بكركي تجربة عام 2014 عندما دعت 
الزعماء الموارنة األربعة إلى اجتماع تقرر 
فيه الذهاب إلى معادلة الرئيس القوي، أي 
انتخاب رئيس من بينهم، ال سيما أن بكركي 
في هذه المرحلة تعتبر أن الرئيس القوي هو 
الــقــادر على استعادة ثقة اللبنانيين وثقة 

المجتمَعين العربي والدولي.
على وقع هذه التحركات، ال يمكن إغفال 

زيارة وفد من حزب الله لرئيس الجمهورية 
ــارة لها  ــزيــ ــذه الــ ــ ــــون، وهـ الــســابــق مــيــشــال عـ
مجموعة أهداف؛ أولها تخفيف حدة التوتر 
بين حزب الله والتيار الوطني الحر، ومطالبة 
عــــون بــتــهــدئــة بــاســيــل وإقـــنـــاعـــه بــاإلحــجــام 
عن إثــارة الخاف بين الطرفين على العلن، 
والسعي لمعالجة االختافات في النقاشات 
ــداف الــــزيــــارة  ــ ــ ــم أهـ ــ ــــد أهـ الــبــيــنــيــة، كـــذلـــك أحـ
بالنسبة إلى حزب الله هو التأكيد على حفظ 
التفاهم، وأن الحزب ال يريد سحب يده من 
يد عون وباسيل، ولكن عليهما السعي إلى 

ترتيب العاقة.

بحث ولي العهد السعودي 
األمير محمد بن سلمان، أمس، 
مع وزيرة الخارجية الفرنسية 

كاثرين كولونا، التي زارت 
اململكة للمرة األولى، الجهود 

املبذولة تجاه املستجدات 
اإلقليمية والدولية.

وكان مصدر فرنسي في الرياض 
قال إن املباحثات »ستركز على 
امللف النووي اإليراني وحرب 

اليمن والحرب الروسية - 
األوكرانية وانتخابات الرئاسة 

اللبنانية«.

أكد األمني العام ملجلس 
التعاون لدول الخليج العربية 

جاسم البديوي أمس أهمية 
تعزيز الشراكة االستراتيجية 

الخليجية - الفرنسية، بما 
يسهم في خدمة املصالح 

املشتركة، وذلك خال استقباله 
وزيرة أوروبا والشؤون 

الخارجية الفرنسية كاثرين 
كولونا، في مقر األمانة العامة 

بالرياض.
وذكر بيان أنه تم خال اللقاء 
مناقشة سبل تعزيز الشراكة، 
من خال خطة العمل املشترك 

للفترة القادمة 2023 - 2028، 
التي تجري مناقشتها بني 

الجانبني.

حذر األمني العام لاتحاد 
التونسي للشغل نورالدين 

الطبوبي، أمس، من أن الوضع 
في الباد دقيق للغاية، واالتحاد 

مستهدف بشكل واضح لضرب 
القطاع العام.

وأضاف الطبوبي أن االتحاد 
مستعد ملواجهة الهجمة التي 

يريد البعض انتهاجها لتمرير 
مشاريع »بيع مكاسب الباد«.
وتشهد العاقة بني الرئيس 

قيس سعيد واالتحاد توترًا غير 
مسبوق، ال سيما عقب توقيف 
القيادي بنقابة الطرقات أنيس 

الكعبي، وحديث سعيد عن عمل 
نقابي يحمل غطاء سياسيا، 

وتهديده بالتصدي ملن سماهم 
املتآمرين على الدولة.

استضافت العاصمة املغربية 
الرباط، أمس، قمة هي األولى 

منذ 8 سنوات بني املغرب 
وإسبانيا، في محاولة لتعزيز 
العاقات وطّي صفحة التوتر 
بينهما، واالستفادة من هدنة 

دبلوماسية توصلتا إليها 
العام املاضي، بعد خافات 
بشأن »الهجرة واألراضي«.

والتقى رئيس الوزراء 
اإلسباني بيدرو سانتشيز 

و12 وزيرًا في حكومته 
نظراءهم في الرباط، لتوقيع 

نحو 20 اتفاقية لتعزيز 
التجارة واالستثمار، بما 

يشمل تسهيات ائتمانية 
تصل إلى 800 مليون يورو، 

والتقريب بني البلدين في 
قطاعات أخرى غير الهجرة.

سلة أخبار

بن سلمان يستقبل 
وزيرة خارجية فرنسا

البديوي يؤكد أهمية تعزيز 
الشراكة الخليجية - الفرنسية

تونس: تصاعد التوتر بين 
اتحاد الشغل وسعّيد

قمة إسبانية - مغربية 
بالرباط لـ »حل الخالفات«

جرافة إسرائيلية تهدم منزاًل فلسطينيًا في الضفة الغربية المحتلة أمس )أ ف ب(

وزيرا الخارجية العراقي والسعودي في بغداد أمس )رويترز(

تشاد تفتح سفارة بإسرائيل... وكوهين تشاد تفتح سفارة بإسرائيل... وكوهين 
يستكمل »التطبيع« في الخرطوميستكمل »التطبيع« في الخرطوم

خِضع »عرين األسود«
ُ
خِضع »عرين األسود«بلينكن يضغط على عباس لتبني خطة أمنية ت
ُ
بلينكن يضغط على عباس لتبني خطة أمنية ت

قال العراق والسعودية إنهما 
 لتخفيف التوتر 

ً
يعمالن معا

في المنطقة عبر الحوار، وذلك 
خالل زيارة لوزير خارجية 
السعودية إلى بغداد، تم 

خاللها االتفاق على تفعيل 
مجلس التنسيق العراقي - 

السعودي واللجان المشتركة 
بين البلدين.

https://www.aljarida.com/article/13194
https://www.aljarida.com/article/13192
https://www.aljarida.com/article/13191
https://www.aljarida.com/article/13190
https://www.aljarida.com/article/13189
https://www.aljarida.com/article/13188
https://www.aljarida.com/article/13111
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استمر الجمود السياسي في 
البيرو، حيث ستطلب الرئيسة 

دينا بولوارتي مرة أخرى تقديم 
موعد االنتخابات، بعد تعرضها 

لثالثة إخفاقات متتالية، 
على أمل تهدئة االحتجاجات 

املستمرة منذ 7 أسابيع. بعد 5 
ساعات من النقاش في البرملان، 
صوت 68 نائبًا أمس األول، ضد 

تنظيم انتخابات مبكرة في 
ديسمبر 2023، بينما صوت 
54 نائبًا ملصلحة إجراء هذه 
االنتخابات، وصوت نائبان 

بورقتني بيضاوين، ورحب نواب 
اليسار بهذا الرفض بالتصفيق 
وهتافات النصر. وقدم مشروع 

القانون الحزب اليميني »فويرسا 
بوبوالر«، الذي كان يحظى 

بدعم الرئيسة اليسارية دينا 
بولوارتي. وأوصى بتقديم 

موعد االنتخابات املقرر إجراؤها 
في أبريل 2024 إلى نهاية 

العام الحالي، على أمل تهدئة 
االحتجاجات التي خلفت 48 

قتيال في 7 أسابيع.

اتهم وزير الداخلية التركي، 
سليمان صويلو، الواليات املتحدة 

وبعض الدول األوروبية، أمس، 
بشن »حرب نفسية« على تركيا من 
خالل إغالق بعثاتها الدبلوماسية 
بسبب مخاوف من تهديد إرهابي.

وأشار صويلو إلى أن الواليات 
املتحدة وأملانيا والسويد 

وبريطانيا وسويسرا اختارت 
عن قصد يوم الجمعة، الذي 

حددت فيه تركيا هدفا لجذب 60 
رت من 

ّ
مليون سائح سنويا، وحذ

زيادة خطر التعّرض لهجمات، 
بعد اندالع التوترات بسبب 

االحتجاجات املعادية لإلسالم أو 
لألتراك. واستدعت »الخارجية« 

التركية، أمس، سفير أوسلو، 
أيرلينغ سكونسبيرغ، إثر تلقيها 

معلومات حول استعدادات لتنفيذ 
اعتداء على القرآن الكريم اليوم في 

النرويج.

سلة أخبار

البيرو: تقديم االنتخابات 
يسقط للمرة الثالثة

تركيا تتهم الغرب بإعالن
 الحرب الدبلوماسية

قالت وكالة »بلومبرغ« إن أملانيا 
بدأت محادثات مع العديد 

من الشركات املصنعة ألنظمة 
الدفاع الجوي، لبناء درع مضاد 

للصواريخ متعدد الطبقات، 
يمكن أن يكلف تجهيزه ما يصل 

إلى 18.5 مليار دوالر، ويضم 
عدة دول أوروبية، كان اثار 

غضب فرنسا الستبعادها عنه، 
واعتماده على أنظمة إسرائيلية 

وأميركية. وبحسب الوكالة، تعقد 
حكومة املستشار، أوالف شولتز، 

مفاوضات مع شركة »ديهل 
ديفني« األملانية، لشراء ما يصل 

إلى ثمانية أنظمة IRIS-T املضادة 
للصواريخ، باإلضافة إلى شركات 

إسرائيلية.

محادثات ألمانية حول مشروع 
دفاعي أغضب فرنسا

أعادت الواليات املتحدة فتح 
سفارتها في جزر سليمان، أمس، 
بعد 30 عامًا على إغالقها، وسط 

اشتداد املنافسة مع الصني في 
جنوب املحيط الهادئ.

واعتبر وزير الخارجية أنتوني 
بلينكن أن إعادة فتح السفارة 

يؤكد »تجديد التزامنا تجاه جزر 
سليمان وشركائنا في منطقة« 

آسيا واملحيط الهادئ.
وفي مراسم االفتتاح، قال القائم 

باألعمال األميركي راسل كورنو، 
إن السفارة ستكون بمنزلة 

»منصة رئيسية« بني حكومته 
وجزر سليمان. وأكد وزير 

خارجية األرخبيل كولني بيك 
أن إعادة فتح السفارة »حظي 
بترحيب الحكومة وشعبها«.

وقالت وزارة الخارجية الصينية: 
»ليست لدينا نية لخوض صراع 
نفوذ مع أي كان في جزر املحيط 

الهادئ، ومستعدون للعمل مع 
جميع األطراف لتعزيز تنمية 

الدول الجزرية«.

واشنطن تعيد فتح سفارتها 
في جزر سليمان

هايلي تقترب من إطالق حملتها لمنافسة 
ترامب على بطاقة »الجمهوري«

الرئيس السابق يتعهد بإلغاء السياسات المشجعة على التحول الجنسي
تستعد السفيرة األميركية السابقة لدى األمم المتحدة، نيكي هايلي، 
إلطــالق حملتها لالنتخابات الرئاسية لعام 2024 مع تصريحها عن 
»إعالن كبير« مرتقب في 15 الجاري، ما يجعلها أول منافسة لدونالد 
ترامب على بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري، في حين لم يعلن رون 
( ترشحه 

ً
ديسانتيس حاكم فلوريدا نجم الجمهوريين الصاعد )44 عاما

بعد. وكانت هايلي قد أشارت إلى احتمال ترشحها منذ أسابيع بنشرها 
مقطع فيديو على وسائل التواصل االجتماعي يعلن أن أميركا مستعدة 
لــقــيــادة مــن »جــيــل جــديــد«. وقــالــت هايلي فــي تــغــريــدة أمــس األول »أنــا 
وعائلتي لدينا إعالن كبير نشاركه معكم في 15 فبراير، ونعم بالتأكيد 
 في ساوث كارولينا«، داعية المؤيدين لحضور الحدث 

ً
 رائعا

ً
سيكون يوما

في تشارلستون أكبر مدن الوالية.
 التي شغلت منصب حاكمة ساوث 

ً
وكانت هايلي البالغة 51 عاما

 بأنها لــن تترشح ضــد رئيسها 
ً
كارولينا 6 أعـــوام قــد صــّرحــت سابقا

السابق تــرامــب. لكن األخير ســارع إلــى نشر تعليق الذع على شبكته 
االجتماعية »تروث سوشيال« بدا كأنه يشكك في والئها، إذ كتب »على 

نيكي أن تتبع قلبها، وليس شرفها. يجب أن تترشح بالتأكيد«.
ومن غير المرجح أن تكون هايلي آخر جمهورية تتقدم للمنافسة، 
حيث تكهن بعض المراقبين في واشنطن بأن إعالنها قد يــؤدي إلى 
 ديسانتيس ومايك بنس 

ً
تشجيع مرشحين محتملين آخرين خصوصا

نائب الرئيس خالل والية ترامب. وصعدت هايلي بسرعة السلم السياسي 
في الوالية الجنوبية، حيث اكتسبت سمعة جيدة كنائبة محافظة في 

مجلس النواب بين عامي 2005 و2011، قبل أن يتم انتخابها حاكمة.
وكانت تمثل التنوع في إدارة ترامب التي تم انتقادها لهيمنة ذوي 
البشرة البيضاء عليها، كما أنها حين تركت اإلدارة عام 2018 أثارت 

اإلعجاب بتصديها لسلوك رئيسها المتقلب.
 
ً
ومنذ ابتعادها عن إدارة تــرامــب، ترافق الثناء الــذي تكيله أحيانا

للرئيس السابق مع انتقادها لسلوكه الشخصي، وخاصة دعمه االعتداء 
على مبنى الكابيتول عام 2021.

ونالت هايلي ثالثة في المئة في استطالعات الرأي األولية النتخابات 
 لمؤسسة »مورنينغ كونسالت«، حيث حلت خلف ترامب 

ً
عام 2024، وفقا

الذي نال 48 في المئة وديسانتيس 31 بالمئة، وبنس الذي حقق أيضا 
مثلها نسبة من خانة واحدة. إلى ذلك، تعهد ترامب، باستهداف الطواقم 
، إذا أعيد انتخابه 

ً
الطبية التي تقدم الرعاية لألطفال المتحولين جنسيا

 في عام 2024.
ً
رئيسا

وفي مقطع فيديو تم نشره على منصته للتواصل االجتماعي، قال 
ترامب: »في اليوم األول سألغي سياسات جو بايدن القاسية التي تقدم 
ما يسمى برعاية تأكيد النوع الجنسي. سخيف. عملية تتضمن إعطاء 
األطفال حاصرات سن البلوغ، وتحوير مظهرهم الجسدي، وإجراء عملية 

جراحية في نهاية المطاف على األطفال القصر. هل تصدقون ذلك؟«.
 يوجه كل وكالة فدرالية إليقاف 

ً
 جديدا

ً
 تنفيذيا

ً
وأضاف: »سأوقع أمرا

جميع البرامج التي تروج لمفهوم الجنس، واالنتقال بين الجنسين في 
أي عمر. سأطلب بعد ذلك من الكونغرس أن يوقف بشكل دائم استخدام 
دوالرات دافعي الضرائب الفدراليين للترويج لهذه اإلجــراءات أو دفع 
ثمنها، وتمرير قانون فدرالي في جميع الواليات الخمسين يحظر تشويه 
 يأمر وزارة 

ً
 تشريعا

ً
«. وأشار ترامب إلى أنه سيصدر أيضا

ً
األطفال جنسيا

العدل بالتحقيق في صناعة األدوية والمستشفيات لمعرفة ما إذا كانت 
»تعمدت التستر على اآلثار الجانبية المروعة طويلة المدى للتحوالت 
الجنسية من أجل الثراء«. كما وعد بقطع األطباء عن برامج »ميديكير« 
و«ميديكيد« إذا عالجوا األشخاص المتحولين بالهرمونات أو الجراحة.

وشدد على أنه في ظل إدارته، ستفرض وزارة التعليم »عواقب وخيمة« 
على أي معلم أو مسؤول مدرسة »يقترح على الطفل أنه يمكن أن يكون 
في الجسد الخطأ«، كما سيتم إنشاء »هيئة اعتماد جديدة للمعلمين« 

لتدريس تاريخ األعراق.
وقال إن إدارته ستعمل على »تعزيز التثقيف اإليجابي حول األسرة، 
وأدوار األمهات واآلباء واالحتفال باألشياء التي تجعل الرجال والنساء 

مختلفين بداًل من محوها«.

باكستان: اعتقال حليف بارز لعمران خانباكستان: اعتقال حليف بارز لعمران خان
مفّجر مسجد بيشاور كان يرتدي زي الشرطة

اعتقلت الشرطة الباكستانية الشيخ رشيد أحمد، 
 للداخلية في حكومة رئيس الوزراء 

ً
الذي كان وزيرا

السابق عمران خان، وأحد حلفاء خان البارزين، في 
مداهمة ليل األربعاء ـ الخميس لمنزله بالقرب من 
إســالم أبـــاد، بعد أيــام مــن اتهامه الرئيس السابق 

للبالد آصف علي زرداري بالتآمر لقتل خان.
ومن المرّجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى تعميق 
االضطرابات السياسية، في وقت تواجه الحكومة 
واحـــــدة مـــن أســــوأ أزمـــاتـــهـــا االقـــتـــصـــاديـــة، وتــجــري 
محادثات إلقناع صندوق النقد الدولي بإحياء خطة 

إنقاذ بقيمة 6 مليارات دوالر.
ومـــن الــمــتــوقــع أن تحضر الــشــرطــة أحــمــد، وهــو 
رئيس حزب رابطة عوامي اإلسالمية، ويعتبر من 
أشد منتقدي حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف 
أمام قاٍض للحصول على إذن باستجوابه بشأن أي 
دليل يدعم اتهامه ضد زرداري )والد وزير الخارجية 

الحالي بيالوال بوتو زرداري(. 
ــال  ــن شــقــيــق أحـــمـــد إن عـــشـــرات مـــن رجـ ــال ابــ ــ وقـ
الشرطة اقتحموا منزل عمه في ضواحي إسالم أباد 
قبل الفجر، واعتقلوه، رغم أنه حصل بالفعل على 
تعّهد حماية. وتقول الشرطة إن اعتقال أحمد جاء 
عقب شكوى بتهمة التحريض رفعها عناية الرحمن، 
وهــو سياسي بــارز فــي حــزب الشعب الباكستاني 

بزعامة زرداري. 
وكان خان نفسه قد اتهم زرداري بالتآمر لقتله 
بــتــوظــيــف قــاتــل مـــن مــجــمــوعــة عــســكــريــة مجهولة 
الهوية. ويــأتــي اعتقال أحمد بعد أيــام مــن اعتقال 
شــرطــة الهــــور الــقــيــادي الـــبـــارز فـــي حـــزب »تــحــريــك 
اإلنصاف« بزعامة خان، فواد شودري، بتهمة تهديد 
رئيس المجلس االنتخابي ومسؤولين آخرين قبل 

أن تطلق سراحه بكفالة.

وبعد وقت قصير من توقيف أحمد، نّدد خان على 
»تويتر« باعتقاله.

وأظــهــرت لقطات نشرها أنصار أحمد في وقت 
الحــق الــشــرطــة، وهــي تنقل أحــمــد إلــى المستشفى 
إلجــــــــراء فـــحـــص طــــبــــي، حـــيـــث اّدعــــــــى الـــضـــبـــاط أن 
 عندما تم القبض عليه. وُيعد 

ً
الرجل كان مخمورا

اعتقال أحمد انتكاسة لخان، الذي يحتفظ بقاعدة 
شعبية قوية بعد إقالته في تصويت بحجب الثقة 
عــن الــبــرلــمــان فــي أبــريــل الــمــاضــي، وهــو اآلن يقود 

المعارضة.
كما اعتقلت الشرطة المذيع التلفزيوني عمران 
ريـــاض خـــان فــي الهــــور. ولـــم يتضح مــا هــي التهم 

الموجهة اليه. 
ويــقــود خــان، الــذي نجا مــن محاولة اغتيال في 
نوفمبر الماضي، حملة مناهضة للحكومة إلجراء 
انتخابات مبكرة. وترفض الحكومة ذلك، قائلة إن 
جرى فــي موعدها فــي وقــت الحق 

ُ
االنتخابات ست

من العام الحالي. 
فــي ســيــاق آخـــر، كشف قــائــد شــرطــة إقليم خيبر 
بــخــتــونــخــوا، )شـــمـــال غــــرب بــاكــســتــان( معظمجاه 
ذ هجوما سقط 

ّ
أنصاري، أمس، أن االنتحاري الذي نف

فيه أكثر من 100 قتيل من الشرطة هذا األسبوع في 
مسجد بمجمع للشرطة في مدينة بيشاور، عاصمة 
اإلقــلــيــم، كــان يــرتــدي زي الــشــرطــة، ودخـــل المنطقة 

األمنية الشديدة الحراسة على متن دراجة نارية.
وأقر أنصاري بأن التفجير األكثر دموية منذ عقد 
في مدينة بيشاور، وأسوأ هجوم على الشرطة في 
«، إذ سمح حراس 

ً
التاريخ الحديث، كان »خطأ أمنيا

نقطة التفتيش الرئيسية على مدخل منطقة بوليس 
الينز بدخوله من دون أي تفتيش، معتقدين أنه من 

رجال الشرطة.

4 قواعد أميركية جديدة في الفلبين
الصين تنتقد االنتشار العسكري في المنطقةالصين تنتقد االنتشار العسكري في المنطقة

أعلنت الــواليــات المتحدة والفلبين، أمــس، 
أنهما أبرمتا اتفاقا يسمح للجنود األميركيين 
بــاســتــخــدام 4 قــواعــد إضــافــيــة فــي هـــذه الــدولــة 
الــواقــعــة جــنــوب شـــرق آســيــا، الــتــي تسعى مثل 
حــلــيــفــتــهــا الـــقـــديـــمـــة إلـــــى الـــتـــصـــدي لــلــصــعــود 

العسكري للصين.
وقــال مسؤولون فلبينيون وأميركيون، في 
بيان مشترك، إن واشنطن ومانيال اتفقتا على 
توسيع اتفاق قائم ليشمل 4 مواقع جديدة »في 

مناطق استراتيجية من البالد«.
وجـــــاء فـــي الـــبـــيـــان أن »الـــتـــحـــالـــف الــفــلــبــيــنــي 
 ،

ً
األمــيــركــي صمد أمــام االخــتــبــار واليـــزال صلبا

ونتطلع إلى الفرص التي ستوفرها هذه المواقع 
.»

ً
الجديدة لتوسيع تعاوننا معا

ــر الـــدفـــاع  ــارة لـــوزيـ ــ ــرم االتــــفــــاق خــــالل زيــ ــ وأبــ
األميركي، لويد أوستن، إلــى العاصمة مانيال، 
فيما تسعى الدولتان إلصــالح عالقات قطعت 

ــن حـــكـــم الــرئــيــس  ــــرة مــ ــيـ ــ خـــــالل الــــســــنــــوات األخـ
الفلبيني الــســابــق، رودريـــغـــو دوتــيــرتــي، الــذي 
فضل التقارب مع الصين، في حين تبدو اإلدارة 
ــاركـــوس االبـــن  الـــجـــديـــدة لــلــرئــيــس فــرديــنــانــد مـ

حريصة على عكس هذا التوجه.
ويـــربـــط الــبــلــديــن تــحــالــف أمـــنـــي مــنــذ عــقــود 
يشمل معاهدة للدفاع المتبادل واتفاق التعاون 
الــدفــاعــي الــمــعــزز الــمــوقــع عـــام 2014، ويسمح 
للقوات األميركية بالوجود في 5 قواعد فلبينية، 

بما فيها تلك القريبة من مياه متنازع عليها.
كما يسمح االتفاق للجيش األميركي بتخزين 

المعدات واإلمدادات الدفاعية في تلك القواعد.
وقــالــت وزارة الخارجية الصينية، إن هناك 
 فــي المنطقة قــد يــؤدي 

ً
 قــويــا

ً
 عسكريا

ً
انــتــشــارا

إلى زيادة التوتر. وأضافت الوزارة، أن واشنطن 
تتمسك بعقلية الحرب الباردة وتعزيز االنتشار 
العسكري فــي المنطقة، مشيرة إلــى أن بعض 

األطراف في الواليات المتحدة تحاول استخدام 
تايوان الحتواء الصين. وأكدت أن تايوان جزء 
من أراضي الصين، داعية الواليات المتحدة إلى 

احترام مبدأ صين واحدة.
وحثت الــوزارة القادة األميركيين على وقف 
التبادالت العسكرية مع تايوان، وااللتزام بعدم 
دعم استقالل تايوان. في سياق، حــذرت كوريا 
الشمالية، أمس، من أنها ستتخذ »أقسى رد فعل« 
على أي تحرك أميركي بشأن توسيع التدريبات 

العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية.
وقــالــت وزارة الخارجية الــكــوريــة الشمالية، 
فــي بــيــان، إن الــواليــات المتحدة تــقــود الوضع 
األمــنــي فــي شبه الــجــزيــرة الــكــوريــة نحو »خطر 
شــديــد«، وتــدفــع إلثـــارة مــزيــد مــن الــتــوتــرات من 
خالل التدريبات العسكرية المشتركة على نطاق 

واسع مع كوريا الجنوبية.
وذكـــر الــبــيــان أن كــوريــا الشمالية »ستتخذ 

أقسى رد فعل« على أي عمل عسكري من جانب 
الواليات المتحدة بموجب مبدأ »السالح النووي 
قابل السالح الــنــووي، والمواجهة الشاملة في 
وجه المواجهة شاملة«. وأكد أن كوريا الشمالية 
غير مهتمة بــأي حـــوار مــع الــواليــات المتحدة، 

مادامت واشنطن تنتهج »سياسة عدائية«.
وأجـــــرت كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة تــدريــبــات جــويــة 
مــشــتــركــة مـــع الـــواليـــات الــمــتــحــدة، أمـــس األول، 

تضمنت قــاذفــات استراتيجية مــن طـــراز »بــي-
بــي1«، ومقاتالت شبح من طــراز »اف 22« و«اف 

53 بي«.
 عــلــى الــــرد الــشــمــالــي، قـــال متحدث 

ً
وتــعــلــيــقــا

بــاســم مجلس األمـــن الــقــومــي األمــيــركــي، إنـــه ال 
نية عدائية لواشنطن تجاه بيونغ يــانــغ، وإن 
الواليات المتحدة تسعى بالدبلوماسية الجادة 
إلى معالجة جميع القضايا التي تهم المنطقة.

أوستن والرئيس الفلبيني في مانيال أمس )أ ف ب(

 في ذكرى الغزو
ً
 واسعا

ً
 روسيا

ً
كييف تترقب هجوما

  
ً
 بوتين: نواجه دبابات ليوبارد »النازية« للمرة الثانية وعلينا صد الغرب مجتمعا

أعلنت وكاالت أوكرانية 
متعددة توقعاتها بشن 

 في 
ً
 واسعا

ً
روسيا هجوما

الذكرى السنوية األولى 
لغزوها أوكرانيا، في حين 

قالت واشنطن، إنها تبذل ما 
بوسعها لتجهيز كييف قبل 

»هجوم الربيع«.

ــي  ـــ ـــرانــ ـــ ــيــــش األوكـ ــجــ حــــــــذر الــ
أمــــس، مــن أن الـــقـــوات الــروســيــة 
تستعد لشن هجوم واسع، فيما 
أفــــادت الــمــخــابــرات األوكــرانــيــة، 
بأن الرئيس الروسي فالديمير 
بوتين أمــر الجيش بالسيطرة 
ــانـــســـك ودونـــيـــتـــســـك  ــلـــى لـــوهـ عـ

بحلول مارس المقبل.
وأضـــــــــــافـــــــــــت الــــــمــــــخــــــابــــــرات 
ــا  ــ ــ ــيـ ــ ــ األوكــــــــــــرانــــــــــــيــــــــــــة، أن روسـ
ستستخدم أراضــي بيالروسيا 
لـــــشـــــن هـــــــجـــــــوم واســـــــــــــع خـــــالل 
األســابــيــع المقبلة، مشيرة إلى 
أننا نالحظ إعادة نشر وحدات 
هجومية روسية ومعدات شرقي 

البالد. 
بــــــــــــــدوره، قــــــــال وزيــــــــــر دفــــــاع 
أوكــرانــيــا أليكسي ريزنيكوف، 
أمس، إن روسيا تحشد 500 ألف 
جــنــدي لــشــن هــجــوم جــديــد في 
الشرق والجنوب يوم 24 فبراير 
الجاري أي يوم الذكرى السنوية 

األولى للغزو.
وكانت صحيفة »إزفيستيا« 
 عــن 

ً
ــقـــال الـــروســـيـــة قــــد أفـــــــادت نـ

ــيـــر الـــعـــســـكـــري ألــيــكــســي  ــبـ الـــخـ
ليونكوف، بــأن مــســار المعارك 
في دونباس وزابورجيا يظهر 
أن الـــجـــيـــش الــــروســــي يــســتــعــد 

لهجوم شامل.
وأكد رئيس الوزراء البولندي 
ماتيوز موراوسكي، أن الرئيس 
الروسي فالديمير بوتين، الذي 
ــن االحـــــتـــــفـــــاالت بــــالــــذكــــرى  ــ ــ دشـ
الـــثـــمـــانـــيـــن النـــتـــصـــار االتــــحــــاد 
الــســوفــيــاتــي عــلــى الـــنـــازيـــة في 
مــعــركــة ســتــالــيــنــغــراد، يخطط 
لشن هجوم جديد على محورين 
أو ثالثة وقد يهاجم كييف مرة 
 أن »األوكرانيين 

ً
أخرى، موضحا

 مــن 
ً
ال يـــســـتـــبـــعـــدون هــــجــــومــــا

ــــي بــيــالروســيــا ومــحــاولــة  أراضـ
حصار كييف من الغرب«.

وقــال وزيــر الــدفــاع األميركي 
ــد أوســــــتــــــن، خـــــــالل زيـــــــارة  ــ ــويـ ــ لـ
لـــلـــفـــلـــبـــيـــن أمــــــــس، »نـــــركـــــز عــلــى 
تزويد أوكرانيا بالقدرات التي 
ــزة في  ــاهـ تــحــتــاجــهــا لــتــكــون جـ
هجومها المضاد المرتقب في 

الربيع«.
وستضع األسلحة الجديدة 
جميع خطوط اإلمداد الروسية 

زيلينسكي وفونديرالين في كييف أمس )رويترز(

في شرق أوكرانيا، وكذلك أجزاء 
من شبه جزيرة القرم، في مرمى 

القوات األوكرانية.

زيارة فونديرالين

وكـــــــــان الــــرئــــيــــس األوكــــــرانــــــي 
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي الــــذي 
استقبل أمس، رئيسة المفوضية 
األوروبية أورســوال فونديرالين، 
التي وصلت إلى كييف بالقطار، 
 مــن هــجــوم روســـي، 

ً
حـــذر مــجــددا

فــيــمــا دّمـــــر صــــــاروخ روســـــي من 
 
ً
طراز »إسكندر كيه« مبنى سكنيا

 وتسبب بمقتل 
ً
بالكامل و8 جزئيا

3 مدنيين وتشريد العشرات في 
مدينة كراماتورسك الواقعة على 
بعد نحو 55 كلم نت بؤرة القتال 

الرئيسية في باخموت.
وفــــي خــطــابــه الــمــســائــي، قـــّدم 
 
ً
 مــتــشــائــمــا

ً
زيــلــيــنــســكــي تــقــيــيــمــا

لــلــوضــع فــي ســاحــة الــمــعــركــة مع 
ــيـــة في  ــقــــوات الـــروسـ مـــواصـــلـــة الــ
 
ً
تحقيق مكاسب إضافية، مشيرا

»إلى زيادة واضحة في العمليات 

الهجومية على الجبهة الشرقية 
فــي مــحــاولــة لتحقيق شـــيء اآلن 
على األقل ليثبت أن روسيا لديها 

بعض الفرص في ذكرى الغزو«.
ــافــــي مــع  ــمــــر صــــحــ وفـــــــي مــــؤتــ
فـــونـــديـــراليـــن، شــــدد زيلينسكي 
على أن أوروبا كلها ال بد أن تدعم 
 أنــه كلما 

ً
قتال أوكرانيا، مضيفا

تـــعـــززت الــعــقــوبــات عــلــى روســيــا 
كلما تقدمت أوكرانيا في هزيمة 

العدوان.
ــــت رئـــيـــســـة الــمــفــوضــيــة  ــالـ ــ وقـ
األوروبـــيـــة: »وقــفــنــا مــع أوكــرانــيــا 
مــنــذ الـــيـــوم األول ألنــنــا نــعــلــم أن 
ــا يـــكـــمـــن فــيــهــا  ــنــ ــارتــ مــســتــقــبــل قــ
ووجودنا اليوم في كييف يؤكد 
وقوف كل دول االتحاد األوروبي 
مــعــهــا ونــعــمــل عــلــى مــســاعــدتــهــا 
فــي مــجــال أمــن الــطــاقــة ونــريــد أن 
نتأكد من استمرار وجود التيار 
الكهربائي رغم القصف الروسي«.

وســـيـــنـــاقـــش فـــريـــق بــروكــســل 
ــة  ــلـــحـ إرســــــــــال الــــمــــزيــــد مـــــن األسـ
ــادة  واألمــــــوال إلـــى أوكـــرانـــيـــا وزيــ
ــيـــة  وصـــــول الــمــنــتــجــات األوكـــرانـ

إلى االتحاد األوروبــي ومساعدة 
كــيــيــف فــــي تــغــطــيــة احــتــيــاجــات 
الــطــاقــة وتــعــزيــز الــعــقــوبــات على 
روسيا ومحاكمة القادة الــروس 

بسبب الحرب.
ــل األعــــلــــى  ــثــ ــمــ ــمــ واســـــتـــــبـــــق الــ
لــلــشــؤون الــخــارجــيــة والــســيــاســة 
ــاد األوروبــــــــــي  ــ ــــحـ ــاالتـ ــ ــيــــة بـ ــنــ األمــ
جــــوزيــــب بــــوريــــل، قـــمـــة االتـــحـــاد 
ــا الـــمـــقـــررة  ــيــ ــرانــ األوروبـــــــــي وأوكــ
الـــيـــوم، بــتــأكــيــده أنـــه لـــن يتفاجأ 
إذا انتهى األمر بعدول دول مثل 
الــواليــات المتحدة وألمانيا عن 
مــوقــفــهــا بــشــأن تــزويــد أوكــرانــيــا 
بطائرات مقاتلة. لكنه أضاف أن 
تسليم دبابات القتال الرئيسية 
 للجدل إلى 

ً
إلى كييف كان مثيرا

حد كبير في البداية لكن في نهاية 
الــمــطــاف تــم الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 

وتم تجاوز هذا »الخط األحمر«.
وأعـــــــــــــــــرب رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــــوزراء 
البولندي عــن جاهزيته لتزويد 
أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز 
إف-16 فـــي حــــال اتــخــذ الــحــلــفــاء 

 بذلك.
ً
الغربيون باإلجماع قرارا

ــــالل إطـــــالق  ــ وقــــــــال بــــوتــــيــــن خـ
االحــتــفــاالت بــالــذكــرى الثمانين 
النتصار االتحاد السوفياتي على 
النازية في معركة ستالينغراد، 
إن »روسيا مهددة للمرة الثانية 
بدبابات ليوبارد األلمانية.. إنه 
أمــــر ال يـــصـــدق«، فـــي إشـــــارة إلــى 
الدبابات التي كانت تستخدمها 
ــنــــازيــــة خـــــالل الـــحـــرب  ــــوات الــ ــقـ ــ الـ
 أن »من 

ً
العالمية الثانية . مضيفا

يدفعون ألمانيا إلى حرب روسيا 
ــدركــــون أن الـــحـــرب ســتــكــون  ال يــ
مختلفة وأننا قادرون على الرد«.
ــــي أن  ــــروسـ ورأى الـــرئـــيـــس الـ
»النازية في شكلها الحديث تشكل 
 
ً
 لروسيا وعلينا مــجــددا

ً
تــهــديــدا

.»
ً
صد الغرب مجتمعا

بــــدوره، اتــهــم وزيـــر خارجيته 
ــــدول  ــــس، الـ ســـيـــرغـــي الفـــــــروف أمــ
الغربية بدعم أوكرانيا للتوصل 
ــة  ــألـ ــمـــسـ ــلـ ــي لـ ــ ــائـ ــ ــهـ ــ إلـــــــــى »حـــــــــل نـ
 
ً
 خــصــوصــا

ً
ــة«، مــســمــيــا ــيــ الــــروســ

رئيسة المفوضية األوروبية.
ــــي مــقــابــلــة  وقــــــــال الفــــــــــروف، فـ
 »فونديرالين أعلنت 

ّ
تلفزيونية، إن

أن الــحــرب يــجــب أن تــفــضــي إلــى 
هزيمة روسيا، هزيمة لن تتعافى 
: »أليست 

ً
منها لعقود«، متسائال

هــذه عنصرية ونــازيــة ومحاولة 
لحل المسألة الروسية؟«.

ووصـــــــــــــــف مـــــــــواقـــــــــف الــــــــــــدول 
الغربية الداعمة ألوكرانيا بأنها 
ــة لـــحـــل نــهــائــي  ــاولــ »تـــشـــبـــه مــــحــ
للمسألة الروسية«، في استعارة 
لعبارة »الــحــل النهائي للمسألة 
اليهودية«، التي اعتمدها النظام 
ــنــــازي األلـــمـــانـــي لــــإلشــــارة إلــى  الــ
إبادة اليهود بعد فشل محاوالت 

طردهم من كل أوروبا. 
وصـــــرح الفــــــروف بــــأن الــغــرب 
ــا  ــولـــدوفـ ــكـــون مـ ــتـ يـــتـــطـــلـــع اآلن لـ
»أوكـــرانـــيـــا الــتــالــيــة«، ورئيستها 
مايا ساندو مستعدة ألي شيء 
 إلـــى 

ً
ــا . كـــمـــا أشــــــار أيــــضــ

ً
تـــقـــريـــبـــا

ــه يــريــد تــحــويــل جــورجــيــا إلــى  أنـ
ــدر »إزعــــــــــاج آخــــــر لـــروســـيـــا  مــــصــ
وإعادة الوضع إلى أوقات رئيسها 
األســبــق ميخائيل ساكاشفيلي 

العدوانية«.
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ُيـــســـدل الـــســـتـــار مـــســـاء الـــيـــوم الــجــمــعــة على 
ــة الــعــربــيــة الــخــامــســة  ــديـ مــنــافــســات بــطــولــة األنـ
للكراتيه، على صالة نادي اليرموك، مستضيف 
البطولة، وسيتم توزيع ست ميداليات ذهبية 
عــلــى الــفــائــزيــن بــالــمــراكــز األولــــى فــي مسابقات 
ــردي، و»الــكــاتــا« جــمــاعــي، و»الــقــتــال«  »الــكــاتــا« فــ
جماعي، للرجال والسيدات. وشهدت البطولة 
، يمثلون 

ً
 والعبة، من 17 ناديا

ً
مشاركة 150 العبا

8 دول عربية.
وانطلقت منافسات البطولة عصر أمــس، 
ات تسجيل الــاعــبــيــن التي  ــراء ــ وســبــقــتــهــا إجــ
ــة بــفــضــل تـــعـــاون  ــتـــامـ اتـــســـمـــت بـــالـــســـاســـة الـ
الجميع. وشهدت األدوار التمهيدية منافسات 
ــبـــي األنــــديــــة الــعــربــيــة،  ــة بـــيـــن أفـــضـــل العـ قـــويـ
والــمــحــتــرفــيــن الــمــشــاركــيــن، حــيــث يــحــق لكل 
نـــاٍد االســتــعــانــة باعبين مــحــتــرفــيــن، بحسب 
الئحة االتحاد العربي للكراتيه. وكشف أبطال 
الــعــرب عــن مــهــارات فنية عالية تؤكد التطور 
ــــذي تـــشـــهـــده ريــــاضــــة الـــكـــراتـــيـــه.  الـــمـــلـــحـــوظ الــ
وستستكمل صباح اليوم الجمعة منافسات 
األدوار المتقدمة، على أن تقام النهائيات في 

المسابقات الست مساء اليوم، قبل حفل الختام.
مـــن جــهــتــه، أبــــدى أمــيــن الــســر الـــعـــام بــنــادي 
اليرموك فــؤاد الفيلكاوي سعادته باستضافة 
ــاء الـــعـــرب فـــي بــلــدهــم الـــثـــانـــي الــكــويــت،  ــقــ األشــ
وقال:»حرص مجلس اإلدارة على بذل كل الجهود، 
وتوفير أفضل السبل ألجل بطولة عربية متميزة 
 بالتعاون الكبير 

ً
، ونعتز كثيرا

ً
 وتنظيميا

ً
فنيا

من االتــحــاد العربي الكراتيه واألنــديــة العربية 
 في مهمتنا إلنجاح 

ً
المشاركة، مما ساعدنا كثيرا

 بــالــدعــم الكبير الـــذي قدمته 
ً
الــبــطــولــة«، مــشــيــدا

الهيئة العامة للرياضة، ومجلس إدارة اتحاد 
الكراتيه برئاسة محمد الجاسم.

من جانبه، أكد مدير االتحاد العربي للكراتيه 
اإلماراتي محمد البلوشي حسن تنظيم النسخة 
 أن الفرق المشاركة 

ً
الخامسة للبطولة، مضيفا

قسمت إلــى مجموعتين، على أن يتأهل األول 
والثاني من كل مجموعة للدور نصف النهائي، 
وكــذلــك الــحــال بــالــنــســبــة لــلــمــســابــقــات الــفــرديــة، 
ــيــــوم األول  »وشـــهـــدنـــا مـــنـــافـــســـات قـــويـــة فــــي الــ
للبطولة، ونأمل أن يقدم المشاركون مستويات 

أفضل في األدوار النهائية«.

»جمباز الفتيات« غادر للمشاركة 
في »دولية هنغاريا«

 الفتاة والتضامن
في نهائي دوري السيدات

غادر وفد منتخب الجمباز اإليقاعي للفتيات، أمس، إلى العاصمة 
 للمشاركة في البطولة الدولية التي 

ً
الهنغارية بودابست، تمهيدا

تستضيفها هنغاريا خال الفترة من 2 إلى 6 الجاري. ويضم وفد 
المنتخب، بقيادة المدربة األوكرانية إيرينا كوفالتشوك، 6 العبات 
هن نور الرزيحان وليان بهبهاني وتاليا بهبهاني وراية القصار 

وفوزية العبدالكريم ونبيلة الخرافي.
وتــعــتــبــر بــطــولــة هــنــغــاريــا إحــــدى الــمــحــطــات الــمــهــمــة والــقــويــة 
لفتيات »أزرق الجمباز«، وفرصة مناسبة الكتساب الخبرة وتطوير 
 
ً
مستوياتهن واإلعـــداد الجيد لاستحقاقات المقبلة، خصوصا

الاعبة الرزيحان التي ستشارك ضمن فئة »FIG« جونيور، والتي 
تعد واحدة من سلسلة بطوالت اعتمدها االتحاد الكويتي للعبة 
في خطته لتهيئة النجمة نــور للمشاركة في بطولة العالم لفئة 

الجونيور التي تقام في رومانيا خال يوليو المقبل.

ختتم النسخة الخامسة لدوري URC لكرة 
ُ
ت

قدم الصاالت للسيدات في السادسة مساء غٍد 
السبت، بإقامة المباراة النهائية بين فريقي 
الــفــتــاة حــامــل اللقب والــتــضــامــن على صالة 
نــادي الكويت، وتسبقها في الرابعة عصرا 
عــلــى نــفــس الــصــالــة، مـــبـــاراة تــحــديــد المركز 

الثالث بين الكويت وفتيات العيون.
ويــضــم التضامن العــبــات مميزات امثال 
ــا، زيـــنـــة ســـامـــة،  ــد، شــــــروق بــــاشــ ــمــ فـــجـــر أحــ
رزان العنزي، شيماء إبراهيم، والمحترفات 
مــايــا رافــــي، وايــســابــيــل مـــاريـــا، والــســتــاســيــا 
ــمـــدرب الــكــولــومــبــي  كــلــيــاشــيــنــكــو، بــقــيــادة الـ

رولفر فوليدو.
فـــي الــمــقــابــل، يـــخـــوض الـــمـــدرب الــوطــنــي 
محمد الــكــنــدري الــنــهــائــي الــثــانــي لــه تواليا 
مـــع »الـــفـــتـــاة« ويــمــلــك عــنــاصــر الــــقــــادرة على 
صنع الــفــارق، مثل دينا علي، مريم بــارون، 
ياسمين سعدون، شيخة وليد،عائشة فيصل، 

والمحترفات راريني، وناتاليا كارولينا.

منتخب الجمباز اإليقاعي

قــررت إدارة نــادي الصليبيخات إقــامــة معسكر 
خارجي للفريق األول لكرة السلة في بيروت لمدة 
 النطاق منافسات الدور الثاني 

ً
أسبوعين، استعدادا

مــن بــطــولــة الــــدوري الــعــام فــي 28 فــبــرايــر الــجــاري، 
وســيــخــوض الــفــريــق خـــال الــمــعــســكــر 4 مــبــاريــات 
تجريبية بحسب االتــفــاق مــع المتعهد الــمــســؤول 

عن المعسكر. 

وعلى صعيد متصل، دعمت إدارة النادي الفريق 
األول بالتعاقد مــع صــانــع األلــعــاب بــدر العتيبي، 

 للمرحلة المقبلة.
ً
استعدادا

وكان العتيبي لعب لعدة أندية في الفترة السابقة، 
منها الجهراء والقادسية وكاظمة والنصر، واستقر 
الجهاز الفني للفريق على تجديد الثقة بمحترفي 

الفريق األميركيين بلير وايزياه.

حازم ماهر

خليل إبراهيم: فروسية الكويت في تطور مستمر
ــوم مـــنـــافـــســـات بــطــولــة  ــيــ تـــتـــواصـــل الــ
الــكــويــت الــدولــيــة لقفز الــحــواجــز )فــئــة 3 
نــجــوم(، إحـــدى جـــوالت الــــدوري العربي 

المؤهل لبطولة كأس العالم.
وتقام منافسات البطولة على مضمار 
مـــركـــز الـــكـــويـــت لــلــفــروســيــة فـــي منطقة 
صــبــحــان، بــمــشــاركــة منتخبات الكويت 
وألمانيا وهنغاريا وأيــرلــنــدا وإيطاليا 
واألردن وبـــريـــطـــانـــيـــا، ويــبــلــغ مــجــمــوع 
جــــوائــــزهــــا 56 ألــــــف ديـــــنـــــار، وتــســتــمــر 

منافساتها حتى غٍد السبت.
وأكــد الحكم الــدولــي اإلمــاراتــي خليل 
إبــراهــيــم أن الــمــنــافــســات ســتــكــون قــويــة 
بــيــن الــفــرســان والـــفـــارســـات الــمــشــاركــيــن 
 إلــــى أن الــفــرســان 

ً
فـــي الــبــطــولــة، مــشــيــرا

الكويتيين جــاهــزون للبطولة الــدولــيــة 

المهمة التي تقام منافساتها في مركز 
الكويت للفروسية، وهناك إصرار لديهم 

على تحقيق نتائج جيدة.
وأضاف إبراهيم: »الكويت تضم نخبة 
من الكفاءات في رياضة الفروسية، منهم 
المدير الفني لاتحاد الكويتي للفروسية 
رئـــيـــس الــمــجــمــوعــة اإلقــلــيــمــيــة الــرابــعــة 
عضو االتحاد اآلسيوي للفروسية وليد 
الجاسم، الذي يعمل بكل جهد في جميع 
البطوالت، ولــه نشاط كبير في االتحاد 
اآلســيــوي، ويحضر اجتماعات االتحاد 

القاري ويقدم العديد من المقترحات«.
ــه مــتــابــع جــيــد ومــــشــــارك في  ــد أنــ ــ وأكـ
البطوالت الدولية التي تقام بالكويت، 
والحظ مدى التطور الحاصل في الوقت 
الحالي، بعكس السابق كانت البطوالت 

 
ً
ــارك فــيــهــا نـــحـــو 70 أو 80 فـــارســـا يــــشــ

وفارسة فقط! لكن العدد الحالي فيه زيادة 
 في فئة الكبار والجائزة 

ً
كبيرة، خصوصا

الكبرى قــد يصل عــدد المشاركين نحو 
 وفارسة، حيث في السابق كان 

ً
20 فارسا

يشارك فقط نحو 5 فرسان.

 حكام البطولة
ً
خليل إبراهيم متوسطا

العربي يطوي صفحة األبيض
مندني: نستحق نتيجة أفضل من التعادل... وعقلة: نمتلك القدرات

ــــوى فـــريـــق الـــعـــربـــي لــكــرة  طـ
القدم، صفحة الدوري الممتاز، 
ــه مـــع الـــكـــويـــت بــهــدف  ــادلـ ــعـ وتـ
لمثله، في قمة مباريات الجولة 
ــــدوري  ـــ 12 مـــن مــنــافــســات الـ الــ
 لمواجهة 

ً
الــمــمــتــاز، اســتــعــدادا

السالمية في نهائي كأس ولي 
العهد، المقررة االثنين المقبل.

وســـــــادت حـــالـــة مــــن الـــرضـــا 
صفوف العربي والكويت بعد 
الــتــعــادل، واحــتــفــاظ كــل منهما 
بــمــوقــعــه فــي صــــدارة الترتيب 

والوصافة.
وقال رئيس جهاز الكرة في 
نـــــادي الـــعـــربـــي، عــلــي مــنــدنــي، 
إن فريقه كــان يستحق نتيجة 
أفـــضـــل مـــن الـــتـــعـــادل، وأضــــاع 
 
ً
 كان بمتناوله، خصوصا

ً
فوزا

 إلــى 
ً
فــي الــشــوط األول، مــشــيــرا

أن الــنــقــص الــعــددي فــي نهاية 
ــان لـــه نتيجة  الـــشـــوط األول كــ

سلبية على الاعبين.
وأكــــــــد مــــنــــدنــــي أن مــــشــــوار 
، والثقة 

ً
الــدوري ال يــزال طويا

كــــبــــيــــرة فــــــي العـــــبـــــي الـــعـــربـــي 
وقــدرتــهــم عــلــى الــتــعــويــض في 

قادم المباريات.

وعن االنتقادات التي طالت 
الــمــدرب روســمــيــر سفيكو من 
جــمــاهــيــر الــعــربــي، بخصوص 
ــاقــــي  ــيــ ــلــ تـــــــراجـــــــع الــــــمــــــعــــــدل الــ
والــتــبــديــات الــتــي أثــــرت على 
ــدد رئــيــس  مــــــردود الـــفـــريـــق، شــ
ــلـــى أن لــيــاقــة  ــــرة عـ ــكـ ــ ــاز الـ ــهــ جــ
ــــي هــي  ــــربـ ــعـ ــ ــي الـ ــ ــن فــ ــيــ ــبــ الــــاعــ
ــقـــارنـــة بــالــمــواســم  األفــــضــــل، مـ
 أن أمـــــر 

ً
األخــــــــــيــــــــــرة، مـــــــــؤكـــــــــدا

التبديات خاص بالمدرب.

أفضلية »األبيض«

بـــــــــدوره، أكـــــد نــــائــــب رئــيــس 
جهاز الــكــرة فــي الكويت عــادل 
ــة كـــانـــت  ــهــ ــواجــ ــمــ ــلــــة، أن الــ عــــقــ
مــتــكــافــئــة مــــع الـــعـــربـــي، وســـط 

أفضلية بسيطة لـــ »األبــيــض«، 
ــــت يــمــلــك  ــــويـ ــكـ ــ  أن الـ

ً
مــــضــــيــــفــــا

ــقــــدمــــه فــــــي قــــــادم  ــيــ األفــــــضــــــل لــ
المباريات.

ولفت عقلة إلــى أن مشاركة 
ــنــــي مــحــمــد  ــبــــحــــريــ الــــــاعــــــب الــ
مرهون، بعد 24 ساعة فقط من 
صوله للكويت تعود إلى الثقة 
الكبيرة التي يحظى بها الاعب 
مــن الــجــهــاز الــفــنــي، إلــى جانب 
ــدرات تــؤهــلــه  ــ ــ مــــا يــمــلــكــه مــــن قـ

.
ً
لاندماج سريعا

ــن نـــائـــب رئـــيـــس جــهــاز  ـ ــمَّ وثـ
الكرة في الكويت، موقف نادي 
الــرفــاع، وموافقته على انتقال 
العــــــــب بــــحــــجــــم مــــــرهــــــون إلــــى 

الكويت.

اإلفراج عن رواتب العنزي
أنــهــت إدارة األخــضــر أزمـــة الــرواتــب الــمــتــأخــرة، الخاصة 
بالاعب سلطان العنزي، وحصل الاعب، أمس األول، على 7 
آالف و500 دينار، كما تم فتح باب المفاوضات معه لتجديد 

تعاقده الذي ينتهي نهاية الموسم الجاري.

ــــســــتــــأنــــف مــــنــــافــــســــات الــــجــــولــــة 
ُ
ت

الثانية عشرة من دوري زين الممتاز 
 الــســبــت بمباراتين، 

ً
لــكــرة الــقــدم غـــدا

حيث يلتقي الفحيحيل مــع النصر 
الساعة 4:35 مساء على استاد ثامر، 
ويستضيف كاظمة فريق القادسية 
ــتـــاد  ــلـــى اسـ الـــســـاعـــة 7:15 مــــســــاء عـ

الصداقة والسام.
وكــانــت لــجــنــة الــمــســابــقــات قدمت 
موعد انطاق الجولة، حيث أقيمت 
أمس األول األربعاء مباراتان تعادل 
فيهما الــســاحــل مــع الــســالــمــيــة 1-1، 
وبالنتيجة ذاتها الكويت مع العربي.

صعبة على الفريقين

ومـــن الــمــؤكــد أن مـــبـــاراة كاظمة 

والـــقـــادســـيـــة ســتــكــون صــعــبــة على 
 أن البرتقالي 

ً
الفريقين، خصوصا

ــاراة الـــقـــســـم األول  ــ ــبــ ــ ــي مــ ــ تــــفــــوق فـ
بنتيجة 3-1، وهــو مــا يعني رغبة 
 عن 

ً
األصفر في رد الدين له، فضا

طــمــوح الفريقين فــي دخـــول أجــواء 
المنافسة على اللقب.

 
ً
ويــدخــل كاظمة الــمــبــاراة محتا
الــمــركــز الـــرابـــع بــرصــيــد 16 نقطة، 
والفوز على منافسه اليوم سيعيده 

إلى مركز الوصافة.
ودرس مـــدرب كاظمة الــرومــانــي 
 من 

ً
ايـــلـــي ســـتـــان الـــقـــادســـيـــة جـــيـــدا

خـــال متابعته فــي مــبــاراتــي كــأس 
 أبــــرز 

ً
ســـمـــو األمــــيــــر، ويـــعـــلـــم جــــيــــدا

ســلــبــيــاتــه وإيـــجـــابـــيـــاتـــه، ولـــعـــل ما 
بعث بالطمأنية إلى نفوس المدرب 

ومـــعـــاونـــيـــه هــــو اكـــتـــمـــال صــفــوف 
الـــفـــريـــق، كـــمـــا أن مـــشـــاركـــة الـــوافـــد 
الـــجـــديـــد الـــغـــيـــنـــي ســـيـــا مـــرهـــونـــة 

بقرارهم في هذا الشأن.
فــي الــمــقــابــل، هــنــاك اتــفــاق داخــل 
القادسية السادس برصيد 15 نقطة 
على فتح صفحة جديدة، والمنافسة 
على اللقب في ظل عدم وجود فارق 
كبير بينه وبين الكويت المتصدر.

ويـــولـــي الـــجـــهـــاز الــفــنــي بــقــيــادة 

الــمــدرب الــصــربــي بــوريــس بونياك 
اللقاء أهمية كبيرة، إذ يدخله تحت 
 
ً
شــعــار ال بــديــل عــن الــفــوز، مدعوما
بــجــاهــزيــة نــجــومــه وفـــي مقدمتهم 
عــيــد الـــرشـــيـــدي والــمــحــتــرف الـــذي 
 مــحــمــود 

ً
تــــم الـــتـــعـــاقـــد مـــعـــه أخــــيــــرا

الـــــمـــــرضـــــي، والـــــعـــــائـــــد مــــــن نــــــادي 
الــــجــــهــــراء عـــبـــدالـــوهـــاب الــصــلــيــلــي 
بعد انتهاء إعارته، ومشعل خالد، 
ــة مـــشـــاركـــة بـــدر  ــدو فـــرصـ ــبـ فــيــمــا تـ

المطوع في اللقاء غير مؤكدة.

موقف صعب

أمــا مواجهة الفحيحيل التاسع 
برصيد 12 نقطة، والنصر السابع 
ولــــه 14 نــقــطــة، فــســتــكــون الــفــرصــة 
فــيــهــا مــواتــيــة لــلــفــريــقــيــن لتحقيق 
ــداف، مــنــهــا قاسم  ــ الــعــديــد مــن األهــ
ــو اســـتـــعـــادة  ــ مـــشـــتـــرك بــيــنــهــمــا وهـ
التوازن بعد الخروج من منافسات 
كــــــأس ســـمـــو األمـــــيـــــر، إلــــــى جـــانـــب 
ضــــــــــرورة تـــحـــقـــيـــق الـــــفـــــوز والـــــــذي 
يــعــادل 6 نقاط ألن الــفــارق بينهما 
نــقــطــتــان فــقــط، ومــوقــفــهــمــا صعب 
، فهما مــهــددان بالهبوط، كما 

ً
جــدا

ــمــــراكــــز الــســتــة  أن احــــتــــال أحـــــد الــ

.
ً
 مضاعفا

ً
األولى يتطلب مجهودا

ورغـــم امــتــاكــه العــبــيــن محليين 
وأجـــــــانـــــــب أكــــــفــــــاء فــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــم 
ــــودة، فــإن  الــتــونــســي يــوســف بـــن سـ
الـــفـــحـــيـــحـــيـــل يــــوجــــد فـــــي مــــركــــز ال 
يتماشى مع إمكاناته أو مستواه، 
ــــو مــــا يـــضـــاعـــف مــــن مــســؤولــيــة  وهـ
الـــمـــدرب الـــســـوري فــــراس الخطيب 
الــــذي ال يــعــانــي مـــن الــغــيــابــات في 

لقاء الغد.
األمر نفسه بالنسبة إلى النصر، 
الــذي لم تبخل إدارتــه بدعمه حتى 
ــــاالت الـــشـــتـــويـــة،  ــقـ ــ ــتـ ــ ــرة االنـ ــتــ ــــي فــ فـ
حيث جلبت البرازيلي جوستافو 
واألردنيين أنس العويضات وأحمد 
ســمــيــر، لـــارتـــقـــاء بــالــنــتــائــج تحت 

قيادة المدرب د. محمد المشعان.

مباراتان في الدوري الممتاز لكرة القدم السبتمباراتان في الدوري الممتاز لكرة القدم السبت

يلتقي الفحيحيل مع النصر، 
 
ً
وكاظمة مع القادسية غدا

السبت ضمن منافسات 
الجولة 12 للدوري الممتاز 

لكرة القدم.

مباراتا السبت

الملعبالتوقيتالمباراة

ثامر4:35الفحيحيل x  النصر

الصداقة والسام7:15كاظمة x القادسية

حارس مرمى العربي يتصدى لهجمة خطيرة

كاظمة والقادسية للعودة إلى المنافسة كاظمة والقادسية للعودة إلى المنافسة 
والفحيحيل والنصر الستعادة التوازنوالفحيحيل والنصر الستعادة التوازن

جانب من منافسات البطولة أمس

ختتم اليوم
ُ
ختتم اليومبطولة األندية العربية للكراتيه ت
ُ
بطولة األندية العربية للكراتيه ت

الماجري في قبضة سلة كاظمة
● جابر الشريفي

اتــفــقــت إدارة نـــــادي كــاظــمــة 
مع المحترف التونسي صالح 
الماجري لتدعيم صفوف الفريق 
األول لــكــرة الــســلــة فـــي الــنــادي 
 لــــلــــدور الـــثـــانـــي مــن 

ً
ــدادا ــعــ ــتــ اســ

الدوري. وسيصل الماجري إلى 
الباد منتصف األسبوع المقبل 

.
ً
للتوقيع رسميا

 ويبلغ طــول الماجري 2.16 
م وسبق له االحتراف في نادي 
ــال مــدريــد اإلســبــانــي ثــم مع  ريــ
فــريــق داالس األمــيــركــي قبل أن 

ينتقل إلى الدوري الصيني في 
الموسم قبل الماضي والدوري 
الكويتي في الموسم الماضي 

ويلعب مع نادي الجهراء. 
وعلمت »الجريدة« أن كاظمة 
ــتـــرف  ــع الـــمـــحـ ــ  مــ

ً
ــا ــ ــــضــ ــق أيــ ــ ــفـ ــ اتـ

األمــيــركــي شــانــي ريكتور الــذي 
 في الموسم 

ً
لعب للجهراء أيضا

الماضي، غير أن االتفاق تنقصه 
الرتوش األخيرة في بنود العقد.

وسيكون الماجري وريكتور 
بـــديـــلـــيـــن لـــأمـــيـــركـــيـــيـــن يـــانـــغ 

وميرفي.
صالح الماجري

... والصليبيخات يعسكر في بيروت

https://www.aljarida.com/article/13218
https://www.aljarida.com/article/13217
https://www.aljarida.com/article/13213
https://www.aljarida.com/article/13215
https://www.aljarida.com/article/13211
https://www.aljarida.com/article/13210
https://www.aljarida.com/article/13208
https://www.aljarida.com/article/13099


أعلن قلب الدفاع الفرنسي، رافايل فاران، 
الــمــتــوج بــكــأس الــعــالــم 2018 لــكــرة الــقــدم، 

 عن 29 عاًما.
ً
اعتزاله اللعب دوليا

وكتب وصيف مونديال قطر 2022 عبر 
حسابه على إنستغرام »أفكر منذ بضعة 
أشهر في األمر، وقررت أنه الوقت المناسب 
«. ويعتبر هـــذا الــقــرار 

ً
لــي لــاعــتــزال دولـــيـــا

، بعدما كان المرشح األبــرز لحمل 
ً
مفاجئا

شــارة القيادة مــع انــطــاق تصفيات كأس 
أوروبــــا 2024 الشهر المقبل، بعد اعتزال 

الحارس هوغو لوريس الشهر الماضي.
وخــــــاض مــــدافــــع مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
اإلنــكــلــيــزي الــحــالــي 93 مـــبـــاراة دولــيــة في 

مسيرة بدأت قبل عقد من الزمن في 2013.
وتابع العــب ريــال مدريد السابق »كان 
تمثيل بلدنا العظيم على مـــدى عقد من 
 فــي حياتي. 

ً
الــزمــن مــن أكــثــر االمــــور فــخــرا

في كل مرة كنت أرتدي فيها هذا القميص 

األزرق المميز، شعرت بفخر كبير«.
في المنشور الذي لم يشرح فيه أسباب 
اعتزاله، يستذكر التتويج بمونديال روسيا 
2018 عــلــى حــســاب كــرواتــيــا فــي النهائي 
 .

ً
)4-2(. قال في هذا الصدد »لن أنساها أبدا

مازلت أشعر بكل األحاسيس التي شعرت 
بها في ذلك اليوم، 15 يوليو 2018. لقد كانت 
واحــدة من أعظم اللحظات التي ال تنسى 

في حياتي«.

ــلـــي الــمــصــري  اكــتــســح األهـ
نـــــظـــــيـــــره أوكـــــــــانـــــــــد ســـيـــتـــي 
النيوزيلندي بثاثية نظيفة 
فـــي افــتــتــاح مــنــافــســات كــأس 
ــة بـــالـــمـــغـــرب،  ــديـ ــم لـــأنـ ــالـ ــعـ الـ
أمــس األول األربــعــاء، ليتأهل 
بالتالي للدور الثاني، وسجل 

ثاثية األهلي حسين الشحات 
)45(، ومــحــمــد شــريــف )56(، 
ــنـــوب إفـــريـــقـــي بــيــرســي  والـــجـ

تاو )86(.
وقبل نهاية المباراة بثوان 
قليلة، تحّصل العب أوكاند 
آدم ميتشل على بطاقة حمراء 
ــــي وجـــهـــه  ــم فــ ــكــ ــحــ ــا الــ ــهــ ــعــ رفــ
بعد اللجوء إلــى تقنية حكم 
الفيديو المساعد )في إيه آر(.

ــلــــي مـــبـــاراتـــه  ــــاض األهــ وخــ
ــي مـــونـــديـــال  ــ االفـــتـــتـــاحـــيـــة فـ
ــوزه  ــن فــ ــة مــنــتــشــيــا مــ ــ ــديـ ــ األنـ
ــام عــلــى غريمه  قــبــل عــشــرة أيـ
ــا فــي  ــ ــــضـ الـــــزمـــــالـــــك 3 - 0 أيـ
الدوري المحلي الذي يتصدره 
ــــاط عـــــن أقـــــرب  ــقـ ــ بـــــفـــــارق 6 نـ

منافسيه بيراميدز.
ويأتي هذا الفوز في حين 
ــاء  ــقـ ــلـــي عـــن االرتـ يــبــحــث األهـ
خطوة بعد حلوله ثالثا في 
آخــــــر نـــســـخـــتـــيـــن، وســيــلــعــب 
ــاتـــل  ــيـ األهــــــلــــــي مـــــواجـــــهـــــة سـ
ــي يــــوم  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ســـــــاونـــــــدرز األمـ
الـــســـبـــت، الـــــذي يــشــهــد أيــضــا 
مـــواجـــهـــة الـــهـــال الــســعــودي 

والوداد الرياضي المغربي.

رياضةالعدد 5252 / الجمعة 3 فبراير 2023م / 12 رجب 1444هـ sports@aljarida●com15

حقق برشلونة، األربعاء، 
انتصاره الرابع على التوالي 

بدوري الدرجة األولى اإلسباني 
لكرة القدم بفوزه 2-1 على 

مضيفه ريال بيتيس في 
مباراة مؤجلة ليعزز تصدره 

للمسابقة.

عزز برشلونة صدارته بفوزه 
عــلــى مضيفه ريــــال بيتيس 1-2 
األربـــعـــاء، فــي مــبــاراة مؤجلة من 
ــرة مــن  ــة عــــشــ ــعـ ــابـ ــة الـــسـ ــلـ ــمـــرحـ الـ

الدوري االسباني لكرة القدم.
ــلــــونــــة  وســــــجــــــل العــــــبــــــو بــــرشــ
األهــداف الثاثة، إذ تقدم النادي 
الـــكـــتـــالـــونـــي بـــهـــدفـــي الـــبـــرازيـــلـــي 
رافينيا )65( والعائد من اإليقاف 
ــم الــــبــــولــــنــــدي روبـــــــرت  ــاجــ ــهــ ــمــ الــ
لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي )80(، لــيــعــود 
ويقلص الفارق لمصلحة بيتيس 
بــالــنــيــران الــصــديــقــة مـــن مــدافــعــه 

الفرنسي جول كونديه )85(.
وقال تشافي هرنانديس مدرب 
برشلونة في تصريح لتلفزيون 
ــاراة  ــبـ ــتـــار«: »خـــضـــنـــا مـ ــيـــسـ »مـــوفـ
رائــعــة... كــان من الممكن أن نقتل 
المباراة برأسية أنسو فاتي، ثم 
ــاراة مــعــقــدة  ــبـ ــمـ جــعــلــنــا نــهــايــة الـ

بعض الشيء ألنفسنا...«.
ــّدم الفريق مــبــاراة  وأضـــاف: »قـ
 ...

ً
ــدا كبيرة، على أرض صعبة جـ

 منذ المباراة 
ً
لقد تطورنا كثيرا

ضــد جــيــرونــا )فـــاز برشلونة 1 - 
صفر الــســبــت(. امتلكنا الهيمنة 
والــصــبــر والــــهــــدوء، وتــمــكــنــا من 
المرور عبر األجنحة، في الوسط، 
إليجاد التفوق الــعــددي... مباراة 

جيدة من جميع النواحي...«.
وأردف »نـــــمـــــر بـــــوقـــــت جــيــد 
ونملك الروح المعنوية لمواصلة 

النجاحات«.
ــيـــده في  ــع بــرشــلــونــة رصـ ــ ورفـ

الصدارة إلى 50 نقطة.
في المقابل، كان ريال بيتيس 
الذي تجمد رصيده عند 31 نقطة 
في المركز السادس يمني النفس 
بالفوز على برشلونة للبقاء على 
المسافة ذاتها مع أتلتيكو مدريد 
صاحب المركز الرابع )34 نقطة( 
األخير المؤهل إلى مسابقة دوري 

أبطال أوروبا الموسم المقبل.
ــه بــرشــلــونــة وبيتيس  وتـــواجـ
فــي 12 الشهر الــجــاري فــي كأس 
السوبر اإلسبانية في العاصمة 

ــــاض، وكــــانــــت  ــ ــريـ ــ ــ ــة الـ ــعــــوديــ الــــســ
الغلبة للنادي الكاتالوني بركات 

الترجيح بعد التعادل 2-2.

بداية قوية لبرشلونة

ضــغــط بــرشــلــونــة فـــي الــشــوط 
األول فتحصل على أكثر من فرصة 

ــــذي اصــطــدم  خــطــيــرة لــبــيــدري الـ
مرتين بالحارس البرتغالي روي 
سيلفا )18 و37(، فيما ألغى الحكم 
المساعد هــدف رافينيا الــرأســي 
بــداعــي التسلل بــعــد تــمــريــرة من 

الهولندي فرنكي دي يونغ )33(.
واســـتـــمـــر اســـتـــعـــراض بــيــدري 
وكوستا، فتصدى األخير للمرة 

الثالثة لكرة الدولي اإلسباني مع 
بــدايــة الــشــوط الــثــانــي )48(، قبل 
أن يفتتح رافينيا التسجيل بعد 
تسارع رائع من المدافع الشاب ابن 
 أليكس بالديه وتمريرة 

ً
الـ 19 عاما

أمام مرمى الحارس سيلفا )65(.
وضــاعــف الــعــائــد مــن اإليــقــاف 
لــثــاث مــبــاريــات ليفاندوفسكي 

ــــدوري بعد  النتيجة لمتصدر الـ
ــيــــة من  ركــنــيــة مـــن بـــيـــدري ورأســ
ــو  األوروغـــويـــانـــي رونـــالـــد أراوخــ
داخــــــــل الـــمـــنـــطـــقـــة، وصــــلــــت إلــــى 
البولندي سددها بقدمه اليمنى 

.)80( 
ً
لم يحرك لها سيلفا ساكنا

وقـــــلـــــص بـــيـــتـــيـــس الـــنـــتـــيـــجـــة 
بــالــنــيــران الــصــديــقــة مــن الــمــدافــع 

كونديه بعد عرضية مــن لويس 
أنريكي حاول الدنماركي أندرياس 
كريتنسن تشتيت الكرة إلى ركنية 
بضربة رأسية، إال أن الفرنسي هز 
شــبــاك حــارســه الــدولــي االلــمــانــي 

مارك-أندريه تير شتيغن )85(.

فرحة العبي األهلي بالهدف الثالث

رافينيا نجم برشلونة يحتفل بهدفه

يفتتح نادي تشلسي المرحلة 
الــثــانــيــة والــعــشــريــن مـــن الــــدوري 
االنــكــلــيــزي الــمــمــتــاز لــكــرة الــقــدم، 
عندما يلعب على أرضه ضد جاره 
فــولــهــام، بــعــد إنـــفـــاق قــيــاســي في 

سوق االنتقاالت الشتوية.
ويـــفـــتـــتـــح تــشــلــســي الــمــرحــلــة 
بــعــدمــا أنــفــق 290 مــلــيــون جنيه 
إسترليني فــي الــنــافــذة الشتوية 
غلقت مساء الثاثاء، جعل 

ُ
التي أ

خالها الدولي األرجنتيني إنزو 
فرنانديز، المتوج بلقب مونديال 
قطر 2022 وأفضل العب شاب في 
الــبــطــولــة الــعــالــمــيــة، أغــلــى صفقة 
في تاريخ بريطانيا بعد أن ضمه 
من بنفيكا البرتغالي مقابل 121 

مليون يورو )132 مليون دوالر(.
ويـــأتـــي هـــذا اإلنـــفـــاق الخيالي 
لفريق الــمــدرب غــراهــام بــوتــر في 
ظــل تــقــهــقــره لــلــمــركــز الــعــاشــر في 
الـــــدوري، عــلــى ُبــعــد 10 نــقــاط من 
ــع الـــمـــؤهـــل لــــدوري  ــرابــ الـــمـــركـــز الــ

أبطال أوروبا.
ويدخل تشلسي مباراته أمام 

 لــتــحــقــيــق فـــوزه 
ً
فـــولـــهـــام ســـاعـــيـــا

الثاني فقط في ست مباريات في 
 أن المباراة األخيرة 

ً
الدوري، علما

 في أنفيلد مع 
ً
شهدت تعادله سلبا

الجريح اآلخر ليفربول.
 
ً
لــكــن تشلسي يــواجــه منافسا

 أعلى 
ً
يحتل، على غير عادة، مركزا

منه في الترتيب، إذ رغم خسارته 
مباراتيه االخيرتين، يقّدم فولهام 
 ويــحــتــل الــمــركــز 

ً
 مــمــيــزا

ً
مــوســمــا

السابع برصيد 31 نقطة.
والـــــى جـــانـــب فـــرنـــانـــديـــز، ضم 
تــشــلــســي األوكــــــرانــــــي مــيــخــايــلــو 
مــودريــك مــن شاختار دانييتسك 
ــورو )مـــع  ــ ــ مـــقـــابـــل 100 مـــلـــيـــون يـ
المكافآت(، وقلب الدفاع الفرنسي 
بنوا بادياشيل من موناكو مقابل 
ــلـــيـــون يــــــــورو، إضــــافــــة الـــى  40 مـ
حصوله على خدمات البرتغالي 
جواو فيليكس على سبيل اإلعارة 

من أتلتيكو مدريد اإلسباني.

أرسنال لمواصلة االنتصارات
ــال  ــنــ ــن جـــهـــتـــه، يـــســـعـــى أرســ ــ مـ

المتصدر إلـــى االقـــتـــراب أكــثــر من 
ــدوري مــنــذ 2004  ــ لــقــب أول فـــي الــ
عندما يحل على إيفرتون في أولى 

مباريات السبت.
ولكن فريق »المدفعجية« الذي 
ــقـــط فــي  خـــســـر مـــــبـــــاراة واحـــــــــدة فـ
ــــدوري هـــذا الــمــوســم كــانــت أمــام  الـ
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد، ســيــواجــه 
 بــقــيــادة مــدربــه 

ً
 مـــتـــجـــددا

ً
خــصــمــا

ــــذي ُعــيــن  الــجــديــد شــــون دايـــــش الـ
ــــدال مـــن الـــمـــقـــال فــرانــك  االثـــنـــيـــن بـ
المــبــارد، في مسعى الفريق الذي 
يحتل وصــافــة الــقــاع للبقاء بين 

الكبار هذا الموسم.
ويــــــتــــــصــــــدر فــــــريــــــق الــــــمــــــدرب 
االسباني ميكل أرتيتا الــذي لعب 
مباراة أقل، الترتيب بفارق 5 نقاط 

عن السيتي.
ويــــحــــتــــل تــــوتــــنــــهــــام الــــمــــركــــز 
الـــــخـــــامـــــس بــــرصــــيــــد 36 نــقــطــة 
ــن كــل  ــ ــاط مـ ــقــ ــد ثــــــاث نــ ــعــ ــ عـــلـــى ُب
مـــن مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الـــرابـــع 
ونيوكاسل الثالث اللذين ضربا 
مــوعــًدا فــي نهائي كـــأس الرابطة 

على ملعب ويمبلي في 26 الجاري.
ــأمـــل الــفــريــقــان الــبــقــاء على  ويـ
مــقــربــة مـــن الــمــتــصــدريــن عــنــدمــا 
يخوض يونايتد مباراة ثأرية أمام 
ضيفه كريستال بـــاالس السبت، 
فيما يلتقي نيوكاسل مع ضيفه 

وست هام في اليوم ذاته.
ر مانشستر يونايتد في 

ّ
وتعث

آخر مباراتين في الدوري، أوالهما 

ضد مضيفه باالس بالذات عندما 
ا في الوقت بدل الضائع 

ً
تلقى هدف

)1-1( قبل الخسارة ضد أرسنال في 
ملعب االمارات )2-3(.

أمــا نيوكاسل، فــرغــم خسارته 
مباراة واحدة فقط في الدوري طوال 
الموسم، كانت في أواخر أغسطس 
ضد ليفربول، اكتفى بفوز واحد 
في آخر أربع مباريات وتعادل في 

المباراة االخيرة سلًبا مع باالس.
أمــــا لــيــفــربــول صــاحــب الــمــركــز 
التاسع والـــذي يمر بإحدى أسوأ 
فــتــراتــه فــي الــســنــوات االخـــيـــرة، لم 
يذق طعم الفوز في مبارياته االربع 
االخـــيـــرة فـــي جــمــيــع الــمــســابــقــات، 
ــعـــودة الــــى االنــتــصــارات  فــيــأمــل الـ
عندما يحل على ولفرهامبتون 

السبت.

األوجاع تؤجل عودة بوغبا

• سياقي مانشستر يونايتد نادي نيوكاسل يونايتد على ملعب ويمبلي في 26 فبراير 
بنهائي كــأس رابــطــة األنــديــة اإلنكليزية المحترفة بــكــرة الــقــدم، بعد تجديد فــوزه على 

.)
ً
نوتنغهام فورست 2 - صفر في إياب نصف النهائي )فاز 3-0 ذهابا

وسّجل الفرنسي أنتوني مارسيال )73( والبرازيلي فريد )76( هدفي »الشياطين الحمر«، 
ليبلغ يونايتد المباراة النهائية للمرة األولى منذ ست سنوات.

األهلي يسحق أوكالند في مونديال األندية

إنزو يشكر ناديه 
السابق بنفيكا

أعـــرب العــب الــوســط األرجنتيني الــواعــد إنــزو 
فرنانديز، أحدث صفقات تشلسي اإلنكليزي، عن 
شكره لناديه السابق بنفيكا البرتغالي لمنحه 
»فــرصــة الــلــعــب ألحـــد أكــبــر أنــديــة الــعــالــم«، مــؤكــدا 
أنه قدم دائما أفضل ما لديه مع متصدر الــدوري 

البرتغالي.
ونــشــر بطل الــعــالــم مــع »األلبيسيليستي« في 
مونديال 2022 بقطر، مقطع فيديو عبر حسابه على 
شبكة إنستغرام ألفضل لحظاته خال الفترة التي 
قضاها بقميص »النسور«، وشكر الجماهير على 
»كل الحب الذي وجده في هذه األشهر الخمسة«، 

ومدى »السعادة الكبيرة« التي كان فيها.
وتعد هذه القيمة هي األكبر في تاريخ األندية 
اإلنــكــلــيــزيــة، حــيــث تــفــوقــت الــصــفــقــة عــلــى تعاقد 
مانشستر سيتي مع جاك غريليش في 2021 مقابل 
100 مليون إسترليني )113 مليون يــورو( قادما 

من أستون فيا.

قلق باريس
ُ
إصابة مبابي ت

أثــــارت إصــابــة الــنــجــم الــفــرنــســي كيليان 
 بشأن إمكانية مشاركته مع 

ً
مبابي شكوكا

باريس سان جرمان الفرنسي في المواجهة 
المرتقبة أمــام بايرن ميونيخ األلماني في 

دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. 
 خال المباراة التي 

ً
وخرج مبابي مصابا

انتهت بفوز سان جرمان على مونبلييه 
3-1 األربــعــاء في المرحلة الحادية 

ــن الـــــــــــدوري  ــ ــ والـــــعـــــشـــــريـــــن مـ
الفرنسي. 

واضـــطـــر مــبــابــي لـــمـــغـــادرة الــمــلــعــب في 
 في 

ً
الدقيقة 21 من المباراة، وبدا يعاني آالما

الفخذ لدى خروجه من نفق مرور الاعبين، 
وهو ما أثار قلق جماهير سان جرمان قبل 
أقــل مــن أسبوعين مــن المواجهة المرتقبة 
أمام بايرن ميونيخ في دور الستة عشر من 

دوري األبطال. وواجــه مبابي بداية صعبة 
في المباراة، حيث أهدر فرصة التسجيل من 
ضربة جزاء حصل عليها سيرخيو راموس 
إثر تدخل من كريستوفر جوليان، حيث سدد 
كرة تصدى لها الحارس بنجامين الكومت، 
، لكنه 

ً
وأعيدت الضربة ونفذها مبابي مجددا

سدد كرة اصطدمت بالقائم. ولم تكن إصابة 
مبابي هــي الصدمة الــوحــيــدة لسان 
جــرمــان فــي الــشــوط األول، حيث 
 
ً
شــهــد إصـــابـــة رامـــــوس أيــضــا

وخروجه في الدقيقة 32.

مبابي

مباراة اليوم
beINSPORTS PR1 تشلسي - فولهام 11:00

مباريات السبت

الدوري اإلنكليزي

beINSPORTS PR1 إيفرتون - أرسنال 3:30

beINSPORTS PR3 أستون فيا - ليستر 6:00

beINSPORTS PR1 مان يونايتد – كريستال باالس 6:00

beINSPORTS PR2 ولفرهامبتون - ليفربول 6:00

beINSPORTS PR1 نيوكاسل – ويست هام 8:30

الدوري اإلسباني

beINSPORTS HD1 إسبانيول - أوساسونا 4:00

beINSPORTS HD1 أتلتيكو مدريد - خيتافي 8:30

beINSPORTS HD1 ريال بيتيس – سيلتا فيغو 11:00

الدوري اإليطالي

AD SPORTS PR1 روما - امبولي 8:00

AD SPORTS PR1 ساسولو - أتاالنتا 10:45

كأس العالم لأندية

SHAHID VIP الوداد الرياضي - الهال 5:30

SHAHID VIP سياتل - األهلي 8:30

• أكــــــــــــــــد رئــــــيــــــس 
رابطة )ال ليغا(، 

خــــــــــافــــــــــيــــــــــيــــــــــر 
ــه  تــــيــــبــــاس، أنــ
»لـــــــــــــــن يــــــكــــــون 
هـــــنـــــاك دوري 

الـــــــــــــســـــــــــــوبـــــــــــــر«، 
ــيــــث إن اإلرادة  حــ

ــاد  الــــســــيــــاســــيــــة لــــاتــــحــ
األوروبـــــي هــي الــدفــاع عــن الــشــكــل الحالي 

للرياضة، وضمنها كرة القدم.
وجــــاءت تــصــريــحــات تــيــبــاس عــلــى هامش 
ــــدى الــفــعــالــيــات بــبــلــديــة  مــشــاركــتــه فـــي إحـ
 على أسئلة وسائل اإلعام حول 

ً
ماردة، ردا

الحكم الذي أصدرته إحدى محاكم مدريد 
بقبول الطعن الذي تقدمت به رابطة دوري 

السوبر األوروبي.
وقال الرجل األول في كرة القدم اإلسبانية إن 
الحكم النهائي الذي تتخذه محكمة العدل 
العليا لاتحاد األوروبــي في هذه القضية 
ال يهم، إنما اإلرادة السياسية للحكومات 

أعضاء االتحاد.

• ســــــجــــــل جـــــايـــــســـــون 
تـــــايـــــتـــــوم 31 نـــقـــطـــة 
لــــــيــــــقــــــود بــــوســــطــــن 
ســـــــــــلـــــــــــتـــــــــــيـــــــــــكـــــــــــس، 
مــتــصــدر دوري كــرة 
الـــــســـــلـــــة االمـــــيـــــركـــــي 

لـــلـــمـــحـــتـــرفـــيـــن، لـــفـــوز 
ــه  ــفــ ــيــ كـــــــــاســـــــــح عـــــــلـــــــى ضــ

بروكلين نتس المنقوص 139-96 االربعاء.
وفـــي مـــبـــاراة اخــــرى، عـــاد سفنتي ســيــكــســرز الــى 
االنتصارات بعد خسارته المفاجئة أمام أورالندو 
ماجيك االثنين، بفوز مقنع على المنافس ذاتــه 

.94-105
وفي ممفيس، واصل ليارد عروضه القوية وسجل 
42 نقطة للمباراة الثانية توالًيا ليقود بورتاند 
ترايل بايزرز للفوز على مضيفه غريزليز 122-

.112
وفي مينيابوليس، ثأر مينيسوتا تمبروولفز من 
أكبر خــســارة لــه هــذا الموسم بــفــوزه على ضيفه 
ــــرز حــامــل الــلــقــب 114-119  غــولــدن ســتــايــت ووريـ
بعد التمديد، بعد أن سقط أمــامــه 137-114 في 

نوفمبر الفائت.

أخبار منوعة
تأجلت عودة العب الوسط الدولي الفرنسي بول بوغبا إلى الماعب 
مع فريقه يوفنتوس اإليطالي، بسبب أوجاع في فخذه، وفق ما أفاد 

مدرب فريق »السيدة العجوز« ماسيميليانو أليغري.
وكان بوغبا جلس على مقاعد البدالء األحد الماضي في المباراة 
التي خسرها فريقه أمام مونتسا، بأول ظهور له على قائمة يوفنتوس 

هذا الموسم، ضمن منافسات الدوري.
وأشــار أليغري إلى أن بوغبا، الــذي أصيب في يوليو الماضي في 
ركبته اليمنى وخضع لجراحة فــي أوائـــل سبتمبر، يشعر »بــألــم في 

العضات المثنية«.
وأضــاف مــدرب »بيانكونيري«: »لسوء 
الحظ، عندما يكون الاعب من دون نشاط 
مــنــذ أشـــهـــر، يــظــهــر األلــــم عــنــدمــا تـــزداد 
كثافة التدريب«. ولم يلعب بوغبا )29 
( في أي مسابقة رسمية منذ أبريل 

ً
عاما

عندما كان يدافع عن ألوان فريقه السابق 
مانشستر يونايتد اإلنكليزي، قبل عودته 
إلى تورينو الصيف الماضي بعد ست سنوات 

من مغادرته لملعب أليانز ستاديوم.
وأصيب بوغبا في الغضروف المفصلي 
في ركبته اليمنى في يوليو، بعد أول مباراة 
ودية ضمن استعدادات يوفنتوس للموسم 
الجديد، ثم خضع لجراحة في سبتمبر، 
مـــــــا حــــــرمــــــه مـــن 
الــــمــــشــــاركــــة مــع 
مــنــتــخــب بــــاده 
فــــــــــي مـــــــونـــــــديـــــــال 
قــطــر الـــعـــام الــمــاضــي 
فــي طريقه إلــى النهائي )خسر أمــام 

األرجنتين بركات الترجيح(.

برشلونة يهزم بيتيس
ويعزز صدارته

ً
فاران يعتزل دوليا
ً
فاران يعتزل دوليا

الشكاوى والتوزيع: 
شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

تلفون: 1828111 - داخلي:٧٣1 - فاكس: 22252540

اإلعانات: 
شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع 

تلفون: 1828111 - داخلي: ٧٠٠ - فاكس: 22252537
ads@aljarida.com :البريد اإللكتروني

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
الصالحية - شارع فهد السالم - مبنى أسامة

تلفون: 22257036 / 22257037 - فاكس: 22257035 - ص. ب: 29846 صفاة 13159 الكويت
خدمة العماء: تلفون: 1828111 - فاكس: 22252540

 www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

ةديرجلا•

تشلسي لبداية جديدة بعد اإلنفاق القياسي

جواو فيليكس نجم تشلسي الذي تعرض للطرد في مواجهة فولهام السابقة

بوغبا

https://www.aljarida.com/article/13185
https://www.aljarida.com/article/13182
https://www.aljarida.com/article/13180
https://www.aljarida.com/article/13178
https://www.aljarida.com/article/13143
https://www.aljarida.com/article/13177
https://www.aljarida.com/article/13174
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وفيات

طريفه حمود سنان العدواني
أرملة: حمدان مبارك سنان العدواني

ــا، شـــيـــعـــت، الـــــرجـــــال: الـــعـــمـــريـــة، ديـــــوان  ــامــ 87 عــ
الــعــداويــن، الــنــســاء: الــعــمــريــة، ق4، ش3، م10، ت: 

24716007 ،99824414
محمد سليمان حمد الودعاني

ــا، شـــيـــع، الــــرجــــال: الــــعــــزاء فـــي الــمــقــبــرة،  ــامـ 85 عـ
النساء: القادسية، ق7، ش79، م3، ت: 99792557، 

99220202 ،99470000 ،99712547
سكينه محمد علي عبدالغفور

أرملة: مصطفى محمد أحمد الكندري
71 عــامــا، شــيــعــت، الـــرجـــال: الـــعـــزاء فــي الــمــقــبــرة، 
ــيـــر، ق3، ش20، م7، ت:  ــبـ ــكـ ــاء: مــــبــــارك الـ ــســ ــنــ الــ

99703539
رمضان شالح عليوي السعيدي

89 عاما، شيع، العزاء: الدوحة، ق3، ش4، م38، ج1، 

ت: 99507667، 99111774، 97885335، 97841000
طواري محمد سعد الدوسري

73 عاما، يشيع بعد صــاة ظهر الــيــوم، الرجال: 
الــعــزاء في المقبرة، النساء: صباح األحــمــد، ق3، 

ش310، م272، ت: 66955366، 96674111
سعد حسين أحمد بوحمد

72 عـــامـــا، شــيــع، الــــرجــــال، الـــنـــســـاء: حــســيــنــيــة آل 
بوحمد، ت: 90009039

عجنه قبالن داحي العازمي
أرملة: عبدالله مجبل الشتلي العازمي

88 عاما، شيعت، الرجال: الفحيحيل، ق9، ش24، 
م11، الــنــســاء: الــفــحــيــحــيــل، ق9، ش23، م11، ت: 

50608788 ،99086546
مساعد محمد الجارالله الخرافي

93 عاما، شيع، العزاء: الشامية، ق9، ش95، م6، ت: 
99650303 ،60600060 ،99860060 ،99111700

الفجر
الشروق

الظهر
العصر
المغرب
العشاء

 05:15
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   03:06
05:28 

    0 6:46

مواعيد الصالة

الطقس والبحر

العظمى
الصغرى
أعلى مد

أدنى جزر

  18
07

ً
12:18 ظهرا

 09:46 مــــــســــــــــــــــاءً 
ً
05:36 صبـــاحــــــا
  04:44 مــــــســـــــــــــاًء

ناقة تستقبل راعيها باألحضانناقة تستقبل راعيها باألحضان

وضعت جنينها وسط النيرانوضعت جنينها وسط النيران

تداول رواد موقع تويتر فيديو لردة فعل ناقة 
رأت صاحبها بعد غيابه عنها، بسبب مرضه، 

معتبرين أن الوفاء غير محصور في البشر.
ويظهر في الفيديو، الذي نشره موقع روسيا 
اليوم، أمس وانتشر على نطاق واسع، رجل مسن 
داخل سيارة إسعاف والناقة تقترب منه وترحب 

به وكأنها تحاول احتضانه وتقبيله.
ــه، الــــوفــــاء ليس  ــلـ ــغـــرد: »ســـبـــحـــان الـ ـــق مـ

َّ
ــل وعـ

 على البشر«، في وقت قال آخر: »ال تعلم، 
ً
حصريا

أتتعجب من وفاء الناقة بعد طول الغياب أم من 
وفاء مالك إبل أبعده المرض عن لقاها؟!«.

تــنــاولــت وســائــل إعـــام مــصــريــة قــيــام طبيب 
مــصــري بــأســرع عملية والدة فــي المستشفى 
الخيري الذي تعرض لحريق في منطقة المطرية 

بالقاهرة، أمس األول.
وأوضحت تلك الوسائل، في خبر نقله موقع 
روسيا اليوم، أمس، أنه رغم الحريق الضخم الذي 
وقع أمس األول وفقد بسببه عدد من األشخاص 
حياتهم وأصيب آخرون، رفض الطبيب الخروج 
ــة مــنــزل أثـــنـــاء إجـــراء  ــْرك ربـ ــ مـــن الــمــســتــشــفــى وتـ
الوالدة، بسبب نشوب الحريق في نفس التوقيت؛ 

 على صحتها وصحة جنينها.
ً
خوفا

وروى شاهد عيان كواليس المشهد المؤثر، 
بسماعه صــوت الطبيب وهــو يقسم على عدم 
ــه مـــن غـــرفـــة الــتــولــيــد إال بــعــد أن تضع  خـــروجـ
تلك الــســيــدة مــولــودهــا، ويطمئن على حالتها 
الصحية، رغم انتشار الدخان في المكان. وظل 
 أداء مهمته على أكمل 

ً
الطبيب في مكانه مواصا
وجه رغم انتشار الدخان.

الخبز و»الشيبس« واآليس كريم تسبب السرطان
وجــدت دراســة أن تناول األطعمة الفائقة 
المعالجة، مثل الخبز بكميات كبيرة، وحبوب 
اإلفــطــار، ورقــائــق البطاطس، واآليــس كريم، 
يمكن أن يزيد من خطر اإلصابة بالسرطان.

وذكـــر بــحــث مــن إمــبــريــال كــولــيــدج لــنــدن، 
نــشــره مــوقــع روســيــا الــيــوم، أمـــس، أن أولئك 
الذين تناولوا أكثر األطعمة فائقة المعالجة 
كــانــوا أكــثــر ُعــرضــة لــإصــابــة بجميع أنــواع 

السرطان. 
ويــعــتــقــد الــخــبــراء أن الـــمـــواد الكيميائية 
والــمــلــونــات والــمــحــلــيــات والـــمـــواد الحافظة 
إلطــالــة الــُعــمــر االفــتــراضــي لــلــمــادة الغذائية 
يــمــكــن أن تــزيــد مـــن الــمــخــاطــر، فـــي حــيــن أن 
ــان راســخــة  ــرطـ الـــعـــاقـــة بــيــن الــســمــنــة والـــسـ

بالفعل.
لته مؤسسة  واستخدم البحث، الــذي موَّ

أبــــحــــاث الـــســـرطـــان فــــي الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة 
والـــصـــنـــدوق الــعــالــمــي ألبـــحـــاث الـــســـرطـــان، 
بيانات البنك الحيوي في المملكة المتحدة 
 
ً
لفحص النظم الغذائية لـ 197426 شخصا
، وتتبع 

ً
تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عاما
صحتهم على مدى عقد من الزمان.

ــــد الــبــاحــثــون أنــــه مــقــابــل كـــل زيــــادة  ووجـ
بــنــســبــة 10 فــــي الـــمـــئـــة بـــاألطـــعـــمـــة الــفــائــقــة 
المعالجة في النظام الغذائي للشخص، هناك 
زيــادة بنسبة 2 في المئة في خطر اإلصابة 
بالسرطان بشكل عــام، و19 في المئة زيادة 
.
ً
في خطر اإلصابة بسرطان المبيض تحديدا

ــر الـــبـــحـــث أن ســــرطــــانــــات الــمــعــدة  ــهــ وأظــ
واألمـــعـــاء والـــمـــريء والــكــبــد والـــرئـــة والــكــلــى 

والغدة الدرقية زادت جميعها.
كما ارتبط كل ارتفاع بنسبة 10 في المئة 
بزيادة خطر الوفاة بالسرطان بنسبة 6 في 
المئة، مع زيادة خطر اإلصابة بسرطان الثدي 
بنسبة 16 في المئة، وزيــادة خطر اإلصابة 

بسرطان المبيض بنسبة 30 في المئة.

كما سبق أن شرحنا وأوضــحــنــا فــي المقاالت 
القليلة الماضية، كانت بريطانيا تسعى إلى منع 
تجارة الساح في الخليج، ولذلك نسقت مع الشيخ 
 بأن يمنع 

ً
مبارك حول ذلك، حيث تعهد مبارك خطيا

تــجــار الــســاح الكويتيين مــن المتاجرة بالساح 
وذلك في عام 1900.

وكانت بريطانيا تراقب السفن وتفتشها، وكان 
ذلك يتسبب في خسارة ألصحاب السفن وتأخير 
فـــي تــســلــيــم الــبــضــائــع الــتــجــاريــة وتــصــريــفــهــا في 
أسواق الخليج، مما أثار حفيظة التجار وتسبب في 
غضبهم، وبداًل من أن تغضب بريطانيا على الشيخ 
مبارك، غضب مبارك منها وبشدة عندما تيقن أن 
تفتيش سفن تــجــار الكويت يعرضهم للخسارة، 
فكتب رسالة طويلة للمقيم البريطاني في الخليج 
يــبــدي لـــه فــيــهــا اســتــيــاءه مـــن عــمــلــيــات الــتــفــتــيــش، 

 بسبب األضرار الجسيمة. 
ً
 بإيقافها فورا

ً
مطالبا

تــبــدأ الــرســالــة بــالــديــبــاجــة الــمــعــتــادة مــن تحية 
وتمنيات، ثم يبدأ الشيخ مبارك بالقول إنه اتجه 
لــإنــكــلــيــز وتــحــالــف مــعــهــم ألن ســيــرتــهــم الــعــدالــة 
واالستقامة، ولكنهم اآلن بدأوا يحيفون عن العدالة 
ومعاملة اآلخرين بالكرامة والشرف، ويقول نص 
الــرســالــة: »إنـــي اعـــرض لصوبكم العالي ونلتمس 
حسب المعاملة لنا الائقة بحقنا وحفظ شرفنا 
ألننا صفينا لصوبكم من حسن سيرتكم وعدالتكم 

وحفظكم لشرف ذو البيوت«.

ومـــن الـــواضـــح فــي صــيــاغــة الــرســالــة أن الشيخ 
مــبــارك وضــع نفسه فــي مكان تجار الكويت، وأنــه 
يتكلم بــاســمــهــم كــمــا لــو كـــان هــو الــمــتــضــرر، وهــو 
ــتـــزازه الكبير  أمـــر يـــدل عــلــى احــتــرامــه الــشــديــد واعـ
بهم وبتجارتهم وحرصه الكامل على الــدفــاع عن 
 مــع اإلنكليز إذ 

ً
مصالحهم. وكــان مــبــارك صريحا

قــال لهم في الرسالة: »االن جاعدين )قاعدين( نرا 
ــزم مــا علينا فــي الــحــيــاة حفظ  )نـــرى( ضــد ذلــك والـ
شرفنا وتوقيرنا«، حيث إنه يشير إلى أن السياسة 
اإلنكليزية تغيرت »االن نرا ضد ذلك« ويشدد على 
أن كــرامــة أهـــل الــكــويــت وتــجــارهــا وحــفــظ شرفهم 
، وال يمكن التنازل أو 

ً
واحترامهم هو أمر مهم جدا

التغاضي عنه. 
بعد ذلــك بــدأ الشيخ مــبــارك شــرح السبب الــذي 
ــع الــــذي دفــعــه  ــدافـ دعــــاه لــقــول كـــل ذلــــك، ومــــا هـــو الـ
ــارات مــلــيــئــة بــاالســتــيــاء،  ــبـ لــلــغــضــب واســـتـــخـــدام عـ
فقال: »اني أعطيت جواب بحسن رضائي وقبولي 
في ثاث شــروط ومحافظ عليها انشاء الله منها 
هالقسم الـــذي نــرا منه علينا ســوء ظــن وتصديع 
رعيتنا ومغثتهم وتاف أموال الناس الذي يتحمل 

في سفائنهم وعليهم فيه صتمياة...«. 
وقد أوضح الشيخ مبارك أنه وافق على مراقبة 
نقل الساح ومنعه من التداول في الخليج، ولكنه لم 
يوافق على اإلضرار بمصالح أهل الكويت والتسبب 
 رغم وجود 

ً
في خسارتهم، وهو ما يحصل مؤخرا

أوراق رسمية من موانئ التصدير تثبت أن البضاعة 
المحملة في السفن بضاعة مرخصة ورسمية، وال 

تتضمن أسلحة مهربة. 
ــوادث وقــعــت في  ــار الــشــيــخ مــبــارك إلـــى حــ وأشــ
الـــفـــتـــرة األخــــيــــرة تـــعـــرضـــت فــيــهــا ســـفـــن كــويــتــيــة 
للخسارة والضرر بسبب التفتيشات اإلنكليزية 
والـــتـــأخـــيـــر الــكــبــيــر فــــي الـــســـمـــاح لـــهـــا بــالــمــاحــة 
حــســب جــدولــهــا وبــرنــامــجــهــا. فــي الــمــقــال المقبل 
سنستعرض إن شاء الله ما قاله الشيخ مبارك عن 
ثاثة تجار كويتيين والخسارة التي تعرضوا لها 

بسبب سوء معاملة اإلنكليز لسفنهم التجارية.

الشيخ مبارك لإلنكليز بغضب: ألزم ما الشيخ مبارك لإلنكليز بغضب: ألزم ما 
علينا في الحياة حفظ شرفنا وتوقيرناعلينا في الحياة حفظ شرفنا وتوقيرنا

وثيقة  لها تاريخ

باسم اللوغاني
loughanib@hotmail.com
@loughanib   

فهد البسامغرفة وعشرين دهليز

الله يذُكر تلك األيام الجميلة بالخير، فمنذ ما يربو على عشر سنوات، كان 
 بأسئلته وتعدياته 

ً
كلما انفتح الملف الرياضي قفز السيد حسن جوهر ملّوحا

لقانون غرفة التجارة، ولم ينغلق الملف الرياضي ولم يتغير شيء بقانون الغرفة 
 إال حسن جوهر بعد التحديث والقصف العشوائي بيد 

ّ
حتى اليوم، ولم يتبق

َمن ال يجيد البناء، فقد أعجب »موضوع« الغرفة البعض بمعزل عن معرفة وفهم 
دوافع طرحه في تلك الفترة، سواء كانوا من البسطاء، أو المفلسين ومدمني 
اإلثارة ومحاربة األعداء الوهميين ونظريات المؤامرة، ومعهم ضحايا الملف 

الرياضي أو جميع من سبق تحت مظلة شيخ واحد يتاعب بهم عند اللزوم.
ل 

ّ
مــازال هناك َمن يخلط بين التاجر كفرد أو مؤسسة، والغرفة ككيان يمث

التجار ويدافع عن مصالحهم، أو من يحاول تصوير حماية المصالح كعيب، 
بالرغم من أن ذلك هو األصل واألساس عند تكوين مؤسسات المجتمع المدني 
ع  غير الخيرية، والغرفة ليست استثناء وما هي بالنهاية إال عنوان رسمي لتجمُّ
التجار وليست التجار أنفسهم، وهذا هو الفارق الذي قد يغفله أو يتغافل عنه 
البعض، كما أن الغرفة أقرب لكونها »كارتل« أو تحالف اتحاد منتجين وتجار 
ة«، يستمد قوته من قيمة 

ّ
منها لنقابات العمال والموظفين و»البروليتارية الرث

ة أعضائه الهادفين إلــى التحكم بــالــدورة االقتصادية  وحــجــم ونــفــوذ ومـــاء
واالستفادة منها والحد من المنافسة بينهم ال العكس، فيكون مؤسسوها 
 ال المبنى أو القانون 

ً
 ونفوذا

ً
وأعضاؤها في حالتنا هم َمن أعطوا للغرفة وزنا

التنظيمي، ناهيك بالطبع إذا ما ترافق كل ذلك مع دور تاريخي واجتماعي 
ووطني مشهود، وال يقاس األمر بما هو حاصل في بقية جمعيات النفع العام 
والنقابات الحكومية على سبيل المثال، حيث يستمد األعضاء قوتهم وقيمتهم 
من كيانهم الذي يجمعهم بقصد الدفاع عن مصالحهم وتحسين أوضاعهم، 
كجمعية المهندسين أو المحاسبين أو المحامين، أو غيرها من نقابات عمال 
المناجم والحقول الحكومية، وبالتالي المحاوالت للتدخل بأعمال الغرفة والحّد 
 الحد من نفوذ أعضائها وتأثيرهم 

ً
من حجم نفوذها المزعوم ال يعني أبــدا

ووزنهم السياسي واالجتماعي.
أمــا إذا كــان الهدف من الهجمة الموسمية الحالية معرفة مصير الرسوم 
واالشتراكات التي تحّصلها الغرفة من منتسبيها »التجار«، والتي يدفع أغلبها 
 أو لحاجتهم إلى أصوات اآلخرين 

ً
 تجاريا

ً
مؤسسوها، لكونهم األكثر نشاطا

، فهو تساؤل مستحق بالتأكيد، ويهمني - ومثلي الكثيرون - معرفة 
ً
انتخابيا

 كمواطن عادي، طالما 
ً
مآل هذه األموال وسند تحصيلها، لكن ما يهمني أيضا

، ال سمح الله، 
ً
 وال ابتزازيا

ً
 وال انتقاميا

ً
أن الحملة هدفها مالي وليس سياسيا

ى حسابات الجميع ما دامت الكيانات سايحة على بعض، فا فرق بين 
ّ
صف

ُ
أن ت

دينار ودينار إال بالحال والحرام والشفافية بينهما، فالمال واحد والشعب 
واحــد، ويــا حّبذا بالمناسبة مــادام وصلنا طريق الغرفة أن نكمل نحو بقية 
 خيرية؛ كاإلصاح وإحياء التراث 

ً
الممرات وجمعيات النفع العام المسّماة رسميا

 عن مسألة نفوذها 
ً
والثقافية وغيرها، وبينها الكثيرون، وسنتجاوز مؤقتا

ودورها السياسي الممنوع بحكم القانون بشكل ال لبس فيه، ونتساءل فقط عن 
مصير التبرعات والزكوات واألخماس والخيرات ودفعات البايا وميزانياتها 
واشتراكات منتسبيها وأعدادهم، وعن مصارفها داخل الباد وخارجها؛ سواء 
ي 

ّ
للعمل الخيري أو للتنظيمات الدولية الصديقة والزميلة، وبعد ذلك نقدر نصف

النفوس ونبني على أسس متساوية وواضحة للجميع، حفظكم الله ورعاكم.
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