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»الشال«: الغش أصبح جائحة 
والتعليم أداة للرشوة السياسية

تدهور يفسر التناقض الصارخ بين الفشل التعليمي المؤلم والنتائج المبهرة للطلبة 
ب وشراء االمتحانات يمثالن الظاهر فقط من قمة جبل جليد الغش  • تسرُّ

العربي والسالمية مكتمال 
العدد استعدادًا لنهائي 

كأس ولي العهد
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وصول القوة البريطانية المشاركة في »محارب الصحراء وصول القوة البريطانية المشاركة في »محارب الصحراء 77« « 

قـــال تــقــريــر الــشــال األســبــوعــي إن التعليم في 
الكويت بات ضمن أدوات الرشوة لشراء الوالءات 
 إلى أن أي دولة ال تحتاج إلى 

ً
السياسية، مشيرا

أعداء لحصاد األسوأ، بل يكفيها تخريب التعليم 
وقيم التربية لتحقيق ما يريده أعداؤها.

وأضاف »الشال« أن برنامج الحكومة الصادر 
فـــي أبـــريـــل الــمــاضــي جــــاء فــيــه أن »تـــدنـــي جـــودة 
التعليم تسببت في فجوة تعلم تبلغ 4.8 أعوام، 
حيث إن مستوى خريج الصف الثاني عشر يكافئ 
مستوى خريج الصف السابع في دول متقاربة 
 أن هذا فشل تعليمي 

ً
الدخل مع الكويت«، مؤكدا

ــوأ هـــو أن تــأتــي نــتــائــج طلبة  ــ مـــؤلـــم، ولــكــن األسـ
الثانوية العامة بدرجات ال يحصدها طلبة الدول 

.
ً
المتفوقة تعليميا

وأوضح أن 82% من طلبة الكويت نجحوا في 
امتحانات الثانوية العامة 2021 /2022 وحصل 
 
ً
34% منهم على نسبة 90% ومــا فــوق، مضيفا
أن تلك النتائج المبهرة لــم تكن خاصة بالعام 
الــدراســي الفائت فقط، بل تكررت ألكثر من عقد 
من الزمن، »ولــم نقرأ أو نسمع لمسؤول تربوي 
 لهذا التناقض الصارخ، حول 

ً
أو حكومي تفسيرا

طلبة يتفوقون في امتحانات الثانوية وفجوة 
تخلف تعليمهم تمتد إلى 4.8 سنوات«.

ورأى أن »األســـوأ يكمن فــي مــبــررات استمرار 
 أن التفسير األول 

ً
ذلك التناقض ونتائجه«، معتبرا

لذلك هو تحول الغش إلى جائحة، وما ُكشف عنه 
 مــن تــســرب أو شـــراء أسئلة االمتحانات 

ً
مــؤخــرا

والــذي شــارك فيه ألــوف الطلبة وأولــيــاء أمورهم 

ومسؤولو االمتحانات، هو الظاهر فقط من قمة 
جبل جليد الغش.

وذكر أن التفسير الثاني يتمثل في أن »التعليم 
ات  ــوة لــــشــــراء الــــــــوالء ــ ــرشـ ــ بـــــات ضـــمـــن أدوات الـ
السياسية، فال بــأس من تجهيل جيل كامل من 
أجـــل إســعــاد أولــيــاء األمــــور الــذيــن تــظــاهــروا في 
 على تغيير مراقبي امتحانات 

ً
يوٍم ما احتجاجا

ــــك هو  ــأن »ذلـ  بــ
ً
مــتــســاهــلــيــن مـــع الـــغـــش«، مــعــقــبــا

ــا نــتــائــجــه  اجــتــهــادنــا فـــي تــفــســيــر الــتــنــاقــض، أمــ
الوخيمة فهي تولي مسؤولين من خريجي نفس 
النظام مسؤولية إدارته أو مسؤولية إدارة أعلى 
 من يحمل 

ً
مراكز العمل في الدولة، وضمنهم أيضا

شهادة مضروبة أو مزورة«.
ورأى التقرير أن »ذلك يعني أن فجوة 

• كيف لطلبة أن يتفوقوا في امتحانات الثانوية وفجوة تخلف تعليمهم 4.8 سنوات؟!
 على تغيير المتساهلين مع الغش

ً
• جاٍر تجهيل جيل كامل إلسعاد أولياء أمور تظاهروا احتجاجا

ً
• فجوة التربية والقيم تفوق هوة التعليم وإفرازات هذه الحقبة ستدير شؤون البالد مستقبال

• نأمل ولو مرة واحدة تشكيل حكومة تضع التعليم والتربية ضمن أولوياتها اإلصالحية
• خراب رأس المال البشري ضرر قد يستحيل جبره

»التربية«: 1676 حافلة 
لنقل الطالب العام المقبل

● فهد الرمضان
بــــعــــد إيــــقــــافــــهــــا أكــــثــــر مــن 
عامين دراسيين نتيجة إلغاء 
وزارة الــتــربــيــة عــقــودهــا في 
عـــام 2020 بــســبــب تــداعــيــات 
ــة »كـــــــورونـــــــا«، تــعــود  ــائـــحـ جـ
حـــافـــالت »الـــتـــربـــيـــة« لــتــقــديــم 
خـــــدمـــــاتـــــهـــــا مــــطــــلــــع الـــــعـــــام 
الدراسي المقبل 2024/2023، 
إذ سيتم توقيع عقودها مع 
شــركــة الــنــقــل الـــعـــام لتوفير 
1676 حافلة مع سائقين لنقل 
الطلبة من مدارسهم وإليها.

وفـــي هـــذا الــســيــاق، أكـــدت 
مصادر تربوية لـ »الجريدة«، 
 
ً
أن الــــــوزارة حــصــلــت مــؤخــرا

ــهــــات  ــات الــــجــ ــ ــقــ ــ ــوافــ ــ عــــلــــى مــ
الــرقــابــيــة لــتــوقــيــع عــقــود مع 
الشركة الفائزة بمناقصات 
عـــقـــود تــوفــيــر حـــافـــالت نقل 
الــطــلــبــة، مــتــوقــعــة الـــبـــدء في 
ــــذه الـــعـــقـــود مــطــلــع  تــنــفــيــذ هـ

العام الدراسي المقبل.
وقــــــــالــــــــت الـــــــمـــــــصـــــــادر إن 
لــلــشــركــة، وفــــق الــعــقــد الـــذي 
ســـُيـــبـــَرم مــعــهــا، مــهــلــة تصل 
إلى 3 أشهر لتوفير متطلبات 
ــقـــود،  الــــبــــدء فــــي تــنــفــيــذ الـــعـ
وبــالــتــالــي هــنــاك صعوبة أن 
تبدأ التنفيذ مع نهاية العام 

الدراسي الحالي.

 
ً
»كويت فيزا« و»الهوية الذكية« قريبا
لمنع التالعب بسمات دخول الوافدين

• ضمن إجراءات لجنة التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل 
• التطبيق يهدف إلى محاربة تجار اإلقامات وتنظيم دخول العمالة 

• التحقق بشكل إلكتروني سريع ودقيق من العامل قبل صعوده الطائرة
● محمد الشرهان وسيد القصاص

ــااًل لـــــقـــــرارات لــجــنــة »الــتــركــيــبــة  ــكـــمـ ــتـ اسـ
السكانية وتطوير سوق العمل«، أعلن رئيس 
اللجنة، النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية وزير الدفاع باإلنابة الشيخ 

طــــالل الــخــالــد الــتــحــضــيــر إلطــــالق تطبيق 
»كويت فيزا« اإللكتروني الذي سيعمل على 
المصادقة على تأشيرات دخول العمالة قبل 

صعود الطائرة ودخول البالد.
وأعــلــن مــركــز الــتــواصــل الــحــكــومــي، على 
حسابه اإللكتروني أمس، أن الخالد أوضح 

على هامش االجتماع األول للجنة الخميس 
الماضي، أن فكرة »كويت فيزا« تهدف إلى 
تأمين وتنظيم دخــول العمالة إلــى البالد، 
والــحــد مــن عملية الــتــزويــر والــتــالعــب في 
السمات التي تصدرها »الداخلية« وضمان 

 إلـــــــى أن 
ً
ــا، الفـــــتـــــا ــهــ ــنــ الـــتـــحـــقـــق مــ

»المنتدى الخليجي«: 
تداعيات كبيرة للفساد 

على التنمية

اقتصاديات

العالي: تراجع 
مؤشرات الكويت 

سببه تفشي الفساد 
والسياسة

الرويلي: كبح 
الفساد العلمي 

يحتم تفعيل 
الجهات الرقابية

الرميحي: تريليونا 
دوالر تكلفة 

الرشوة في العالم 
 
ً
سنويا

األنصاري: الفساد 
الخليجي محّصن 

بتشريعات... 
والتدين شكلي

الحمود: رسالتنا 
بليغة لمناقشة 

مشكالت المجتمع 
الخليجي

»الخليج« يربح 62 مليون 
دينار في 2022 بنمو %47

 
ً
توصية بتوزيع 10% نقدا

و5% منحة   

»وربة« يربح 19.3 مليون دينار 
في 2022 بنمو %21

توصية بتوزيع أرباح نقدية بواقع %3 
13وأسهم منحة %3    11
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أزمة المنطاد... فصل جديد من الحرب 
الباردة بين واشنطن وبكين

 والصين للهدوء وتجنب أي سوء تقدير
ً
»البنتاغون« ترصد منطاد استطالع ثانيا

ال تــــــزال قــضــيــة الــمــنــطــاد 
ــه  ــدتــ ــي، الـــــــــذي رصــ ــنــ ــيــ الــــصــ
واشنطن فوق والية مونتانا، 
وهي واحدة من ثالثة أماكن 
ــقـــط لـــمـــخـــازن الـــصـــواريـــخ  فـ
النووية األميركية، تتفاعل، 
ــاع  ــ ــدفـ ــ ــنــــت وزارة الـ ــلــ إذ أعــ
األميركية )البنتاغون( رصد 
مـــنـــطـــاد صـــيـــنـــي ثــــــــاٍن فـــوق 
أمــيــركــا الــالتــيــنــيــة، فــي حين 

تــتــابــع الــســلــطــات الــمــنــطــاد 
ــه من  األول لــضــمــان خـــروجـ

األجواء األميركية. 
وجاء إلغاء وزير الخارجية 
ــي بــلــيــنــكــن  ــونــ ــتــ ــــي أنــ ــــركـ ــيـ ــ األمـ
زيارته إلى بكين، وهي األولى 
ــؤول رفـــــيـــــع مــــنــــذ مــــــدة،  ــ ــسـ ــ ــمـ ــ لـ
ليذّكر بحادثة إسقاط االتحاد 
ــابـــق طـــائـــرة  ــسـ الـــســـوفـــيـــاتـــي الـ

الــتــجــســس األمــيــركــيــة 

روسيا تهدد بحرق كل أوكرانيا 
بالنووي إذا قصفت القرم

األسرى األوكران بعد تحريرهم بوساطة اإلمارات أمس )رويترز(
02

05
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»الشال«: الغش أصبح جائحة...

أزمة المنطاد... فصل جديد من الحرب...

»كويت فيزا« و»الهوية الذكية« قريبًا...

التعليم ليست المرض الوحيد، وربما ليست األخطر، ولكن األخطر 
 من إفرازات 

ً
 وآخر قادما

ً
 حاليا

ً
هي فجوة التربية والقيم، وأن جيال

تلك الحقبة، ربما تكون له الغلبة في إدارة شؤون البلد«.
وأضاف »الشال« أن ذلك يتزامن مع اقتراحات شعبوية لزيادة 
 لتخصص نادر أو تفوق علمي أو 

ً
مخصصات الطلبة، ليس وفقا

االنتماء إلى جامعة مميزة، بل رشوة تضاف إلى مكافأة األعمال 
الممتازة والتسامح لتأصيل المضي في النهج التعليمي والتربوي 

الخائب.
وذكر أن »الكويت على شفا تشكيل حكومة جديدة، ونأمل، ولو 
لمرة واحدة من باب التجربة، تشكيل حكومة مهمات، يكون إصالح 
التعليم والتربية من أولى أولوياتها، فخراب رأس المال البشري 

ضرره قد يستحيل جبره«.

التطبيق يهدف كذلك إلى حماية المجتمع والحد من دخول أصحاب 
 أو المصابين باألمراض المعدية«.

ً
»السوابق أو المطلوبين قضائيا

وذكر »المركز« أن الخالد أعلن كذلك إطالق الهيئة العامة للقوى 
العاملة لـ »هوية العامل الذكية« التي سيتم إدراجها عبر تطبيق 
»هويتي« وتتضمن المعلومات األساسية والرسمية التي تخص 
العامل، كما تتضمن بيان وضــع العامل القانوني وبيانات إذن 

»يـــو2-« عــام 1960، مــا أدى إلــى إجــهــاض قمة كــانــت مــقــررة بين 
ــــت آيـــزنـــهـــاور والــســوفــيــاتــي نيكيتا  الــرئــيــســيــن األمــيــركــي دوايـ

خروتشوف. 
وحثت الصين، أمــس، على »المعالجة الــهــادئــة والمحترفة« 
للحادث لتجنب حدوث أي سوء تقدير، وعلى الحفاظ على قنوات 
االتصال على جميع المستويات مع واشنطن، مؤكدة أنها »لم 

 أراضي ومجال أي دولة ذات سيادة«.
ً
تنتهك أبدا

وانتقد كبير مسؤولي السياسة الخارجية، إن وانغ يي، »بعض 
السياسيين ووسائل اإلعالم بالواليات المتحدة«، الذين اتهمهم 

 لمهاجمة بكين وتشويه سمعتها«.
ً
باستخدام الحادث »ذريعة

وكانت الخارجية الصينية أكدت أن المنطاد خاص بأبحاث 
مدنية، ويعنى بشكل أساسي بأغراض »األرصاد الجوية«، وأنه 
دخل الواليات المتحدة بفعل »قــوة قاهرة«، موضحة أنه »تأثر 
بالرياح الغربية والقدرة المحدودة على التوجيه الذاتي، وانحرف 

 عن مساره المخطط له«.
ً
بعيدا

ورغم ذلك فإن التقييم األميركي أشار إلى أن المنطاد ُيستخدم 
ألغراض التجسس، وهو ما ذكره وزير الخارجية بلينكن وعدة 
مسؤولين أميركيين عسكريين ومدنيين، وقالت »البنتاغون« إن 

هذا المنطاد لديه القدرة على المناورة وتغيير االتجاه.
وواصلت السلطات األميركية تتبع مسار المنطاد، الذي لفتت 

ق على ارتفاع 60 ألف قدم. 
ّ
التوقعات إلى أنه يحل

وُعِقد اجتماع عسكري األربعاء الماضي بحضور وزير الدفاع 
لويد أوستن والجنرال مارك ميلي رئيس هيئة األركان األميركية 
المشتركة، ونصح القادة العسكريون بعدم اتخاذ »إجراء حركي« 
ضد المنطاد بسبب الخطر الذي قد يشكله سقوط حطامه على 
الناس على األرض. ويبدو أن الرئيس األميركي جو بايدن أخذ 
بــهــذه التوصية رغــم أن الجيش جهز خطة تتضمن استخدام 
مقاتلة »أف 22« إلسقاط المنطاد في حال صدور أي قرار سياسي 

بذلك. 
وقلل الخبراء العسكريون من أهمية المعلومات االستخباراتية 
التي يمكن للمنطاد جمعها، مؤكدين أنه ال يحلق على ارتفاع عال 
 عن مستوى مسار الرحالت الجوية التجارية، وأنه ال يمثل 

ً
جدا

 لألشخاص على األرض.
ً
 أو جسديا

ً
 عسكريا

ً
تهديدا

وقال مسؤولون أميركيون، إنه تم تعقب مناطيد مراقبة مماثلة 
خالل سنوات عدة ماضية، لكن هذا المنطاد »بــدا كأنه ظل في 

رحلته فترة أطول هذه المرة«.
وبــغــض الــنــظــر عــن بــعــض الــســجــاالت حـــول قــانــونــيــة إســقــاط 
 بأن المجال الجوي ألي دولة يمتد حسب الخبراء 

ً
المنطاد، علما

لعلو 100 ألف قدم، انتقد مشرعون وسياسيون أميركيون تعامل 
اإلدارة مع الحدث، ودعا الرئيس السابق دونالد ترامب الجيش 
األميركي إلسقاط المنطاد، وتساءل مشرعون إذا كانت اإلدارة 
 مــا يحمله المنطاد، مثيرين احتمال أن يكون ينقل 

ً
تعلم حقا

فيروسات معدية. 
وقــــال مــايــك راونــــــدز الــعــضــو الــجــمــهــوري فـــي لــجــنــة الــقــوات 
المسلحة بمجلس الــشــيــوخ، إنــه سيكون مــن الجيد استعادة 
 لجمع البيانات بالفعل، أو 

ً
المنطاد لمعرفة »ما إذا كان مصمما

 الختبار قدراتنا على الرد«. 
ً
ما إذا كان مصمما

وأثار دين تشينغ كبير مستشاري برنامج الصين في المعهد 
 أن المنطاد قد يكون مجرد 

ً
األميركي للسالم احتمااًل آخر، معتبرا

»طريقة الختبار رد فعل الطرف اآلخر، ليس بالمعنى العسكري، 
ولكن من الناحية السياسية«.

العمل ومعلومات عن المهن المصرحة للعامل، وعنوان الشركة 
 أو بالقطاع 

ً
التي يعمل بها وبيانات تخص إن كان عقده حكوميا

 عن العمل.
ً
 عن بيان حالته إذا ما كان متغيبا

ً
األهلي، فضال

وأشــار إلــى أن تلك الهوية تهدف إلــى حماية األســرة الكويتية 
من العمالة السائبة ودخولهم إلى مساكن األسر تحت أي ذريعة 
وحتى ال تتعرض تلك األسر للغش التجاري ممن ال يعمل بمهنته 
األساسية، إذ يمّكنها من االطالع على بيانات العمالة المستخدمة 
 أن »الهوية 

ً
قبل السماح لهم بتنفيذ أي أعمال داخل المنازل، مضيفا

الذكية« تهدف كذلك لمحاربة تجار اإلقامات ممن يستغلون العمالة 
في غير أعمالهم أو عقودهم.
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 ولي العهد يهنئ سريالنكا 
بالعيد الوطني

 األمير يهنئ رئيس سريالنكا 
بالعيد الوطني

رئيس الوزراء يهنئ 
سريالنكا بالعيد الوطني

بعث سمو ولي العهد الشيخ 
مــشــعــل األحــمــد بــبــرقــيــة تهنئة 
إلى رئيس سريالنكا الصديقة، 
رانــيــل ويكرمسينغة، ضّمنها 
سموه خالص تهانيه بمناسبة 
العيد الوطني لبالده، راجيا له 

وافر الصحة والعافية.

بعث سمو أمير البالد الشيخ 
نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى 
الـــرئـــيـــس الــســريــالنــكــي، رانــيــل 
ويكرمسينغة، عّبر فيها سموه 
عـــن خــالــص تــهــانــيــه بمناسبة 
العيد الوطني لــبــالده، متمنيا 
ــة  ســـــمـــــوه لــــــه مــــــوفــــــور الـــصـــحـ
والعافية ولسريالنكا وشعبها 

الصديق كل التقدم واالزدهار.

بعث رئيس مجلس الــوزراء سمو الشيخ أحمد نواف 
األحمد ببرقية تهنئة إلى رئيس سريالنكا الصديقة، رانيل 

ويكرمسينغة، بمناسبة العيد الوطني لبالده.

القحطاني: تعزيز خبرات الكوادر العسكرية 
والدبلوماسية الوطنية إزاء التحديات

عثين في كلية دفاع »الناتو«
َ
ج ضابطين كويتيين مبت تخرُّ

ــكــــويــــت لـــدى  أكــــــد ســـفـــيـــر الــ
إيــطــالــيــا، نــاصــر الــقــحــطــانــي، 
ــيـــة دورات  ــمـ ــــس األول، أهـ أمــ
كلية دفاع »الناتو« في تعزيز 
ــوادر الــعــســكــريــة  ــ ــكـ ــ ــبــــرات الـ خــ
ــة  ــيـ ــنـ والــــدبــــلــــومــــاســــيــــة الـــوطـ
ــار الــشــراكــة  الــكــويــتــيــة، فــي إطــ

والحوار مع الحلف.
جــاء ذلــك بمناسبة حضور 
السفير القحطاني إلى جانب 
قــائــد وعــمــيــد الــكــلــيــة وســفــراء 
ج  الـــدول الــمــشــاركــة حفل تخرُّ
ين 

َ
ضابطين كويتيين مبتعث

ي الدفاع والداخلية، 
َ
من وزارت

ــي الـــــــــــــدورة  ــبــ ــســ ــتــ ــنــ ضـــــمـــــن مــ
المتقدمة الـ 141 للرتب العليا 
ــة، الــــــــذي أقــــيــــم بــمــقــر  ــيـ ــلـ ــكـ ــالـ بـ
األكاديمية العسكرية الرفيعة 

بالعاصمة اإليطالية روما.

وقال القحطاني لـ »كونا« إن 
مواظبة المبتعثين الكويتيين 
ــــدورات كلية  عــلــى االلــتــحــاق بـ
ــاع »الـــنـــاتـــو« الــعــلــيــا تسهم  دفــ
فـــي الــتــقــدم الــمــهــنــي لــلــكــوادر 

الوطنية لخدمة دور الكويت 
ــوار  ــ ــحــ ــ ــا فـــــــي الــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــاركـ ــ ــــشـ ومـ
ــاون اإليــــجــــابــــي ضــمــن  ــعــ ــتــ والــ
مــنــظــمــات الــمــجــتــمــع الـــدولـــي، 
ومنها حلف شمال األطلسي 

إزاء التحديات المشتركة.
وأكد أهمية مشاركة كوادر 
مــــؤســــســــات الــــــدفــــــاع واألمـــــــن 
الــوطــنــيــة فـــي هــــذه الـــــــدورات، 
الســيــمــا الــمــخــصــصــة لــلــرتــب 

ــــب مـــبـــتـــعـــثـــي  ــانـ ــ ــجـ ــ الــــعــــلــــيــــا بـ
ــة، وهــــــو مــا  ــاركــ ــمــــشــ الــــــــدول الــ
يــثــري خــبــراتــهــم فــي المحافل 
الـــــدولـــــيـــــة ومـــــواكـــــبـــــة أحــــــدث 
العلوم واكتساب القدرات على 
تــعــمــيــق أطــــر الــــحــــوار لـــزيـــادة 
التعاون الدولي وإيجاد حلول 

لألوضاع الناشئة.
وهـــنـــأ الــســفــيــر الــقــحــطــانــي 
ــيــــن  ــ ــيَّ ــتــ ــويــ ــكــ الـــــخـــــريـــــَجـــــيـــــن الــ
المبتعثين مــن وزارة الــدفــاع؛ 
ــيـــد الـــــركـــــن عـــبـــدالـــعـــزيـــز  ــقـ ــعـ الـ
العصيمي، ومن وزارة الداخلية 
ــرائـــد عــلــي الــعــنــزي، بــإتــمــام  الـ
الــــــدورة األكــاديــمــيــة بمهنية، 
ــــي أرفـــــــــع مــعــهــد  والـــــنـــــجـــــاح فــ
عسكري فكري واستراتيجي 
لــحــلــف الــنــاتــو ودوراتــــــه على 

مدى 70 سنة.

 العميد جاسم نصرالله والخريَجين العنزي والعصيمي والعميد خالد العتيبي
ً
القحطاني متوسطا

القوة البريطانية المشاركة في تمرين 
»محارب الصحراء 7« تصل إلى البالد

وصـــلـــت إلــــى الـــبـــالد الــقــوة 
الــبــريــطــانــيــة الـــتـــي ســتــشــارك 
في تمرين »محارب الصحراء 
7«، الذي ستنفذه القوة البرية 
الكويتية خـــالل الــفــتــرة مــن 5 

إلى 23 الجاري.
لــــــدفــــــاع  وقــــــــالــــــــت وزارة ا
الكويتية، فــي بــيــان صحافي 
أمــس، إن هــذا التمرين يعتبر 

ــة  ــركـ ــتـ ــمـــشـ ــن الـ ــ ــاريـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ مــــــن الـ
الدورية التي يقيمها الجيش 
بـــــــالـــــــتـــــــعـــــــاون مـــــــــع الــــجــــيــــش 
ــهــــدف زيــــــادة  الــــبــــريــــطــــانــــي، بــ
ــن،  ــيـ ــبـ ــانـ ــجـ ــن الـ ــيــ الـــــتـــــعـــــاون بــ
وتوحيد المفاهيم العسكرية، 

والتدريب المشترك.

أعضاء القوة البريطانية لدى وصولهم أمس

سفير طاجيكستان: الصندوق 
الكويتي للتنمية شريك مهم

استقبل طالبات فائقات زرن بالده 

فــي كلمة ألــقــاهــا على هــامــش استقباله الــطــالــبــات الكويتيات 
 وأولياء أمورهن، قال عميد السلك 

ً
الفائقات الالتي زرن بالده أخيرا

الدبلوماسي، سفير طاجيكستان لدى البالد، زبيدالله زبيدوف 
إن العالقات بين بالده والكويت »متميزة، خصوصا في المجال 
 
ً
السياسي، وبحاجة إلى تطويرها في المجال االقتصادي«، كاشفا
مــن ناحية أخـــرى »عــن مباحثات مــع الخطوط الجوية الكويتية 
بخصوص فتح خط مباشر يربط الكويت بالعاصمة الطاجيكية 

دوشنبيه«.
وشكر زبيدوف رئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية 
االجتماعية واالقتصادية، وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح، 
 إلى دعم 

ً
ودعمه الكبير للدفع بالعالقات نحو مجاالت أرحب«، الفتا

الصندوق للمشاريع التنموية في بالده، مشيرا إلى أن »الصندوق 
شريك مهم لطاجيكستان، ويلعب دورا مهما في تنميتها، ويعتبر 
ــــدول الــصــديــقــة   لــتــطــويــر الــعــالقــات بــيــن الــكــويــت والــ

ً
 مــهــمــا

ً
ــدا ــ رافــ

والشقيقة«، كما جدد دعوته للمستثمرين الكويتيين لالستثمار 
في بالده.

من ناحيتها، أكــدت نائبة مدير ادارة العمليات لشؤون وسط 
آسيا وأوروبــا في الصندوق، آمنة النصف »أن الكويت تستخدم 
الدبلوماسية االقتصادية من خالل الدور الذي يقوم به الصندوق 

بتطوير وتنمية عالقتها مع هذه الدول«.

سفير طاجيكستان خالل لقاء الطالبات

سفير جنوب إفريقيا: تحضيرات لزيارة 
رئيسنا إلى الكويت هذا العام

 للكويتيين
ً
جينجي: وسائل اإلعالم شريكة بتعزيز عالقاتنا... وتأشيراتنا مجانا

● ربيع كالس
دعـــا سفير جــنــوب إفــريــقــيــا لـــدى الــكــويــت، 
مانيليسي جينجي، وسائل اإلعالم المحلية 
 مهًما 

ً
 أساسيا

ً
»لمواصلة دورها كونها شريكا

 لجنوب إفريقيا، نظًرا لدورها في 
ً
ومحوريا

تعزيز العالقات القوية بين البلدين. 
وأكد جينجي، خالل مؤتمر صحافي عقده 
في مقّر إقامته، وخّصصه لشكر وسائل اإلعالم 
على دعمها ودورهـــا في الترويج لــبــالده، أن 
العالقات بين جنوب إفريقيا والكويت جيدة 
 في كل المناحي، وتتركز على المجاالت 

ً
جدا

السياسية والتجارية والسياحية والثقافية، 
كــمــا أن الــبــلــديــن يــدعــمــان بعضهما البعض 
 »الــتــزام السفارة 

ً
في المحافل الدولية، مؤكدا

بتعزيز العالقات مع شركائنا في الكويت«.
وقــــال إنــهــم يــعــمــلــون حــالــيــا عــلــى تعريف 
الكويتيين والمقيمين بما تــزخــر بــه جنوب 
إفريقيا مــن مقومات سياحية كبيرة، والتي 
قد ال يعرفها كثيرون في المنطقة، مشيرا إلى 
أن »جنوب إفريقيا مستعدة دائًما للترحيب 
بالمسافرين الكويتيين والمغتربين، حيث 
يمكنهم تجربة وجهاتها السياحية الشهيرة 

وتجارب ال حصر لها«.
وأعرب عن تقديره لالستثمارات الكويتية 
في جنوب إفريقيا عن طريق »هيئة االستثمار 
الــكــويــتــيــة« فــي عـــدة مـــجـــاالت، مــوضــحــا أنهم 
يرّكزون حاليا على االستثمارات التي تدعم 

األمن الغذائي في الكويت.

ــار الــســفــيــر إلـــى أن الــكــويــت أصبحت  ــ وأشـ
ا مهًما للمنتجات الغذائية عالية الجودة 

ً
سوق

فـــي جـــنـــوب إفـــريـــقـــيـــا، وكـــذلـــك لـــحـــوم األبـــقـــار 
والــمــواشــي الــحــيــة الــتــي تــســتــوردهــا الكويت 
وتوزعها بدورها على منطقة الخليج، مشيرا 
إلى وجود اتفاقية بين البلدين بشأن تصدير 

اللحوم.
وقــال إن هناك رغبة متبادلة بين البلدين 

إلنشاء خط طيران مباشر. 
وأكـــد أن الكويتيين بــحــاجــة إلـــى تأشيرة 
دخول لجنوب إفريقيا، ولكن من دون رسوم، 
ومــجــانــيــة لــفــتــرة 90 يــومــا، وتــســتــغــرق نحو 
أسبوع لإلصدار، مشيرا إلى أن 1179 مسافرا 
من الكويت ذهبوا إلــى جنوب إفريقيا خالل 

العام الماضي.

وأشاد بالدور الكويتي المتنامي في القارة 
اإلفريقية، مؤكدا أن وجود 34 سفيرا إفريقيا 
في الكويت يدل على قوة العالقات الكويتية 

ـ اإلفريقية.
وقال إن وزيرة الخارجية الجنوب إفريقية 
ــعــت خــالل زيارتها 

ّ
زارت الــكــويــت 2021، ووق

اتفاقية تأسيس اللجنة المشتركة الثنائية 
للتعاون، والتي ستعقد اجتماعها في جنوب 
ــنـــاك تــحــضــيــرات  إفـــريـــقـــيـــا قـــريـــبـــا، كـــمـــا أن هـ
لزيارة رسمية لرئيس جنوب إفريقيا للبالد 

هذا العام.
وذكـــر أن هــنــاك نــحــو 300 جــنــوب إفريقي 
يــعــمــلــون فــــي الـــكـــويـــت بـــقـــطـــاعـــات الــهــنــدســة 

والتعليم والنفط.

جينجي مع بعض ممثلي وسائل اإلعالم

سفارة السودان: عالقتنا بالكويت 
أخوية أزلية في شتى المجاالت

أكد الوزير المفوض بوزارة الخارجية خالد الزعابي عمق العالقات 
التاريخية التي تجمع بين الكويت والسودان، وحرص البلدين على 

تعزيز سبل التعاون في شتى المجاالت. 
جــاء ذلــك في كلمة ألقاها الزعابي خــالل مشاركته في حفل اليوم 
الختامي لــلــدورة الرياضية الــذي نظمته ســفــارة الــســودان لمناسبة 
ذكــرى االستقالل الـــ 67، وســط حضور عــدد كبير من الدبلوماسيين 
وممثلي السفارات المعتمدة لدى البالد، إضافة إلى ممثل الهيئة العامة 
للرياضة، وممثل اتحاد كــرة القدم الكويتية رئيس نــادي التضامن 

مبارك النزال وكابتن منتخب الكويت السابق سعد الحوطي.
 إلى أن 

ً
وهنأ الزعابي السودان لمناسبة عيد استقالله الـ 67، مشيرا

دت حب الوطن في نفوس 
ّ
المناسبة سطرت أسمى معاني الوطنية وخل

جميع السودانيين عبر حق تقرير مصيرهم ليصبحوا أمة واحدة«، 
: »نعتز بــوجــود شعب عــربــي أصــيــل مثل الشعب السوداني 

ً
مضيفا

المكافح من أجل اسـتقالله ووحدة أراضيه والرخاء واالستقرار والتقّدم 
نحو التنمية«.

بـــدوره، قــال سفير الــســودان لــدى الــبــالد عــوض الكريم الــريــح بلة: 
»يرتبط بلدانا الشقيقان بعالقات أخوية أزلية في شتى المجاالت«، 
 بـ«دور الكويت وأياديها البيضاء التي تمدها للسودان في أوقات 

ً
مشيدا

الشدة على نحو ما شهدناه في كارثة الفيضانات األخيرة، كذلك من 
خالل الكثير من القروض والمنح لتمويل مشروعات التمنية المختلفة«.

السفير السوداني والزعابي خالل االستماع للنشيدين الوطنيين
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● محمد الشرهان
حقق العقيد الــركــن البحري 
المهندس يوسف الشطي، أمس 
 
ً
 عالمًيا جديدا

ً
 قياسا

ً
األول، رقما

بـــاســـم  الــكــويــت فـــي مــوســوعــة 
غينيس لألرقام القياسية، وهو 
»أســـــــرع ســـبـــاحـــة لـــعـــبـــور جـــون 
بحري/ فئة الرجال«، وذلك بعد 
أن قــطــع مــســافــة 21 كــيــلــومــتــر 
سباحة فــي جــون الــكــويــت )من 
رأس الصبية الى نادي ضباط 
الــجــيــش الــكــويــتــي( فـــي بــفــتــرة 
زمنية استغرقت 9 ساعات و44 
 الرقم القياسي 

ً
دقيقة، محطما

العالمي السابق وهو 12 ساعة. 
حـــــضـــــر الـــــــحـــــــدث مـــمـــثـــلـــون 
ــون مـــن  ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــــون رســ ــمــ ــ ــ ــّك ــ ــحــ ــ ومــ
الموسوعة، حيث قــّدم المحّكم 
ــة، رأفــــت  ــمـــوســـوعـ ــلـ الــــرســــمــــي لـ
توفيق، شهادة للشطي، ليسجل 
ــًيــــا بـــاســـم  ا عــــالــــمــ

ً
ــجـــــــاز بــــهــــا إنـــــ

الكويت. 
ــقـــى الــشــطــي كــلــمــة بــهــذه  وألـ
الــمــنــاســبــة، أهــــدى مـــن خــالــهــا 

اإلنجاز إلى الكويت وإلى سمو 
ــــواف األحـــمـــد،  األمـــيـــر الــشــيــخ نـ
وسمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد، وإلى الشعب الكويتي، 
 الشكر الجزيل إلى النائب 

ً
مقّدما

األول لــرئــيــس مــجــلــس الــــوزراء 
وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة وزيـــــر الـــدفـــاع 
بــاإلنــابــة، الشيخ طــال الخالد، 
عــلــى رعــايــتــه الــكــريــمــة ودعــمــه 

لتحقيق هذا اإلنجاز العالمي.
ُيذكر أن الشطي حقق العديد 

ــــوالت واإلنـــــــجـــــــازات  ــطـ ــ ــبـ ــ مـــــن الـ
العالمية باسم الكويت، ومنها 
ــــوات  ــقـ ــ ــلــــى الـ الــــمــــركــــز األول عــ
الخاصة األميركية )السيلز( في 
ي الحواجز وقدرة 

ّ
بطولة تخط

التحّمل لعام 2016، وبطل العالم 
ــي الــحــواجــز 

ّ
فـــي ريـــاضـــة تــخــط

وقدرة التحّمل )سبارتان( للفئة 
العمرية لسنة 2019.

ــتـــي  كــــمــــا أصـــــبـــــح أول كـــويـ
ق 

ّ
وخليجي، وثالث عربي يتسل

قمة جبل امادابلم وإنــزال أكبر 
علم بالعالم من قمة جبل )علم 
الكويت( عام 2019، وحقق كذلك 
المركز األول بالفئة العسكرية 
 Iron( لبطولة الرجل الحديدي
man( عـــام 2022 الــتــي أقيمت 

بالواليات المتحدة.

● فهد الرمضان
بينما ينتظم صــبــاح الــيــوم أكــثــر مــن نصف 
مليون طالب وطالبة بمختلف المراحل التعليمية 
فــي مقاعدهم الــدراســيــة، أكــدت مــصــادر تربوية 
»الجريدة« أن الوزارة بصدد توقيع عقود توفير  لـ
حــافــات الــمــدارس »الــبــاصــات« مــع شــركــة النقل 
الــعــام الكويتية، موضحة أن الجهات الرقابية 
وافقت على العقود التي طرحتها الوزارة مؤخرا 

لتوفير 1676 حافلة مع سائق.
وذكـــرت الــمــصــادر أن تنفيذ عقود الحافات 
ــــح مـــع بـــدايـــة الـــعـــام الـــدراســـي  ســيــتــم عــلــى األرجـ
المقبل 2023 / 2024، الفتة إلى أن الشركة لديها 
مــهــلــة للعمل عــلــى تــوفــيــر مــتــطــلــبــات الــعــقــد من 
حـــافـــات وســائــقــيــن لــمــدة 3 أشــهــر بــعــد توقيع 
العقود، وهو األمر الذي سيؤجل بدء تنفيذ هذه 
العقود إلى العام المقبل لصعوبة توفير األعداد 

المطلوبة حاليا. ولفتت إلى احتمالية أن تقوم 
الوزارة بتوقيع عقود مباشرة للحافات الخاصة 
بمدارس التربية الخاصة للفصل الدراسي الثاني 
من العام الحالي، مراعاة لظروف الطلبة من ذوي 
االحتياجات الخاصة الدارسين فيها، السيما 
أنــهــم يــأتــون مــن جميع مناطق الــبــاد إلــى هذه 
المدارس التي تتركز في منطقة حولي المزدحمة 

باألساس.
وأشـــــارت الــمــصــادر إلـــى أن قــيــاديــي الــــوزارة 
ــر فـــي اجـــتـــمـــاع لــهــم الــخــمــيــس  ــ ــذا األمـ بــحــثــوا هــ
الماضي، الفتة إلى أن توقيع العقود المباشرة 
يقع ضمن صاحيات وزير التربية وفي حدود 

مالية ال تتجاوز الـ 75 ألف دينار للعقد.

شركات العمالة

ــمـــدارس، أكــدت  وبــالــنــســبــة إلـــى جــاهــزيــة الـ

الــمــصــادر أن الــجــهــات الــمــخــتــصــة بالتربية 
عــمــلــت خـــال الــفــتــرة الــمــاضــيــة عــلــى تجهيز 
وتهيئة الــمــدارس لــعــودة الطلبة، الفــتــة إلى 
أنه تم توفير عمالة النظافة لجميع المدارس 
بالمناطق التعليمية الست والتعليم الديني 
ومـــدارس التربية الــخــاصــة، مــن خــال عقود 

الوزارة مع شركات العمالة.
وذكرت أن ادارة الخدمات العامة ومراقبات 
الـــخـــدمـــات فـــي الــمــنــاطــق الــتــعــلــيــمــيــة قــامــت 
بالتنسيق مــع الــشــركــات المختصة والــتــي 
وفــرت العمالة المطلوبة بعدد يتناسب مع 
حجم كل مدرسة، اضافة إلى توفير العمالة 
الــمــبــاشــرة الــتــي قــامــت الــــــوزارة خـــال الــعــام 
الماضي يتعيينها على كفالتها، الفتة إلى أن 
المدارس خضعت ألعمال التنظيف بالشكل 

المطلوب.
ــافــــت أن قـــطـــاع الــمــنــشــآت الــتــربــويــة  وأضــ

ــجـــزت هي  وادارات الــصــيــانــة بــالــمــنــاطــق أنـ
األخــرى أعمال الصيانة المطلوبة في معظم 
المدارس، الفتة إلى أن فرق صيانة التكييف 
بدأت االستعداد لتجهيز المدارس من ناحية 
التكييف والــبــرادات بحيث تكون جاهزة مع 
بداية ارتفاع درجات الحرارة المتوقعة خال 

الفترة المقبلة.
يذكر أن وزارة التربية أوقفت حافات نقل 

الطلبة مع بــدء جائحة »كــورونــا« عــام 2020، 
ولم تتمكن حتى اآلن من إعــادة تشغيل هذه 
الخدمة التي كانت مخصصة للطالبات في 
الــمــدارس المتوسطة والــثــانــويــة إضــافــة إلى 
توفيرها لخدمة نقل الطلبة في الرحات التي 
تنظمها الـــمـــدارس أو فــي حـــال وجـــود طلبة 
بمدارس بعيدة بشكل كبير عن أماكن سكنهم.

ــر الــصــحــة د. أحــمــد  ــ ــد وزيـ أكــ
الــــــعــــــوضــــــي، حـــــــــرص الـــــــــــــوزارة 
عــلــى الــتــعــاون مـــع الــمــؤســســات 
الصحية العالمية المتخصصة 
بما يخدم المرضى والمصلحة 
الــعــامــة لــلــبــاد، وتــعــزيــز تنفيذ 
اســتــراتــيــجــيــة وخــطــط الـــــوزارة، 
وتوفير أفضل معايير الجودة 
الـــصـــحـــيـــة، وتـــــبـــــادل الـــخـــبـــرات 
ــــات الـــعـــالـــمـــيـــة،  ــــسـ ــــؤسـ ــمـ ــ مــــــع الـ
ــن تــــجــــاربــــهــــا  ــ ــ واالســـــــتـــــــفـــــــادة مـ

الناجحة.
جــاء ذلــك خــال اسقباله وفد 
رفيع المستوى من المستشفى 
الــفــرنــســي »غـــوســـتـــاف روســــي« 
المتخصص فــي عـــاج أمـــراض 
السرطان، في زيارة للباد بهدف 
استكمال رسم الخطوات العملية 
لبدء التعاون الثنائي المشترك 
فـــي مــجــال عـــاجـــات الــســرطــان، 

وفي مجال البحث العلمي. 
وقـــالـــت وزارة الـــصـــحـــة، في 
بيان صحافي، إن الــوفــد أبــدى 
تطلعه لــبــدء الــتــعــاون الثنائي 
المشترك، وأشاد بما تتمتع به 
المنظومة الصحية الكويتية 
من إمكانيات وخبرات كبيرة في 
مجال عــاج أمــراض السرطان، 

مع امتنانه للتعامل مع وزارة 
الـــصـــحـــة الـــكـــويـــتـــيـــة مـــبـــاشـــرة، 
ــنــــوات الـــرســـمـــيـــة  ــقــ ــالــ  بــ

ً
مـــــــــــرورا

 
ً
الـــمـــخـــتـــصـــة لــــلــــبــــاد، مــتــطــلــعــا

التمام االتفاق. 
وذكــرت الـــوزارة أن الجانبين 
بــحــثــا الــخــطــوات الــعــمــلــيــة لبدء 
ــتــــعــــاون الـــثـــنـــائـــي الـــمـــشـــتـــرك،  الــ
الـــــــذي ســيــفــتــح الــــبــــاب لــيــشــمــل 
برامج متعددة في مجال عاج 
أمـــــراض الـــســـرطـــان وفــــي مــجــال 
البحث العلمي، وتبادل الخبرات 

ونقل المعرفة، وتدريب الكوادر 
الصحية، وتبادل الزيارات بين 
الــمــتــخــصــصــيــن، وفـــتـــح قــنــوات 
متنوعة للتعاون بين الجانبين 
ــة الـــمـــقـــبـــلـــة، لــدعــم  ــلـ ــمـــرحـ فــــي الـ
الممارسات المهنية لمصلحة 
الـــمـــرضـــى ولــلــمــصــلــحــة الــعــامــة 

للباد.
ــاء تـــنـــاول  ــقـ ــلـ وأضــــافــــت أن الـ
 بـــحـــث أوجــــــــه الـــتـــعـــاون 

ً
ــا ــ ــــضـ أيـ

ــــاج  ــعـ ــ ــي لــــتــــســــهــــيــــل الـ ــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــثـ ــ الـ
والمتابعة الطبية داخل الكويت، 

وذلك للمرضى الكويتيين الذين 
تلقوا العاج سابقا في فرنسا، 
دون تكبدهم لعناء السفر، وذلك 
خال المراجعات الدورية داخل 

الكويت. 

زراعة األعضاء

فــــي مــــوضــــوع مــنــفــصــل، أكـــد 
رئيس الجمعية الكويتية لزراعة 
األعــضــاء ورئــيــس وحــدة توفير 
األعـــضـــاء فــي وزارة الــصــحــة د. 

مصطفى الموسوي، أن الكويت 
 فـــي نــســبــة عــدد 

ً
األولــــــى عـــربـــيـــا

المتبرعين بعد الوفاة لكل 100 
ألــــــف، والـــثـــانـــيـــة عـــلـــى مــســتــوى 

الشرق األوسط.
وقال الموسوي، على هامش 
االحتفال التكريمي الذي نظمته 
الــجــمــعــيــة لــتــكــريــم الــمــتــبــرعــيــن 
وإطــــــاق حــمــلــة الــتــســجــيــل في 
بطاقة التبرع، إن إجمالي أعداد 
المتبرعين بعد الــوفــاة ال يــزال 
 مقارنة بدول مجلس 

ً
 جدا

ً
قليا

ــاون والــــــشــــــرق األوســـــــط  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
والدول اآلسيوية.

ــه مـــــن خــــال  ــ ــ ــى أنـ ــ ــ وأشــــــــــار إلـ
الحملة التي تم تدشينها سيتم 
العمل على زيـــادة حملة بطاقة 
 
ً
الــتــبــرع بــاألعــضــاء مـــن 17 ألــفــا

.
ً
 إلى 30 ألفا

ً
حاليا

وأوضــــــــح أن الـــكـــويـــت تــقــوم 
 بــزراعــة نحو 100 كلية 

ً
ســنــويــا

في مركز زراعة األعضاء إذ كانت 
الكويت األولــى في هــذا المجال 
 منذ العام 1979، لكننا 

ً
خليجيا

ال نزال متأخرين في زراعة بعض 
ــاء األخــــــــرى مـــثـــل الـــرئـــة  ــ ــــضـ األعـ
والقلب التي سبقتنا فيها بعض 

دول الخليج.
وذكـــــــــر أن عــــمــــلــــيــــات زراعـــــــة 
ــاء تــشــمــل زراعــــــة الــقــلــب  األعــــضــ
ــبـــد والــبــنــكــريــاس  والــــرئــــة والـــكـ
واألمـــــعـــــاء لـــألطـــفـــال والـــقـــرنـــيـــة 
 
ً
وأجــــــزاء مـــن الــشــرايــيــن، مــعــربــا
عن األمل في إعادة فتح برنامج 
زراعـــة الكبد مــرة أخــرى بعد أن 

توقف خال فترة الجائحة.
وأكــد أنــه تــم إجـــراء عمليتين 
لزراعة القلب، واألمل منعقد على 
أن يستمر البرنامج والعمليات 

بشكل روتيني.
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»الكهرباء«: استقبال طلبات إيصال
 التيار لـ »جنوب عبدالله المبارك«

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة 
االنتهاء من تشغيل 23 محطة تحويل ثانوية، 
بالتنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية 
في منطقة جنوب عبدالله المبارك، وجاهزيتها 

الستقبال طلبات إيصال التيار ألصحاب القسائم 
الـ 872 في المنطقة ممن لديهم الرغبة في إيصال 

التيار الكهربائي وتحديدا في القطعتين 1، 2.

»الطرق«: السكة الحديدية 
الخليجية ضمن خطة 2022/ 2023

● سيد القصاص
أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري، طرح 
4 مــشــاريــع ضــمــن مــشــاريــع الــخــطــة الــســنــويــة للعام 
المالي 2022/ 2023، يأتي في مقدمتها مشروع أعمال 
الدراسة والتصميم التفصيلي وإعداد مستندات السكة 
الحديدية المرحلة األولى المسار الخليجي والمنشآت 
التابعة للمشروع بطول 111 كم، يليه مشروع إنشاء 
وإنجاز وصيانة مجرور لتصريف مياه األمطار من 

منطقة جنوب عبدالله المبارك. 
وقالت الهيئة، إن الغرض من المشروع تصريف 
مياه األمطار من خزان التجميع المزمع إنشاؤه من قبل 
المؤسسة العامة للرعاية السكنية عند مخرج شبكة 
األمطار الخاصة بمنطقة جنوب عبدالله المبارك مواز 

لطريق 6.5 على شبكات األمطار الرئيسية بطول 935 
مترا، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى منع حدوث 
تجمعات لمياه األمطار في موسم الشتاء، سواء داخل 
المنطقة أو المناطق المحيطة بها، مع الحفاظ على 
جودة مياه األمطار التي يتم صرفها على »الخليجي« 
عن طريق نقلها في شبكات مستقلة لتصريف مياه 
األمــطــار فقط. وأشـــارت إلــى أن المشروع الثالث هو 
إنشاء وإنجاز وصيانة طرق ومجاري أمطار، وخدمات 
خرى في منطقة شرق الرقة قطعة 1 و3، ويقع بالقرب 
من طريق الفحيحيل بمحافظة األحمدي بمنطقة الرقة 
على مساحة 35.781 متر مربع، مبينة أن المشروع 
الــرابــع خــاص بتصميم تطبيقات خاصة بمشاريع 
الهيئة العامة للطرق والنقل البري والتي تتضمن 

قاعدة بيانات جغرافية مركزية.

عادل سامي

تسليم الشطي شهادة »غينيس« إلنجازه القياسي

حافات مدارس )أرشيف(

وزير الصحة خال استقباله وفدًا من مستشفى »غوستاف روسي«

»الصحة«: استكمال التعاون مع فرنسا لعالج مرضى السرطان
العوضي بحث خطوات االتفاق المباشر مع »غوستاف روسي«

نفذت جمعية إحياء 
التراث اإلسامي مشروع 

»مصرف الصدقات« 
داخل الكويت، بالتعاون 

مع األمانة العامة 
لألوقاف.

وقال مدير التنسيق 
واملتابعة في الجمعية 

نواف الصانع، في 
تصريح له، إن هذا 
املشروع يستهدف 

مساعدة الفقراء 
واملحتاجني من األسر 

املتعففة، وضعفاء 
الدخل، واألرامل، 

واملطلقات، واليتامى، 
واملهتدين الجدد، 

والعمال، وأبناء السبيل 
داخل الكويت.

وأضاف الصانع أن 
تنفيذ اتفاقية هذا 

املشروع يمثل خطوة 
من خطوات النجاح 

التي حققتها الجمعية 
بالشراكة مع أمانة 

األوقاف في مجال تنفيذ 
املصارف الوقفية.

أشاد رئيس مبرة 
العوازم الخيرية، حمد 

البسيس، بجهود 
مؤسسة األمير محمد 

بن فهد العاملية لألعمال 
التطوعية وجائزتها 

العاملية التي تهدف في 
املقام األول إلى النهوض 
بأداء األعمال التطوعية 

على املستوى العاملي 
والدول العربية، ودفع 

هذا األداء من أجل 
إحداث آثار إيجابية على 

املجتمعات املستهدفة. 
وأضاف البسيس خال 

حضوره ممثا عن 
رئيس اتحاد الجمعيات 

واملبرات بالكويت، فى 
حفل النسخة الرابعة من 

قادة مؤسسة بن فهد 
العاملية، أن هذا الحدث 

املميز لتكريم رواد 
األعمال التطوعية في 

العالم العربي، ليكونوا 
املثل الذي يحتذى به في 

العالم العربي.

أعلنت جمعية املنابر 
القرآنية بدء التسجيل في 

حلقات »جنان القرآن«، 
أوناين وحضوري، 

لتحفيظ النساء القرآن 
باملعاني واإلتقان خال 
الفترة من 2 الجاري إلى 

15 مايو املقبل في الدورة 
الربيعية للعام الثالث 

على التوالي.
وقال رئيس مجلس 

إدارة الجمعية، د. محمد 
الشطي، في تصريح 

صحافي أمس، إن 
»املنابر« حرصت على 

استمرار مشروع جنان 
القرآن لحفظ القرآن 

باملعاني واإلتقان، بهدف 
تعليم النساء والفتيات 

داخل الكويت القرآن 
الكريم وربطهن بقيمة 

ومبادئه.
وبنّي أن مشروع »جنان 

القرآن« عبارة عن حلقات 
متخصصة في تحفيظ 

القرآن الكريم للنساء 
باملعاني واإلتقان بهدف 
تخريج حافظات لكتاب 

الله.

سلة أخبار

»إحياء التراث« تنفذ 
مشروع مصرف الصدقات

»العوازم« تشيد بجهود 
»بن فهد التطوعية«

»المنابر«: بدء التسجيل 
في حلقات »جنان القرآن«

تطوير »العناية المركزة« ومواكبة 
مستجداته العلمية

أكــــــــد وزيــــــــــر الــــصــــحــــة د. أحـــــمـــــد الــــعــــوضــــي 
الـــحـــرص عــلــى الــتــطــويــر الــمــســتــمــر لتخصص 
العناية المركزة، واألداء الفني، ومواكبة أحدث 

المستجدات العلمية الخاصة به.
وقال العوضي، في كلمة خال افتتاح مؤتمر 
الكويت العاشر للرعاية المركزة، والمؤتمر األول 
لدعم الحياة خــارج الجسم، أمــس، إن مساهمة 
ــكــــوادر الــوطــنــيــة فـــي تــلــك الــبــحــوث الــعــالــمــيــة  الــ

مصدر فخر.
ــن ثـــقـــتـــه بــــالــــرؤيــــة الــمــســتــقــبــلــيــة  ــ وأعـــــــــرب عـ
لكوادر العناية المركزة واتساعها لتشمل دور 
ومسؤوليات مقدمي الرعاية في هذا التخصص، 

لمجابهة التحديات المتعلقة بسامة وحقوق 
المرضى، واالستفادة من أحدث التقنيات الحديثة 

والفرص الواعدة وتسخيرها لخدمة المرضى.
مــن جــانــبــه، قـــال رئــيــس الــمــؤتــمــر اســتــشــاري 
بــاطــنــيــة وعــنــايــة مـــركـــزة رئــيــس قــســم الــتــخــديــر 
والــعــنــايــة الـــمـــركـــزة فـــي مــســتــشــفــى األمــــيــــري د. 
عبدالرحمن الفارس في كلمته، إن المؤتمر يواكب 
تطلعات القيادة الحكيمة وبرنامج عمل الحكومة.
وأشــار الــفــارس إلــى ضــرورة تفعيل وتوحيد 
الــربــط بين وحـــدات العناية الــمــركــزة فــي جميع 
الــمــســتــشــفــيــات بــقــاعــدة بــيــانــات، يــكــون صلبها 
التحول الرقمي المرجو لمسايرة العصر الحالي.

تدشين المرحلة الثالثة من توسعة »الفروانية«
إجراء جراحة تبديل مفصل الركبة وفق بروتوكول التعافي السريع

ــيـــوم الــمــرحــلــة  تـــدشـــن وزارة الــصــحــة الـ
التشغيلية الثالثة مــن توسعة مستشفي 
الــفــروانــيــة الــجــديــد، والــتــي تشمل تشغيل 
أقسام النساء والـــوالدة، واألطــفــال الخدج، 
والـــحـــوادث، والــعــيــادات الــعــامــة الخارجية 
والتخصصية، والعناية المركزة، والخدمات 

التابعة لها.
وستشهد الفترة المقبلة افتتاح المرحلة 
التشغيلية الــرابــعــة، التي ستشهد انتقال 
قسم األطفال واألقسام العاجية المساندة 
ــه، بــيــنــمــا الــمــرحــلــة التشغيلية  الــتــابــعــة لــ
ــــال األشــــهــــر  ــ ــتـــم خـ ــتـ ــة، الــــتــــي سـ ــامــــســ ــخــ الــ
المقبلة، ستشهد انتقال األقسام الجراحية، 

والباطنية، والعيادات التابعة لها، وهو ما 
يعني اكتمال المنظومة الصحية الهادفة 
إلى تقليل فترات االنتظار، وتقديم الخدمات 

المتكاملة.
وفي مجال آخر، وألول مرة على مستوى 
ــــق مـــتـــعـــدد  ــريـ ــ ــــرق األوســــــــــــط، نــــجــــح فـ ــشــ ــ الــ
التخصصات بقسم العظام في مستشفى 
الفروانية في إجــراء عملية جراحة تبديل 
مفصل الركبة بتطبيق بروتوكول عالمي 

للتعافي السريع.
وقال مدير مستشفى الفروانية، د. علي 
الــمــطــيــري، إن هـــذا اإلنـــجـــاز يــعــد األول من 
نوعه على مستوى الشرق األوسط يسجل 

لقسم جراحة العظام في المستشفى، والذي 
أجرى عملية جراحة لتبديل مفصل الركبة 
لمريضة كويتية كانت تعاني خشونة حادة 
في الركبتين، وذلك من خال تطبيق برنامج 
التعافي السريع، الــذي مّكن المريضة من 
الــمــشــي والــحــركــة عــقــب بــضــع ســاعــات من 
إجراء العملية الجراحية دون الشعور باأللم.

وأشار المطيري إلى أن البرنامج العالمي 
للتعافي السريع، الذي تم تطبيقه في قسم 
جــراحــات الــعــظــام بالمستشفى، ســـّرع من 
تعافي المريضة، مؤكدا أن هذه العملية تعد 
إنجازا هو األول من نوعه في مستشفيات 

وزارة الصحة.

الشطي يدخل موسوعة غينيس لألرقام القياسية
 بـ »أسرع سباحة لعبور جون بحري«

ً
 جديدا

ً
 عالميا

ً
حقق رقما

ممتنون 
للتعامل مع 

»الصحة« 
مباشرة 
ونتطلع 

إلتمام االتفاق
الوفد الفرنسي

الكويت 
 
ً
األولى عربيا

في نسبة 
المتبرعين 
باألعضاء 
بعد الوفاة

الموسوي

»التربية«: »التربية«: 16761676 حافلة لنقل الطلبة العام المقبل حافلة لنقل الطلبة العام المقبل
 مساع لتوقيع عقود مباشرة لمدارس »ذوي االحتياجات« بالفصل الجديد
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42 ألف طالب جامعي يبدأون الفصل الدراسي الثاني اليوم
رة

َ
 للجامعة • تشكيل لجنة اختيار المدير أبرز الملفات المنتظ

ً
• الدبيس يباشر أعماله مديرا

تستقبل جامعة الكويت اليوم نحو 42 ألف طالب وطالبة من الطلبة 
المستجدين والمستمرين مع بداية انطالق الفصل الدراسي الثاني من 

العام الجامعي 2023-2022.
ويباشر مدير الجامعة بالتكليف د. فهد الدبيس اليوم األحد مهام 
عمله، بعد إنهاء تكليف المديرة السابقة د. سعاد الفضلي، وينتظر 
الدبيس العديد من الملفات المهمة، ومن أبرزها تشكيل لجنة اختيار 
مدير للجامعة باألصالة كذلك متابعة مراحل االنتقال الكامل لجامعة 

الكويت للمباني الجديدة بالشدادية.
كما استعدت الجامعة بكامل طاقاتها اإلدارية واألكاديمية والفنية 
الستقبال الطلبة مع بداية انطالق الفصل الدراسي الثاني، ووفرت 
البيئة الــدراســيــة المناسبة لهم مــن خــالل تأمين الخدمات وتجهيز 

القاعات الدراسية الستقبالهم.
وبهذه المناسبة، توجه د. الدبيس بالشكر الجزيل الى وزير التربية 
 الله 

ً
والتعليم العالي د. حمد العدواني على هذه الثقة الغالية، سائال

العلي القدير »أن يعيننا على القيام بحقها ومسؤوليتها«.
وقال الدبيس في تصريح صحافي، »أتقدم للفاضلة مديرة جامعة 
الكويت باإلنابة السابقة أ.د. سعاد الفضلي بالشكر على جهودها 
المتميزة عن الفترة السابقة وفقها الله لمزيد من التوفيق اإلنجاز«، 
 لكل المباركين والمهنئين »على حسن ظنهم واعتذاري الشديد 

ً
مثمنا

يسبقني إليكم إن قصرت في الرد«.
وأضــاف أن أعضاء هيئة التدريس والهيئة المساندة واإلداريين 
 كفريق واحد 

ً
الفضالء هم عماد هذه المؤسسة وأّسها، سنعمل سويا

متجانس في هذه الفترة للرقي بها وتمكينها من القيام بمسؤولياتها 
تجاه المجتمع، والمساهمة في رفعته ونهضته.

وأكــد على الطلبة أن هناك الكثير »الـــذي ينتظرنا فكلنا يعلم أن 
لديكم تطلعات تسعون لتحقيقها وتحديات تأملون تجاوزها وستبذل 
الجامعة بإذن الله تعالى قصارى جهدها ألجلكم فأنتم أغلى ما يكون، 

وأنتم عماد المجتمع وبناؤه وثروته«.
من جانبه، قــال القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بجامعة 
الكويت د. عبدالله الهاجري، إنه »تم قبول نحو 2700 طالب وطالبة 

في مختلف كليات جامعة الكويت«.
وبّين الهاجري، في تصريح صحافي أمس، أهمية دور عمادة القبول 
 مهًما من عمل العمادة 

ً
ا  جزء

ّ
 إلى أن

ً
والتسجيل لخدمة الطلبة، مشيرا

هو تقديم المعلومات وشرح اللوائح والنظم التي تصب في مصلحة 
الطالب منذ دخوله جامعة الكويت إلى استالم شهادة التخرج.

حمد العبدلي

جامعة الكويت

https://www.aljarida.com/article/13290
https://www.aljarida.com/article/13290
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سيد القصاص 
وأحمد الشمري

 أعضاء 
المنتدى حملوا 

رسالة بليغة 
لمناقشة 
مشكالت 
المجتمع 
الخليجي

الحمود

 تراجع الكويت 
في »مدركات 

الفساد« سببه 
تفشي الفساد 

والتداعيات 
السياسية

العالي

 كبح الفساد 
العلمي يحتم 

تفعيل دور 
المنظمات 
اإلقليمية 
والجهات 

الرقابية
الرويلي

 تريليونا دوالر 
تكلفة الرشوة 

 على 
ً
سنويا

مستوى العالم
الرميحي

 الفساد محصن 
بتشريعات... 

والتدين في 
المجتمعات 

الخليجية 
شكلي

األنصاري

● محمد جاسم

المنتدى الخليجي الـ 41 يناقش تداعيات الفساد على التنمية 
 لجهوده ودوره في تأسيسه

ً
كّرم ذوي الراحل سليمان المطوع تخليدا

أطــلــق مــنــتــدى التنمية الخليجي 
الــلــقــاء الــســنــوي الــــ 41 تــحــت عــنــوان 
»الــفــســاد وتــأثــيــره عــلــى الــتــنــمــيــة في 
ــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي«،  دول مــجــلــس الـ
وسمى الدورة الحالية باسم المرحوم 
ســلــيــمــان الــمــطــوع الــــذي يعتبر أحــد 

مؤسسي المنتدى.
وقال رئيس مجلس اإلدارة د. سعد 
الــزهــرانــي إن الــمــنــتــدى اعــتــاد مــنــذ 5 
دورات تــكــريــم األعــــضــــاء الــســابــقــيــن 
 إلى أن هذا العام 

ً
المؤسسين، مشيرا

شهد تكريم ذوي المرحوم المطوع؛ 
 لدوره في تأسيس المنتدى.

ً
تخليدا

 
رسالة بليغة

من جانبها، قالت عضوة مجلس 
إدارة المنتدى د. موضي الحمود إنه 
»فــي ديسمبر 1979 اجتمع عــدد من 
األعضاء في منطقة الخليج، وقاموا 
بتأسيس هذا الكيان، وحملوا رسالة 
بليغة لمناقشة مــشــكــات المجتمع 
الــخــلــيــجــي، لــتــثــمــر اجــتــمــاعــاتــهــم 41 

لقاء«.
وذكرت الحمود أن المنتدى اعتاد 
اســتــذكــار دور الــرمــوز الــذيــن أسسوا 
وشاركوا في خلق هذا الكيان لسنوات 
طويلة، من خال إطاق أسمائهم على 
الــدورات التي تطلق في االجتماعات 
الــســنــويــة لــلــمــنــتــدى، ومــنــهــا الــــدورة 
الحالية التي سميت باسم سليمان 
 في جميع 

ً
المطوع، »الذي كان حاضرا

اجتماعاتنا، وشعلة في إثارة الحوار 
خال المنتدى«.

تشخيص الواقع

 بــدوره، قال مدير مشروع منتدى 
التنمية الخليجي د. إبراهيم البعيز، 
ــاء تـــجـــدد بــعــد  ــقـ ــلـ إن تــنــظــيــم هـــــذا الـ
عامين بسبب جائحة فيروس كورونا 
 أن 

ً
الــمــســتــجــد »كــوفــيــد 19«، مــضــيــفــا

األوراق الــمــشــاركــة فــي الــلــقــاء تسعى 
لتشخيص الــواقــع الـــذي نعيشه في 
حــالــة الــفــســاد ولــيــس لمحاكمة دول 
الخليج، فضا عن رسم معالم دروب 

محاكمة هذا الفساد.
وتــابــع أن الــمــنــتــدى حــقــق إنــجــازا 
كبيرا في عملية االنتقال من مرحلة 
انـــكـــار الـــفـــســـاد الــــى االعــــتــــراف بــهــذه 

الظاهرة، ومحاولة تجاوزها.

الجلسة األولى

وانـــتـــقـــل الـــمـــنـــتـــدى بـــعـــد الــجــلــســة 
االفتتاحية، إلى انطاق الجلسة األولى 
والـــتـــي تــرأســتــهــا الــحــمــود مـــن خــال 
طرح أوراق علمية تناقش الفساد في 
دول مجلس التعاون، وأشكال الفساد 

األكاديمي في جامعات هذه الدول. 
وفـــي الــبــدايــة، قـــدم األكــاديــمــي من 
مملكة البحرين د. حسن العالي الورقة 
األولــى تحت عنوان »الفساد في دول 
مجلس التعاون«، حيث تطرق بنظرة 
عـــامـــة حـــــول مـــفـــهـــوم الـــفـــســـاد، وأهــــم 
المؤشرات العالمية لقياسه، وبنيته 
وجـــــذوره فــي دول مــجــلــس الــتــعــاون، 
والـــتـــداعـــيـــات الــتــنــمــويــة لــــه، قــبــل أن 

ينتهي إلى استنتاجات وتوصيات.
ــــى تـــرتـــيـــب دول  ــفــــت الـــعـــالـــي إلــ ولــ
الــتــعــاون لــمــؤشــرات مــدركــات الفساد 
خــال الــفــتــرة مــن 2012 وحــتــى 2020 
ــل عـــــــــام، إذ تـــحـــســـن تـــرتـــيـــب  ــكــ ــشــ وبــ
االمــارات من 68 عالميا إلى 71 وهي 
تحتل المرتبة االولـــى خليجيا، كما 
تحسن تــرتــيــب السلطنة مــن 47 إلــى 
54 والسعودية من 44 إلى 53، بينما 
تراجعت بقية الدول: »قطر من 68 إلى 
63، والكويت من 44 إلى 42 والبحرين 

من 51 إلى 42«.

مظاهر الفساد

وقال إن تحسن مؤشرات السعودية 

واإلمارات وعمان جاء في ظل الجهود 
الحكومية لتحسين أداء القطاع العام 
وتــعــزيــز نــزاهــتــه ومـــحـــاربـــة مــظــاهــر 
الفساد، لكن الافت للنظر أن تراجع 
مــؤشــرات الكويت والبحرين لــم يكن 
ألسباب تتعلق بالفساد الذي تفشى 
في المجتمع خال السنوات األخيرة 
فحسب، بل ألسباب سياسية أيضا، 
حيث شهدت الكويت بعض محطات 
عـــدم االســـتـــقـــرار بــســبــب الــمــواجــهــات 
بين السلطة التشريعية والحكومة، 
 
ً
 كبيرا

ً
بينما شهدت البحرين تراجعا

فــي الــحــريــات السياسية واإلعامية 
منذ عام 2011.

مؤشر المدركات

وتابع العالي في الــورقــة العلمية 
أن مــؤشــر مـــدركـــات الــفــســاد يــشــوبــه 
الــقــصــور ســــواء مــن حــيــث منهجيته 
أو هيكلية أو نــطــاق تغطيته، لعدة 
ــبـــاب، أبـــرزهـــا أن أســئــلــة الــمــؤشــر  أسـ
تركز على ممارسات القطاع الحكومي 
وســلــوكــيــة الــمــوظــفــيــن الــحــكــومــيــيــن 
ــة  ــارســ ــمــ ــــم خـــــــــال مــ ــتـ ــ ــي تـ ــ ــتــ ــ ــ ــــط ال ــقـ ــ فـ
مــهــامــهــم الــرســمــيــة، واالعـــتـــمـــاد على 
الخبراء يعني االعتماد على الحكم 
ــبـــراء ومـــدى  الــشــخــصــي لـــهـــؤالء الـــخـ
قــــدراتــــهــــم واطــــاعــــهــــم عـــلـــى أوضـــــاع 
الباد التي يقيمونها وكذلك مراكزهم 
ومصالحهم هم أنفسهم في بلدانهم 

أو البلدان التي يقيمونها.

رسائل جامعية

وفــي الورقة العلمية الثانية التي 
طــرحــت فـــي الــجــلــســة، تـــنـــاول أســتــاذ 
الــمــنــاهــج فــي جــامــعــة الــمــلــك ســعــود، 
وعــضــو مجلس الــشــوري الــســعــودي 
ــلـــي أشــكــال   د. مـــوافـــق الـــرويـ

ً
ســـابـــقـــا

الفساد األكاديمي في جامعات دول 
مجلس التعاون. 

وتــطــرق الــرويــلــي خـــال مناقشته 
ــة إلــــى اإلشـــــــراف عــلــى رســائــل  الــــورقــ
جــامــعــيــة مــقــدمــة لــجــامــعــات وهــمــيــة 
ومــنــاقــشــتــهــا، والـــنـــشـــر فــــي مــجــات 
جـــامـــعـــات وهـــمـــيـــة وتـــقـــديـــم بــحــوث 
ــرات تــقــيــمــهــا  ــمــ ــؤتــ ودراســـــــــــات فــــي مــ
مــنــظــمــات غــيــر أكــاديــمــيــة أو بحثية، 

و»السرقات العلمية«.
وقــال إن الورقة تستعرض أشكال 
الــفــســاد الــعــلــمــي عــبــر 3 أشـــكـــال هــي: 
ــادات  ــهـ ــار الـــشـ ــتـــشـ الـــمـــشـــاركـــة فــــي انـ
الوهمية في المنطقة، والنشر بأوعية 
النشر العلمي المشبوه، ومخالفات 

قواعد النشر العلمي.

الشهادات الوهمية

وفيما يخص الشهادات الوهمية، 
أشــــار إلــــى أن الـــدكـــتـــور عــبــدالــرحــمــن 
أبوعمة صنف الشهادات إلــى أربعة 
أنـــواع: شــهــادات حقيقية، وشــهــادات 
مزورة، وشهادات وهمية، وشهادات 

واهــنــة، أمــا الشهادات الــمــزورة، فهي 
مستندات وقع عليها تحريف وتزييف 
ــم الــجــامــعــة أو اســـم حــامــلــهــا،  فـــي اسـ
موضحا أن تلك الشهادات حقيقية، 
لكنها صـــادرة مــن جهة ال يحق لها 
حسب الــقــوانــيــن المرعية فــي بلدها 

منحها. 
وعــن الشهادات الواهنة، أكــد أنها 
شهادات حقيقية صادرة من جامعة 
حــقــيــقــيــة ومــعــتــمــدة فـــي بــلــدهــا، لكن 
ــروط مـــعـــادلـــة  ــ ــ ال تــنــطــبــق عــلــيــهــا شـ
ــا الــجــهــات  ــقـــررهـ ــادات الـــتـــي تـ ــهــ الــــشــ

السيادية في بلد حاملها.
ولـــفـــت إلــــى أن هـــنـــاك شــكــلــيــن من 
أشكال النشر المشبوه؛ أولهما النشر 
فــي المجات الــصــادرة مــن جامعات 
وأكــاديــمــيــات وهمية، تنشر نتاجها 
فـــي الــلــغــة الـــعـــربـــيـــة، وثــانــيــهــمــا هو 
النشر في المجات الصادرة من دور 
نشر مفترسة، ويشمل الــحــديــث عن 
النشر المشبوه - بأشكاله المختلفة - 
مشاركة األكاديميين في جامعات دول 
الخليج فــي تحرير المجات، ونشر 
بعض منهم بحوثهم في تلك األوعية.
وأضــاف أن أبــرز التوصيات لكبح 
بعض ممارسات الفساد العلمي التي 
، بعض 

ً
وقع، أو سيقع فيها مستقبا

أعــضــاء الــتــدريــس فــي جــامــعــات دول 
الخليج العربي، يتمثل في تفعيل دور 
المنظمات اإلقليمية، ودور وزارات 
التعليم العالي والجامعات والجهات 

الرقابية.

الجلسة الثانية

ــدوره، أكـــد األمــيــن الــعــام للهيئة  ــ بـ
العامة لمكافحة الفساد في الكويت 
ســابــقــا أحــمــد الــرمــيــحــي، أن الــفــســاد 
من أكبر معوقات التنمية ولــه آثــاره 
المدمرة على كل قطاعات المجتمع، 
والــتــي تمتد على المستوى الــدولــي 
مــــن خـــــال غـــســـل األمــــــــــوال، وتــمــويــل 
اإلرهــاب، والجريمة المنظمة، مبينا 
أن تقرير صندوق النقد الدولي يشير 
إلى ارتفاع تكلفة الفساد االقتصادية 
واالجتماعية على االقتصاد العالمي، 
 وحدها تقدر 

ً
وتكلفة الرشوة سنويا

بترليوني دوالر عالميا. 
ــــال ورقــــة  وأضـــــــاف الـــرمـــيـــحـــي، خـ
ــي الــجــلــســة  ــ الـــعـــمـــل الــــتــــي قـــدمـــهـــا فـ
الثانية لمنتدى التنمية الخليجي، 
بـــعـــنـــوان فـــاعـــلـــيـــة مـــكـــافـــحـــة الــفــســاد 
فــي دول مجلس الــتــعــاون الخليجي 
ودور منظمات المجتمع المدني، إن 
للفساد أنواعا مختلفة أكثرها تأثيرا 
على المجتمعات »الفساد السياسي« 
بحكم ما يملكه السياسيون من سلطة 
وهــيــمــنــة عــلــى الــجــوانــب الــســيــاســيــة 

واالقتصادية والتشريعية. 
وتـــابـــع أن الــفــســاد الــســيــاســي إذا 
ــــي أي دولــــــــة وتـــــــــازم مــعــه  تـــســـّيـــد فـ
فــســاد التنفيذيين أصــبــحــت الــدولــة 
 لــهــذه الــفــئــات، الفتا 

ً
ومـــواردهـــا نهبا

الى أن التقارير الدولية تشير الى أن 

الرشوة تعادل 10.9 في المئة من قيمة 
التعاقدات و34.5 في المئة من الربح، 
ــــول االســتــثــمــارات  مــمــا يــحــد مـــن دخـ
األجنبية في الدول التي تنتشر فيها 

الرشوة. 
وأوضح أن اإلحصاءات تشير الى 
أن 80 في المئة من الرشى األجنبية 
تذهب الى المسؤولين في المؤسسات 
المملوكة للدولة و11 في المئة منها 
تذهب الى رؤساء الدول والوزراء، كما 
أن اربعة قطاعات تستحوذ على 66 
فــي المئة مــن الــرشــى األجنبية وهي 
الصناعات االستخراجية والمقاوالت 
االنـــــشـــــائـــــيـــــة والـــــنـــــقـــــل والــــتــــخــــزيــــن 

والمعلومات واالتصاالت. 
وأكــــــــد أهـــمـــيـــة وضــــــع تـــشـــريـــعـــات 
وإجـــــــــراءات تــجــفــف مــنــابــع الــفــســاد، 
وتاحق مرتكبيه، وتسهل للمواطن 
الوصول إلى الخدمات العامة وتحمي 
الــمــبــلــغــيــن عــــن جــــرائــــم الـــفـــســـاد، مــع 
مــنــح االســتــقــالــيــة الــكــامــلــة للجهات 
المختصة بمكافحة الفساد في دول 
مجلس التعاون الخليجي، والنأي بها 
عن تدخات أو ضغوط من السلطات 

األخرى.

تدين شكلي 

ــه، قـــــــــال األكـــــاديـــــمـــــي  ــ ــتـ ــ ــهـ ــ ومـــــــــن جـ
والكاتب القطري الدكتور عبدالحميد 
األنصاري، إن المجتمعات الخليجية 
رغــم حرصها على الشعائر الدينية 
من صاة وصوم وزكاة وحج وعمرة 
فــإن هــذا التدين شكلي، فالمضامين 
الحقيقية لهذه العبادات ال التزام بها 
فــي مجمل حــيــاتــنــا الــعــمــلــيــة، فهناك 
فــجــوة واســـعـــة بــيــن تــعــالــيــم اإلســـام 

والواقع الحياتي لمجتمعاتنا. 
وأوضح األنصاري، خال الجلسة 
الــثــانــيــة مــن الــلــقــاء الــســنــوي الــواحــد 
ــيـــن »الـــفـــســـاد وتـــأثـــيـــره على  ــعـ واألربـ
الــتــنــمــيــة فـــي دول مــجــلــس الــتــعــاون 
الـــخـــلـــيـــجـــي«، أن الــــــــدول الــخــلــيــجــيــة 

تــشــيــد أكـــبـــر وأفـــخـــم الـــجـــوامـــع، لكن 
الــقــيــم الــديــنــيــة الــمــتــعــلــقــة بــالــحــرص 
عــلــى الـــمـــال الـــعـــام ومـــا يــتــعــلــق بقيم 
األمانة والنزاهة والشفافية والعدالة 
االجــتــمــاعــيــة والــمــحــاســبــة ال تجدها 

مترجمة على أرض الواقع. 
وقــال إن اختزال الدين في اللحية 
ــاب وتــــحــــريــــم الــــفــــنــــون مــن  ــ ــجـ ــ ــحـ ــ والـ
الــمــظــاهــر غــيــر الـــجـــوهـــريـــة بــــدال من 
أن يــلــتــزم أفـــــراد الــمــجــتــمــع بــاألمــانــة 
فــي الــمــعــامــلــة وصــيــانــة الــمــال الــعــام 
والبعد عن الرشوة والفساد والسرقة 
وأداء العمل بإخاص، هو الذي خلق 
هــذا االنفصام الديني والفكري بين 
المبادئ والواقع وبين العلم والعمل. 
ولـــفـــت إلــــى أن الــفــســاد الــخــلــيــجــي 
يصنف بأنه نوع من الفساد الكبير، 
ــده عـــبـــر مـــدركـــات  ــك يـــتـــعـــذر رصــــ ــذلـ لـ
منظمة الشفافية العالمية، كما أنه 
محصن بتشريعات قانونية تجعله 

ممارسة مقبولة اجتماعيا.
وشـــدد على أهمية تفعيل المبدأ 
اإلســامــي »مــن أيــن لك هــذا«، وإتاحة 
ــة لـــلـــجـــمـــهـــور  ــقــ ــيــ ــدقــ ــلــــومــــات الــ ــعــ ــمــ الــ
مـــن خــــال إفـــســـاح الــمــجــال لــوســائــل 
اإلعــــــام لــتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى أداء 
ــيـــة ومـــؤســـســـات  ــكـــومـ ــزة الـــحـ ــ ــهــ ــ األجــ
لة  الــقــطــاع الــخــاص، وتفعيل المساء
لــة، إضافة  إذ ال إصـــاح بـــدون مــســاء
إلــى السعي لتعميم الحكم الصالح، 

وتمكين التنافسية ومنع االحتكار. 
ــد أن الــمــجــتــمــعــات الخليجية  وأكــ
لن تنجح في مقاومة الفساد إال من 
خـــال إرادة قــيــادة ســيــاســيــة حــازمــة 
في اجتثاث جذور كل أشكال الفساد، 
ومــشــاركــة مجتمعية معينة لــلــقــرار 
الــســيــاســي بتنشيط الــــدور الــرقــابــي 
لمنظمات المجتمع المدني الخليجي.

تجارب ناجحة
 

ومـــــن جـــانـــبـــهـــا، قـــالـــت أمـــيـــنـــة ســر 
مـــجـــلـــس إدارة جـــمـــعـــيـــة الــشــفــافــيــة 

الــكــويــتــيــة أســـــرار جـــوهـــر حـــيـــات، إن 
ــرة مــنــتــشــرة فـــي أغــلــب  ــاهـ الـــفـــســـاد ظـ
دول الــــعــــالــــم وبـــــأشـــــكـــــال مــخــتــلــفــة 
ــا الـــفـــســـاد الـــمـــالـــي واإلداري،  ــرزهــ أبــ
والفساد هو سوء استخدام للسلطة، 
وهناك تجارب عديدة ناجحة يمكن 
ــفــــادة مــنــهــا الجـــتـــثـــاثـــه، مــنــهــا  ــتــ االســ
ــتـــي نــجــحــت  تـــجـــربـــة هـــونـــغ كـــونـــغ الـ
بجدارة في مكافحة الفساد، مشددة 
ــة حـــــــق االطـــــــــــــاع عـــلـــى  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــى أهـ ــلـ ــ عـ
المعلومات كــأداة من أدوات مكافحة 
ــذا الــحــق  ــ ــاد، ويــــجــــب إقــــــــرار هــ ــفــــســ الــ

بقانون. 
وأضافت حيات، خال استعراضها 
ــة عــمــل بــعــنــوان »أدوات مكافحة  ورقـ
الفساد مفاهيم وأمثلة« في الجلسة 
الثالثة من المنتدى، أن هناك أدوات 
مختلفة لمكافحة الفساد، وال يمكن 
إغــفــال دور الصحافة االستقصائية 

في هذا الجانب. 
وأشـــــــــــارت إلـــــــى أن هــــونــــغ كـــونـــغ 
ــدمـــت ثــــــاث اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات  ــتـــخـ اسـ
لــمــحــاربــة الــفــســاد تــقــوم عــلــى »الـــردع 
والــمــنــع والــتــعــلــيــم«، إضـــافـــة إلــــى أن 
لــديــهــا تــشــريــعــا شــامــا للتعامل مع 
ــم الـــرشـــوة  ــرائــ الــــفــــســــاد، وفـــصـــلـــت جــ
بدقة مما يجعل الموظف العام تحت 
المراقبة، إضافة إلــى أنها من الــدول 
األولى التي جّرمت الفساد في القطاع 

الخاص. 
وأكـــدت أنــه لمكافحة الفساد البد 
من وجود وكالة مخصصة ومستقلة 
لــلــقــيــام بــتــلــك الــمــهــمــة، الفــتــة إلــــى أن 
تعطل تنمية الكثير من البلدان يعود 
إلى فساد ناتج عن خلل أو ضعف في 
الحكم، وهناك أدوات لمكافحة الفساد. 
ــــه ال يـــوجـــد حــــل واحــــد  ــرت أنـ ــ ــ وذكـ
لــمــكــافــحــة الـــفـــســـاد، وعـــلـــى كـــل دولـــة 
دراســــة ظــروفــهــا الــفــريــدة والــتــوصــل 
الـــى استراتيجية شــامــلــة فــي ظــل أن 
عملية مكافحة الفساد علم وصناعة 
ال يمكن أن تتم بدون إرادة سياسية 
مــســتــقــلــة واتــــبــــاع نــهــج الـــشـــراكـــة مع 
الــقــطــاع الــخــاص والمجتمع المدني 
والمؤسسات التعليمية واإلعامية 

والجمهور والشبكات الدولية. 
ولــفــتــت إلــــى أن مــكــافــحــة الــفــســاد 
يجب أن تكون على القطاعين العام 
والخاص على حد سواء، ألن الضرر 
فــــي أي مــنــهــمــا ســـيـــؤثـــر ســلــبــا عــلــى 

المجتمع.

العالي والرويلي والحمود خال الجلسة األولى

جانب من المشاركة في الجلسة الثانية

 الفساد سوء 
استخدام للسلطة 

وهو ظاهرة 
منتشرة في أغلب 

دول العالم
أسرار جوهر حيات

منيرة األمير تقترح آلية لتسوية منازعات المشاريع
تحت مظلة البلدية لحل مشكالت بنود التعاقد و»التخطيط الهندسي«

تــــــــقــــــــّدمــــــــت عــــــــضــــــــوة لـــجـــنـــة 
المنازعات بالمجلس البلدي، م. 
منيرة األمير، باقتراح إنشاء آلية 
جديدة لتسوية المنازعات بين 
الــشــركــات الــهــنــدســيــة وشــركــات 
ــة، وبـــيـــن  ــ ــهـ ــ ــن جـ ــ ــاوالت مــ ــ ــقــ ــ ــمــ ــ الــ
أصحاب المشاريع من جهة أخرى 

تحت مظلة بلدية الكويت. 
وذكرت منيرة األمير أن هناك 
العديد من القضايا المعروضة 
ــام الـــقـــضـــاء أصــلــهــا الــخــاف  ــ أمــ

ــاريــــع، أو  ــمــــشــ ــــاب الــ ــــحـ ــيـــن أصـ بـ
ــنــــزل أو  ــاء مــ ــنـ ــبـ ــــن يــــقــــومــــون بـ مـ
مشروع ما، وبين الشركات التي 
قـــامـــت بــالــتــخــطــيــط الــهــنــدســي 
لــهــذه الــمــشــاريــع، أو الــتــي قامت 
بتنفيذها، مبّينة أن هذه القضايا 
ــد  ــ ــــت أحـ ــحـ ــ ــبـ ــ والـــــــخـــــــافـــــــات أصـ
ئ عملية إنجاز 

ّ
األسباب التي تبط

المشاريع المختلفة في الكويت 
بشكل عـــام، فمن جانب تعطلت 
أعمال صاحب المبنى، وكذلك لم 
يتم تنفيذها بالشكل المطلوب، 
واحتمالية الخسارة واردة بمرور 

الــوقــت، مــن جــانــب آخـــر، تتعطل 
أعمال وأمــوال الشركات العاملة 
في مجال االستشارات الهندسية 

والبناء. 
وأضـــافـــت أن الــبــلــديــة تمتلك 
أدوات متعددة للتأثيرعلى هذه 
األطـــراف، لكونها جهة حكومية 
تتسم بالحيادية، فإنه بإمكانها 
 

ّ
أن تشّكل لجنة متخصصة لفض
الــنــزاع تساعد فــي تقديم الحل 
وتقريب وجهات النظر، لضمان 
تنفيذ المشروعات فــي الكويت 

بالشكل المطلوب بصفة عامة.

ــة  ــ ــنـ ــ ــجـ ــ وأوضـــــــــــــحـــــــــــــت أن »لـ
المنازعات« ستعمل على تقرير 
مــفــصــل يــســجــل فـــيـــه كــــل طـــرف 
طبيعة المشكلة من وجهة نظره، 
 بما يمتلك من إثباتات، 

ً
مدعوما

ــات الــمــتــكــررة  ــزاعــ ــنــ حـــيـــث إن الــ
ــادة ما  بين األطــــراف المعنّية عـ
تدور حول مشكات في التعاقد 
وبنوده، أو مشكات بالتخطيط 
الهندسي وتنفيذه، أو مشكات 
فــي تــحــريــك األســـعـــار وتــغــّيــرهــا 
أثــنــاء الــمــشــروع، وعــــدم وضــوح 
بــنــود الــتــعــويــض فــيــهــا، مــؤكــدة 
أحقية لجوء األفــراد أو الشركات 
 وبموافقة 

ً
لهذه اللجنة اختياريا

الطرفين. 
وأضافت أنه لضمان تحقيق 
مبدأ الشفافية في عملية التقييم 
للحاالت المعروضة، حيث يجب 
أن تستعين البلدية ومــن خال 
لــجــنــة فــــض الـــمـــنـــازعـــات بــأهــل 
اختصاص يتسمون بالحيادية، 
مـــن خــــال الــتــعــاقــد مـــع جــامــعــة 
الـــكـــويـــت أو جـــهـــات اســتــشــاريــة 
ــفــة 

ّ
خــــارجــــيــــة مـــعـــتـــمـــدة ومــصــن

لديها، موضحة أن لهذه اآللية 

مصروفات لن تتحّملها البلدية، 
بـــــل يــتــحــمــلــهــا الــــطــــرفــــان حـــال 
الــمــوافــقــة عــلــى نتيجة التقرير 
المقدم والــدخــول فــي مناقشات 

جدية لحل النزاع. 
وقــــالــــت إن لــلــبــلــديــة مصلحة 
مــبــاشــرة فـــي إقـــامـــة هــــذه اللجنة 
بــوجــه خــاص وللكويت مصلحة 
بوجه عام، حيث ستحقق أغراضها 

التنموية.

منيرة األمير

أبرز تفاصيل االقتراح
• تسوية المنازعات بين شركات المقاوالت والمكاتب الهندسية وأصحاب المشاريع. 

• عمل تقرير مفصل يسجل فيه كل طرف طبيعة المشكلة. 
• التعاقد مع جامعة الكويت وجهات استشارية خارجية معتمدة لضمان الحيادية. 

• تكاليف نتيجة التقرير يتحملها الطرفان المتنازعان. 
• ضمان تنفيذ المشروعات بالشكل المطلوب بصفة عامة والحد من تعطلها.

• تدريب مباشر للكوادر الوطنية من خالل القضايا المطروحة وآلية حلها. 
.
ً
• أحقية لجوء األفراد أو الشركات إلى هذه اللجنة اختياريا

تحرير 26 ألف مخالفة مرور وحجز
125 مركبة و26 دراجة في أسبوع

● محمد الشرهان
ذ قطاع الــمــرور والعمليات 

ّ
نف

 
ً
ــوع الـــمـــاضـــي عــــددا ــبــ خــــال األســ
مــن الــحــمــات األمــنــيــة الميدانية 
ــراف وكــيــل وزارة الــداخــلــيــة  ــإشـ بـ
الــــمــــســــاعــــد لـــــشـــــؤون الـــعـــمـــلـــيـــات 
والـــمـــرور الـــلـــواء جــمــال الــصــايــغ، 
ومتابعة ميدانية مــن مــديــر عام 
اإلدارة العامة للمرور اللواء يوسف 

الخدة.
وأسفرت الحمات عن تحرير 
26 ألف مخالفة مرور وضبط 91 
مستهترا وإحالة 125 مركبة و26 
ــراج الــحــجــز،  ــة نـــاريـــة الـــى كــ ــ دراجـ
ــى نــيــابــة  ــ ــ وإحــــــالــــــة 21 حــــدثــــا إلـ

األحداث.
وقـــــال ضـــابـــط قــســم الــعــاقــات 
العامة والتوعية بـــاإلدارة العامة 
للمرور الــرائــد عبدالله بوحسن، 
إن دوريــــــــات أقـــســـام الـــحـــركـــة في 
الــمــحــافــظــات الـــســـت، إضـــافـــة إلــى 
دوريات إدارة العمليات المرورية 
ودوريـــــات قــســم مــبــاحــث الــمــرور، 
 من الحمات األمنية 

ً
نفذت عــددا

المرورية طوال األسبوع الماضي، 
 و771 

ً
أسفرت عن تحرير 26 ألفا

مــخــالــفــة مــــرور مــتــنــوعــة، إضــافــة 
 يــــقــــودون 

ً
إلـــــى ضـــبـــط 21 حــــدثــــا

مــركــبــات مــن دون الــحــصــول على 
رخــص ســوق، و125 مركبة، و26 

دراجة نارية.
وقـــــــال بـــوحـــســـن، إن دوريـــــــات 
اإلدارة العامة للمرور تعاملت مع 
2123 حادث مرور خال األسبوع 
 
ً
ــا ــ ــادثـ ــ ــا 241 حـ ــهـ ــنـ ــي، مـ ــ ــاضـ ــ ــمـ ــ الـ

 عن 
ً
، فضا

ً
، و972 بسيطا

ً
جسيما

ضبط شخص واحد لحيازته مواد 
مخدرة، وتمت إحالته الى اإلدارة 

العامة لمكافحة المخدرات.
وأوضح بوحسن أن ادارة مرور 
محافظة الفروانية احتلت المرتبة 
االولى في تسجيل عدد المخالفات 

خــــال االســـبـــوع الـــمـــاضـــي، وبــلــغ 
عـــدد المخالفات المسجلة فيها 
5788 مخالفة مرورية، تلتها ادارة 
العمليات الــمــروريــة فــي تسجيل 
المخالفات وبلغ عددها فيها 5632 
مخالفة، ثم إدارة مرور العاصمة 
ــتــــي ســجــلــت 4857 مــخــالــفــة،  والــ
وإدارة مـــرور حــولــي بتسجيلها 
3385 مخالفة، ثم تلتها ادارة مرور 
الجهراء وسجلت 2485 مخالفة، ثم 
إدارة مرور االحمدي والتي سجلت 
2299 مخالفة، وتلتها إدارة مرور 
مــبــارك الكبير بتسجيلها 1436 
ــرا إدارة الــمــهــام  ــيــ مــخــالــفــة، وأخــ
الــــمــــروريــــة والــــتــــي ســجــلــت 889 

مخالفة.

ضبط مركبة مخالفة

https://www.aljarida.com/article/13262
https://www.aljarida.com/article/13288
https://www.aljarida.com/article/13294
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»الهالل األحمر« توزع مالبس 
على 400 أسرة نازحة باليمن

وزعت جمعية الهالل األحمر، 
أمـــس األول، مــالبــس عــلــى 400 
أسرة نازحة في محافظة مأرب 
اليمنية، ضمن حملة »الكويت 
بــجــانــبــكــم« الــمــســتــمــرة لــلــعــام 

الثامن على التوالي.
وقال المدير العام للجمعية 
ــد الـــــزائـــــر لــلــيــمــن  ــ ــوفـ ــ ــيــــس الـ رئــ
عــبــدالــرحــمــن الــعــون، لـــ »كــونــا«، 
إن الجمعية وزعـــت بالتعاون 
مع شريكها المحلي، مؤسسة 
اســتــجــابــة لـــأعـــمـــال اإلغـــاثـــيـــة، 
مــالبــس لــأطــفــال والــنــســاء من 
ــر الـــنـــازحـــة فــــي مــحــافــظــة  ــ األســ

مأرب.
وأضــــــــــــاف الــــــعــــــون أن هــــذه 
الــمــســاعــدات تــهــدف إلـــى تلبية 
احـــتـــيـــاجـــات األســـــــر الـــنـــازحـــة، 
إلدخــال البهجة والــســرور على 
أفرادها والتخفيف عنهم، مبينا 

أن هذه المساعدات جزء يسير 
من الجهود اإلغاثية والمشاريع 
الـــتـــنـــمـــويـــة واإلنــــســــانــــيــــة الــتــي 
تنفذها الكويت دعما للشعب 

اليمني الشقيق.
وأوضــح أن »الــهــالل األحمر« 
 كبيرة في اليمن، 

ً
تؤدي جهودا

أســهــمــت فـــي تــخــفــيــف مــعــانــاة 
مواطنيه وتحسين معيشتهم 
والــــخــــدمــــات الـــمـــقـــدمـــة إلـــيـــهـــم، 
ــع الــــمــــيــــاه  ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ مــــــن خــــــــالل مـ
والمستشفيات والمدارس ودور 
األيــــتــــام والـــمـــخـــيـــمـــات الــطــبــيــة 
 
ً
الــجــراحــيــة الــمــجــانــيــة، مـــؤكـــدا
أن الكويت تحرص دائما على 
الوقوف مع أشقائها في اليمن، 
والذين ترتبط بهم بروابط إخاء 

وعالقات تاريخية متجذرة.

جانب من توزيع المالبس على األسر النازحة

ع الدواوين«: محاربة الفساد وتعرية مّدعي اإلصالح »تجمُّ
ب التطور بسبب مجموعة ال تريد الخير للكويت وأهلها«

ْ
»تأخرنا عن رك

ع دواوين الكويت  دعا تجمُّ
إلى محاربة وتعرية َمن يّدعي 
اإلصـــــالح ومـــحـــاربـــة الــفــســاد، 
وإلــــى عـــدم تـــرك الــســاحــة لمن 
يـــريـــد أن يــســتــغــل كـــل حــادثــة 
 روح الــــفــــرقــــة 

ّ
وحــــــــــدث لـــــبـــــث

والشحناء الطائفية والقبلية 
والحزبية البغيضة بين أفراد 
المجتمع الكويتي، وتصوير 
الــكــويــت على أنــهــا مستباحة 
، ومــغــلــوبــة عــلــى أمــرهــا 

ً
أمــنــيــا

 
ً
: »كفى عبثا

ً
، مضيفا

ً
سياسيا

بالدستور والديموقراطية«.
ــال الـــتـــجـــمـــع، فــــي بــيــان  ــ ــ وقـ
أصــدره فهد المعجل باسمه، 
أمـــــس، »عــلــيــنــا أن نــتــقــي الــلــه 
في الكويت الغالية، ونتحلى 
 
ً
بــالــمــســؤولــيــة قـــيـــادة وشــعــبــا

لــمــواجــهــة مـــن دّمــــــروا الــوطــن 

ــم لـــخـــلـــق  ــ ــهـ ــ ــــسـ ــفـ ــ ورهـــــــــنـــــــــوا أنـ
األزمات«.

وتــابــع: »فــي ظــل مــا نعيش 
فــيــه مـــن صـــراعـــات مصطنعة 
ــة وتـــأخـــيـــر فـــي تنفيذ  ــمــ ودائــ
خــطــط التنمية، وعـــدم اتــخــاذ 
الــقــرارات الحازمة والحاسمة 
لمعالجة العديد من الملفات 
والقضايا العالقة، هل نعتقد 
أن الــكــويــت يمكنها أن ترجع 
الــــــــى عــــــز مــــجــــدهــــا الـــثـــقـــافـــي 
واألدبـــــي والــفــنــي والــريــاضــي 
 :

ً
والعمراني وغيرها؟«، مردفا

»مــع األســـف، أصــبــح جيراننا 
ــنــــافــــســــون  ــتــ ــقــــون ويــ ــابــ ــســ ــتــ يــ
بالتطور، ونحن نتمنى عودة 

أيام زمان«.
ل: ماذا استفدنا من  وتساء
استقالة الحكومات المتعاقبة 

وحــل مجالس األمـــة السابقة 
غير الــوعــود الــزائــفــة وضياع 
: »لقد تأخرنا 

ً
الوقت؟ مستطردا

عن رْكب التطور، بل تراجعنا 

ا فيه من تطور، بسبب 
ّ
عّما كن

مــــجــــمــــوعــــة ال تـــــريـــــد الـــخـــيـــر 
للكويت وأهلها«.

فوضى سياسية

ــادي  ــ ــنـ ــ لـــــــكـــــــل يـ وأردف: »ا
ــّدعـــي  ــتـــور ويـ ــرام الـــدسـ ــتـ ــاحـ بـ
ــه، وكـــــل طـــــرف يــتــهــم  ــرامــ ــتــ احــ
 
ً
اآلخر بخرق الدستور«، معتبرا
 
ً
ذلــك فوضى سياسية وفراغا

 أّديا بنا - مع األسف 
ً
دستوريا

- إلــــى اتـــهـــام ديــمــوقــراطــيــتــنــا 
 بأنها 

ً
بعد أكــثــر مــن 60 عــامــا

 يــرهــق 
ً
 ثــقــيــال

ً
أصــبــحــت عــبــئــا

الوطن والمواطن ويؤخر ركب 
التطور واإلصالح.

ــمـــع عـــلـــى أن  ــتـــجـ وشــــــــدد الـ
الشعب لديه الحق في العيش 

بــديــمــوقــراطــيــة حــقــيــقــيــة، كما 
رســمــهــا الــدســتــور ومــارســهــا 
 إلى 

ً
األّولــــون بــإخــالص، الفــتــا

أنـــه بــســبــب هـــذا الــســلــوك غير 
الرشيد ممن يّدعي اإلصالح، 
وصــلــنــا إلـــى مــا نــحــن فــيــه من 
ضياع دستوري بين هذا وذاك.
وقال إن أزمتنا في الكويت 
 
ً
أزمة وعي، والعاقل يدرك جيدا
ل علينا، 

ّ
َمــن يمثلنا ومــن يمث

وليس لدينا غير الــدعــاء بأن 
تستقر النفوس ويعّم الهدوء 
ويلهم القيادة والشعب ُسبل 

الحكمة والرشاد.

هيئة الشباب: حريصون على المشاركة 
في الفعاليات الداعمة للعمل التطوعي

أكــــــدت الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لـــلـــشـــبـــاب، أمـــس 
ــة فــي  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ األول، حــــرصــــهــــا عــــلــــى الـ
الفعاليات الداعمة لمجال العمل التطوعي، 
بــغــيــة الــمــســاهــمــة فــــي تـــرجـــمـــة مــضــامــيــن 
االستراتيجية الوطنية المتخصصة، والتي 

تعد نهجا متكامال للتطوع.
وقــــال مــديــر إدارة الــعــمــل الــتــطــوعــي في 
الهيئة وليد األنصاري، في بيان صحافي، 
إن »الشباب« تشارك في معرض المبادرات 
الــشــبــابــيــة ألصــحــاب الــمــشــاريــع الصغيرة 
والــمــتــوســطــة بــســوق الــمــبــاركــيــة، والــمــقــام 
 ،

ً
برعاية أميرية سامية بنحو 30 متطوعا

أسهموا في تنظيم وتجهيز هذه الفعالية 
الـــتـــي يــنــظــمــهــا مـــركـــز الـــعـــمـــل الـــتـــطـــوعـــي، 
برئاسة الشيخة أمثال األحمد، بالتعاون 
مع »الهيئة« وبلدية الكويت، وتستمر حتى 

نهاية فبراير الجاري.
من جانبها، ذكرت رئيسة قسم التسجيل 
التطوعي في »الهيئة« العنود الصبيحي، 
أن المتطوعين تم اختيارهم بعد اإلعــالن 
عن هذه الفرصة التطوعية وتسجيلهم في 

بوابة »أيادينا للفرص التطوعية«، مبينة 
أن المتطوعين خضعوا لبرنامج تدريبي 
بــعــنــوان »فـــن الــتــعــامــل مــع الــجــمــهــور«، في 

أكاديمية العمل التطوعي.
وقام وزير شؤون الديوان األميري الشيخ 

محمد العبدالله بتكريم ممثل الهيئة العامة 
للشباب مدير إدارة العمل التطوعي وليد 
األنــــصــــاري، تــقــديــرا لــجــهــود »الــهــيــئــة« في 

إنجاح هذا التجمع.

فهد المعجل

جانب من مشاركة الهيئة

نة النبوية »نبراس« تطلق استشارات في علوم السُّ
أعــلــن مــركــز نـــبـــراس للسنة 
ــة، أحــــــــد مــــشــــروعــــات  ــ ــــويـ ــبـ ــ ــنـ ــ الـ
ــة،  ــريــ ــيــ جـــمـــعـــيـــة إنــــــســــــان الــــخــ
إطــــالق مـــبـــادرة »االســـتـــشـــارات 
ــة« الـــمـــتـــخـــصـــصـــة  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــديـ ــ ــــحـ الـ
ــة الـــنـــبـــويـــة،  ــنــ ــــوم الــــســ ــلـ ــ فـــــي عـ
بـــهـــدف اإلجــــابــــة عــــن األســئــلــة 
واإلشــــكــــاالت واالســـتـــفـــســـارات 
المتعلقة بالّسنة النبوية دراية 
ورواية، وذلك من خالل حساب 
متخصص عبر منصة تويتر، 
بمشاركة ثلة من المستشارين 
والمتخصصين في مجال علم 

ة النبوية.
ّ
السن

وأشــــــــــــــارت »نــــــــبــــــــراس« إلــــى 
ــامــــج ســــيــــقــــوم عــلــى  ــرنــ ــبــ أن الــ
تقديم اإلجــابــات الموثوقة من 
الــمــســتــشــاريــن المتخصصين 
 ،

ً
في مجال السنة النبوية يوميا

بهدف التميز في خدمة السنة 
الــنــبــويــة وعــلــومــهــا، ونــشــرهــا 
لعموم األمـــة، والمساهمة في 
الــدفــاع عــن السنة النبوية من 
خـــالل رفـــع اإلشـــكـــاالت الــــواردة 

ة النبوية.
ّ
عن السن

وقال رئيس مركز نبراس، د. 

محمد العتيبي: »تدعو جمعية 
إنــســان ومــركــز نــبــراس للسنة 
الــنــبــويــة الــجــمــيــع لــلــمــشــاركــة 
فــــــي حـــــســـــاب )االســــــتــــــشــــــارات 
 
ً
الحديثية(، الذي سيبث يوميا

عند الساعة 9 مساًء عبر منصة 
تويتر«.

ماذا استفدنا 
من استقالة 

الحكومة 
وحل البرلمان 

غير الوعود 
الزائفة وضياع 

الوقت؟
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العدد 5253 / األحد 5 فبراير 2023م / 14 رجب 1444هـ

ةديرجلا•
برلمانيات majles@aljarida●com٧

13 رسالة واردة على جلسة الثالثاء
أدرج عــلــى جــــدول أعـــمـــال جــلــســة بــعــد غد 
الــثــاثــاء 13 رســالــة واردة، أغــلــبــهــا الــرســائــل 
ذاتها التي كانت مدرجة على جلسة 24 يناير 
الماضي ولــم يناقشها المجلس بسبب عدم 

انعقادها لعدم حضور الحكومة.
وجاءت الرسائل على النحو التالي:

1- رسالة من سمو ولــي العهد يقدر فيها 
ــة لــصــدور  شــكــر رئــيــس وأعــضــاء مجلس األمـ
مرسوم العفو عن شريحة من المواطنين بناء 
على الرغبة السامية لحضرة صاحب السمو 

أمير الباد.
2- رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة 
ــة تـــقـــريـــر لــجــنــة الـــشـــؤون  ــالــ يــطــلــب فــيــهــا إحــ
التشريعية والقانونية إلى لجنة شؤون البيئة 

واألمن الغذائي والمائي لاختصاص.
3- رسالة من رئيس لجنة الموارد البشرية 
ــة االقــــتــــراحــــات بــقــوانــيــن  ــالــ يــطــلــب فــيــهــا إحــ
وبرغبات بشأن الجمع بين الدراسة والوظيفة 
إلى لجنة شــؤون التعليم والثقافة واإلرشــاد 

لاختصاص.
4- رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس 
األمة يطلبون فيها تكليف ديــوان المحاسبة 
بـــــإعـــــداد تـــقـــريـــر مـــتـــضـــمـــن نـــتـــائـــج الــفــحــص 
والــمــراجــعــة والــمــراقــبــة والــتــحــقــق مــن جميع 
ات التعاقدية والفنية التي  القرارات واإلجــراء

أبرمتها وزارة األشغال العامة والهيئة العامة 
لــلــطــرق والــجــهــات ذات الــصــلــة بــشــأن صيانة 

الطرق وتفاصيلها.
5- رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس 
األمـــــة يــطــلــبــون فــيــهــا تــكــلــيــف لــجــنــة شـــؤون 
ــاد بالتحقيق في  ــ الــتــعــلــيــم والــثــقــافــة واإلرشــ
مصاريف مشاركة دولــة الكويت في معرض 

)إكسبو 2020(.
6- رســالــة مــن عضو مجلس األمــة د. حمد 
المطر يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة 
بدراسة أسباب تكرار تلف الــشــوارع والطرق 

في الباد. 
7-رســالــة مــن عضو مجلس األمـــة د. حمد 
المطر يطلب فيها تكليف لجنة شؤون التعليم 
والثقافة واإلرشـــاد بــدراســة تدني المستوى 
التعليمي وبيان الحلول الازمة للقضاء على 

ظاهرة الغش في المدارس.
8- رســالــة مــن عــضــو مــجــلــس األمــــة عالية 
الخالد تطلب فيها أن تزود الحكومة مجلس 
ــا حـــــول الـــعـــجـــز الــمــتــوقــع  ــهــ اتــ ــراء ــإجــ ــة بــ ــ ــ األمـ
فــي إمـــــدادات الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة خـــال فترة 
الصيف وبيان االحتياج المقدر مع التوقعات 

المستقبلية خال أسبوعين.
9- رســالــة مــن عــضــو مجلس األمـــة صالح 
ــــدار  عــــاشــــور يــطــلــب فــيــهــا مــــن الــمــجــلــس إصـ

تـــوصـــيـــة بـــإلـــغـــاء قــــــــرارات الـــــــــوزراء الــــصــــادرة 
بالمخالفة لــقــرارات مجلس الخدمة المدنية 
بشأن وقف النقل والندب واإلعارة بين الجهات 

الحكومية.
10- رســالــة مــن عضو مجلس األمـــة أحمد 
الري يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة 
بــدراســة وبحث كـــوارث الــشــوارع والــطــرق مع 
وزارة األشغال العامة والهيئة العامة للطرق 

والنقل البري.
11- رسالة من عضو مجلس األمــة د. عبد 
العزيز الصقعبي يطلب فيها إحالة االقتراحات 
بقوانين المتعلقة بتعديل نمط ميزانية بعض 
الجهات ذات الميزانية المستقلة لتتناسب 
مــع قــواعــد إعــــداد الــمــيــزانــيــات والــرقــابــة على 
تــنــفــيــذهــا، إلـــى لجنة الــمــيــزانــيــات والــحــســاب 

الختامي.
12- رسالة من رئيس لجنة حماية األموال 
الـــعـــامـــة يــطــلــب فــيــهــا تــمــديــد فـــتـــرة تكليفها 
بموضوع قضية صندوق الجيش حتى بداية 

دور االنعقاد المقبل.
13- رســالــة مــن عضو مجلس األمـــة هاني 
حسين شمس يطلب فيها تكليف لجنة شؤون 
التعليم والثقافة واإلرشاد ببحث ظاهرة الغش 

وسبل القضاء عليها.

»التشريعية«: 5 سنوات حد أقصى لرد االعتبار
في تقريرها بتعديل قانون الجزاء المدرج على جلسة بعد غد

ــــؤون  ــشـ ــ ــزت لـــجـــنـــة الـ ــ ــجــ ــ أنــ
ــة  ــيــ ــونــ ــانــ ــقــ ــيــــة والــ ــتــــشــــريــــعــ الــ
الــبــرلــمــانــيــة تــقــريــرهــا الــرابــع 
واألربـــعـــيـــن عـــن االقـــتـــراحـــات 
بقوانين بشأن تعديل بعض 
أحـــــكـــــام الــــقــــانــــون رقــــــم )17( 
لــســنــة 1960 بـــإصـــدار قــانــون 
اإلجــــــــــــــــراءات والــــمــــحــــاكــــمــــات 
الـــجـــزائـــيـــة، فــيــمــا يـــخـــص رد 
االعــتــبــار، وأدرج على جــدول 
أعمال جلسة الثاثاء المقبل.

ونص القانون، كما انتهت 
إليه اللجنة، على أن ُيستبدل 
ــنــــصــــوص الــــــمــــــواد )245(،  بــ
و)246(، و)248(، و)249(، من 
القانون رقم )17( لسنة 1960 
المشار إليه النصوص اآلتية:
ــرد اعــتــبــار  ــادة )245(: »يــ مــ

 بحكم 
ً
الــمــحــكــوم عليه حــتــمــا

ــانـــون مــتــى مــضــت الــمــدة  ــقـ الـ
الــقــانــونــيــة بــعــد تــمــام تنفيذ 
العقوبة أو صدور عفو عنها 
أو سقوطها بالتقادم، والمدة 
الازمة لرد االعتبار القانوني 
هــي خمس ســنــوات إذا كانت 
الــعــقــوبــة الــحــبــس مــــدة تــزيــد 
ــــاث ســــنــــوات، وثــــاث  عـــلـــى ثـ
ســنــوات إذا كــانــت العقوبة ال 
تـــزيـــد عــلــى ذلـــــك. وإذا كــانــت 
العقوبة المحكوم بها الغرامة 
ــــون الـــــمـــــدة الــــــازمــــــة لــــرد  ــكـ ــ تـ

االعتبار سنة واحدة«.
مادة )246(: »يجوز لمحكمة 
 برد 

ً
االستئناف أن تصدر قرارا

االعــتــبــار إلــى المحكوم عليه 
بناء على طلبه، متى توافرت 

الشروط اآلتية:
ــة  ــوبــ ــقــ ــعــ لــ ا تــــــكــــــون  1- أن 
ــفـــذت أو  الـــمـــحـــكـــوم بـــهـــا قــــد نـ
صــــدر عــفــو عــنــهــا أو سقطت 

بالتقادم.
2- أن يــكــون قــد مــضــى من 
تاريخ تمام التنفيذ أو صدور 
العفو أو انقضاء مدة التقادم 
ســـنـــتـــان إذا كـــانـــت الــعــقــوبــة 
الحبس مــدة تزيد على ثاث 
ســــــنــــــوات، وســــنــــة إذا كـــانـــت 
الــعــقــوبــة ال تـــزيـــد عــلــى ذلـــك، 
وإذا كــانــت الــعــقــوبــة الــغــرامــة 
جاز طلب رد االعتبار بمجرد 
تمام تنفيذ العقوبة أو صدور 
ــنـــهـــا أو ســقــوطــهــا  الــــعــــفــــو عـ

بالتقادم.
3- أن يكون المحكوم عليه 

قد حسنت سيرته«.
ــدم رد  ــ ــقــ ــ 248(: يــ مـــــــــــادة )

االعتبار القضائي إلى النائب 
الـــــــعـــــــام، ويـــــجـــــب أن يــشــمــل 
ــة لــتــعــيــيــن  ــ ــــازمـ الـــبـــيـــانـــات الـ
شخصية الــطــالــب، وأن يبين 
فــيــهــا تـــاريـــخ الــحــكــم الــصــادر 
ــام  ــ ــي أقـ ــتــ عـــلـــيـــه واألمــــــاكــــــن الــ
فيها خال المدة المقررة لرد 

االعتبار.
وتــــجــــري الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة 
 لــلــتــثــبــت مـــن ســيــرة 

ً
تــحــقــيــقــا

الــمــحــكــوم عــلــيــه واســتــقــامــتــه 
خـــال هـــذه الـــمـــدة، وتتقصى 
 مـــن 

ً
كـــــــــل مـــــــــا تـــــــــــــــراه الزمــــــــــــــــــا

المعلومات، وتضم التحقيق 
للطلب وتــرفــعــه إلـــى محكمة 
االســـتـــئـــنـــاف خــــال شــهــر من 
تــاريــخ تقديمه بتقرير يــدون 
فيه رأيها، وتبين فيه األسباب 
الــتــي بــنــي عــلــيــهــا، ويــجــب أن 

يرفق بالطلب:
1- صورة من الحكم الصادر 

على المحكوم عليه الطالب.
2- صحيفة الحالة الجنائية 

للمحكوم عليه الطالب.
3- شــــــهــــــادة حــــســــن ســيــر 
المحكوم عليه بعقوبة الحبس 

من المؤسسة اإلصاحية«.
مادة )249(: »تنظر محكمة 
االســتــئــنــاف الــطــلــب وتفصل 
فيه في غرفة المشورة في مدة 
ال تــجــاوز شهرين مــن تاريخ 

عرضه عليها.
ولــهــا إذا رأت قــبــل الفصل 
فــــــي الـــــمـــــوضـــــوع أن تـــجـــري 
 أو تأمر بإجرائه، ثم 

ً
تحقيقا

 بقبول الطلب أو 
ً
تصدر قــرارا

رفــضــه، وال يجوز الطعن في 
هذا القرار«.

ونصت المذكرة اإليضاحية 
عـــلـــى أن مــــــدد رد االعـــتـــبـــار 
شــــّرعــــت لــلــتــثــبــت مــــن حــســن 
سير من تمت إدانته بموجب 
حـــــكـــــم بـــــــــــــات، حـــــيـــــث يــــحــــرم 
الــمــحــكــوم عــلــيــه مــن مــمــارســة 
ــقـــوق الــســيــاســيــة  بـــعـــض الـــحـ
واالجــتــمــاعــيــة الــتــي ال يصح 
أن يرتقيها مــن فقد اعتباره 
إال بعد التحقق من استقامة 
ســلــوكــه تــحــت رقــابــة القضاء 
 ،

ً
أو مضي مدة مناسبة قانونا

 لطول مدد رد االعتبار 
ً
ونظرا

فــي الــقــانــون، وحــتــى ال ينتج 
عن هذه المدد خلق شخصية 
إجــرامــيــة نتيجة قــلــة الــعــمــل، 
جــاء الــقــانــون لتخفيض مدد 
رد االعتبار لتكون وفــق مدد 
مناسبة، توازن فيها مصلحة 
ــتـــبـــارات  الــمــحــكــوم عــلــيــه واعـ

الصالح العام.
وأضـــافـــت: ونـــص الــقــانــون 
على تقليص مدد رد االعتبار 
القانوني والقضائي، بحيث 
يــــرد اعــتــبــار الــمــحــكــوم عليه 
بـــحـــكـــم الــــقــــانــــون إذا مــضــت 
ــنــــوات بـــعـــد تــنــفــيــذ  خـــمـــس ســ
ــة أو صـــــــدور الــعــفــو  ــوبـ ــقـ ــعـ الـ
عنها أو ســقــوطــهــا بــالــتــقــادم 
إذا كـــانـــت الــعــقــوبــة الــحــبــس 
مدة تزيد على ثاث سنوات، 
أو مــضــت ثــــاث ســـنـــوات إذا 
كــانــت الــعــقــوبــة ال تــزيــد على 
ذلـــك. ويـــرد اعــتــبــار المحكوم 
 بناء على طلبه 

ً
عليه قضائيا

إذا انقضت سنتان في الحالة 
األولى، أو انقضت سنة واحدة 

في الحالة الثانية.

اجتماع سابق للجنة

نافذة نيابيةنافذة نيابية

عاشور: سوق المباركية على وضعه البائس
و»التنمية« يؤهل مباني قديمة بدول أخرى

 من 
ً
ــددا انــتــقــد الــنــائــب صــالــح عــاشــور مــنــح صــنــدوق التنمية عــ

القروض والهبات لدول عربية وأجنبية لترميم مباٍن تاريخية في 
تلك الدولة، بينما يبقى سوق المباركية على وضعه البائس؛ على 

حد قوله. 
وقـــال عــاشــور، فــي تــغــريــدة على حسابه فــي »تــويــتــر«، إن سوق 
ــازال على وضــعــه الــبــائــس، ثــم يــقــوم صــنــدوق التنمية  المباركية مـ
بتأهيل المباني القديمة في الدول األخرى، مضيفا: »الكويت أحوج 
إلى مثل هذا الدعم، ولذلك يجب وضع المساعدات والهبات تحت 

إشراف وموافقة مجلس األمة«.
وخــاطــب عــاشــور وزيـــر الخارجية بقوله »األخ وزيـــر الخارجية 
المسؤول عن صندوق التنمية؛ ال أعتقد أن الصندوق أنشئ لمثل هذه 
المشاريع في الخارج، والكويت أحوج إلى مثلها«. وأضاف: »الواجب 
علينا وضع المساعدات والهبات تحت إشراف وموافقة مجلس األمة، 
وإزالة الحرج عن الحكومة بمثل هذه المشاريع غير التنموية، وللعلم 

سوق المباركية على وضعها البائس... ولنا وقفة«.

الكندري يشيد بتفعيل »التركيبة السكانية«
أكد النائب د. عبدالكريم الكندري أن تفعيل 
وزيــر الداخلية لقانون »التركيبة السكانية« 
ــــذي أقــــر ســنــة ٢٠٢٠ وعـــطـــل بــســبــب تــقــاذف  الـ
الـــــوزراء الــســابــقــيــن مــســؤولــيــة اإلشــــراف عليه 

مقّدر، »وننتظر إصــدار الائحة التنفيذية له 
 أن وزير العدل 

ً
ليدخل حيز التنفيذ خصوصا

بإجابة سابقة عن سؤالي البرلماني بّين بأنها 
جاهزة«.

حمد المطر

صالح عاشور

المطر: زيادة مكافأة الطلبة اختيارية
رد رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية النائب د. حمد المطر على 
الرافضين لزيادة مكافأة الطلبة، بقوله إن هذه اإلعانة ليست للطالب 
 
ً
بل مساعدة لوالديه وأسرته، ولمواكبة المصاريف المتزايدة، مضيفا

أن الـ 200 دينار كزيادة هي لمصاريف السيارة والكتب واالحتياجات 
األخرى. 

 
ً
وقال المطر، في تصريح صحافي، إن »هناك بعض التجار يمينا

 يقولون تدللون عيالنا، وأرد عليهم بأننا سنضع في القانون 
ً
ويسارا

 
ً
 بــأن تكون الــزيــادة اختيارية، وأن الحكومة تنشئ تطبيقا

ً
تعديا

 لمرة واحدة فقط، ومن ال يريد الزيادة من التجار ال يطلبها 
ً
إلكترونيا

: »أنتم ال تعرفون احتياجات 
ً
من خال التطبيق«. وخاطب التجار قائا

األســرة الكويتية كونكم تنتمون إلــى طبقة عاجية، ونحن نعرفها 
 أن المجلس سيقر الزيادة وبنسبة 50 في المئة، ومن 

ً
«، مبينا

ً
جيدا

خال التطبيق الحكومي على هذا الصعيد.

»العدل« و»التحقيقات«
توافقان من حيث المبدأ

أبدت وزارة العدل موافقتها من حيث المبدأ على تخفيض 
مدد رد االعتبار بوجه عام،  لطول مدد رده المنصوص عليها 
في القانون الحالي، على أن يراعى في المدد الجديدة مصلحة 
كل من المجتمع من ناحية، والمحكوم عليه من ناحية أخرى، 
وأرجــأت الــوزارة إبــداء رأيها بالتفاصيل إلى حين تقديمها 
مذكرة بالرأي القانوني، والتي لم ترد إلى اللجنة حتى تاريخ 

رفع التقرير إلى المجلس.
أما اإلدارة العامة للتحقيقات فأعلنت موافقتها من حيث 
المبدأ على االقتراحات بقوانين، بتقليص مدد رد االعتبار 
بشقيه القانوني والقضائي، وأوردت بشأن االقتراح بقانون 

 من الماحظات.
ً
األول عددا

انتهت النيابة العامة إلى عدم الموافقة على االقتراحين المقدمين 
بشأن تعديل القانون، مشيرة إلى أن هناك مقتضيات منظمة لرد 
االعتبار القانوني جاءت واضحة وجلية ومحددة بصورة يقينية 
 تتفق المدد الازمة لرد االعتبار القانوني فيها مع 

ً
ُيعَمل بها حاليا

طبيعته والغاية منه، بانقضاء مدة معينة كتجربة تخول المحكوم 
عليه الحصول على رد االعتبار القانوني بشكل تلقائي، وبحيث ال 
 عن أن رد االعتبار 

ً
يرتكب خال هذه المدة أي جريمة جديدة، فضا

 النقضاء العقوبة، ولكنه سبب لــزوال اآلثار 
ً
القضائي ليس سببا

األخرى للحكم، وهو أمر ال يتأتى - وفق المدد القصيرة لطلب رد 
االعتبار القضائي - إال بوضع المحكوم عليه تحت التجربة.

وقالت النيابة إنه ال يصح أن تبدأ المدد الازمة لرد االعتبار من 
تاريخ اإلفراج الشرطي، ذلك أن اإلفراج تحت شرط هو إفراج معلق 
على شرط التزام المفرج عنه بحسن السيرة والسلوك والشروط التي 
 بل يتعين 

ً
 نهائيا

ً
وضعتها السلطة المختصة، فهو ليس إفراجا

.
ً
التربص حتى صيرورة اإلفراج تحت شرط نهائيا

 وأشارت إلى إسناد التحقيق في طلبات رد االعتبار إلى النيابة 
. وتولي الدعوى 

ً
العامة، باعتبارها الجهة المنوط بها - دستوريا

الجزائية واإلشـــراف على شؤونها، وماحقة المجرمين وتنفيذ 
األحكام، كما تستقل بسلطة مباشرة في إجراء التحقيق واالدعاء 
كأصل عام بوصفها شعبة من شعب القضاء، حيث حدد القانون 
اختصاص النيابة العامة بالتحقيق في قضايا الجنايات كأصل 
عام لم يجز لها أن تعهد إلى المحققين أو الضباط في دائرة الشرطة 
 عن األصل العام، باإلضافة إلى سلطة 

ً
بتحقيق أي جناية خروجا

 عن أن الواقع 
ً
التحقيق في الجنح وذلك على سبيل االستثناء، فضا

العملي يتطلب توافر الخبرة والدراية للقائمين على التحقيق في 
طلبات رد االعتبار مما يستتبع إسناد التحقيق فيها إلــى جهة 

قضائية مستقلة. 
وكشفت أن النص الحالي للقانون أغفل تحديد مدد للتحقيق 
في طلبات رد االعتبار، إال أن المدد الـــواردة في االقــتــراح بقانون 
 ترتيب جــزاء على انقضائها، فهي 

ً
غير كافية ال يستقيم قانونا

مواعيد تنظيمية يقتضي تحديدها بمدد مناسبة والسماح بالطعن 
بالتمييز في الحكم الصادر فيها.

ولفتت إلى أن جواز إصــدار الحكم برد االعتبار القضائي، وإن 
تخلفت شروطه أو لم يستوف المدة الازمة للحصول عليه، هو 
حكم يتعذر تطبيقه من الناحيتين القانونية والواقعية، ذلــك أن 
 عن القواعد العامة واألصول القانونية 

ً
النص المقترح جاء خروجا

المتعارف عليها، فاألحكام القضائية تبنى على األدلــة الواقعية 
والحجج القانونية، حيث يتعين على القاضي قبل النطق بالحكم 
أن يسرد جملة العلل التي دفعته لاقتناع بمضمون الحكم، وأن 
يؤسس ذلك بأدلة ثابتة، وأن يذكر النصوص القانونية التي طبقها، 
 للجهالة 

ً
 نافيا

ً
لذا يجب أن تكون هذه النصوص محددة تحديدا

حتى تكون صالحة للتطبيق السليم الــذي يوفر حماية للقاضي 
والمتقاضي، ويمّكن جهة القضاء األعلى من ممارسة حقها الرقابي.
وذكــرت أن تقرير رد االعتبار بقوة القانون فقط بمجرد تنفيذ 
العقوبة- دون مرور فترة زمنية تعتبر قرينة قانونية على حسن 
السلوك - يهدر فلسفة القانون وأهدافه المعتبرة بوجود مدة معقولة 
لليقين من خالها بحسن سير المحكوم عليه وسلوكه في المجتمع، 
والذي تحول بين المجرم الذي ثبتت إدانته بموجب حكم بات وبين 
ممارسة بعض الحقوق السياسية واالجتماعية ذات الشأن، والتي 
ال يصح أن يرتقيها من فقد اعتباره إال بعد التحقق من استقامة 
 كقرينة 

ً
سلوكه تحت رقابة القضاء أو مضي مدة مناسبة قانونا

ترجح ذلك، ال سيما أن من شأن االقتراح بقانون فتح األبواب على 
مصاريعها في مواقع المسؤولية ومجاالت العمل العام للذين لم 

يرتفعوا بسلوكهم عن مستوى الشبهات.
وأشـــارت النيابة الــى أن إلغاء رد االعتبار القضائي كلية - قد 
يتوافق وتــوجــه االقــتــراح بــرد االعتبار القانوني بمجرد التنفيذ 
أو مــرور فترة زمنية بسيطة - إال أنه ال يراعي مصلحة المجتمع 
بتمكينه المجرم من التنصل من آثار جريمته فور تنفيذ العقوبة 
دون الوقوف عما إذا عاد إلى رشده األخاقي أو القانوني، ويمثل 
ردة تشريعية بتقرير مساواة مطلقة بين كل المجرمين رغم اختاف 
جرائمهم التي تنبئ بذاتها عن مدى خطورة كل منهم مما يستوجب 
اإلبقاء على رد االعتبار القضائي بيد القضاء األقدر على الموازنة 

والحكم بما فيه مصلحة األفراد والمجتمع.

... والنيابة العامة ترفض: ال يراعي مصلحة المجتمع
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أول العمود:
.
ً
 ال سياسيا

ً
 مهنيا

ً
 سياسة التكويت يجب أن تكون شعارا

***
تصاعدت وتيرة تكريم الفنانين باختالف مهنهم في عدد من 
 كما في السعودية ومصر من خالل إقامة 

ً
الدول العربية مؤخرا

مهرجانات عالية اإلتقان واالحترافية.
والحقيقة أن هذا االهتمام والرعاية للفنانين باتت مستحقة 
بعد عقود من اإلهمال وترك هذه المهنة الراقية التي تعكس جمال 
البشر وتفاعلهم مع الحياة ُعرضة لتفسيرات رجعية مبنية على 

نظرة متدنية لمحترفي الفنون.
الــفــنــان الــمــوهــوب والــمــؤثــر فــي أي مجتمع يــقــوم بما يشبه 
 ،

ً
، أو نحاتا

ً
، أو مطربا

ً
، أو ممثال

ً
األعمال الشاقة، إن كان موسيقيا

، أو ما إلى ذلك من المجاالت، فهو يعرض 
ً
، أو شاعرا

ً
أو رساما

 ،
ً
عــاطــفــتــه ومــشــاعــره لــلــجــمــهــور ويــنــتــظــر مــنــه قـــبـــواًل أو رفــضــا

ويتعرض لضغوط ابتكار الفكرة وطريقة توظيفها، وهذا بحد 
 تحت ابتزاز 

ً
ذاته يؤجج القلق النفسي بداخله، ويكون أحيانا

 
ً
المنتج الممول للعمل الفني، أو ظلم وسائل اإلعالم، وخصوصا
في غياب حركة النقد الموضوعي للفنون، وتأخر التكريم لما 
بعد الممات، والحاجة للمال الذي يوفر العيش الكريم، والتدخل 
في حياته الشخصية وجعلها مادة في وسائل اإلعالم المتنمرة، 
واستهالك وقته في إنتاج أعماله الفنية بشكل يؤثر في استقرار 
حياته الشخصية، ويخضع لمتطلبات الحالة التي يفرضها 
تقديم عمل فني، كــأن يضحك حتى لــو كــان قــد توفي لــه عزيز 

منذ أيام قليلة.
 هذه األحوال وغيرها مما يختزنها الفنانون في دواخلهم ما 
 ال محدودا من الدولة 

ً
هي إال أعمال شاقة تتطلب رعاية ودعما

لهم كمبدعين يقومون، بإسعاد الجمهور ورفع ذائقته.
 )joy awards( في األيــام القليلة الماضية استمتعنا بحفل
وحفل ليلة صوت األرض لتكريم الفنان الكبير طالل مداح في 
المملكة العربية السعودية، بمثل استمتاعنا باحتفاالت تكريم 
الفنانين في مهرجانات القاهرة والجونة والبحر األحمر في 
علي من شأن الفن الجاد 

ُ
الشقيقة مصر، فمثل هذه المناسبات ت

والموهوبين الحقيقيين.

بالرغم من أن برنامج عمل الحكومة »وطــن آمــن ورفاهية 
 في 

ً
مستدامة« تعرض للنقد الموضوعي فإننا تأملنا خيرا

رئيس الوزراء بتنفيذ ما ورد فيه من إصالحات، لكن على ما 
يبدو أن هناك بعض الوزراء لم يدركوا قيمة المهام المطلوبة 
نحو تحقيق ما ورد فيه من محاور وأهداف تتطلب االلتزام 

بها.
قــد يــقــول الــقــائــل إن الــمــدة الــزمــنــيــة للحكومة المستقيلة 
قصيرة ال تعطي الصورة الواضحة للحكم على أداء الوزراء، 
لكنها حتما كافية لمعرفة توجهاتهم وقدرتهم على التعامل 

مع برنامج العمل الحكومي ومدى التزامهم به.
صــور عــدم إدراك بعض الـــوزراء لطبيعة العمل الجماعي 
كثيرة، ولعل البداية مع التصريح الناري ألحد الــوزراء بأن 
الميزانية القادمة ستكون األكــبــر فــي تــاريــخ الكويت، وأنها 
 فــي الــمــوازنــة يــقــدر بخمسة مــلــيــارات دينار 

ً
ســتــواجــه عــجــزا

كويتي بسبب تضخم بند الرواتب، وهي إشارة ال تستقيم مع 
اإلصالحات االقتصادية التي وعدت بها الحكومة.

هذه التصريحات شبع الشارع منها وكان األجدر أن يلتزم 
الوزير بالبرنامج الحكومي بوضع الحلول المناسبة نحو 
إيجاد السبل الكفيلة لتعزيز الميزانية، وتحقيق وفرة مالية 
بفتح مجاالت جديدة تدعم االقتصاد الوطني بالتفكير خارج 
الصندوق التقليدي، والتفكير على األقل بعقلية تاجر يملك 

شركة عائلية مقفلة.
الصورة الثانية تتجلى في خريجي التخصصات النفطية 
مــمــن لــم يــجــتــازوا االخـــتـــبـــارات، وبــغــض الــنــظــر عــن األســبــاب 
التي حالت دون نجاحهم إال إنه كان من األفضل تهيئتهم من 
خالل تنظيم دورات تدريبية مكثفة لمدة محددة ال تزيد على 
 من تحويلهم إلــى ديــوان الخدمة المدنية، 

ً
تسعة أشهر بــدال

ومن ثم توزيعهم على وزارات ومؤسسات الدولة بعيدا عن 
 من الترهل في هياكلها 

ً
مجال تخصصهم، والتي تعاني أصال

الوظيفية.
الصورة الثالثة تتمثل بالكشف عن أكثر من 20 ألف طالب 
غشوا في اختبارات الثانوية، وما تبعه من ردة فعل لقيادات 
وزارة التربية التي جاءت دون المتوقع، مما يشير إلى وجود 

خلل في تسكين واختبار المناصب القيادية.
الصورة الرابعة يمكن رؤيتها في شوارع الكويت من خالل 
ربطها مع حالة الفساد الذي تعانيه منظومة الرقابة المالية 
والفنية عند إبرام وتنفيذ العقود، وهي داللة تتطلب الحزم 

في كشف ومعاقبة المتجاوزين.
الصورة الخامسة تتضح على معدالت التضخم وتالعب 
التجار بأسعار السلع االستهالكية والكمالية، ولوال وجود 
البطاقة التموينية وشركة المطاحن الكويتية والدعوم لبعض 

الخدمات لكان التضخم أضعاف ما نراه اآلن.
الــصــورة الــســادســة تتجسد فــي إعـــالن مؤسسة الخطوط 
الجوية الكويتية تخفيض أسعار التذاكر ليوم واحد وبشرط 
ال يسمح بالحصول على الخصم إال للمسافر من الكويت، وكأن 

قضية التشجيع على السياحة »ذهاب« فقط.
هذه الدالالت وغيرها ما هي إال صور لبعض الممارسات 
التي تشير إلى عدم االلتزام بالعمل الجماعي وبرنامج العمل 
الحكومي، وقد تكون استقالة الحكومة فرصة لرئيس الوزراء 
ات تعمل ضمن توجيهات سمو  القادم بتشكيل حكومة كفاء
األمير الشيخ نواف األحمد الصباح، وسمو ولي عهده األمين 
الــشــيــخ مــشــعــل األحـــمـــد الــصــبــاح، حــفــظــهــمــا الــلــه ورعــاهــمــا، 

وتتحمل مسؤوليتها الوطنية تجاه الشعب الكويتي.
ودمتم سالمين.

علمت منذ قــرابــة األسبوعين وقبيل خــروج األنــبــاء )شبه 
الرسمية( عن لقاء الحكومة المرتقب في وسائل اإلعــالم من 
خــالل أحــد المقربين الــذيــن كــانــوا يعدونني )ومجموعة من 
 
ً
الحضور في تلك الجلسة الشتوية( بأن اللقاء سيكون لقاء مهما
لتفنيد وجهة نظر الحكومة وموقفها من بعض األمور التي 
أدت إلى احتقان المشهد وتأزم العالقة بين الحكومة والمجلس، 
وبطبيعة الــحــال هـــذا األمـــر الـــذي تــعــودنــا عليه فــي السنين 
األخيرة هنا في الكويت ألسباب عدة خارج نطاق هذا المقال.

 حين تكلم )فالن( وأعطانا تلك البشارة 
ً
 شخصيا كنت فرحا

 حكوميا سلطويا من كل 
ً
ليس ألنني شخصيا أتبنى موقفا

المسائل، بل ألنني كنت فرحا بأن السلطة التنفيذية في الدولة 
سيكون لها وجهة نظر تفندها أمام المأل، ويتم شرحها من 
خالل اإلعالم، ويتم طرحها على العامة، وهذا أمر حميد ومهم.

 كما أنني وهذا ليس بالسر على من يتواصل معي ويعرفني 
عــن قــــرب، أومــــن بـــأن هــنــاك عــــددا مــن الــعــنــاصــر الــحــمــيــدة في 
الحكومة، وعلى رأسها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد 
النواف وعدد من الوزراء وكذلك نواب في المجلس، كلهم شغف 
وطموح للعمل الوطني الصرف، لكن المشكلة هنا في النظام 
السياسي الذي يحتاج إلى غربلة وإعادة ضبٍط لرمانة ميزانه 

ليواكب العصر الذي نحن فيه ومتطلبات اليوم. 
عموما وحين خرجت أنــبــاء إلــغــاء ذاك اللقاء التلفزيوني 
يــوم األحــد قبل الماضي لم أتــردد في حقيقة األمــر أن أبتسم 
بيني وبــيــن نــفــســي، ومـــن بــعــدهــا أشــعــر بــشــيء مــن الــحــســرة، 
ألنها كانت فرصة ذهبية للحكومة لتفنيد وجهة نظرها أمام 
الشعب، واألدهى واألمّر وهو األمر الذي ال أعتقد أنه فات على 
ذهن الحكومة بتاتا، بأن خروج أنباء عن عقد ذاك اللقاء ومن 
بعدها إلغاؤه، يشكك الناس أكثر وأكثر في الفريق الحكومي 
وسياساته وطريقة تعاطيه مع المسائل الشائكة، بل أكثر من 
هذا يفقد هذا الفريق مصداقيته، وقد يثبت بعض الشائعات 

التي يتداولها الناس واألقاويل الال منطقية. 
المشهد السياسي ما زال فيه من الفسحة الشيء الكثير، 
وبالرغم من بعض اآلراء المنقولة على لسان بعض المحللين، 
لكن وبالنية الــصــادقــة والعزيمة مــا زال لــدى هــذه الحكومة 
الفسحة والفرصة التي تكسب الشعب تجاهها مرة أخرى من 
خالل إصالحات حقيقية لمعيشة المواطنين وحلول جذرية 
الكل أصبح يتوق إليها لمشاكل متراكمة، ومن خالل الخروج 
أمام الناس، وتفنيد وجهة نظرها للعامة ليصبح األمر جليا 

للعيان. 
 
ً
وهــذه والــلــه لنصيحة أقدمها وال أبتغي مــن ورائــهــا أجــرا
؛ ففي نهاية المطاف وإذا ما تناغمت العالقة بين 

ً
وال شكورا

 على عسل« فسيكون الشعب هو 
ً
السلطتين وأصبحت »سمنا

الرابح األول واألخير. 

على الهامش:
 كنت في ديــوان أحد األعــزاء في غضون األسبوع الماضي 
في زيــارة ليست رسمية البتة، بل اتسمت بالمرح والسعادة 
وعدم التكلف، وهي األمور التي أعتادها في كل مرة أوجد في 
ذاك الديوان العامر بأهله الطيبين األصيلين على مر السنين. 
 ومـــع األحـــاديـــث الــجــمــيــلــة و)الـــســـوالـــف( الخفيفة، 

ً
عــمــومــا

ذهب مسمعي الى كلمة وصلتني عبر الديوان مع األحاديث 
الــمــتــداخــلــة والــتــي لــم أســمــعــهــا مــنــذ زمـــن طــويــل، وهـــي كلمة 
)جليب نخم( في إشارة إلى تلك المهنة الصعبة المرهقة التي 
انقرضت بعد أن كانت متداولة في زمن كويت الماضي، في زمن 
كان الناس يحبون هذه األرض بكل جوارحهم على عكس ما 
نشاهده هذه األيام من تصرفات بعضهم، وهم يحاربون هذا 
)الجليب( فقط ألخذ حاجياتهم ومادياتهم  البلد ويعاملونه كـ

منه دون أي تكلف أو حتى مباالة بأي شيء. 
)يزعب( منه كل فاسد، بل هي وطن   لـ

ً
الكويت ليست جليبا

وجب أن يخلص له كل من يعيش على ترابه، ومع األسف أصبح 
بعض الناس هذه األيام يعاملون الدولة فعال على أنها مصدر 
دخل فقط، ليكونوا أنفسهم ومن ثم تنتهي مهمتهم والسالم، 
فال بارك الله بالحداثة والتطور اللذين يجعالن بعض الناس، 

وفي هذا الزمن، يفكرون بهذه الطريقة.
 

هامش أخير:
 في غضون األشهر القليلة الماضية، قامت وزارة الداخلية 
مــن خــالل عناصرها بحمالت مكثفة على أوكـــار الــمــخــدرات 
 
ً
ا لتنظيف البلد من هذه اآلفة وبالويها، فكل الشكر للوزارة بدء

بالوزير وانتهاء بكل عنصر أمني قام بحماية هذا المجتمع 
من هذه اآلفــة، ولكن ومع تزايد هذه الحمالت الناجحة التي 
وجب أن تستمر، يبقى السؤال األزلي: من وراء كل هذه الكميات 
المضبوطة من المخدرات، ومن )الرؤوس( وراء هذ ا البالء الذي 

تفشى في المجتمع؟! 
هذا هو السؤال الذي يجب على »الداخلية« أن تفصح عنه 

وتعريه للعامة وعلى رؤوس األشهاد.

المستشار شفيق إمام

 في ظالل الدستور: الذكرى المئوية لدستور 1923

كيف عاش المسيحيون واليهود المصريون 
على امتداد عدة قرون في ظل الدولة العثمانية؟ 
وكيف تعامل األتراك العثمانيون معهما؟ وما 
المشاكل التي جابهها العثمانيون ورعاياهم 

من أهل الذمة؟
»عــلــى وجـــه الــعــمــوم«، يــقــول الــبــاحــث »ميكل 
ونتر« winter في كتابه، »المجتمع المصري 
تحت الحكم العثماني«، »فــإن الفتح العثماني 
قد حّسن من ظروف الجالية اليهودية، وذلك أن 
الحكم المملوكي- الذي سبق الحكم العثماني 
في مصر كــان حكما طاغيا مستغال تعسفيا، 
يميل الـــى ظــلــم األقــلــيــات الــديــنــيــة، إذ ارتفعت 
وتيرة أخذ األموال عنوة، وتدمير دور العبادة 
الــخــاصــة بـــأهـــل الـــذمـــة وغـــيـــر ذلــــك مـــن أشــكــال 

االضطهاد.
)تــرجــمــة إبــراهــيــم محمد إبــراهــيــم، الــقــاهــرة، 
 Egyptian Society under 2001، ص299، 

ottoman rule(.
وكــان العثمانيون في القرن الــســادس عشر 
في قمة سلطتهم، وكانت هزيمة المماليك في 
موقعة »مرج دابق« عام 1517، أي أوائل القرن، 
وقــــد اتـــســـم الــحــكــم الــعــثــمــانــي خــــالل ســنــوات 
هــذه الــبــدايــة بــالــحــزم والــثــقــة بالنفس وحسن 
االستفادة من الموارد المادية والبشرية، يقول 
الباحث »بما في ذلك ما تمتع به أبناء أقلياتهم 

من مواهب اقتصادية«.
ويــقــول »ونــتــر« إن الــدولــة العثمانية »كانت 
دولة سنية محافظة، إال أنها كانت براغماتية 
عملية ومستنيرة بالمقاييس المعاصرة، ذلك أن 
المعاملة العادلة عامة، والتوجه النفعي المدبر، 

أسهما في رفاهية الذميين فيها«. 
كان من سلبيات النظام العثماني المعروفة 
تــرحــيــلــهــم الــعــمــال الــفــنــيــيــن والــحــرفــيــيــن ذوي 
الكفاءة والمهارة إلى عاصمة الدولة إسطنبول. 
ويقول »ونتر« إنه بعد فترة قصيرة من دخول 
السلطان سليم مصر »كــان يهود القاهرة من 
بين أولئك الذين تم ترحيلهم إلــى إسطنبول، 
بمقتضى النظام العثماني التقليدي بالنفي 

.)Surgun -اإلجباري« )السورجون
كــان إجــمــالــى عــدد األقــبــاط فــي مــصــر، حتى 
نهاية القرن الثامن عشر، كما جاء في الهامش، 
 أو نــحــو ُســبــع إجمالي 

ً
يــقــدر بنحو 150 ألــفــا

السكان، كان عدد من يعيش منهم في القاهرة 
عشرة آالف في حين كان معظم األقباط يعيشون 
في الصعيد والفيوم، وكان إجمالي عدد اليهود 
في الفترة نفسها نحو خمسة آالف نحو ثالثة 
آالف منهم في العاصمة والباقي في اإلسكندرية 

ودمياط ورشيد وغيرها. 
ــراء الــتــرحــيــل إلـــى إســطــنــبــول إجـــراء  كـــان إجــ
قــاســيــا بــال شـــك، وقـــد اســتــاء مــنــه الــقــاهــريــون، 
ــراء  ــه ال يمكن اعــتــبــار اإلجـ ويــضــيــف ونــتــر: »إنـ

معاديا لليهود، بل يجب النظر إليه باعتباره 
اعـــتـــرافـــا عــثــمــانــيــا بـــالـــمـــهـــارات الــخــاصــة لــدى 
الــجــالــيــة الـــيـــهـــوديـــة، تــمــامــا مــثــل غــيــرهــم من 
الجماعات األخرى ممن تم ترحيلهم والتي كانت 
تتألف من التجار والحرفيين والكتبة، أو صغار 
الموظفين الذين انتقاهم الفاتحون لممارسة 

مهاراتهم في العاصمة العثمانية«. 
وكــان ُينظر إلــى اليهود كطبقة مهنية أكثر 
من النظر إليهم كأقلية دينية أو بالمثل، فإن 
المسيحيين، الذين تم إرسالهم إلى إسطنبول- 

يقول المؤلف- كانوا من موظفي الخزانة.
كـــان »خــيــر بـــك« أول حــاكــم عــثــمــانــي لمصر 
)1517- 1522(، ويـــنـــحـــي بـــعـــض الــمــؤرخــيــن 
عليه باللوم إلعطائه إبراهيم اليهودي، مدير 
إدارة ســك العملة، السلطة فــي أن يــأخــذ نقود 
المسلمين، كما عين »خير بك« رجال مسيحيا 
يسمى »الشيخ يونس« في منصب المدير األول 
لمكاتب الدولة، »مما جعل المسلمين مرؤوسين 

لديه«.
لم يتردد »خير بك« في فرض أحكام قاسية 
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه عـــلـــى الـــمـــوظـــفـــيـــن الـــيـــهـــود 
والمسيحيين بدار سّك العملة وعلى الصرافين 
أحيانا، إذ ضرب أحد موظفي »دار السك«، ثم أمر 
باقتياده في شوارع القاهرة وذراعه المبتورة 
معلقة على أنفه، وفي حادثة أخــرى، تم إعدام 
يــهــودي ومسيحي »بــالــوضــع عــلــى الــخــازوق« 

بسبب إفساد العمالت. 
ويقول »ونــتــر« إن »خير بــك« كــان قاسيا مع 
أهل الذمة والمسلمين على حد سواء، فعندما 
اشتكى أحد اليهود األتراك أمام قاض عثماني 
فــي زمــن »خــيــر بــك« ضــد أحــد أمـــراء المماليك، 
»فاجأ قرار القاضي القاهريين الذين لم يعتادوا 
 مملوكيا، ناهيك 

ً
على أن يقاضي يهودي أميرا

عن أن يكسب القضية«. 
غير أن الــيــهــودي فــي هــذه القضية كــان من 
خارج مصر، وكان يهود مصر معرضين للخطر 
فــي األزمـــــات الــســيــاســيــة كتغير فــي الحكومة 
أو وقــوع تمرد، ومنها وفــاة »السلطان سليم« 
عام 1520، إذ »هدد االنكشارية- وهم مجندون 
عثمانيون- يهود القاهرة، زاعمين أن هناك عادة 
قديمة تسمح لهم بنهب حارة زويلة، وهي حى 
اليهود، وحين تدخل العديد من األمــراء، هدد 
االنكشارية بنهب المدينة بأكملها، غير أنهم 
تراجعوا بعد استرضائهم بدفع مبلغ من المال، 
وبــعــد ذلـــك بــفــتــرة قــصــيــرة، حــيــن أصــبــح الجو 
مــتــوتــرا مــرة أخـــرى، فــي الــقــاهــرة، خبأ اليهود 

أقمشتهم القّيمة وحّصنوا حيهم«
ويشير »ونتر« إلى أن المماليك عموما، كانوا 
»أكثر عداء لليهود من العثمانيين، باعتبارهم- 

أي المماليك- أكثر تعصبا للدين«. 
وتتطرق د. ليلى عبداللطيف أحمد، المدرسة 

بجامعة األزهــــر، إلــى الــخــطــوات الــتــي اتخذها 
»السلطان سليم«، أول دخوله إلى مصر، فتقول: 
»أمر السلطان سليم بإرسال عدد من أصحاب 
الحرف والصناعات إلى إسطنبول لالستفادة 
من خبرتهم، وقد ضم الفريق المرسل عددا من 
المهندسين والبنائين والنجارين والحجارين 
والحدادين والمبلطين والمرخمين- المشتغلين 
بــصــقــل وتــركــيــب الـــرخـــام- وغــيــرهــم مــن أربـــاب 
الــحــرف المهرة فــي فنونهم، وكــذلــك أرســل من 
مصر إلــى إسطنبول عــددا مــن كبار المماليك 

وأسرهم وعددا من كبار التجار واألعيان«. 
ــن إيــــاس«  ــ وتــنــقــل الــبــاحــثــه عـــن الــــمــــؤرخ »ابـ
صاحب التاريخ المعروف »بــدائــع الــزهــور في 
وقــائــع الـــدهـــور«، أن الــســلــطــان سليم لــمــا أخــذ 
مــن مــصــر هـــؤالء الــجــمــاعــة أحــضــر غــيــرهــم من 
إسطنبول يقيمون بمصر، وقيل إن هذه عادة 
عندهم، »إذا فتح مدينة يأخذ من أهلها جماعة 
يمضون إلى بالده، ويحضر من بالده جماعة 
ــذيـــن أخــذهــم  ــى تــلــك الــمــدنــيــة عـــوضـــا عـــن الـ إلــ
مــنــهــا«، وتـــقـــول الــبــاحــثــة: »طــبــق الــعــثــمــانــيــون 
ســيــاســة الــنــفــي والــتــرحــيــل فــي مخلتف الــبــالد 
التي افتتحوها، فنقلوا جماعات من األناضول 
إلـــى الــبــلــقــان أو بالعكس ألســبــاب تــأديــبــة، أو 
إليــجــاد عــنــاصــر مــوالــيــة للحكم الــعــثــمــانــي أو 

لنقل الخبرات«. 
)اإلدارة فـــي مــصــر فـــي الــعــصــر الــعــثــمــانــي، 

القاهرة 1978، ص 30-29( 
كانت مصر، كما هو معروف عبر التاريخ، 
دولة بالغة األهمية، وقد تمتعت مصر بأهمية 
خاصة بين واليات السلطة العثمانية، ويقول 
المؤرخ د. حسن عثمان إن مصر »كانت تعبتر 
ــة الــمــجــر«  ــ ــة فـــي األهــمــيــة بــعــد واليـ ــ ثـــانـــي واليـ

)المصدر نفسه، ص25(
وعن ظروف سقوط »طومان باي« آخر حكام 
المماليك على يد العثمانيين، تورد الباحثة د. 
ليلى أحمد، أن »طومان باي« اضطر لالنسحاب 
مـــن الـــمـــيـــدان، »والـــتـــجـــأ إلــــى الــشــيــخ حــســن بن 
مـــرعـــي، أحــــد زعـــمـــاء الـــعـــربـــان الـــــذي كـــانـــت له 
أفــضــال عليه، ولــكــن الشيخ خــانــه وسلمه إلى 
السلطان سليم، وقد تــردد السلطان سليم في 
تقرير مصير طومان باي إلعجابه بشخصيته 
وتقديره لشجاعته، لكنه قرر في النهاية إعدامه 
والتخلص منه، وفعال شنق طومان باي على 
بــاب زويلة في 23 أبريل 1517، وبذلك انتهى 
حــكــم الــمــمــالــيــك، وتــحــولــت مــصــر مـــن سلطنة 
كبيرة- باعتبارها مقر وعاصمة دولة المماليك- 
إلى والية تابعة للدولة العثمانية«. )اإلدارة في 

مصر، ص26 -27( 
وتتبع السلطان سليم كبار األمراء المماليك 
بــالــقــتــل والـــمـــصـــادرة »بــعــدمــا اســتــدرجــهــم عن 
طريق منحهم األمان في البداية ثم الغدر بهم، 

ثم أخرج السلطان سليم الخليفة العباسي أمير 
المؤمنين )المتوكل على الله( إلى إسطنبول، 
للقضاء على كل أثــر لمنافسة الحكم واإلدارة 

العثمانية في مصر«.
 ويــــــروي ابــــن إيـــــاس أن »الـــشـــيـــخ حــســن بن 
مرعي«، الذي سلم »طومان باي« للسلطان سليم، 
تــعــرض بــعــد عــامــيــن لــالنــتــقــام والـــثـــأر، وانــتــقــم 
المماليك- وكان ال يزال لهم وجود- من حسن بن 
مرعي وأخيه بقتلهما شر قتلة بعد خداعهما. 

)اإلدارة، ص 26(.
ولجأ السلطان سليم إلــى خطوة أخــرى في 
الــقــاهــرة لتوطيد الــحــكــم الــعــثــمــانــي، وتــقــول د. 
ليلى أحمد في كتابها، إن السلطان أبقى على 
الــبــقــيــة الــبــاقــيــة مـــن الــمــمــالــيــك، فـــأصـــدر أوامــــر 
مــشــددة »بــعــدم الــتــعــرض لــهــم أو لممتلكاتهم 
وباستمرار صرف مرتباتهم كما جرت العادة، 
وذلك ألنه أراد االحتفاظ بهم كعنصر ذي خبرة 
مهمة بشؤون اإلدارة يساعد اإلدارة العثمانية 
 لهذه السياسة عين بعض 

ً
الــجــديــدة، وتنفيذا

أمراء المماليك في المناصب اإلدارية المهمة«. 
وتضيف د.أحمد: »وقد أبدى السلطان سليم 
األول تقديره لقوة العرب في مصر والدور الذي 
يمكن أن يقوموا به لمساعدة اإلدارة في عملها، 
فأقر شيوخ الــهــوارة على إمـــارة الصعيد، كما 
استقبل شيوخ العرب اآلخرين في إقليم الجيزة 
وغــيــرهــم وخــلــع عــلــيــهــم الــخــلــع، وأقـــرهـــم على 
امتيازاتهم التي كانت لهم في العهد المملوكي، 
وتلك كانت السياسة العامة للسلطان سليم، فقد 
أقر العصبيات العربية من قبل في بالد الشام 
في مناطقها وعهد إلى زعمائها باإلشراف على 
أتباعهم وجمع المال المفروض للدولة عليهم«. 

)اإلدارة، ص 29( 
وفي المراجع التاريخية كذلك، ومنها كتاب 
»وقــائــع الــدهــور« نــمــاذج أدبــيــة تعكس الصراع 
السياسي والعسكري الذي انتهى بتصفية حكم 

المماليك وقيام »دولة بني عثمان«. 
فمن كان يبكي زوال حكم المماليك قال:

نـــبـــكـــي عـــلـــى مـــصـــر وســـكـــانـــهـــا
ــد خـــربـــت أركــــانــــهــــا الـــعـــامـــرة ً قــ

ــت بــــــالــــــذل مــــقــــهــــورة ــ ــحـ ــ ــبـ ــ وأصـ
 مــن بعد مــا كانت هــي القاهرة
ومـــن رّحـــب بالسلطان سليم والعثمانيين 

واألتراك قال:
ــــوك الـــــتـــــرك امــــضــــوا ــلـ ــ يـــــا مـ

 جــــــــــــــــاء لــــــلــــــمــــــلــــــك ســــلــــيــــم
مـــــــلـــــــُكـــــــُكـــــــم كـــــــــــــان عـــــــــــــوراي 

والـــــــــــــــــعـــــــــــــــــواري ال تـــــــــــدوم 
)العواري: جمع عارية وهو ما تعطيه لغيرك 

بعض الوقت(.

د. مصطفى الفقي ودستور 1923

غاب عني، كما غاب عن الكثير من رجال 
الـــقـــانـــون والــفــقــه الـــدســـتـــوري والــمــهــتــمــيــن 
بــالــشــأن الــعــام، الــذكــرى الــمــئــويــة لدستور 
1923، ولكن هذه الذكرى لم تغب عن المفكر 
الــكــبــيــر الــدكــتــور مــصــطــفــى الــفــقــي، أســتــاذ 
االقــتــصــاد والــعــلــوم الــســيــاســيــة، وقـــد كتب 
 في صحيفة األهــرام قبل عشرة 

ً
مقااًل قّيما

أيـــام عــن مــئــويــة دســتــور 1923، بــاعــتــبــاره 
حارس الديموقراطية في مصر، حتى قيام 
 عن الحاجة 

ً
ثورة 23 يوليو 1952، ومعبرا

إلــى قــيــام نــظــام بــرلــمــانــي، تــكــون فيه األمــة 
 
ً
مصدر السلطات، وقــد جمعنا العمل معا
في البرلمان العربي وقــت أن كــان سيادته 

نائبا لرئيس البرلمان. 
وكان دستور 1923 الذي صدر به األمر 
الملكي في 19/ 4/ 1923، هو حصاد ثورة 
1919، وهي ثورة جماهيرية واسعة عجزت 
قوات االحتالل البريطاني عن مواجهاتها 
أو السيطرة عليها لفترة ليست بالقصيرة، 
فأذعنت سلطة االحتالل لمطلب هذه الثورة 
بإعالن استقالل مصر في تصريح أصدرته 
بــريــطــانــيــا فـــي 28/ 2/ 1922، وقـــد استمر 
العمل بهذا الدستور، حتى تم إلغاؤه بعد 
قــيــام ثـــورة 1952 وحــلــول إعـــالن دســتــوري 
مؤقت محله إلــى أن صــدر دستور 56 بعد 

االستفتاء عليه.
ولــعــل مــا دفعني إلــى إفـــراد هــذا المقال 
للذكرى المئوية لهذا الدستور أنه يجمعه 
كــثــيــر مــن الــســمــات الــمــشــتــركــة مــع دســتــور 
الــكــويــت الــصــادر ســنــة 62، ولــعــل الحديث 
عن التجربة الديموقراطية في مصر في ظل 
دستور 23 حديث يطول وال تحتمله مساحة 
الــمــقــال الــصــحــافــي؛ لــذلــك آثــــرت االقــتــصــار 
لة  على لمحات قصيرة، لعل أوالها المساء

السياسية في استهالل هذه التجربة.

وربما يكون على رأس هذه المواد التي 
يجب التعليق عليها، والتي هي األســاس 
ــادة )48( مــن  ــمــ لــة الـــســـيـــاســـيـــة، الــ لــلــمــســاء
دســتــور 1923، التي تنص على أن »الملك 
يتولى سلطته بواسطة وزرائــه«، وهو أمر 
طــبــيــعــي مـــع مـــا كــــان يــنــص عــلــيــه دســتــور 
1923 فـــي الـــمـــادة )33( مـــن أن الــمــلــك ذاتـــه 
مصونة ال تمس، فممارسة الملك سلطته 
بواسطة وزرائــه، تبعد الملك عن مسببات 
التبعة والــمــســؤولــيــة السياسية، وهــو ما 
تجري به الدساتير الملكية جميعا، وهو 
مـــا تــنــص عــلــيــه الـــمـــادتـــان )53( و)54( من 
ــمـــا على  دســـتـــور الــكــويــت، إذ تــنــص أوالهـ
أن »ذات األمــيــر مصونة ال تــمــس«، وتنص 
ثانيتهما على أن »يمارس األمير سلطاته 

بواسطة وزرائه«.
ــــذا الـــبـــنـــد مــن  ــاري هـ ــيـ ــتـ ولـــعـــل ســـبـــب اخـ
بــنــود الــدســتــور، التطبيق الــصــارم للمادة 
)48( مــن الــدســتــور، فــي اســتــهــالل التجربة 
ـــور 1923،  ـــتـ ـــي ظــــل دسـ ــة فـ ــيـ ــمـــوقـــراطـ الـــديـ
وخـــــالف الــحــكــومــة مـــع الــمــلــك فـــــؤاد حــول 
رفــض حكومة سعد زغــلــول تعيين الملك 
للخمسين من أعضاء مجلس الشيوخ، طبقا 
لسلطته المنصوص عليها في المادة )74( 
مــن الــدســتــور، إال بناء على عــرض مجلس 
الــــــوزراء، وتـــم االتـــفـــاق بــيــن الــمــلــك ورئــيــس 
الحكومة سعد زغلول على تحكيم البارون 
البلجيكي فان دي روس النائب العام وقتئذ 
حسم هذا الخالف، الذي حسمه، بما ارتآه 
مــن أن تعيين الملك لخمسين مــن أعضاء 
مجلس الشيوخ يجب أن يكون بناء على 
عــــرض مــجــلــس الــــــــوزراء، ألن تــولــي الــمــلــك 
ســلــطــتــه بـــواســـطـــة وزرائـــــــه يــعــتــبــر أســـاس 
النظام الدستوري، ال يحتمل أي استثناء، 

وأذعن الملك لهذا الرأي. 
 ويسجل التاريخ لحكومة عبدالخالق 
ثــــروت أنــهــا رفــضــت ســفــر الــمــلــك فــــؤاد إلــى 

ــا فــي رحلة سياحية، إال مصحوبا  أوروبـ
ــر خــارجــيــتــه طــبــقــا لــتــقــالــيــد الــنــظــم  بـــوزيـ
الــدســتــوريــة، وقـــد ســانــدهــا الــبــرلــمــان في 
هذا األمــر عندما رفض اعتماد مصاريف 
ــوخ الـــمـــلـــك لــمــطــلــب  ــ الـــرحـــلـــة إال بـــعـــد رضــ
الــحــكــومــة، وانــتــهــت األزمــــة بــإذعــان الملك 
لــقــرار الحكومة والبرلمان برئاسة سعد 
زغلول، إال أن الملك أبى أن يركب معه ثروت 
باشا باخرته )الــمــحــروســة(، فركب ثــروت 
باشا الباخرة )مارييت باشا( والتقيا في 
الــمــيــنــاء األوروبـــــي، وبــعــدهــا ســافــر الملك 
ــــى بــــاريــــس ثــــم لــــنــــدن، حــيــث  بــصــحــبــتــه إلـ
ــان فـــي اســتــقــبــالــهــمــا فـــي مــحــطــة الــقــطــار  كـ
)فيكتوريا( الملك جورج الخامس وبعض 
ــراء ورئــيــس وزراء بــريــطــانــيــا ووزيـــر  ــ األمـ

خارجيتها.
لة السياسية سجل  وفي سياق المساء
الــتــاريــخ لمصطفى مــرعــي عضو مجلس 
الــشــيــوخ اســتــجــوابــه الــمــوجــه لــلــحــكــومــة 
ــار الـــصـــحـــافـــي  ــشـ ــتـ ــسـ ــمـ ــات الـ ــرفــ عـــــن تــــصــ
للديوان الملكي، وأن ما أنفق على الباخرة 
المحروسة الخاصة بالملك كان موضوع 
لــــة ســـيـــاســـيـــة أخــــــــرى لـــلـــحـــكـــومـــة،  مــــســــاء
واالستجواب الموجه عن األسلحة الفاسدة 
في حرب فلسطين التي كان لحاشية الملك 

دور كبير فيها. 
 في 

ً
وكان د.عثمان خليل عثمان عضوا

لجنة وضـــع مــشــروع دســتــور جــديــد بعد 
 
ً
 كــبــيــرا

ً
الــــثــــورة، والـــتـــي كــانــت تــضــم عـــــددا

مـــن الـــقـــامـــات الــرفــيــعــة يــمــثــلــون مختلف 
االتجاهات والطوائف، وقدمت مشروعها 

في أغسطس 1954 الذي لم ير النور. 
ــــض الــــتــــجــــربــــة  ــيــ ــ ــــض مــــــــن فــ ــيــ ــ هـــــــــــذا غــ
الــديــمــوقــراطــيــة فــي مصر فــي ظــل دستور 
ــيـــة عـــــن الـــســـمـــات  ــقـ 1923، ولــــلــــحــــديــــث بـ
الــمــشــتــركــة بــيــن دســـــتـــــور1923 ودســـتـــور 

الكويت، إن كان في العمر بقية.

قد تكون استقالة الحكومة فرصة لرئيس الوزراء القادم 
لتشكيل حكومة كفاءات تعمل ضمن توجيهات سمو األمير 

الشيخ نواف األحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد، وتتحمل مسؤوليتها الوطنية تجاه الشعب الكويتي.
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مظفر عبدالله 
mudaffar.rashid@gmail.com

أقباط ويهود في »إسطنبول«

خليل علي حيدر
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هيئة األسواق تلغي معيار السيولة للوسطاء
مراجعة دورية للتعليمات لتخفيف القيود ومساعدة المرخص لهم على النمو والتطور

محمد اإلتربي
ــة مــــراجــــعــــة  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــن سـ ــ ــمـ ــ ضـ
المتطلبات الــرقــابــيــة الخاصة 
بــــاألشــــخــــاص الـــمـــرخـــص لــهــم، 
ــــواق الـــمـــال، في  ألــغــت هــيــئــة أسـ
بــادرة إيجابية رقابية، االلتزام 
ــة لـــشـــركـــات  ــيــــولــ بـــمـــعـــيـــار الــــســ
الوساطة بسبب انتفاء الحاجة 
ــة الـــهـــيـــئـــة  ــ ــعـ ــ ــراجـ ــ إلـــــيـــــه بــــعــــد مـ
للتعليمات المنظمة المعمول 

 منذ يونيو 2018.
ً
بها إلزاميا

وكــــان مــعــيــار الــســيــولــة على 
ــيــــن فـــي  ــلــ ــمــــســــجــ الــــــوســــــطــــــاء الــ
ــة يـــــفـــــرض عــــلــــى كــل  ــ ــــورصــ ــبــ ــ الــ
شــركــات الــقــطــاع أال تــقــل نسبة 
رصــيــد الــنــقــد والــنــقــد الــمــعــادل 
ــــط  ــــوسـ ــتـ ــ ــمـ ــ 15% مـــــــــن الـ عـــــــــن 
اليومي للشهر لحجم تــداوالت 
الــشــركــة ويــتــم احــتــســابــهــا على 
أســاس مجمع »أي الشركة األم 

وشركاتها التابعة«. 

وبافتراض أن قيمة تداوالت 
شركة ما تبلغ 10 ماليين دينار، 
فإن ذلك يعني أن الشركة مطالبة 
بتجنيب 1.5 مليون دينار وعدم 
المساس بها، وهي مبالغ كانت 
 على شركات 

ً
 كبيرا

ً
تمثل عبئا

الــوســاطــة، إذ يــتــم تجميد تلك 
المبالغ دون االستفادة منها في 
أي باب متاح لها ســواء وديعة 

أو غيره.
وبهذه الخطوة، تكون هيئة 
األسواق رفعت عن كاهل القطاع 
أحد األعباء الكبيرة التي كانت 
 
ً
 للقطاع خصوصا

ً
تمثل تحديا

أن تلك المبالغ مرشحة لالرتفاع 
مــع كــل نــشــاط لــلــســوق، بمعنى 
أنـــه لـــو كــانــت حــصــة شــركــة 20 
 فيكون المطلوب تجنيب 

ً
مليونا

3 مــاليــيــن ديـــنـــار، وهـــكـــذا كلما 
ارتــفــع نصيب شــركــة الوساطة 

من حجم تداوالت السوق يكون 
عليها االلــتــزام بتطبيق معيار 
السيولة برفع نسبة رصيد النقد 

والنقد المعادل. 
وفــــــــي هــــــــذا الـــــــصـــــــدد، قـــالـــت 
ــدة«  ــريـ ــجـ ـــ »الـ مــــصــــادر مــعــنــيــة لــ
إن الهيئة تتبع مــبــدأ الــمــرونــة 
 
ً
 رقابيا

ً
والمراجعة وتكرس نهجا

 حسب متطلبات السوق 
ً
عالميا

والمعطيات، بمعنى أدق أنه ال 
مـــغـــاالة وال تـــمـــادي وال إصـــرار 
على أي تعليمات مــادام انتفى 
الـــــهـــــدف والــــــغــــــرض مـــنـــهـــا فــي 

 يصب هذا 
ً
الوقت الراهن، ودائما

التعديل والتغير فــي مصلحة 
أي من أعضاء منظومة السوق.

ــادر عــلــى  ــ ــــصــ ــمــ ــ ــ وشــــــــــــددت ال
أن هــيــئــة األســـــــــواق تــســيــر فــي 
ــن األول  ــيــ ــتــــالزمــ ــن مــ ــيــ ــاهــ ــجــ اتــ
سياسة الرقابة والتشريع وفي 
خـــط مـــــواٍز الــمــراجــعــة الـــدوريـــة 
لــمــا تـــم إصــــــداره مـــن تعليمات 
ومــــــواد الئــحــيــة بـــهـــدف الــتــأكــد 
مــة هــذه التعليمات أو  مــن مــالء
حــاجــتــهــا لــلــتــطــويــر أو اإللــغــاء، 
مما يعكس اليقظة المستمرة 

لــلــهــيــئــة تــجــاه الـــســـوق الــمــالــي، 
 أن أسواق المال تتميز 

ً
خصوصا

بالديناميكية والتغير السريع.
ووسط إقبال قطاع الوساطة 
على استحقاقات كبيرة ســواء 
ــيـــط  ــلــــف الـــوسـ الــــتــــي تــــخــــص مــ
الـــمـــركـــزي الـــمـــؤهـــل أو تــطــويــر 
أنظمة السوق لزوم مشروع بيع 
بيانات التداول سيساهم إلغاء 
بند االحتفاظ بنسبة 15% من 
مـــتـــوســـط الـــــتـــــداوالت الــشــهــري 
لفترات قصيرة األجل ال تتعدى 
ثــالثــة أشــهــر لـــدى الــمــؤســســات 
المالية أو الــبــنــوك، إضــافــة إلى 
االســــتــــثــــمــــارات قـــصـــيـــرة األجــــل 
عالية السيولة القابلة للتحول 
إلــى النقد والخاضعة لمخاطر 
ضئيلة من التغير في القيمة، في 
وفرة للسيولة المطلوبة لتدعيم 

عملياتها بمرونة ويسر. 

ويمكن تلخيص تلك الخطوة 
في النقاط التالية: 

ــة عــلــى  ــئــ ــيــ ــهــ 1 -  تـــــؤكـــــد الــ
الــمــرونــة الــعــالــيــة فــي التشريع 
والرقابة، بما يحقق المصلحة 
ــنـــشـــود  ــمـ ــة والـــــــهـــــــدف الـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
الــمــتــمــثــل فـــي بــنــاء ســـوق مــالــي 
ديناميكي تنافسي يحظى بثقة 

المستثمرين.
2 -  تخفيف القيود واألعباء؛ 
لـــــمـــــســـــاعـــــدة الــــــمــــــرخــــــص لـــهـــم 
عــلــى الـــتـــطـــور وتــحــقــيــق الــنــمــو 

المنشود. 
3 -  إلغاء تعليمات موجودة 
يقابلة تطوير تشريعات أخرى 
ــلــــة جـــــديـــــدة مــن  تــــنــــاســــب مــــرحــ

التطور المالي العالمي.
4 -  الــتــعــامــل مــع المرخص 
لهم كشركاء وليس كمنافسين 
أو خـــاضـــعـــيـــن إذ إن الــــهــــدف 

واحد لكل أطراف المنظومة مع 
إختالف المهام واألدوار. 

5 -  كــل عملية بــنــاء لقطاع 
من أضالع السوق يتسم بالقوة 
تــصــب فـــي مــصــلــحــة االقــتــصــاد 
 وسمعة السوق ويؤهل 

ً
عموما

ــيــــئــــة  ــبــ ــة والــ ــيــ ــتــ ــتــــحــ الــــبــــنــــيــــة الــ
الــتــشــغــيــلــيــة الســتــيــعــاب أدوات 
وتـــأديـــة مــهــام وأدوار إضــافــيــة 

جديدة. 
تــجــدر اإلشـــارة إلــى أن قطاع 
 
ً
 أساسيا

ً
الوساطة يمثل ضلعا

فــــي مــنــظــومــة الــــســــوق كــبــوابــة 
رئيسية أساسية تتعاطى بشكل 
ــع الـــعـــمـــالء وتــتــحــمــل  مــبــاشــر مـ
مــســؤولــيــات جسيمة ومخاطر 
ــــوق أي مــنــتــج  ــــسـ تـــجـــاهـــهـــم وتـ
جديد أو تعديل إضافي وتحقق 
ألطراف عديدة من مالك وغيرهم 

 وعوائد.
ً
أرباحا

ث  وزارة المالية تحدِّ
قائمة مكاتب التدقيق 

»الضريبية«

• جراح الناصر
حــدثــت وزارة المالية قائمة بمكاتب 
التدقيق المعتمدة لدى اإلدارة الضريبية 

.
ً
تضم 67 مكتبا

ــر الـــدولـــة  ــ ــر الــمــالــيــة وزيـ ــ ــدر وزيـ ــ وأصــ
ــمــــار  ــثــ ــتــ ــــة واالســ ــاديـ ــ ــتـــــصـ ــ لــــلــــشــــؤون االقـ
 رقــم 8 

ً
 وزاريـــا

ً
عبدالوهاب الرشيد قـــرارا

لــســنــة 2023 بــاعــتــمــاد مــكــاتــب الــتــدقــيــق 
ــرار لــلــتــعــامــل مــعــهــا  ــ ــقـ ــ الـــمـــرفـــقـــة بـــهـــذا الـ
بصفتها عن الهيئات المؤسسة والشركات 
الخاضعة للقوانين لدى اإلدارة الضريبية. 
ولـــفـــت إلــــى مــكــاتــب الــتــدقــيــق الــمــعــتــمــدة 
لدى »المالية«، ممثلة باإلدارة الضريبية 
بإدارتي الخضوع الضريبي والتخطيط، 
والــفــحــص والــمــطــالــبــات الــضــريــبــيــة، في 
حين يستمر العمل بهذه القائمة مــا لم 
يرد عليها أي تغيير بالحذف أو التعديل.

تمديد مهلة توفيق أوضاع البنوك
مع »سويفت« حتى مارس المقبل

 للمعايير العالمية المطلوبة
ً
لتحديث أنظمة المدفوعات لديها وفقا

• عيسى عبدالسالم
كشفت مــصــادر مطلعة لـــ »الــجــريــدة«، أن 
الجمعية العالمية »ســويــفــت«، الــتــي تقدم 
خــدمــة الــمــراســالت الــخــاصــة بــالــمــدفــوعــات 
ــاٍل مــــن الـــكـــفـــاءة  ــ الـــمـــالـــيـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى عــ
وبتكلفة مــنــاســبــة، مـــددت الــفــتــرة الخاصة 
للبنوك، بما فيها الــبــنــوك المحلية، حتى 

مارس المقبل.
ــادر، إن تـــطـــبـــيـــق نـــظـــام  ــ ــــصـ ــمـ ــ ــت الـ ــ ــالـ ــ وقـ
»ســويــفــت« يتطلب تحديث بعض األنظمة 
الــخــاصــة بــالــمــدفــوعــات للبنوك، إذ يعتمد 
هذا النظام على تبادل الرسائل في مختلف 
العمليات، بما في ذلك مطابقة أوامر العمالء 

بين الجهات المتداخلة بالعملية والتصديق 
عليها، كما في التحويالت النقدية الخاصة 
بالعمليات ونتائج التسوية، كذلك التصديق 
ــتـــداول وتسويتها  عــلــى تنفيذ عــمــلــيــات الـ
بين األطـــراف المعنية، كما يمكن تطبيقه 
في جميع العمليات المتعلقة بالتغير في 
ــيـــة الــتــي  ــدة الـــعـــمـــالء، إذ ســتــكــون اآللـ ــ أرصــ
ستنظم التعامالت النقدية بين حسابات 
المستثمرين والرابط بينها وبين الحسابات 
البنكية الخاصة بكل عميل من عمالء أعضاء 

التقاص.
وأوضحت أنه تم تأجيل انضمام البنوك 
ــارات الــتــحــضــيــريــة  ـــبــ ـــتـ ــــى االخـ الــمــحــلــيــة إلـ
لتدشين الطرف المقابل المركزي المعروف 

بــالـــ ccp، إلـــى حــيــن انــتــهــاء جــمــيــع الــبــنــوك 
 
ً
مــن تحديث نظام المدفوعات لديها وفقا
 The( »للتحديثات التي اتبعتها »سويفت
 Society for Worldwide Interbank
 أن 

ً
Financial Telecommunications( ، علما

بنك الكويت المركزي أجرى الترتيبات الفنية 
 .

ً
الالزمة لمواكبة المتبع عالميا

وذكرت المصادر، أن »المركزي« استكمل 
تـــوفـــيـــر جــمــيــع األنـــظـــمـــة الـــبـــديـــلـــة الــكــافــيــة 
ــداول وفــق  ــتــ ــا بــعــد الــ لــتــشــغــيــل مــنــظــومــة مـ
متطلبات بنك التسويات الدولية، موضحة 
أن مــهــام الــتــســويــات الــنــقــديــة ستنتقل إلــى 
البنوك التجارية، من خالل اختيار بنك واحد 
 يتم من خالله 

ً
ليكون بنك تسويات رئيسا

تحويل الدفعات المتعلقة بعملية التسويات 
إلى »المركزي« ثم إلى البنوك األخرى، بناء 
على عملية التسويات النقدية التي ستتغير 
 لــنــمــوذج عمل الــوســطــاء، إذ ستشهد 

ً
وفــقــا

 أكبر للوسيط، من خالل عملية التسوية 
ً
دورا

النقدية، عبر منح الوسيط )المؤهل( إمكانية 
قبول أموال العمالء في حسابات تخصص 

لعمالئه لدى البنوك المؤهلة للتسوية.
ولفتت إلى أن البنوك المحلية لن تكون 
جاهزة لتقديم دورهــا في منظومة الطرف 
الــمــقــابــل الـــمـــركـــزي الـــمـــعـــروف بـــالــــ ccp إال 
بحلول مارس المقبل، بناء على ما تم إعالن 
مة  هيئة أســواق المال به بعد انتهاء مواء

أنظمتها مع أنظمة سويفت.

الموافقة على استحواذ 
»الكويت للتأمين«

على »الوطنية«
وافق جهاز حماية المنافسة على 
عملية التركز االقتصادي الخاصة 
باستحواذ شركة الكويت للتأمين 
على نسبة 76% من رأسمال الشركة 

الوطنية للتأمين التكافلي.
وصــدر الــقــرار رقــم 7 لسنة 2023 
ــــواذ، إذ  ــــحـ ــتـ ــ بـــالـــمـــوافـــقـــة عـــلـــى االسـ
نصت المادة الثانية أنه على جهات 
االختصاص كل فيما يخصه تنفيذ 
هذا القرار وإخطار جميع األطــراف 

بهذا القرار. 
ــاءت الــمــوافــقــة بــعــد اإلطـــالع  ــ وجـ
على تقرير اإلدارة التنفيذية في شأن 
عملية الــتــركــز االقــتــصــادي المشار 
إلـــيـــهـــا ومـــصـــادقـــة مــجــلــس اإلدارة 
عليها، وبعد االطالع على القوانين 
الــخــاصــة بــشــأن حــمــايــة الــمــنــافــســة 

والالئحة التنفيذية.

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

تراجع حاد في مؤشر السوق القطري بـ %3.7
خسائر أقل في السعودية وعمان والبحرين... ومكاسب كبيرة باإلمارات

خـــســـائـــرهـــا، الـــتـــي تــكــبــدتــهــا في 
األسبوع األخير من شهر يناير، 
ــبـــي  ــوق أبـــوظـ ــ ــ وربــــــــح مــــؤشــــر سـ
بــنــســبــة 2 فــــي الـــمـــئـــة أي 193.5 
نقطة ليصل إلى مستوى 9931.09 
نــقــطــة، بينما حــقــق مــؤشــر دبــي 
 كانت 

ً
نسبة ارتــفــاع جيدة أيضا

1.61 نقطة أي 53.71 نقطة ليقفل 
على مستوى 3382.9 نقطة.

وســـاعـــدت بــيــانــات االقــتــصــاد 
األميركي مؤشرات اإلمارات خالل 
تـــداوالت يــوم الجمعة، إذ استقر 
رفع الفائدة على نسبة ربع نقطة 
مئوية 25 نقطة أساس ليصل به 
إلى مستوى 4.75 في المئة، كما 
ساعد حديث أعضاء »الفدرالي« 
ــيــــة أن يــــصــــل ســعــر  ــمــ ــــال أهــ ــيـ ــ حـ
الــفــائــدة إلــــى5.1 فــي الــمــئــة، وهي 
نسبة قريبة من مستواه الحالي 
ــفــــاؤل مــقــابــل  ــتــ لـــتـــرتـــفـــع حـــالـــة الــ
تقارير تشير إلى ركود تضخمي 

كبير في عام 2023.
لكن بــددت ذلــك بشكل واضــح 
بيانات الوظائف األميركية غير 
الـــزراعـــيـــة الــمــضــافــة خــــالل شهر 
ــتــــي تـــــجـــــاوزت نــصــف  يــــنــــايــــر، الــ
مليون وظيفة وتــراجــعــت نسبة 
البطالة الــى نسبة 3.4 في المئة 
وهي من أدنى النسب في التاريخ 
ــــع مـــؤشـــر  ــفـ ــ ــا ارتـ ــمـ ــــي، كـ ــــركـ ــيـ ــ األمـ
نــاســداك 12 فــي المئة خــالل هذا 
العام فقط في شهر يناير وبداية 
فـــبـــرايـــر وهــــو مـــؤشـــر مــهــم ألداء 
االقتصاد األميركي، إذ إنه مؤشر 

الشركات الصناعية أي االقتصاد 
.
ً
األميركي أيضا

 
بورصة الكويت 

ــــت مــــؤشــــرات بـــورصـــة  ــازالـ ــ ومـ
الــكــويــت تــتــحــرك بــبــطء وسجلت 
مكاسب مــحــدودة على مستوى 
مؤشر السوق العام واألول، بينما 
تراجع مؤشر السوق رئيسي 50، 
وسجل مؤشر السوق العام نسبة 
0.26 فــي الــمــئــة أي 18.86 نقطة 

لــيــقــفــل عــلــى مــســتــوى 7330.29 
نقطة.

وبــيــنــمــا حــقــق مــؤشــر الــســوق 
 أكبر بلغ سنبة 0.58 

ً
األول نموا

في المئة أي 46.94 نقطة ليقفل 
عــلــى مــســتــوى 8160.04 نــقــطــة، 
تـــراجـــع مـــؤشـــر الـــســـوق رئــيــســي 
50 بــنــســبــة 0.71 فــــي الـــمـــئـــة أي 
40.57 نقطة ليقفل على مستوى 

5708.56 نقاط.
وتـــراجـــعـــت مــتــغــيــرات الــســوق 
الثالثة )السيولة وكمية األسهم 

الــمــتــداولــة وعــــدد الــصــفــقــات( إذ 
انخفضت السيولة بنسبة 28.29 
فـــي الــمــئــة مــقــارنــة مـــع األســبــوع 
ــــق، كـــمـــا تــــراجــــع الـــنـــشـــاط  ــبـ ــ األسـ
بنسبة 39.34 في المئة،وتراجع 
عدد الصفقات بنسبة 20.56 في 
المئة، ودعــمــت األســهــم القيادية 
السوق بقوة وحققت أسهم وطني 
وأجــيــلــيــتــي بنسبة 1.6و1.3 في 

المئة على التوالي.
بينما اكتفى سهما بيتك وزين 
بنصف نقطة مئوية وربح سعر 

أعيان بنسبة 2.8 في المئة بعد 
ارتــفــاعــه الــكــبــيــر خـــالل تعامالت 
يوم األربعاء الماضي وسجل إيفا 

 بنسبة 1 في المئة فقط.
ً
ارتفاعا

مؤشر قطر

ــــر ســـــــوق قــطــر  ــــؤشـ ــــل مـ ــــجـ وسـ
خــســارة كــبــيــرة بنسبة 3.71 في 
المئة أي 412.12 نقطة ليقفل على 
مستوى 10698.04 نقطة ويمحو 
معظم مكاسب األسبوع الماضي 

التي تجاوزت 4.4 في المئة وسط 
ــيـــرة، وأعــلــنــت  ــبـ عــمــلــيــات بـــيـــع كـ
12 شــركــة قــطــريــة بــيــانــات الــعــام 
الماضي بنمو محدود بنسبة 9 
في المئة على الرغم من إيــرادات 
كأس العالم 2022 االستثنائية، إال 
أن النمو محدود وقريب من نمو 
أســهــم شــركــات خليجية بــالــدول 

المجاورة.
ــاز  ــ ــغـ ــ وتــــــراجــــــعــــــت أســـــــعـــــــار الـ
الطبيعي بنسبة 34 في المئة منذ 
بداية العام مما يقلص الفوائض 
الــمــالــيــة بــاالقــتــصــاد الــقــطــري إذا 
مـــا اســتــمــرت عــلــى هــــذا الــمــنــوال 
مقارنة مع نمو استثنائي كبير 
 
ً
خــالل الــعــام الــمــاضــي خصوصا

بـــعـــد بــــدايــــة الــــحــــرب الـــروســـيـــة -  
األوكرانية.

مؤشر »تاسي«

وســــــــجــــــــل مــــــــؤشــــــــر الـــــــســـــــوق 
الــــســــعــــودي الـــرئـــيـــســـي »تــــاســــي« 
خــــســــارة واضــــحــــة بــنــســبــة 1.11 
في المئة أي 119.86 نقطة ليقفل 
عــلــى مــســتــوى 10701.79 نقطة 
 بــخــســارة أســـعـــار الــنــفــط 

ً
مـــتـــأثـــرا

خالل تعامالت األسبوع الماضي 
وقـــبـــل خـــســـارتـــه األكـــبـــر بــنــهــايــة 
ــبـــوع بــنــســبــة 2.5 فـــي المئة  األسـ
 للبرميل 

ً
 مستوى 80 دوالرا

ً
كاسرا

 لتبلغ 
ً
وعلى مستوى 79.5 دوالرا

خسائر األسبوع الماضي نسبة 
7 فـــي الــمــئــة بــانــتــظــار مــؤشــرات 

تعافي االقتصاد الصيني بعد 
أن رفعت حواجز كورونا خالل 
الشهر الماضي كما أنه بحاجة 
الخـــتـــبـــار نــســب رفــــع الــفــائــدة 
ــاد  ــتـــصـ ــلـــى االقـ الـــمـــســـتـــمـــرة عـ
األمــيــركــي فــتــرة أطـــول لتقرير 
معركة الفدرالي األميركي مع 
نسب التضخم التي تراجعت 
ــهـــدف إلـــى  ، لــكــنــه يـ

ً
ــا ــيـ تـــدريـــجـ

خــفــض أكــبــر لنسب التضخم 
لـــيـــنـــهـــي نـــســـب رفــــــع الـــفـــائـــدة 

ويعود إلى التوازن.
وتـــــــراجـــــــع مــــــؤشــــــرا عـــمـــان 
والبحرين بنسب أقل إذ خسر 
مؤشر السوق العماني نسبة 
0.67 في المئة لتبلغ خسارته 
3 في المئة لهذا الــعــام، وبعد 
ــر  ــ ــهـ ــ ــر خـــــــــالل األشـ ــيــ ــبــ ــو كــ ــ ــمـ ــ نـ
الــقــديــمــة مـــن الـــعـــام الــمــاضــي 
وفقد مؤشر سوق عمان 31.78 
ــلـــى مــســتــوى  نـــقـــطـــة لــيــقــفــل عـ

4719.71 نقطة.
واســــــتــــــقــــــر مــــــؤشــــــر ســـــوق 
البحرين على خسارة محدودة 
بنسبة 0.33 في المئة أي 6.4 
ــلـــى مــســتــوى  ــقــــاط لــيــقــفــل عـ نــ
1921.23 نقطة وبعد نمو جيد 
خالل األسابيع األولى من هذا 
 بنمو سعر بيتك 

ً
العام مدفوعا

الذي أصبح من أكبر مكوناته 
ــبــــدال أســهــم  ــتــ بـــعـــد أن تــــم اســ
مساهمي أهلي متحد بحريني 
بأسهم بيتك خالل بداية الربع 

الرابع من العام الماضي. 

ملخص تداوالت بورصة الكويت خالل األسبوع المنتهي في 2023/02/02

األسبوع
الكمية المتداولة 

)سهم(
القيمة المتداولة 

)دينار(
عدد الصفقات 

)صفقة(
إقفال المؤشر 

العام
إقفال المؤشر 

األول
إقفال المؤشر 

رئيسي 50
عدد جلسات 

التداول

2023/1/261.030.838.781273.248.65352.0757.311.438.113.105.749.135.00

2023/2/2625.262.091195.955.08941.3707.330.298.160.045.708.565.00

0.00- 18.8646.9440.57- 10.705- 77.293.564- 405.576.690الفرق

0.00%- 0.71%0.58%0.26%- 20.56%- 28.29%- 39.34%التغير )%(

• علي العنزي
تـــــبـــــايـــــن أداء مـــــــؤشـــــــرات 
األسواق المالية بدول مجلس 
ــجـــي خــــالل  ــيـ ــلـ ــخـ الـــــتـــــعـــــاون الـ
تــعــامــالت األســبــوع الــمــاضــي، 
ومــالــت الــكــفــة نــحــو الخسائر 
كــــمــــحــــصــــلــــة أســـــبـــــوعـــــيـــــة، إذ 
تــراجــعــت مـــؤشـــرات 4 أســـواق 
بينما ربحت 3، وكــان مؤشر 
سوق أبوظبي المالي األفضل 
 وبنسبة قريبة من 2 في 

ً
نموا

المئة، تــاله مؤشر ســوق دبي 
 
ً
المالي بمكاسب كبيرة أيضا

بنسبة 1.61 في المئة.
ــفــــى مــــؤشــــر بـــورصـــة  ــتــ واكــ
الكويت العام بنسبة ربع نقطة 
مئوية فقط، وكانت الخسائر 
كــبــيــرة، وانـــزلـــق مــؤشــر ســوق 
قــطــر الــمــالــي بنسبة 3.71 في 
ــــاله مــــؤشــــر الـــســـوق  الـــمـــئـــة، تــ
الــســعــودي الــرئــيــســي »تــاســي« 
بخسارة 1.11 في المئة، تاله 
 مؤشر سوق عمان المالي 

ً
ثالثا

بخسارة نسبة 0.67 في المئة، 
ثم مؤشر سوق البحرين بفقده 

ثلث نقطة مئوية فقط.

اإلمارات

ــرات أســــواق  وارتــــــدت مـــؤشـ
ــي اإلمــــــــــــارات بــشــكــل  ــ ــال فـ ــ ــمـ ــ الـ
جيد خالل تعامالت األسبوع 
 من 

ً
الماضي، وعوضت كثيرا

ملخص مؤشرات أسواق المال الخليجية خالل األسبوع المنتهي في 2023/02/03

دبيأبو ظبيالمنامةمسقطالدوحةالسعوديةالكويتاألسبوع

2023/1/277.311.4310.821.6511.110.164.751.491.927.639.737.593.329.19

2023/2/37.330.2910.701.7910.698.044.719.711.921.239.931.093.382.90

193.5053.71- 6.40- 31.78- 412.12- 18.86119.86الفرق

1.61%1.99%- 0.33%- 0.67%- 3.71%- 1.11%0.26%التغير )%(

https://www.aljarida.com/article/13366
https://www.aljarida.com/article/13365
https://www.aljarida.com/article/13363
https://www.aljarida.com/article/13356
https://www.aljarida.com/article/13349
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الغش تحول إلى جائحة والتعليم بات من أدوات الرشوة السياسية
»كيف لطلبة يتفوقون في امتحانات الثانوية وفجوة تخلف تعليمهم تمتد إلى 4.8 سنوات؟!«

قال تقرير مركز الشال إنه ورد 
في برنامج الحكومة الصادر في 
شهر أبــريــل 2021 الــنــص التالي 
: »تدني جودة 

ً
الــذي ننقله حرفيا

التعليم تسببت فــي فجوة تعلم 
ــوام، إذ إن مستوى  ــ تــبــلــغ 4.8 أعــ
خريج الصف الثاني عشر يكافئ 
مــســتــوى خــريــج الــصــف الــســابــع 
في دول متقاربة الدخل مع دولة 

الكويت«، انتهى االقتباس.
ــــب الـــتـــقـــريـــر بـــــأن الــصــف 

ّ
وعــــق

الــثــانــي عــشــر فـــي نــظــام التعليم 
الــكــويــتــي هـــو شـــهـــادة الــثــانــويــة 
ــابــــع هــو  ــــف الــــســ ــــصـ الــــعــــامــــة، والـ
 أن 

ً
الــــثــــانــــي الـــمـــتـــوســـط، مـــــؤكـــــدا

هـــذا »فــشــل تعليمي مــؤلــم ولكن 
األسوأ هو أن تأتي نتائج الطلبة 
فــي امــتــحــانــات الــثــانــويــة الــعــامــة 
ومستواهم التعليمي ال يتعدى 
الــصــف الــثــانــي مــتــوســط بحصد 
درجــات ال يحصدها طلبة الدول 

.»
ً
المتفوقة تعليميا

وأوضـــح أن نتائج امتحانات 
الثانوية العامة للسنة الدراسية 
ــام  ــعـ ــيـــف الـ ــــي صـ 2022/2021 فـ
الــفــائــت، والــتــي قـــدم امتحاناتها 
نــحــو 44.6 ألــــف طـــالـــب وطــالــبــة، 
تــشــيــر إلــــى أنـــهـــم حــقــقــوا نــتــائــج 

باهرة، فقد نجح منهم نحو %82، 
ــلــــى نــســبــة %90  وحـــصـــل 34%عــ

وما فوق.
وأضاف أن تلك النتائج المبهرة 
لــم تــكــن خــاصــة بــالــعــام الــدراســي 
الــفــائــت فــقــط، إنــمــا تــكــررت ألكثر 
مــن عقد مــن الــزمــن، »ولـــم نــقــرأ أو 
نسمع لمسؤول تربوي أو مسؤول 
 لــهــذا التناقض 

ً
حكومي تفسيرا

الــــصــــارخ، حــــول طــلــبــة يــتــفــوقــون 
فــي امــتــحــانــات الــثــانــويــة الــعــامــة 
وفجوة تخلف تعليمهم تمتد إلى 
4.8 سنوات، وزمن المعجزات ولى 

منذ زمن بعيد«.
 ال يمثل 

ً
وعقب بــأن ذلــك أيضا

األســـــــوأ، ألن »األســـــــوأ يــكــمــن في 
مــبــررات اســتــمــرار ذلــك التناقض 
 أن التفسير 

ً
ونــتــائــجــه«، مــعــتــبــرا

ــغــــش إلـــى  األول وهــــــو تــــحــــول الــ
 من 

ً
جائحة، وما ُكشف عنه مؤخرا

تسرب أو شراء أسئلة االمتحانات 
ــارك فــيــه ألــــوف الطلبة  ــــذي شــ والـ
وأولـــــــيـــــــاء أمــــــورهــــــم ومــــســــؤولــــو 
االمتحانات، هو الظاهر فقط من 

قمة جبل جليد الغش. 
ن أن التفسير الثاني يتمثل  وبيَّ
فـــي أن »الــتــعــلــيــم بـــات مـــن ضمن 
ات  أدوات الـــرشـــوة لــشــراء الــــوالء

السياسية، فال بــأس من تجهيل 
جيل كامل من أجل إسعاد أولياء 
ــور الــذيــن تــظــاهــروا فــي يــوم  األمــ
 على تغيير مراقبي 

ً
ما احتجاجا

امتحانات متساهلين مع الغش«، 
 بأن »ذلك هو اجتهادنا في 

ً
معقبا

تفسير الــتــنــاقــض، أمـــا نتائجه 
الوخيمة فهي تولي مسؤولين 
ــام  ــظــ ــنــ ــــس الــ ــفـ ــ ــي نـ ــ ــجـ ــ ــريـ ــ مـــــــن خـ
ــه أو مسؤولية  ــ مــســؤولــيــة إدارتـ
ــز الـــعـــمـــل فــي  ــراكــ إدارة أعـــلـــى مــ
 من يحمل 

ً
الدولة، وضمنهم أيضا

شهادة مضروبة أو مزورة«.
ورأى التقرير، أن »ذلـــك يعني 
أن فجوة التعليم ليست المرض 
الــوحــيــد، وربــمــا ليست األخــطــر، 
إنــمــا األخــطــر هــي فــجــوة التربية 
 
ً
والـــقـــيـــم، واألخــــطــــر هـــو أن جــيــال

 مــن إفـــرازات 
ً
 قــادمــا

ً
 وجــيــال

ً
حاليا

تلك الحقبة، ربما تكون له الغلبة 
في إدارة شؤون البلد«.

ن أنــه رغــم كل ما تقدم من  وبيَّ
تــنــاقــض، فـــإن وزارة الــتــربــيــة مع 
كل نهاية عام دراسي تشكل ثالث 

لجان وظيفتها إقرار ومنح مكافأة 
األعــمــال الــمــمــتــازة للعاملين في 
الوزارة، وال نعرف معايير لألعمال 
ــــي وزارة لــلــتــربــيــة  ــتــــازة فـ الــــمــــمــ
والتعليم سوى سالمة قيم التربية 
وجــــــودة الــتــعــلــيــم، ولـــيـــس نسبة 
ومواعيد الحضور، لكنها تمنح 

رغم تدهوره، مستوى وقيما. 
وأضاف »الشال« أنه تتزامن مع 
كل هذا اقتراحات شعبوية لزيادة 
 
ً
مخصصات الــطــلــبــة، لــيــس وفــقــا

لتخصص نادر أو تفوق علمي أو 
االنتماء إلى جامعة مميزة، وإنما 
رشوة تضاف إلى مكافأة األعمال 
الـــمـــمـــتـــازة والـــتـــســـامـــح لــتــأصــيــل 
الـــمـــضـــي فــــي الـــنـــهـــج الــتــعــلــيــمــي 

والتربوي الخائب. 
وذكر أن أي دولة ال تحتاج إلى 
أعداء لحصاد األسوأ، بل »يكفيها 
أن يــخــرب التعليم وقــيــم التربية 
لــتــحــقــيــق مـــا يـــريـــده لـــه أعــدائــهــا، 
والكويت على شفا تشكيل حكومة 
جديدة، ونأمل، ولو لمرة واحدة 
من باب التجربة، تشكيل حكومة 
مهمات، إصالح التعليم والتربية 
من أولى أولوياتها، فخراب رأس 
المال البشري ضرره قد يستحيل 

جبره«.

تقرير الشال االقتصادي األسبوعي

1.05 مليار دينار سيولة البورصة خالل يناير
أفاد تقرير »الشال« بأن أداء بورصة الكويت لشهر 
 مقارنة بأداء ديسمبر، أداء أفضل 

ً
يناير كان مختلطا

 بارتفاع معدل قيمة الــتــداول اليومي، وأداء 
ً
مقاسا

مختلط لمؤشرات األسعار وإن بفروقات ضئيلة، فقد 
انخفض مؤشر السوق األول بنحو 0.4- في المئة، 
ومؤشر السوق العام بنحو 0.2- في المئة، بينما ارتفع 
مؤشر السوق الرئيسي بنحو 0.5 في المئة، وكذلك 
ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 0.1 في المئة.

وأشار إلى أن سيولة البورصة المطلقة ارتفعت في 
يناير مقارنة بسيولة ديسمبر، حيث بلغت السيولة 
 
ً
نحو 1.052 مليار دينار مقارنة بنحو 764.5 مليونا
لسيولة ديسمبر. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي 
، أي بارتفاع بنحو 31.4 

ً
لشهر يناير نحو 47.8 مليونا

في المئة عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر ديسمبر 
 بنحو 

ً
، بينما ظل منخفضا

ً
البالغ نحو 36.4 مليونا

22.1- في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي 
.
ً
لشهر يناير 2022 البالغ نحو 61.4 مليونا

وأضاف: مازالت توجهات السيولة في يناير تشير 
إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 

0.4 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة 
حظيت بنحو 0.1 في المئة فقط من تلك السيولة، و9 
شــركــات مــن دون أي تـــداول، أمــا الشركات الصغيرة 
السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 
5.5 فــي المئة مــن إجمالي قيمة الــشــركــات المدرجة 
على نحو 17.5 في المئة من سيولة البورصة، ذلك 
يعني أن نــشــاط السيولة الكبير مـــازال يــحــرم نحو 
نــصــف الـــشـــركـــات الـــمـــدرجـــة مــنــهــا، وعـــلـــى الــنــقــيــض 
يميل بــقــوة إلــى شــركــات قيمتها السوقية ضئيلة، 
أما توزيع السيولة على السوقين خالل يناير 2023، 

فكان كالتالي:

السوق األول )26 شركة(

حظي السوق األول بنحو 813.7 مليون دينار أو ما 
نسبته 77.3 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه 
حــظــيــت نــحــو نــصــف شــركــاتــه عــلــى 92.6 فـــي المئة 
من سيولته ونحو 71.6 في المئة من كامل سيولة 
البورصة، بينما حظي النصف اآلخر على ما تبقى أو 

نحو 7.4 في المئة فقط من سيولته، وحظيت شركة 
واحدة بنحو 37.3 في المئة من سيولته ونحو 28.8 

في المئة من سيولة السوق وتلك نسب تركز عالية.

السوق الرئيسي )128 شركة(

حظي بنحو 238.2 مليون دينار أو نحو 22.7 في 
المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 في 
المئة من شركاته على 91.8 في المئة من سيولته، 
بينما اكتفت 80 في المئة من شركاته بنحو 8.2 في 
المئة مــن سيولته، مــا يعني أن تــركــز السيولة فيه 

 بمستوى عاٍل.
ً
أيضا

وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين األول 
 في نصيب السيولة للسوق 

ً
والرئيسي، نرى تراجعا

الرئيسي ليناير 2023 مقارنة بتوزيعها لكامل 2022، 
 
ً
حينئذ كان نصيب السوق األول 73.2 في المئة تاركا

نحو 26.8 في المئة لسيولة السوق الرئيسي.

9.39.3% نمو موجودات »الوطني« لتبلغ % نمو موجودات »الوطني« لتبلغ 
36.336.3 مليار دينار في  مليار دينار في 20222022

تــنــاول تــقــريــر »الـــشـــال« إعــــالن بــنــك الــكــويــت 
الوطني نتائج أعماله للسنة المنتهية في 31 
ديسمبر 2022، وأظهرت أن صافي أرباح البنك 
)بعد خصم الضرائب( بلغ نحو 530.1 مليون 
، بنسبة 39.3 في 

ً
دينار، بارتفاع 149.4 مليونا

 لعام 2021.
ً
المئة، مقارنة بنحو 380.6 مليونا

وبلغ صافي الربح الخاص بمساهمي البنك 
نــحــو 509.1 مــاليــيــن، مــقــارنــة مــع نــحــو 362.2 
 في نهاية عام 2021، أي بارتفاع بنحو 

ً
مليونا

، أو ما نسبته نحو 40.5 بالمئة.
ً
146.8 مليونا

ويعود االرتفاع في ربحية البنك إلى ارتفاع 
، أو ما 

ً
الــربــح التشغيلي بنحو 76.2 مــلــيــونــا

نسبته 13.9 فــي الــمــئــة، إضــافــة إلــى انخفاض 
 أو 

ً
جــمــلــة الــمــخــصــصــات بــنــحــو 87.1 مــلــيــونــا

بنسبة 65.8 في المئة.
ــافـــي اإليــــــــرادات  ــفــــع صـ فــــي الـــتـــفـــاصـــيـــل، ارتــ
التشغيلية بنحو 12.2 بالمئة، أي نحو 109.9 
مــاليــيــن ديـــنـــار، حــيــن بــلــغ نــحــو 1.010 مليار، 
 في نهاية عام 2021.

ً
مقارنة بنحو 899.8 مليونا

وارتفع بند إيرادات الفوائد للبنك )باستثناء 
اإليرادات من التمويل اإلسالمي( بنحو 286.5 
، وارتفعت مصروفات الفوائد )باستثناء 

ً
مليونا

تكاليف المرابحة( بنحو 208.9 ماليين، وبذلك 
ارتفع بند صافي إيــرادات الفوائد بنحو 77.6 
، مقارنة مع 506.2 

ً
، ليبلغ 583.8 مليونا

ً
مليونا

ماليين.
ــرادات مــن التمويل  ــ وحــقــق الــبــنــك صــافــي إيـ
، مقارنة مع نحو 

ً
اإلسالمي بنحو 172.1 مليونا

 نهاية عــام 2021، أي ان صافي 
ً
163.1 مليونا

إيرادات الفوائد )في شقيه التقليدي واإلسالمي( 
، مقارنة مع نحو 669.3 

ً
بلغ نحو 755.8 مليونا

، بنهاية عام 2021، أي بارتفاع بنحو 
ً
مليونا

، وبنسبة 12.9 بالمئة.
ً
86.6 مليونا

وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك 
، أو ما نسبته 9.6 بالمئة، 

ً
بنحو 33.7 مليونا

، مقارنة بنحو 
ً
وصواًل إلى نحو 386.1 مليونا

، في نهاية عام 2021، وتحقق ذلك 
ً
352.4 مليونا

نتيجة ارتفاع جميع بنود مصروفات التشغيل. 
ــــرات »الـــــــشـــــــال«، بــــافــــتــــراض  ــــديـ ــقـ ــ وحــــســــب تـ
استثناء تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان على 
المصروفات التشغيلية، نجد أن المصروفات 
 ،

ً
التشغيلية ارتــفــعــت مــن نــحــو 265.2 مليونا

، أي ارتفعت بنحو 20.1 
ً
إلى نحو 285.3 مليونا

، أو بنسبة 7.6 بالمئة، وبلغ إجمالي 
ً
مليونا

، مقارنة بنحو 
ً
المخصصات نحو 45.4 مليونا

 
ً
 بنحو 87.1 مليونا

ً
، أي منخفضا

ً
132.5 مليونا

أو بنسبة 65.8 بالمئة، كما أسلفنا.
وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي 
 بلغ 3.082 مليارات، 

ً
الموجودات سّجل ارتفاعا

أي نحو 9.3 بالمئة، ليصل إلــى نحو 36.338 
، في نهاية 

ً
، مقارنة بنحو 33.257 مليارا

ً
مليارا

عام 2021.
وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان، 
تـــكـــون الــــمــــوجــــودات قـــد ارتـــفـــعـــت بــنــســبــة 9.9 
بالمئة مقارنة بمستواها بنهاية عــام 2021. 
 التمويل 

ً
وحققت محفظة قروض وسلف شامال

اإلسالمي للعمالء، التي تشّكل أكبر مساهمة 
 بلغ 6.5 في المئة 

ً
في موجودات البنك، ارتفاعا

وقيمته 1.276 مليار ديــنــار، ليصل بإجمالي 
 )57.8 بالمئة من 

ً
المحفظة إلى 20.998 مليارا

 59.3( 
ً
إجمالي الموجودات( مقابل 19.722 مليارا

بالمئة من إجمالي الموجودات( عام 2021، وإذا 
استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان في شق 
التمويل اإلســالمــي، نجدها قد ارتفعت بنحو 

6.2 بالمئة.
وتشير األرقــام إلى أن مطلوبات البنك )من 
 
ً
غير احتساب حقوق الملكية( سجلت ارتفاعا
2.914 مليار، أي ما نسبته 10.1 بالمئة، بعد 
، في نهاية عام 2021، 

ً
أن كانت 28.789 مليارا

.
ً
لتصل إلى نحو 31.703 مليارا

وإذا استثنينا تأثير تجميع بــيــانــات بنك 
ــيــــان، نـــجـــدهـــا ارتـــفـــعـــت بــنــحــو 11.8 فــي  بــــوبــ
المئة، مقارنة بمستواها في نهاية عام 2021. 
وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي 
الموجودات نحو 87.2 بالمئة، مقارنة بنحو 

86.6 بالمئة عام 2021.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن 
 مقارنة 

ً
جميع مؤشرات الربحية سجلت ارتفاعا

مع عام 2021، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل 
حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك 
) ROE (، ليصل إلى 14.2 بالمئة بعد أن كان عند 

10.6 في المئة.
وارتفع مؤشر العائد على معدل رأس المال 
 
ً
)ROC( ليصل إلـــى نــحــو 71.9 بــالــمــئــة قياسا

، مؤشر العائد 
ً
بنحو 54.2 بالمئة، وارتفع أيضا

على معدل الموجودات )ROA( ليصل إلى نحو 
1.5 في المئة، مقارنة بنحو 1.2 في المئة.

وارتــفــعــت ربــحــيــة الــســهــم الــواحــد ) EPS (، إذ 
، مقارنة بمستوى الربحية 

ً
بلغت نحو 65 فلسا

المحققة في نهاية عام 2021 البالغة نحو 45 
.
ً
فلسا

وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم 

، مقارنة بنحو 
ً
الواحد )P/E( نحو 16.6 ضعفا

 عـــام 2021 )أي تــحــّســن(، نتيجة 
ً
22.2 ضــعــفــا

ارتــفــاع ربــحــيــة الــســهــم بنسبة 44.4 فــي المئة 
مقابل ارتفاع أقل لسعر السهم السوقي وبنسبة 

8.1 في المئة عن مستواهما بنهاية 2021.
وبلغ مؤشر  مضاعف السعر/ القيمة الدفترية 
) P/B ( نحو 2.2 مرة مقارنة بنحو 2.0 مرة لعام 
2021. وأعــلــن البنك نيته تــوزيــع أربـــاح نقدية 

بنسبة 25 في المئة من القيمة االسمية للسهم، 
 للنصف الثاني من عام 

ً
أي ما يعادل 25 فلسا

2022 )تم توزيع أرباح نقدية بنسبة 10 بالمئة 
من القيمة االسمية للسهم في نهاية النصف 
األول من 2022( وتوزيع 5 في المئة أسهم منحة، 
 
ً
 نقديا

ً
وهـــذا يعني أن الــســهــم قــد حــقــق عــائــدا

نسبته 2.3 في المئة على سعر اإلقفال في نهاية 
عام 2022، البالغ 1.078 دينار للسهم الواحد.

5.5 مليارات دينار الفائض 
المتوقع للموازنة الحالية

ذكر »الشال« أنه بانتهاء يناير 2023، انتهى الشهر العاشر 
من السنة المالية الحالية 2022-2023، وبلغ معدل سعر 
، وهو 

ً
برميل النفط الكويتي لشهر يناير نحو 82.6 دوالرا

أعلى بنحو 2.6 دوالر للبرميل، أي بما نسبته نحو %3.2 
عن السعر االفتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية، 
 قبل التعديل(، وأعلى 

ً
 للبرميل )65 دوالرا

ً
والبالغ 80 دوالرا

 عن معدل السعر االفتراضي للسنة 
ً
 بنحو 37.6 دوالرا

ً
أيضا

 للبرميل.
ً
المالية الفائتة، والبالغ 45 دوالرا

وكانت السنة المالية الفائتة 2021-2022، التي انتهت 
بنهاية مارس الفائت، حققت لبرميل النفط الكويتي معدل 
، ومــعــدل سعر البرميل لشهر 

ً
سعر بلغ نحو 79.9 دوالرا

يــنــايــر 2023 أعــلــى بنحو 3.3% عــن مــعــدل ســعــر البرميل 
للسنة المالية الفائتة، وأعلى بنحو 2.2 دوالر للبرميل عن 
 
ً
سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 80.4 دوالرا
 لــتــقــديــرات وزارة المالية، 

ً
 قبل الــتــعــديــل( وفــقــا

ً
)75 دوالرا

وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة اإليرادات لمصلحة 
احتياطي األجيال القادمة.

ويفترض أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية في يناير 
بما قيمته نحو 1.760 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار 
مستويي اإلنتاج واألسعار على حاليهما - وهو افتراض قد 
ال يتحقق - فمن المتوقع أن تبلغ جملة اإليــرادات النفطية 
بعد خصم تكاليف اإلنتاج لمجمل السنة المالية الحالية 
، وهي قيمة أعلى بنحو 5.699 مليارات 

ً
نحو 27.020 مليارا

عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة 
 قبل الــتــعــديــل(، ومع 

ً
 )16.741 مــلــيــارا

ً
نحو 21.321 مــلــيــارا

إضافة نحو 2.078 مليار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة 
.
ً
إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 29.098 مليارا

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 
 من نحو 21.949 

ً
23.523 مليار دينار بعد تعديلها ارتفاعا

، فمن المحتمل أن تسجل الــمــوازنــة الــعــامــة للسنة 
ً
مــلــيــارا

 قيمته 5.575 مليارات، 
ً
المالية الحالية 2022-2023 فائضا

ولكن يظل العامل المهيمن والوحيد هو إيرادات النفط.
وألن وضـــع ســـوق الــنــفــط فــي ظـــروف الــحــرب الــروســيــة - 
األوكرانية استثنائي، وأداء االقتصاد العالمي المحتمل بات 
مكان قلق، ومع بدء الضغوط إلى األدنى على أسعار النفط 
الذي انخفض معدل سعره من 102 دوالر لألشهر التسعة 
 لشهر يناير كما أسلفنا، 

ً
)أبريل – ديسمبر( إلى 82.6 دوالرا

أي بانخفاض بنسبة 19.1-%.
وكذلك انخفض إنتاج النفط بعد قــرار خفض »أوبــك+« 
 من بداية نوفمبر 

ً
 اعتبارا

ً
إلنتاجها بمليوني برميل يوميا

الــفــائــت، وعليه انخفضت حصة الــكــويــت بنحو 135 ألف 
 ،

ً
 لتصبح نحو 2.676 مليون برميل يوميا

ً
برميل يوميا

فاالحتمال األكبر هو استمرار انخفاض فائض الموازنة 
المحتمل.

https://www.aljarida.com/article/13343
https://www.aljarida.com/article/13337
https://www.aljarida.com/article/13333
https://www.aljarida.com/article/13332
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»الخليج« يربح 62 مليون دينار في 2022 بنمو %47
 وتعكس النمو الملحوظ في أعمالنا المصرفية األساسية

ً
 ممتازا

ً
 استراتيجيا

ً
بودي: النتائج تظهر تقدما

أعلن بنك الخليج نتائجه المالية للعام المنتهي 
61.8 مــلــيــون  ــلـــغ  فــــي 2022، مــحــقــقــا صــــافــــي ربـــــح بـ
ــادة نــســبــتــهــا 47% مــقــارنــة بـــعـــام 2021،  ــزيـ ــار، بـ ــنـ ديـ
46% إلى  بينما ارتــفــعــت ربحية سهم البنك بنسبة 
ــرادات تشغيلية بواقع  19 فلسا، كما سجل البنك إيـ
181.1 مليونا، بزيادة نسبتها 6% مقارنة بعام 2021، 
وأوصــى مجلس اإلدارة بتوزيع أربــاح نقدية بمقدار 
10 فلوس للسهم، بنسبة تــوزيــع تبلغ 51%، إضافة 
إلى 5% أسهم منحة عن عام 2022، علما أنها تخضع 
لــمــوافــقــة الــمــســاهــمــيــن فــي اجــتــمــاع الــجــمــعــيــة الــعــامــة 

المقرر عقده مارس 2023.
وتــعــزى الـــزيـــادة فــي صــافــي الــربــح بــشــكــل أســاســي 
إلــى االرتــفــاع فــي صــافــي إيــــرادات الــفــوائــد بــواقــع 9.9 
ماليين دينار أو بنسبة 7%، باإلضافة إلى التحسن 
في اإليرادات من غير الفوائد بنسبة 3% أو 1.1 مليون، 
واالنـــخـــفـــاض فـــي إجـــمـــالـــي الــمــخــصــصــات وخــســائــر 

انخفاض القيمة بنسبة 37% أو 17.6 مليونا.

متانة المركز المالي

وفيما يتعلق بجودة األصول، بلغت نسبة القروض 
غير المنتظمة 1.1% كما في 31 ديسمبر 2022، مقارنة 
بنسبة العام الماضي البالغة 0.9%. وإضافة إلى ذلك، 
ال يــزال البنك يتمتع بنسبة تغطية كبيرة للقروض 
غــيــر الــمــنــتــظــمــة تــبــلــغ 504%، بــمــا فـــي ذلـــك إجــمــالــي 

المخصصات والضمانات.
وبلغ إجمالي المخصصات االئتمانية 313 مليون 
ديــنــار فــي نــهــايــة عـــام 2022، بينما بــلــغــت متطلبات 
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 )أي الخسائر 
190 مليونا، ولذلك فإن البنك  االئتمانية المتوقعة( 
ــدا مــــن الــمــخــصــصــات  ــ يــتــمــتــع بـــمـــســـتـــويـــات عـــالـــيـــة جـ
124 مليونا، مما يفوق بشكل كبير  اإلضافية بلغت 

الــمــتــطــلــبــات الــمــحــاســبــيــة بــمــوجــب الــمــعــيــار الـــدولـــي 
للتقارير المالية رقم 9.

ومــقــارنــة بــعــام 2021، ارتــفــع إجــمــالــي الــمــوجــودات 
ــنــــار، كــمــا ارتــفــعــت  ــلـــيـــارات ديــ بـــواقـــع 5% إلــــى 6.9 مـ
الــقــروض والــســلــف الــمــقــدمــة إلــى الــعــمــالء بنسبة %7 
إلى 4.9 مليارات، وازدادت حقوق المساهمين بنسبة 
8% لتصل إلى 720 مليونا، وبلغت ودائع العمالء 4.2 

مليارات في نهاية 2022.
وبالنظر إلى نسب رأس المال الرقابية للبنك كما 
في 31 ديسمبر 2022 فقد بلغت نسبة الشريحة األولى 
لــرأس الــمــال 14.2% أي أعلى بنسبة 3.7% مــن الحد 
األدنى الرقابي المطلوب البالغ 10.5%، كما بلغ معدل 
كفاية رأس المال 16.4%، أي أعلى بنسبة 3.9% من 

الحد األدنى الرقابي المطلوب البالغ %12.5.

 أداء قوي
 

بهذه المناسبة، صرح جاسم مصطفى بودي، رئيس 
مجلس إدارة بنك الخليج، »لقد أظهرت نتائجنا لعام 
2022 تــقــدمــا اســتــراتــيــجــيــا مــمــتــازا، حــيــث حــقــق بنك 
الــخــلــيــج صــافــي ربـــح قـــوي مــدعــومــا بــقــوة الــنــمــو في 
 أن مــواصــلــة 

ً
أعــمــالــنــا الــمــصــرفــيــة األســاســيــة«، مــؤكــدا

الــنــمــو وتـــوزيـــع األربـــــاح عــلــى الــمــســاهــمــيــن يــعــكــســان 
استقرار البنك وصالبة إدارته المالية.

ــا مــتــقــدمــة نــحــو  وأضــــــاف بــــــودي: »قــطــعــنــا أشــــواطــ
اســتــيــفــاء أولــويــاتــنــا االســتــراتــيــجــيــة الــرئــيــســيــة، التي 
ترتكز على مبادرات التحول الرقمي الهادفة إلى تعزيز 
تــجــربــة الــعــمــالء، وتــســريــع عــمــلــيــة الــتــطــويــر، وزيــــادة 
ات التشغيلية في المستقبل«، الفتا إلى أن البنك  الكفاء
استغل السنوات القليلة الماضية في تطوير بنيته 
التحتية الرقمية، ما جعله مؤهال لالنطالق إلى آفاق 
جديدة في المنافسة المصرفية، وشهد العام الماضي 

تأسيس شركة لتكون ذراعا استثمارية للبنك، قادرة 
على تطوير الــخــدمــات االستثمارية للعمالء ونقلها 

إلى آفاق جديدة.
واستطرد: »لقد حافظ بنك الخليج على ثباته في 
ظل البيئة التي تشوبها حالة من عدم االستقرار، ما 
يعكس قــوتــه واســتــقــراره والــتــزامــه فــي دعــم أصــحــاب 
المصالح، ومن بين األمور التي تساعدنا في تحقيق 
تطلعاتنا االستراتيجية جــودة محفظة الموجودات 
لدينا وأسس ميزانيتنا العمومية، فضال عن تمتعنا 
بمركز مالي قوي يمكننا من تحقيق عوائد مستدامة 

لمساهمينا ودعم النمو المستقبلي للبنك«.
 

تصنيفات جيدة

وأشار بودي إلى أن البنك ال يزال يحظى بتصنيفات 
جـــيـــدة عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـــعـــالـــمـــي مـــن حـــيـــث جـــدارتـــه 
االئتمانية وقــوتــه المالية، حيث قامت وكــالــة فيتش 
للتصنيف االئتماني خالل عام 2022 برفع تصنيف 
الجدوى المالية للبنك إلى »bbb-« من »bb+«، وتثبيت 
تصنيف عجز الُمصدر عن السداد على المدى الطويل 

عند المرتبة »A« مع نظرة مستقبلية »مستقرة«.
كما حصل تصنيف العمالت األجنبية على المدى 
الطويل للبنك على المرتبة »A+« مع نظرة مستقبلية 
»مستقرة« من قبل وكالة كابيتال إنتليجنس، وكذلك 
حصل تصنيف الودائع على المدى الطويل للبنك على 
المرتبة »A3« مع نظرة مستقبلية »مستقرة« من قبل 

وكالة موديز لخدمات المستثمرين.

ترسيخ االستدامة

وبين بودي أن »البنك في إطار مساعيه المتواصلة 
لــتــرســيــخ مـــبـــادئ االســـتـــدامـــة فـــي الــمــجــتــمــع، والــتــي 
ا ال يتجزأ من استراتيجية البنك، أصدر  تعتبر جــزء
مؤخرا تقريره السنوي الثاني لالستدامة، إذ نؤمن 
بأن تضمين االستدامة واعتبارات الحوكمة البيئية 
والــمــجــتــمــعــيــة وحـــوكـــمـــة الـــشـــركـــات فـــي مــمــارســاتــنــا 
وأنشطتنا سوف يساعدنا على تعزيز تجربة عمالئنا 
بشكل أفضل وطرح المنتجات والخدمات المستدامة 
ــادة فــي  ــ ــريــ ــ ــع الــ ــوقــ فــــي الـــــســـــوق، كـــمـــا يـــضـــعـــنـــا فــــي مــ
مبادرات االستدامة بين المؤسسات المالية المحلية 
واإلقليمية، ويعكس التزامنا تجاه أصحاب المصالح 

والمجتمع واالقتصاد الكويتي بشكل عام«.

جوائز مرموقة 

وأشـــــــــار بــــــــودي إلــــــى أنــــــه تـــتـــويـــجـــا لــــجــــهــــوده فــي 

ترسيخ مكانته الريادية بالكويت كبنك للمستقبل، 
حــظــي بــنــك الــخــلــيــج بــالــتــقــديــر مـــن قــبــل الـــعـــديـــد مــن 
2022، حصد البنك  المؤسسات المرموقة، ففي عــام 
جائزة »البطاقة مسبقة الدفع األكثر مكافأة«، والتي 
حصلت عليها بطاقة »موج« مسبقة الدفع لالسترداد 
النقدي، كما حصل على جائزة »أفضل تجربة إطالق 
ــــط وشـــمـــال أفـــريـــقـــيـــا« الــتــي  خـــدمـــة فـــي الـــشـــرق األوســ
Click to Pay« لتقنية الــدفــع  حصلت عليها خــدمــة »
المبتكرة والمتكاملة. والجائزتان مقدمتان من شركة 
مــاســتــركــارد، تــقــديــرا لــريــادة بــنــك الــخــلــيــج فــي تقديم 

الخدمات والحلول المبتكرة لعمالئه.

جاسم مصطفى بودي

 و5% منحة
ً
مجلس اإلدارة يوصي بتوزيع 10% نقدا

مؤشرات 2022
• »الخليج« حقق صافي ربح بمقدار 61.8 مليون دينار، أي بزيادة قدرها %47.

.
ً
• ربحية السهم ارتفعت بنسبة 46% لتصل إلى 19 فلسا

• توزيع أرباح نقدية )مقترحة( عن كل سهم بمقدار 10 فلوس، وأسهم منحة بمقدار %5.
• ارتفعت القروض والسلف المقدمة إلى العمالء بنسبة 7% إلى 4.9 مليارات دينار. 

• نسبة القروض غير المنتظمة بلغت 1.1%، مع نسبة تغطية قوية بلغت %504.
• نسبة الشريحة األولى لرأس المال 14.2% كما بلغ معدل كفاية رأس المال %16.4. 

أداء مالي 
متفوق على 

جميع الصعد 
ومؤهلون 

لالنطالق إلى 
آفاق جديدة 

في المنافسة 
المصرفية

مواصلة 
النمو وتوزيع 

األرباح على 
المساهمين 

يعكسان 
استقرار البنك 

وصالبة إدارته 
المالية

 أطلقنا التقرير 
السنوي الثاني 

لالستدامة... 
باعتبارها 

 ال يتجزأ 
ً
ا جزء

من استراتيجية 
البنك

باتت لدينا بنية تحتية رقمية 
قوية وذراع استثمارية قادرة على 

المنافسة وتوفير خدمات نوعية

https://www.aljarida.com/article/13331
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 متوسط سعر المتر السكني بمزادات »العدل« في يناير
ً
852 دينارا

عـــــقـــــدت وزارة الـــــــعـــــــدل، خــــال 
يناير الماضي، عددا من المزادات 
العقارية، تم خالها بيع 12 عقارا 
سكنيا وبــنــايــتــيــن استثماريتين 
بــــإجــــمــــالــــي 8.9 مــــايــــيــــن ديــــنــــار، 
ــن الــســعــر  بـــارتـــفـــاع 4.2 بــالــمــئــة عـ

االبتدائي البالغ 8.5 مايين.
ــارات الــســكــنــيــة         ــقــ ــعــ وتـــــم بـــيـــع الــ
ـــ 5.4 مــايــيــن، بـــزيـــادة 361 ألــفــا  بـ
عن السعر االبتدائي 5.06 مايين، 
وبارتفاع نسبته 7.1 بالمئة، فيما 
بلغ متوسط سعر المتر السكني 

852 دينارا.
ـــن  ــ ــيـ ــ ــارتــ ــ ــمــ ــ كـــــــمـــــــا تـــــــــــم بـــــــيـــــــع عــ

استثمارتين بمنطقتي الفروانية 
والسالمية بسعر 1.6 و1.8 مليون 
دينار على التوالي، دون زيادة على 

سعرهما االبتدائي.
 وكـــانـــت أبـــــرز الــصــفــقــات الــتــي 
تمت على العقارات السكنية، بيع 
بيت في منطقة الفردوس مساحته 
301 مــتــر مــربــع بــســعــر 210 آالف 
ديـــنـــار، بـــزيـــادة 44.8 بــالــمــئــة عن 
السعر االبتدائي البالغ 145 ألفا، 
فيما تم بيع بيت آخر بالفردوس 
أيــــضــــا وبــــــــذات الـــمـــســـاحـــة بــســعــر 
240 ألــفــا، بــارتــفــاع 37 بالمئة عن 
السعر االبتدائي البالغ 175 الفا.

باإلضافة الــى أنــه تــم بيع عقار 
سكني بمنطقة عــبــدالــلــه الــمــبــارك 
ــــف ديــــنــــار، بـــزيـــادة  بــســعــر 365 الـ
ــا، وبــنــســبــة 19.6 بــالــمــئــة  ــفــ 60 الــ
عــن الــســعــر االبــتــدائــي الــبــالــغ 305 
آالف ديــنــار، فيما تم بيع عــدد من 
المنازل بأسعارها االبتدائية، التي 
تراوحت بين 335 و920 ألف دينار، 
بــاخــتــاف الــمــســاحــات والــمــواقــع 

والمناطق.
وبلغت قيمة العقارات المبيعة 
ــزادات »الــــعــــدل« خــــال الــعــام  فـــي مــــ
الماضي 171 مليون دينار، مقارنة 
بـــ 93.4 مليون ديــنــار، تمت خال 

عام 2021، إذ شهد العام المنصرم 
نــشــاطــا مــلــحــوظــا لـــفـــّك الـــنـــزاعـــات 
القانونية على العقارات بمختلف 

أنواعها.
وتشترط وزارة العدل للمشاركة 
في المزاد سداد خمس ثمن العقار، 
على األقـــل، بموجب شيك مصدق 
أو بموجب خطاب بنكي لمصلحة 
إدارة التنفيذ بوزارة العدل، ويجب 
ه  على مــن يعتمد  الــقــاضــي عطاء
أن ُيــودع حال انعقاد جلسة البيع 
ــمــد، إضــافــة 

ُ
كــامــل الــثــمــن الـــذي اعــت

الى المصروفات ورسوم التسجيل.

سند الشمري

تحديث دراسات الجدوى
لـ »العبدلي االقتصادية«

● جراح الناصر
طـــرحـــت هــيــئــة تــشــجــيــع االســتــثــمــار 
ــداد  ــ ــإعـ ــ ــة بـ ــ ــــاصـ ــر مــــمــــارســــة خـ ــبــــاشــ ــمــ الــ
الـــدراســـات االســتــشــاريــة بــشــأن تحديث 
دراســــــــات الــــجــــدوى لــمــنــطــقــة الــعــبــدلــي 

االقتصادية.
ــــون الـــــمـــــمـــــارســـــة الــــخــــاصــــة  ــكــ ــ ــتــ ــ وســ
بــإعــداد الــدراســات الخاصة بـــ »العبدلي 
االقتصادية«، وفقا للمواصفات الفنية 
والشروط الخاصة والعامة الــواردة في 

وثائق الممارسة.
وأوضحت أن هذه الممارسة مفتوحة 

لــلــمــمــارســيــن الــمــعــتــمــديــن والمسجلين 
لـــــدى الـــجـــهـــاز الــــمــــركــــزي لــلــمــنــاقــصــات 
الــعــامــة، والــذيــن تــتــوافــر فيهم الــشــروط 
القانونية والمؤهلين لدخول الممارسات 
لتقديم عروضهم. ولفتت هيئة تشجيع 
االســتــثــمــار الــمــبــاشــر إلـــى أن الــعــطــاءات 
تــــودع بــواســطــة ظـــرف الــهــيــئــة الــرســمــي 
المختوم بالشمع األحــمــر فــي صندوق 
الممارسات بمقرها، مــع عــدم ذكــر اسم 
 عليه، 

ّ
مرسلها أو أية إشارة أو عامة تدل

 من 
ً
حيث تسري العطاءات مدة 90 يوما

 الــمــظــاريــف الــفــنــيــة، وبــعــد 
ّ

تـــاريـــخ فــــض
استيفاء نسبة العمالة الوطنية.

النفط يتراجع مع تزايد المخاوف بشأن ارتفاع سعر الفائدة
• البرميل الكويتي ينخفض 1.26 دوالر ليبلغ 80.73 • اتفاق مجموعة السبع وأستراليا على تحديد سقف ألسعار المشتقات الروسية

انخفض سعر برميل النفط الكويت 
1.26 دوالر، ليبلغ 80.73 دوالرا في 
تـــــــداوالت أمــــس األول، مــقــابــل 81.99 
دوالرا فـــي تــــــداوالت الــخــمــيــس، وفــقــا 
للسعر المعلن مــن مؤسسة البترول 

الكويتية.
ــــواق الــعــالــمــيــة، تراجعت  وفـــي األسـ
أســعــار الــنــفــط إلـــى أدنـــى مستوياتها 
ــــس األول، فــي  ــيـــع أمـ ــابـ فــــي ثـــاثـــة أسـ
جلسة متقلبة، بعد أن أذكـــت بيانات 
الوظائف األميركية القوية المخاوف 
بشأن ارتفاع أسعار الفائدة، ومع سعي 
المستثمرين إلــى مزيد مــن الوضوح 
بـــشـــأن الــحــظــر الـــوشـــيـــك مـــن االتـــحـــاد 
ــلـــى مـــنـــتـــجـــات الـــتـــكـــريـــر  األوروبـــــــــــي عـ

الروسية.
ــبــــطــــت الــــعــــقــــود اآلجـــــلـــــة لـــخـــام  وهــ
ــرنـــت 2.23 دوالر، بـــمـــا يــــعــــادل 2.7  بـ
فــي المئة إلــى 79.94 دوالرا للبرميل، 
بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوى في 
الجلسة عند 84.20 دوالرا، وبلغ أدنى 
مستوى خــال الجلسة 79.72 دوالرا، 
ــــى مــســتــوى مــنــذ 11 يــنــايــر. ــو أدنـ وهــ
وأغلق خام غرب تكساس الوسيط 
األميركي منخفضا 2.49 دوالر أو 3.3 
فـــي الــمــئــة إلـــى 73.39 دوالرا، بعدما 
تحرك في نطاق بين 78 دوالرا و73.13 
دوالرا، وهو أدنى مستوى منذ 5 يناير، 
وسجل خام برنت تراجعا 7.8 في المئة 
هذا األسبوع، بينما انخفض خام غرب 

تكساس الوسيط 7.9 في المئة.
وتسارع نمو الوظائف في الواليات 
المتحدة بشكل كبير في يناير، وسط 
استمرار قــوة ســوق العمل، إال أنــه من 
المفترض أن يمنح تراجع وتيرة ارتفاع 

األجور مرة أخرى مجلس االحتياطي 
االتــحــادي )البنك المركزي األميركي( 

متنفسا في معركته لكبح التضخم.
وقال فيل فلين، المحلل في برايس 
فيوتشرز جروب، »السوق ال يستطيع 
أن يقرر ما إذا كان ينبغي أن تكون في 
قلق بشأن الركود أو أكثر قلقا من أن 
يــكــون مجلس االحــتــيــاطــي االتــحــادي 

شرسا فيما يتعلق بأسعار الفائدة«.
وأعلنت الدول األعضاء في االتحاد 
األوروبي ومجموعة السبع وأستراليا، 
ــفــــاق على  ــ

ّ
الــجــمــعــة، تــوّصــلــهــا إلــــى ات

ــقـــف ألســــعــــار الــمــشــتــقــات  ــديـــد سـ تـــحـ
النفطية الروسية.

ــدث فــــي إطــــار  ــ ــ ــطـــوة هــــي األحـ والـــخـ
ــادرات  ــ ــداف صــ ــهـ ــتـ مــــســــاٍع دولــــيــــة السـ
موسكو الرئيسية للحد من الترسانة 
الــتــي يــســتــخــدمــهــا الــرئــيــس الــروســي 
فــاديــمــيــر بــوتــيــن، لـــدعـــم حـــربـــه على 
 لسعر 

ً
أوكرانيا. ويحدد االتفاق سقفا

 
ً
برميل المشتقات النفطية األغلى ثمنا

على غرار وقود الديزل عند 100 دوالر، 
مقابل سقف للمنتجات األقـــل جــودة 

، وفق مسؤولين.
ً
عند 45 دوالرا

ــي تــتــولــى  ــتــ ــــت الــــســــويــــد الــ ــفـ ــ ووصـ
الــرئــاســة الـــدوريـــة لــاتــحــاد األوروبــــي 
الـــخـــطـــوة بــأنــهــا »اتــــفــــاق مـــهـــّم يــنــدرج 
ــحــاد 

ّ
ــرّد الــمــســتــمــّر مــن االت فــي إطـــار الــ

ــائــــه عـــلـــى الــــحــــرب الـــعـــدوانـــيـــة  وشــــركــ
الــروســيــة ضــّد أوكــرانــيــا«، وفــق وكالة 

»فرانس برس«.
وفــــــــرض االتــــــحــــــاد األوروبـــــــــــــي فــي 
 على الــخــام الــروســي، 

ً
ديسمبر حــظــرا

 وحـــدد مــع شركائه 
ً
الـــذي يــصــل بــحــرا

 
ً
في مجموعة السبع سقفا - 60 دوالرا

للبرميل - على الصادرات حول العالم.
ــــع دخـــــــول الـــحـــظـــر الـــثـــانـــي 

ّ
وُيــــتــــوق

على مستوى االتــحــاد األوروبـــي حّيز 
 من األحد، ويستهدف 

ً
التطبيق اعتبارا

منتجات روسية من النفط المكرر مثل 
البترول والديزل ووقود التدفئة التي 
. فـــي الـــوقـــت ذاتـــه، 

ً
يــتــم شــحــنــهــا بـــحـــرا

اتـــفـــق االتـــحـــاد األوروبـــــــي ومــجــمــوعــة 
السبع على فــرض سقف على أسعار 
الشحنات الروسية من هذه المنتجات 

إلى األسواق العالمية.

وجـــــاء فـــي بـــيـــان مــجــمــوعــة الــســبــع 
وأســــتــــرالــــيــــا أن الــــســــقــــف ســيــخــضــع 

لمراجعة في مارس.
 مع 

ً
وجـــاء إقــــرار الــســقــوف تــمــاشــيــا

مقترح تقّدمت به المفوضية األوروبية.
وســعــت الــمــفــوضــيــة فـــي اقــتــراحــهــا 
إلى إيجاد توازن بين المتشّددين على 
صــعــيــد الــعــقــوبــات عــلــى غــــرار بــولــنــدا 
ودول البلطيق، والحريصين على عدم 
قطع الغرب الموارد النفطية الروسية 
بالكامل عن األسواق العالمية ألن من 

شـــأن ذلـــك أن يــرفــع األســـعـــار إلـــى حد 
كبير. ووصف دبلوماسيون أوروبيون 
« وتحقق 

ً
السقوف بأنها »متوازنة جدا

الــهــدف الــمــرجــو منها وهـــو »تقليص 
ــا مـــع ضـــمـــان وصـــول  ــيـ مــداخــيــل روسـ

الموارد الروسية إلى دول ثالثة«.
ــادر مــطــلــعــة،  ــ ــــصـ ــة مـ ــ ــعـ ــ ــــت أربـ ــالـ ــ وقـ
إن شـــركـــات الــتــكــريــر الــهــنــديــة بـــدأت 
ــفـــط الــــروســــي  ــنـ ــمـــن مـــعـــظـــم الـ بــــدفــــع ثـ
الـــــــــذي تـــشـــتـــريـــه مـــــن خـــــــال شــــركــــات 
 بالدرهم 

ً
تــجــارة تتخذ مــن دبــي مــقــرا

اإلمــاراتــي بــداًل مــن الـــدوالر األميركي.
وبينما ال تعترف الهند بالعقوبات 
الغربية المفروضة على موسكو، كما 
أن مشترياتها من النفط الــروســي قد 
ال تنتهكها على أي حــال، فــإن البنوك 
والــمــؤســســات المالية تتوخى الحذر 
حيال تسوية المدفوعات حتى ال تقع 
ات  دون قـــصـــد تـــحـــت طـــائـــلـــة اإلجــــــــراء
ـــرضـــت عــلــى روســيــا 

ُ
الـــعـــديـــدة الـــتـــي ف

بسبب غزو أوكرانيا.
ويــشــعــر الــتــجــار وشــركــات التكرير 

في الهند بالقلق إزاء عدم القدرة على 
مواصلة تسوية المعامات بالدوالر، 
ــــع ســـعـــر الـــخـــام  ــفـ ــ  إذا ارتـ

ً
ــا خــــصــــوصــ

الروسي فوق سقف فرضته مجموعة 
الدول السبع وأستراليا في ديسمبر.

ودفعهم ذلك للبحث عن طرق بديلة 
 
ً
لــلــدفــع، الــتــي يــمــكــن أن تــســاعــد أيــضــا

روســـيـــا فـــي جــهــودهــا الــرامــيــة لــوقــف 
 
ً
التعامل بــالــدوالر فــي اقتصادها ردا

على العقوبات الغربية.
وفشلت مــحــاوالت سابقة لشركات 
الـــتـــكـــريـــر الـــهـــنـــديـــة لـــلـــســـداد لــشــركــات 
التجارة مقابل النفط الخام الروسي 
بالدرهم عبر بنوك دبي، مما أجبرها 

على العودة إلى العملة األميركية.
لكن المصادر قالت لـــ«رويــتــرز«، إن 
بنك الدولة الهندي، أكبر بنوك الباد، 
يسوي اآلن هذه المدفوعات بالدرهم، 
ن 

َ
وقدمت تفاصيل عن معامات لم يعل

عنها من قبل.
ــــذي له  ــرد الــبــنــك الـــهـــنـــدي، الـ ــم يــ ولــ
فروع في الخارج بما في ذلك الواليات 

المتحدة، على طلبات للتعليق.
ويحظر سقف السعر المفروض من 
مجموعة السبع على أي شركة غربية، 
مثل مقدمي خدمات التأمين والشحن 
الـــذيـــن يــدعــمــون الــكــثــيــر مـــن الــتــجــارة 
العالمية، المشاركة في تجارة النفط 
الــخــام الــروســي إذا كـــان ســعــر الــشــراء 
 للبرميل عند نقطة 

ً
أعلى من 60 دوالرا

التحميل فــي روســيــا. ويــظــل هـــذا هو 
الحال حتى لو كان النفط متجها إلى 
دول مــثــل الــصــيــن والــهــنــد ال تعترف 

بهذا السقف.
)رويترز(

هيئة أسواق المال: إعداد اإلطار 
التنظيمي للتقنيات المالية

بعد إجراء استطالع آراء أطراف داخلية وخارجية
اعتمد مجلس مفوضي هيئة أسواق المال 
الكويتية، في اجتماعه بتاريخ 28 ديسمبر 
الماضي، مخرجات مشروعها الخاص بإعداد 
ــار تــنــظــيــمــي لــلــتــقــنــيــات الــمــالــيــة  ــ ــع إطـ ــ ووضـ
المرتبطة بأنشطة األوراق الــمــالــيــة، والــذي 
ل مخرجه الرئيسي في تعليمات خاصة 

ّ
تمث

بــالــتــقــنــيــات الــمــالــيــة تــم إعـــدادهـــا عــلــى شكل 
كــتــاب جــديــد مستقل يــضــاف إلـــى مجموعة 
كتب الائحة التنفيذية للهيئة يحمل اسم 
»الكتاب التاسع عــشــر... التقنيات المالية«، 
حيث تــرّكــزت تلك التعليمات على األحــكــام 
الــمــنــظــمــة للمجموعة األولــــى مــن الــخــدمــات 
ــار الــتــنــظــيــمــي للتقنيات  ــ الــمــحــددة فـــي اإلطـ
لت في التعليمات الخاصة 

ّ
المالية، والتي تمث

بخدمة التمويل الجماعي القائم على األوراق 
المالية وخــدمــة مستشار االستثمار اآللــي، 
والتي تعد من الخدمات المرتقبة في السوق 

المالي الكويتي.
 من الهيئة نحو تحقيق األهداف 

ً
وحرصا

الــمــرجــوة مــن هـــذا الــمــشــروع، قــامــت بتنفيذ 
مجموعة من اإلجراءات واألعمال التي أسهمت 
في تعزيز جــودة األحــكــام والقواعد الــواردة 
ضمن اإلطار التنظيمي والحد من المعوقات 
 عن تعزيز 

ً
التي قد تؤثر على تطبيقها، فضا

ماءمتها للبيئة المحلية ومتطلبات السوق 
لت أهمها فــي إجـــراء عمليات 

ّ
المحلي، تمث

اســتــطــاع آلراء أطــــراف داخــلــيــة وخــارجــيــة، 
والـــتـــي تــنــبــع مـــن حـــرص الــهــيــئــة وقــنــاعــتــهــا 
بأهمية اســتــطــاع آراء كــل المتعاملين في 
الــســوق، وكــذلــك المعنيين بأنشطة األوراق 
الــمــالــيــة عــلــى وجــــه الــعــمــوم بــشــأن مختلف 
التوجهات ذات صلة بتنظيم أنشطة األوراق 
المالية، بهدف مــراعــاة التطلعات فيما يتم 
إصداره من تحديثات مستمرة على الائحة 
 عن قيامها بتنظيم ورشة 

ً
التنفيذية، فضا

عمل توعوية )عــن بعد - عبر منصة زووم( 
بتاريخ 3 أكتوبر الماضي بشأن المسودة 
األولــيــة لتعليمات التقنيات المالية، والتي 
أتت خال فترة استطاع الرأي المشار إليها. 
وفي هذا الشأن، فقد خلصت تعليمات الهيئة 
الخاصة بالتقنيات المالية بتعريف خدمة 
التمويل الجماعي القائم على األوراق المالية 
على أنها وسيلة لزيادة رأس المال الشركات 
الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة عـــن طـــريـــق تــنــازل 
تــلــك الــشــركــات عــن جـــزء مــن حــصــص/ أسهم 
رأســمــالــهــا أو قيامها بــإصــدار أوراق مالية 
مقابل الحصول على تمويل لسداد دفعات 

مشروعها محل الطرح.
ووفق هذا التعريف، فإنه يطلق على هذه 
الشركات مسمى »مصدرو العروض«، حيث 
شمل تنظيم الهيئة لهذه الخدمة على وضع 
الـــضـــوابـــط الــتــي تــنــظــم الــعــاقــة بــيــن جميع 

األطراف المتعاملة في هذه الخدمة المتمثلين 
في منصة التمويل الجماعي المسجلة لدى 
الهيئة ووكيل االكتتاب المعني بإدارة الطرح، 
ومصّدري العروض والمستثمرين من العامة 
)المكتتبين(، وذلك وفق نماذج العمل المتاحة 

لتقديم الخدمة، المتمثلة في:
نموذج العمل األول: )خاص بالشركات التي 
سيكون شكلها القانوني النهائي بعد عملية 
الطرح إما شركة ذات مسؤولية محدودة أو 
شــركــة مساهمة مــقــفــلــة(؛ حــيــث يتعين على 
ــيـــل االكـــتـــتـــاب الـــمـــرخـــص لــــه مــــن الــهــيــئــة  وكـ
ــإدارة الـــطـــرح فـــي هـــذا الــنــمــوذج  ــ والــمــعــنــي بــ
أن يقوم بتأسيس شركة ذات غــرض خاص 
)شكلها شركة مساهمة مقفلة( يكون الغرض 
ــداد الــدفــعــات  ــ مـــن إنــشــائــهــا هـــو لــتــمــويــل سـ
الخاصة بمشروع مصدر العرض محل الطرح، 
وذلك مقابل تنازل المصدر المؤهل للعرض 
عن جزء من حصص/ أسهم رأسماله لمصلحة 
الشركة ذات الغرض الخاص، حيث يتم طرح 
أسهم الشركة ذات الغرض الخاص لاكتتاب 
عبر منصة التمويل الجماعي المسجلة، وبعد 
نجاح الطرح، يتم تسجيل تلك األسهم بأسماء 
المكتتبين، ومــن ثم يتم إيــداع أمــوال عملية 
االكــتــتــاب فــي حــســاب الــشــركــة ذات الــغــرض 
الخاص، والتي ستستخدم في عملية سداد 
الدفعات الخاصة لمشروع المصدر المؤهل 
للعرض محل الطرح، وذلك بعد قيام مصدر 
العرض بالتنازل من حصص/ أسهم رأسماله 
ــغــــرض الـــخـــاص  ــة ذات الــ ــركـ ــشـ لــمــصــلــحــة الـ
ل الشركة 

ّ
وتسجيلها باسمها. وبــذلــك، تمث

ذات الغرض الخاص الملكية غير المباشرة 
للمكتتبين في الشركة محل الطرح. 

نموذج العمل الثاني: )خــاص بالشركات 
التي سيكون شكلها القانوني النهائي بعد 
عملية الــطــرح شــركــة التوصية بــاألســهــم أو 
شــركــة مساهمة مــقــفــلــة(؛ يتعين عــلــى وكيل 
االكــتــتــاب المرخص لــه مــن الهيئة والمعني 
بــإدارة الطرح في هذا النموذج أن يقوم فور 
استيفاء الطرح لجميع المتطلبات والمبالغ 
المستهدفة المباشرة في إجراءات تخصيص 
وتسجيل األوراق المالية محل الطرح )أسهم 
ــعــــرض( الــمــتــفــق عــلــيــهــا في  رأس مـــصـــدر الــ
مستند عــرض التمويل الجماعي لمصلحة 
المكتتبين، وذلــــك وفـــق الـــشـــروط واألحــكــام 
الــــــــــــواردة ضـــمـــن مـــســـتـــنـــد عــــــرض الـــتـــمـــويـــل 
الجماعي المطروح، حيث يقوم بعدها وكيل 
االكتتاب القائم بأعمال إدارة الطرح بسداد 
الدفعات المستحقة للمشروع، وفق الشروط 
واألحـــــكـــــام الــــــــــواردة ضـــمـــن مــســتــنــد عـــرض 

التمويل الجماعي المطروح.

LEAP تصل في ثاني محطاتها إلى مؤتمر Zain Great Idea
10 شركات كويتية ناشئة تلتقي مع المبتكرين والمستثمرين العالميين

ـــركــــة زيــــــن أســـمـــاء  أعـــلـــنـــت شـ
الشركات الكويتية التكنولوجية 
الــنــاشــئــة الـــــ 10، الـــتـــي ســتــزور 
ثـــــــــانـــــــــي مـــــــحـــــــطـــــــات بــــــرنــــــامــــــج 
التسريع اإلقليمي فــي الرياض 
خـــــال مـــؤتـــمـــر LEAP الــعــالــمــي 
الـــُمـــتـــخـــصـــص بــالــتــكــنــولــوجــيــا 
واالبتكار وريادة األعمال، ضمن 
 Zain الدورة السابعة من برنامج
Great Idea لتسريع الشركات 

التكنولوجية الناشئة.
ــنـــّصـــة   والــــــشــــــركــــــات هــــــــي: مـ
ــة  يــ ــا رعــ رة  Octopus AI إلدا
الــعــمــاء بــالــذكــاء االصــطــنــاعــي، 
ومــــنــــّصــــة Baims الــتــعــلــيــمــيــة 
 +BNCHR ــة، وتـــطـــبـــيـــق ــيـ ــمـ ــرقـ الـ
لخدمات السيارات والمساعدة 
 Bookr عــلــى الــطــريــق، ومــنــّصــة
للحجوزات اإللكترونية، وتطبيق 
ــات الـــعـــنـــايـــة  ــدمــ ــخــ Ghaseel لــ
 Li3ib بـــالـــمـــركـــبـــات، وتـــطـــبـــيـــق
لــحــجــوزات الماعب الرياضية، 
Looksie لــلــتــســوق  ومــــنــــّصــــة 
اإللكتروني، ومنّصة Ruba إلدارة 
ــمـــدارس  مــدفــوعــات الــتــعــلــيــم والـ
 RZQ ومـــــنـــــّصـــــة ،

ً
إلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــا

لتوصيل الطلبات االستهاكية، 
ومـــنـــّصـــة Spedia الــتــعــلــيــمــيــة 

اإللكترونية. 
وســـــيـــــشـــــارك أصـــــحـــــاب هــــذه 
ــانــــي مــحــطــات  ــــي ثــ الــــشــــركــــات فـ
الــبــرنــامــج اإلقــلــيــمــي الـــخـــاص بـ 
ZGI، والذي سيستمر على مدار 
4 أيــام في الرياض، وبالتحديد 
فــي النسخة الثانية مــن مؤتمر 
LEAP العالمي الذي يجمع أكثر 
من 100 ألف ُمبتكر تقني وخبير 
من جميع أنحاء العالم الكتشاف 
قة والرائدة، وبناء 

ّ
األفكار الخا

ــدة، إلـــــى جــانــب  ــ ــديـ ــ ــات جـ ــ ــراكـ ــ شـ
ــل مـــــع الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ الـ
والملهمين لبناء مستقبل أكثر 

 .
ً
ابتكارا

ورأت »زين« احتياج الشركات 
الــنــاشــئــة الــكــويــتــيــة وطــمــوحــهــا 
لــلــتــوّســع فـــي أســـــواق الــمــنــطــقــة، 
ــذا الـــمـــعـــرض  ــ ــ ــد اخــــــتــــــارت هـ ــ ــ وقـ
لمحطتها الثانية، لكون السوق 
السعودي من أهم وأكبر األسواق 
اإلقــلــيــمــيــة، خــصــوصــا مـــع قــرب 
المساحة الجغرافية والتشابه 
الــكــبــيــر فـــي الــثــقــافــة والــجــمــهــور 
الــمــســتــهــدف، مــمــا يشكل فرصة 
ذهبية للمشاركين في البرنامج 
ــــن ورش الــعــمــل  ــفــــادة مـ ــتــ لــــاســ
ــرات فـــي LEAP ودراســـــة  ــبـ والـــخـ

خــــطــــط تـــوســـعـــهـــم فـــــي الــــســــوق 
 مــــن بـــوابـــة 

ً
اإلقـــلـــيـــمـــي، انـــطـــاقـــا

السوق السعودي.
ــر الـــعـــام الــمــاضــي،  ــ وفـــي أواخـ
 Super ــمــــت زيـــــــن فـــعـــالـــيـــة ــ

ّ
ــظ نــ

Saturday الــتــي قــام الــمــبــادرون 
المشاركون في برنامج ZGI من 
خــالــهــا بــاســتــعــراض شركاتهم 
الناشئة وأهدافهم االستراتيجية، 
وخـــــطـــــط عـــمـــلـــهـــم أمــــــــــام لــجــنــة 
الــتــحــكــيــم الـــمـــكـــونـــة مــــن خـــبـــراء 
ريادة األعمال واالبتكار وُممثلي 
الشركات االستثمارية وشركات 
تسريع الشركات الناشئة، حيث 
قــامــت الــلــجــنــة بـــدراســـة وتقييم 
جــمــيــع الـــمـــشـــاركـــيـــن، واخـــتـــيـــار 
30 شــركــة لتنضم إلـــى بــرنــامــج 
الـــتـــســـريـــع اإلقـــلـــيـــمـــي، مــنــهــا 10 
شركات شاركت في أولى محطات 
ــــي، بــاإلضــافــة  الــبــرنــامــج فـــي دبـ
إلى الشركات العشر أعــاه التي 
ســتــشــارك فـــي الــمــحــطــة الــثــانــيــة 

بالرياض. 

المشاريع العشرة: 

Octopus AI

ــيـــة تــجــمــع  مـــنـــّصـــة رقـــمـــيـــة ذكـ
ــن قــنــوات  مـــحـــادثـــات الـــعـــمـــاء مـ
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي وتطبيق 
ــد،  ــ ــكـــان واحـ WhatsApp فــــي مـ
وهي تعتبر منّصة برمجية رائدة 
 ،)CRM( إلدارة عــاقــات الــعــمــاء
ـــســـاعـــد الـــشـــركـــات عــلــى بــنــاء 

ُ
وت

عاقة مستدامة وطويلة األمد مع 
عمائهم عبر مجموعة واسعة 
من الحلول الرقمية المبنية على 

تقنيات الذكاء االصطناعي.

Baims

مــنــّصــة تعليمية إلــكــتــرونــيــة 
ــا ُمـــســـّجـــلـــة لــطــلــبــة  ــ ــ ــّدم دروسـ ــقــ ــ

ُ
ت

المرحلة الجامعية فــي الكويت 
والــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
والبحرين واألردن وتركيا، وهي 
تهدف إلى إدخال التحول الرقمي 
إلى مفهوم الدروس الخصوصية 
ــة  الـــتـــقـــلـــيـــديـــة مـــــن خـــــــال إتــــاحــ
الفرصة للطلبة لــدراســة المادة 
العلمية بالوتيرة التي تناسبهم 
مـــن خــــال دروس ُمــســّجــلــة، مع 
إمــكــانــيــة تــســجــيــل الــمــاحــظــات 
والمشاركة في الـــدروس الحّية، 
ـــرة 

ّ
ــارات الـــُمـــصـــغ ــبــ ــتــ ــذ االخــ ــ وأخــ

وغيرها عبر الموقع اإللكتروني 
وتطبيق الهواتف الذكية. 

BNCHR+

تطبيق ُيقّدم مجموعة واسعة 
مــــن خــــدمــــات صــيــانــة الـــســـيـــارات 
التي تمتاز بالسرعة والكفاءة في 
موقع تواجد العميل، بحيث يمكن 
للعماء طلب خدمات الُمساعدة 
على الطريق بضغطة زر ومتابعة 
وصــول ُمقدم الخدمة بشكل حي 

على الخريطة. 

Bookr

ــقــّدم مجموعة كبيرة 
ُ
منّصة ت

مـــن الــحــلــول الــبــرمــجــيــة الــقــائــمــة 
عــلــى الــســحــابــة لــتــقــديــم خــدمــات 
نــقــاط البيع للشركات الصغيرة 
ــة بــقــطــاع  ــلـ ــامـ ــعـ ــة الـ ــطـ ــتـــوسـ ــمـ والـ
العناية الشخصية والصالونات، 
بحيث تقّدم عملية سهلة وبسيطة 
لــحــجــز الـــمـــواعـــيـــد لــتــكــون نقطة 
الـــربـــط بــيــن الــعــمــاء والــشــركــات 
الـــمـــقـــّدمـــة لـــلـــخـــدمـــات، وتــســتــقــبــل 
 ،

ً
Bookr مئات الحجوزات شهريا

ــي الـــكـــويـــت  ــ ــاتــــب فــ ــكــ ــا مــ ــ ــهـ ــ ــــديـ ولـ
والـــبـــحـــريـــن والــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية، وتطمح للتوسع في 
ــــط وشــمــال  منطقة الــشــرق األوسـ

إفريقيا. 

Ghaseel

ُيــقــّدم تطبيق »غــســيــل« طريقة 
ســهــلــة وســـريـــعـــة لــطــلــب خــدمــات 
الــغــســيــل والـــعـــنـــايـــة بــالــمــركــبــات 

بـــأنـــواعـــهـــا فــــي الــــوقــــت والـــمـــكـــان 
الــــذي ُيفضله الــعــمــيــل، وهـــو أول 
تطبيق لخدمات غسيل السيارات 
في الكويت، وتــم التوّسع به إلى 
المملكة العربية السعودية لخدمة 
قاعدة عمائه الواسعة في المزيد 
من المواقع، ويمكن للعماء طلب 
خدمات غسيل المركبات وتبديل 
اإلطارات، وتظليل النوافذ وغيرها 
الكثير في المنزل أو مقر العمل أو 
أي مكان من أحد مقدمي الخدمة 

المعتمدين في التطبيق. 

Li3ib

ــعـــب« منصة  ــــر تــطــبــيــق »لـ
ّ
ُيــــوف

سهلة وبسيطة لحجز الماعب 
الــريــاضــيــة لــمــمــارســة أي ريــاضــة 
مثل كــرة الــقــدم والــبــادل والتنس 
والــــــدراجــــــات الـــهـــوائـــيـــة، ويــمــكــن 
لــلــمــســتــخــدمــيــن اكـــتـــشـــاف أمــاكــن 
جــــديــــدة لـــمـــمـــارســـة ريـــاضـــاتـــهـــم 
الــمــفــضــلــة، وحـــجـــز الــمــاعــب من 
غير الحاجة لاتصال، كما ُيقّدم 
التطبيق فرصة مميزة للمشاركة 
في البطوالت المحلية للتنافس 

وتحقيق الفوز. 

Looksie

ســـــوق اجـــتـــمـــاعـــي إلـــكـــتـــرونـــي 
لــشــراء وبــيــع المنتجات المميزة 
 فــــي الـــشـــرق 

ً
الــمــصــنــوعــة يــــدويــــا

ـــر مــســاحــة 
ّ
األوســـــــط، بــحــيــث يـــوف

للمبدعين الــشــغــوفــيــن بـــاإلبـــداع 
لــشــراء وبــيــع والــمــشــاركــة فــي كل 
األعـــمـــال الــيــدويــة الــمــمــيــزة، وهــو 
يــمــكــن الــمــصــمــمــيــن والــحــرفــيــيــن 

والــفــنــانــيــن مـــن نــشــر إبــداعــاتــهــم 
ويــقــّدم لهم الــدعــم والحلول التي 
يحتاجونها لتحويل هوياتهم 

وشغفهم إلى أعمال مربحة. 

Ruba

ســوق إلكتروني موّحد إلدارة 
ــيـــع االحــــتــــيــــاجــــات الـــمـــالـــيـــة  ــمـ جـ
المختصة بالتعليم فــي الــشــرق 
األوســـط وشــمــال إفريقيا، بحيث 
ر خطة أقساط سهلة ومريحة 

ّ
يوف

لدفع الرسوم المدرسية من غير أي 
تكاليف إضافية، ويمكن ألولياء 
األمــــــور إدارة أمـــوالـــهـــم بسهولة 
من خال دفع الرسوم المدرسية 
ــالـــهـــم بـــشـــكـــل شــــهــــري، كــمــا  ــفـ ألطـ
يــســاعــد الــمــؤســســات التعليمية 
على الحصول على رؤوس األموال 
 Ruba وتـــعـــقـــد مـــنـــّصـــة ،

ً
ُمــــقــــّدمــــا

شراكات مع المؤسسات التعليمية 
من مرحلة الحصانة إلى المرحلة 
الجامعية، باإلضافة إلى شراكات 
مــع مقدمي الخدمات األكاديمية 

في المنطقة. 

RZQ

ــّون حـــلـــقـــة وصـــل  ــ ــكــ ــ ــ
ُ
مـــنـــّصـــة ت

ــــرب ســائــق على  بــيــن الــعــمــيــل وأقـ
الــخــريــطــة لــمــســاعــدتــه فـــي كـــل ما 
ــواء تــســلــم الطلبات  يــحــتــاجــه، ســ
والــمــنــتــجــات، تــوصــيــل الــطــلــبــات 
والحاجيات، والمزيد، ويمكن ألي 
مــراســل مستقل أن يــضــع أســعــار 
خدمة التوصيل الخاصة به على 
المنّصة ليقوم العماء باختيار 
العرض الــذي يناسبه من ناحية 
السعر والمسافة والتقييم، كما 
يمكن ألصحاب األعمال والشركات 
 RZG وضع متاجرهم الخاصة على
لتسهيل إدارة توصيل منتجاتهم 

وخدماتهم. 

Spedia

مــنــّصــة تــعــلــيــمــيــة إلــكــتــرونــيــة 
رائدة تهدف إلى تطوير المهارات 
الـــمـــعـــرفـــيـــة بـــأســـالـــيـــب تــعــلــيــمــيــة 
ــم، وهــــي  ــ ــهـ ــ ــفـ ــ ــلــــة الـ بـــســـيـــطـــة ســــهــ
ــــن مــرحــلــة  تـــســـتـــهـــدف الـــطـــلـــبـــة مـ
الحضانة إلى المرحلة الثانوية، 
ــمــــواد الـــدراســـيـــة  ـــي الــ

ّ
ـــغـــط

ُ
وهــــي ت

األســاســيــة مـــن الــمــنــهــج المحلي 
عبر الدروس الُمسّجلة والفصول 

الحّية والمزيد.

الشركات الـ 10 المشاركة في الرحلة إلى الرياض

https://www.aljarida.com/article/13323
https://www.aljarida.com/article/13318
https://www.aljarida.com/article/13310
https://www.aljarida.com/article/13307
https://www.aljarida.com/article/13279
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»وربة« يربح 19.3 مليون دينار في 2022 بنمو ٪21
• الساير: نتائجنا تستند إلى نهج يركز على العميل وتقديم خدمات ومنتجات عالية الجودة وأرباح مستدامة

 بالودائع ومحفظة التمويل واستمر في تسجيل نمو قوي بالقطاعات الرئيسية
ً
 جيدا

ً
• الغانم: البنك شهد نموا

أعلن بنك وربة نتائجه المالية للسنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 2022، حيث أظهرت النتائج تحقيق 
البنك أرباحا صافية بلغت 19.3 مليون دينار، ما 
يعادل 7.38 فلوس ربحية للسهم الواحد، مقارنة 
بأرباح بلغت 15.9 مليون دينار، ما يعادل 6.02 
فلوس ربحية للسهم بنسبة نمو بلغت 21%، في 
حين بلغ إجمالي إيرادات التمويل 129.3 مليونا 
بنسبة نمو 5.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 

2021، والتي بلغت 95.4 مليونا.
وشــهــدت محفظة التمويل نــمــوا بلغ %26.5 
لتصل إلى 3.13 مليارات دينار، بينما ارتفع إجمالي 
أصول البنك ليصل إلى 4.2 مليارات، بزيادة قدرها 
621 مليونا بنسبة نمو 17.3%، مقارنة بالعام 
الــســابــق، والــتــي بلغت 3.58 مــلــيــارات، كما زادت 
حسابات المودعين لتصل إلى 2.7 مليار، بزيادة 
قدرها 386 مليونا خالل عام 2022، وبنسبة نمو 
بلغت 16.8% عن عام 2021، إضافة إلى ذلك بلغ 
 الحد 

ً
معدل كفاية رأس المال 16.94% متخطيا

األدنى المطلوب من الجهات الرقابية، وهي نسبة 
»وربة«.  تؤكد متانة المركز المالي لـ

وفـــي مستهل تعليقه عــلــى الــنــتــائــج المالية 
السنوية للبنك، أوضح رئيس مجلس اإلدارة في 
بنك وربــة حمد الساير أن النتائج المالية التي 
نجح »وربة« في تحقيقها خالل عام 2022، تؤكد 
ــه الــمــالــي،  ــ ــوة أدائـ نــجــاح اســتــراتــيــجــيــة الــبــنــك وقــ
والتشغيلي، مشيدا بالنمو في جميع المؤشرات 
األساسية، والمحافظة على معدالت متميزة، فيما 
يتعلق بالرسملة، وتعظيم الربحية، والعائد على 

الــمــوجــودات، والــعــائــد على حقوق المساهمين، 
وترشيد المصروفات، وتحسين مؤشرات جودة 
األصـــول، ومــعــدالت تغطية الــديــون المتعثرة من 
المخصصات، وهــي األمــور التي دعمت توصية 
مجلس اإلدارة للسادة المساهمين بشأن توزيع 
أرباح نقدية عن عام 2022 بواقع 3% وأسهم منحة 

بواقع 3% كذلك.
وأضاف الساير: »حققنا نتائج مالية قوية رغم 
التحديات التي تشهدها بيئة االقتصاد الكلي، في 
ظل ارتفاع مستويات التضخم، وتباطؤ النشاط 
االقتصادي والمخاوف من حدوث ركود، وتستند 
نتائجنا القوية إلى نهج يركز على العميل، وعلى 
تقديم خدمات ومنتجات عالية الجودة، إضافة إلى 
التنوع واالبتكار لتحقيق االستدامة في األرباح«.

كفاءة استراتيجية

وأشــار الساير إلى أن استراتيجية االستدامة 
في األربــاح تؤتي ثمارها عبر تحقيق نمو قوي 
ومستدام ومتوازن، مـــؤكـــدا الــمــضــي قـــدمـــا في 
تنفيذ استراتيجية التركيز على العمل المصرفي 
األســـاســـي، بــالــتــوازي مــع تعزيز جــهــود التحول 
الرقمي، في كل الخدمات المصرفية والتمويلية، 
وتــعــزيــز تجربة الــعــمــالء، وإتــاحــة وصــولــهــم الى 
خدمات ومنتجات مالية سهلة وآمنة، مع التركيز 
على تسريع وتيرة ابتكار حلول مصرفية، رقمية 

تلبي تطلعات العمالء.
وأردف: »البيئة التشغيلية واصلت خالل عام 
2022 اكتساب المزيد من الزخم، في ظل استمرار 
انتعاش وتيرة النشاط التجاري، وتحسن وتيـرة 
اإلنــفــاق االستهالكي، والزيـادة فـي إنتـاج النفـط 
الـذي تزامـن مـع ارتفاع األسعار، مما عزز األوضاع 
المالية العامة، ومنح تفاؤال بتحسن وتيرة االنفاق 
الــرأســمــالــي خــالل الفترة المقبلة«، موضحا أنه 
إضافة إلى األداء المالي القوي الذي تحقق خالل 
عام 2022 فإن البنك واصل كذلك العمل على الوفاء 
بالتزاماته تجاه المساهمة فــي تعزيز التنمية 

المستدامة.
ــــر أن »وربــــــة« يــشــكــل ركـــيـــزة أســاســيــة في  وذكـ
دعم االقتصاد الوطني، ومساندة خطة التنمية 
في الكويت عبر دوره الرائد في توفير مجموعة 
واســعــة مــن الحلول التمويليه، كما يــقــوم بـدور 

المنظـم الرئيسي لكبرى صفقات التمويل المجمع 
للمؤسسات والحكومات، مؤكدا »مواصلة العمل 
من موقع قوة يستند فيه البنك إلى استراتيجية 
حصيفة، وصالبة مالية وقدرات نمتلكها لتقديم 
الــمــنــتــجــات الــمــبــتــكــرة، والــمــشــورة الــثــاقــبــة التي 
يعتمد عليها عمالؤنا، كما يستمر نموذج أعمالنا 
الــمــتــنــوع فـــي خــلــق قيمة مــضــافــة طــويــلــة األجـــل 

لعمالئنا ومجتمعاتنا ومساهمينا«.
ولفت إلى أن بنك وربة يشكل عالمة فارقة في 
العمل المجتمعي، بعد أن أثبت التزامه وريادته في 
المسؤولية المجتمعية، عبر المشاركة في مبادرات 
مجتمعية بمختلف المجاالت، كالصحة والتعليم 
والبيئة والدعم المباشر لذوي الهمم وغيرها من 
المبادرات المجتمعية، مضيفا أن البنك يسعى 
إلى تعميق دوره في قطاع المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة ودعم الشباب باعتبارهم أحد عناصر 
االستدامة، ومن أبرز محاور استراتيجيته خالل 
الفترة المقبلة، وهــو ما سيعزز مركزه ومكانته 

الريادية في السوق.
وثمن ثقة المساهمين والعمالء ودعم مجلس 
االدارة، وأثنى على دور الجهات الرقابية، وعلى 
جهود الموظفين وجميع الشركاء، مؤكدا الحرص 
على مواصلة الجهود للمحافظة على ريادة »وربة« 

في ظل المنافسة بين البنوك. 

نتائج مالية قوية

ــدوره، قــال الرئيس التنفيذي فــي بنك وربــة  بــ
شاهين الغانم إن البنك حقق نتائج مالية قوية 
عام 2022، وواصل تحقيق أداء تشغيلي قوي عبر 
كل قطاعات األعمال الرئيسية، مستفيدا من تحسن 
بيئة االقتصاد الكلي، مبينا أن استراتيجية البنك 
للنمو المستدام تتجه للتركيز بشكل كبير على 
الحوكمة البيئية واتباع أحدث وأفضل المعايير 
العالمية، إضافة إلى إطالق مبادرات تساهم في دفع 
التحول نحو اقتصاد مستدام، إلى جانب مواصلة 
إطالق المبادرات المجتمعية في شتى المجاالت 

الصحية والتعليمية.
وأشـــار الغانم إلــى أن البنك شهد نموا جيدا 
في الــودائــع ومحفظة التمويل، مما دعــم تحسن 
مستويات الهوامش، كما استمر في تسجيل نمو 
قوي في قطاعات األعمال الرئيسية التي شملت 

الخدمات المصرفية اإلسالمية وإدارة األصــول 
والثروات.

وأضــــاف أن »وربـــــة« تــمــكــن مــن المحافظة 
على مستوى جيد من تركيبة الودائع، حيث 
تظهر المساهمة الجيدة من ودائع الحسابات 
الـــجـــاريـــة وحـــســـابـــات الــتــوفــيــر مـــن إجــمــالــي 
ودائــع العمالء، كما أن نسبة ودائــع العمالء 
إلجــمــالــي مـــصـــادر الــتــمــويــل والــبــالــغــة %71 
تعكس جودة مكونات تركيبة التمويل وقوة 
مستويات السيولة.وأفاد بأن نسبة التمويالت 
غير المنتظمة تحسنت لتصل إلى 1.07% )وفقا 
ألسس احتساب بنك الكويت المركزي( لعام 2022 
مقارنة بنسبة 1.08%، كما في 31 ديسمبر 2021، 
وبلغت نسبة تغطية المخصصات للبنك %275 
كما في نهاية عام 2022 مقارنة بنسبة 244% لعام 
2021، معلال السبب الرئيسي في زيــادة إيــرادات 
االتعاب والعموالت بمبلغ 1.54 مليون دينار إلى 
الزيادة في حجم المعامالت المتعلقة باألنشطة 
المصرفية الرئيسية وكذلك التوسع في أنشطة 

إدارة األصول والثروات.

استراتيجية النمو

وأضــــــــاف الـــغـــانـــم أن الـــبـــنـــك يــــواصــــل تنفيذ 
اســتــراتــيــجــيــة الــنــمــو الــمــســتــمــرة، واالســتــثــمــار 
فــي التقنيات الــرقــمــيــة لتحقيق أفــضــل الــعــوائــد 
للمساهمين، مــؤكــدا جــهــود الــبــنــك الـــدؤوبـــة في 
التركيز على تصميم منتجات مبتكرة لعمالئه، 
وتوسيع عروضه الرقمية باستمرار، وتم تتويجها 

مؤخرا بالعديد من الجوائز المرموقة ضمن فئة 
أفضل تطبيق توفير رقمي - حصالة في الكويت 
لــعــام 2022 مــن مجلة انــتــرنــاشــونــال فاينانس، 
تقديرا لجهود البنك الرقمية وما يقدمه من خدمات 
ومنتجات رقمية متميزة وحــلــول دفــع متطورة 

على مدار العام.
وأشــار إلى أن البنك سوف يستمر في السعي 
نــحــو تــحــقــيــق الــــريــــادة، وزيــــــادة مـــعـــدالت النمو 
ــكـــوادر  ــم الـ خــــالل الــفــتــرة الــمــقــبــلــة، مـــن خــــالل دعــ
البشرية، واالرتقاء بالمزايا التنافسية لمنتجاته 
وتطوير خدماته التكنولوجية لتلبية احتياجات، 
ومتطلبات جميع شرائح العمالء، وجذب شرائح 
جديدة من أجــل زيــادة حصته السوقية، مضيفا 
أن مــوارد البنك البشرية تعتبر الثروة الحقيقية 
والسر وراء اإلنجازات التي حققها البنك ونجاحاته 

المتتالية.
وأكــد حرص إدارة بنك وربــة على تطوير هذه 
الموارد، واالستثمار فيها بكل الوسائل الممكنة 
وفـــق أحـــدث المعايير العالمية، إذ يضم فريقا 
تنفيذيا من أصحاب الخبرات، والــذي يركز على 
أســـاســـيـــات الــعــمــل الــمــصــرفــي وجــــــودة الــخــدمــة 
واالســتــثــمــار فـــي الــــمــــوارد الــبــشــريــة والــخــدمــات 
المصرفية الرقمية والتركيز على العنصر الوطني، 
الفتا إلى أن بنك وربة يعتبر من أعلى مؤسسات 
القطاع الخاص توظيفا للعمالة الوطنية، والتي 
تقترب حاليا من %81، وقد بلغت نسبة الموظفات 
منها أكثر من %14 من إجمالي القوى العاملة على 

مستوى البنك.

شاهين الغانمحمد الساير

أداء »وربة« باألرقام 
• 19.3 مــلــيــون ديــنــار صــافــي ربـــح الفترة 

بنمو ٪21.
• 35.5٪ نمو إيــرادات التمويل إلى 129.3 

مليون دينار.
• 7.38 فلوس ربحية السهم بنمو ٪22.59.

• 17.3٪ نمو إجمالي الموجودات إلى 4.2 
مليارات دينار.

• 26.5٪ نمو رصيد مديني التمويل إلى 
3.13 مليارات دينار.

ــار رصــــيــــد حـــســـابـــات  ــ ــنـ ــ • 2.7 مـــلـــيـــار ديـ
المودعين بنمو ٪16.8.

• 298.1 مليون دينار حقوق المساهمين.
ــادة  ــسـ ــلـ ــة بــــتــــوزيــــع أربــــــــــاح لـ ــيــ ــتــــوصــ • الــ
 
ً
المساهمين عن عام 2022 بواقع 3% نقدا

وأسهم منحة بواقع %3.
• 16.94٪ معدل كفاية رأس المال.

حققنا معدالت 
نمو متميزة 
في الرسملة 

والربحية 
والعائد على 
الموجودات 

وحقوق 
المساهمين 

وتحسين 
مؤشرات جودة 

األصول
الساير

مجلس اإلدارة يوصي بتوزيع أرباح نقدية بواقع 3% وأسهم منحة %3

https://www.aljarida.com/article/13300
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الحمد: »الوطني« يوفر بيئة عمل مثالية تضاهي أكبر المؤسسات العالمية
ن

ّ
خالل مشاركته في حلقة نقاشية مع الشباب حديثي التخرج ضمن فعاليات برنامج تمك

 »
ْ
ـــــن ـــــَمـــــكَّ

َ
واصــــــــل بــــرنــــامــــج »ت

لــتــدريــب الكويتيين مــن حملة 
الـــشـــهـــادات الــجــامــعــيــة، والــــذي 
يأتي برعاية ودعم استراتيجي 
ــنــــي،  ــك الــــكــــويــــت الــــوطــ ــنــ ــن بــ ــ مــ
 Creative وبالتعاون مع شركة
فــــة  ســــتــــضــــا ا  ،Conf idence
الحلقات النقاشية مع قيادات 
البنك، وشــارك في هــذه الحلقة 
ــيــــذي إلدارة  ــفــ ــنــ ــتــ ــــس الــ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
الثروات لمجموعة بنك الكويت 

الوطني فيصل الحمد.
وشارك الحمد شباب »تمكن« 
أفكاره وخبراته الممتدة طوال 
حياته المهنية الزاخرة، وأبرز 
الــعــقــبــات الــتــي واجــهــتــه خــال 
ــة مــنــذ  ــلــ ــويــ ــطــ ــة الــ ــ ــلـ ــ ــــرحـ ــك الـ ــلــ تــ
ــود إلـــى  الـــتـــخـــرج حـــتـــى الـــصـــعـ
تــبــوؤ الــمــنــاصــب الــقــيــاديــة في 
أكبر مؤسسة مصرفية بالكويت 
وأحد أكبر البنوك في المنطقة.

»الوطني« بيئة مثالية

وقــــال الــحــمــد، خــــال حــــواره 
مــع الــشــبــاب، »إن بــنــك الــكــويــت 

ــــات  ــــسـ ــــؤسـ ــمـ ــ الــــــوطــــــنــــــي مـــــــن الـ
الكويتية القليلة التي تملك بيئة 
عــمــل فــريــدة ومــثــالــيــة تضاهي 
المؤسسات والشركات العالمية، 
حــيــث يــوفــر فــرصــا استثنائية 
للتطور المهني بصفة مستمرة، 
بما يقدمه لــكــوادره وموظفيه 
وحـــديـــثـــي الـــتـــخـــرج مـــن بــرامــج 
تــدريــبــيــة عــلــى أعــلــى مــســتــوى، 
وبالتعاون مع أعرق المؤسسات 
ــــو مــا  الــتــعــلــيــمــيــة الـــــرائـــــدة، وهـ
يضمن للموظف بناء مستقبل 

وظيفي مستدام«.
وســلــط الـــضـــوء عــلــى أهمية 
بيئة العمل اإليــجــابــيــة، وكيف 
يــمــكــن أن تـــؤثـــر عــلــى مــشــاركــة 
الموظفين واإلنتاجية والنجاح 
الــعــام، وتــحــدث عــن كيف يمكن 
لثقافة المؤسسات وقيمها أن 
تــســاهــم فـــي جــعــل بــيــئــة العمل 
اســتــثــنــائــيــة، واتــخــاذ مــبــادرات 

تدعم فرص التطوير المهني.
وأضاف: »أن أفضل الموظفين 
هـــم الـــذيـــن لــديــهــم شــغــف دائـــم 
ــتــــطــــور والـــمـــعـــرفـــة  لــلــتــعــلــم والــ
ورغبة دائمة في صقل المهارات، 

ويــمــثــل بــرنــامــج تــمــّكــن فــرصــة 
اســتــثــنــائــيــة لــحــديــثــي الــتــخــرج 
الذين هم في أمس الحاجة في 
هذه المرحلة إلى هذا النوع من 
التجربة العملية المكثفة الغنية 
بالتحديات التي يتطلب منهم 
اجتيازها ليتحولوا إلــى قوى 

فاعلة حقيقية«.
ــبـــاب بـــضـــرورة  ونـــصـــح الـــشـ
التحلي بالطموح والعمل على 
اكتساب مهارات جديدة كل يوم، 
دون توقف، حيث ال يوجد سقف 
لــلــتــعــلــم، ألنــــه عــمــلــيــة مستمرة 
ال تــتــوقــف عــنــد درجـــة وظيفية 
أو مستوى محدد مــن الخبرة، 
مضيفا أن هناك أشياء جديدة 
يمكن تعلمها دائما مهما تدرج 
الشخص في مسيرته المهنية، 
مؤكدا أن التدريب فرصة ذهبية 
عليهم اقتناصها خصوصا في 

مقتبل مسيرتهم المهنية.

البداية من إدارة األصول

وعن بداية مسيرته المهنية، 
ــــت فــي  ــرجـ ــ ــخـ ــ ــد: »تـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ قــــــــال الـ

فيصل الحمد متحدثًا خال الحلقة النقاشية

جانب من الحضور

المطيري يتسّلم التكريم من أرحمة

الجامعة بــالــواليــات المتحدة، 
وكنت أنوي االستمرار والعمل 
هـــنـــاك، وبــعــد نــقــاشــات طويلة 
مع الوالد وشقيقي األكبر بدأت 
العمل فــي إدارة األصـــول لمدة 
4 ســـــنـــــوات، ثــــم حـــصـــلـــت عــلــى 
الماجستير، وحينما عدت إلى 
الـــكـــويـــت كــنــت أمــتــلــك خـــبـــرة 7 
سنوات، إضافة إلى عامين في 

الماجستير«.
وأضـــاف أنــه التحق بالعمل 
فـــي الـــوطـــنـــي لــاســتــثــمــار عــام 
2007، وحينها كان فريق عمل 
صغيرا، ويتكون من 25 موظفا، 
لكن ثقافة العمل التي اكتسبتها 
الــشــركــة مـــن مــؤســســة الــوطــنــي 
منحته الشغف والتطور الدائم، 
إضـــافـــة إلــــى امــتــاكــه ســعــيــا ال 
يــتــوقــف بــاســتــمــرار إلـــى معرفة 
المزيد والتعلم، داعيا الشباب 
إلى ضرورة التخطيط المسبق 

لكل خطوة منذ قــرار االلتحاق 
بالجامعة حــتــى الــوصــول إلــى 
قمة الهرم اإلداري في الوظيفة.

ولفت إلى أن الجامعة الجيدة 
هي أحد مفاتيح النجاح، ألنها 
تصقل الشخصية بالكثير من 
المهارات، مثل التفكير النقدي 
وكيفية ترتيب األفكار واتخاذ 
الــــقــــرارات الــصــحــيــحــة، كــمــا أن 
دراسة الماجستير بعد سنوات 
ــر فــاعــلــيــة  ــثــ ــكــــون أكــ الــــخــــبــــرة تــ
فــي الــحــيــاة العملية، مــؤكــدا أن 
الموظف الشغوف والطامح إلى 
التطور باستمرار يبحث مدى 
الــتــقــدم والــتــطــور الــــذي أحـــرزه 

بغض النظر عن عامل الوقت.

أخالقيات العمل

وكــــشــــف الـــحـــمـــد أن الــعــمــل 
فـــي مــؤســســة الــوطــنــي يــحــتــاج 
إلــى صــفــات يجب تــوافــرهــا في 
الراغبين في االلتحاق بالعمل، 
أبــرزهــا األخــاقــيــات والمهنية 
والـــقـــابـــلـــيـــة لــلــتــعــلــم والــتــحــلــي 
ــروح الــفــريــق والـــحـــفـــاظ على  ــ بـ
ســريــة الــعــمــل، وكــذلــك الــحــفــاظ 
عـــلـــى ســمــعــة الـــمـــؤســـســـة الــتــي 
تعمل بها، مشيرا إلــى أن هذه 
ــتــــي تــقــود  األخــــاقــــيــــات هــــي الــ
ــــل  ــاح إلــــــى نــــجــــاح داخـ ــــن نــــجــ مـ

المؤسسة.
ــنـــي«  وشــــــدد عـــلـــى أن »الـــوطـ
ــه ثــــــروتــــــه  ــ ــيــ ــ ــفــ ــ ــوظــ ــ ــبـــــر مــ ــتـــ ــعـــ يـــ
الحقيقية، وأهـــم أصــولــه، لذلك 
فــإن االستثمار فــي رأس المال 
ــري مــــــن خــــــــال تـــطـــويـــر  ــ ــشـ ــ ــبـ ــ الـ
مهارات الكوادر البشرية وصقل 
مهاراتهم يمثل ركيزة أساسية 

في استراتيجيته.
وأوضــح أن »الوطني« يلتزم 
بأداء دوره الوطني ومسؤوليته 
الــمــجــتــمــعــيــة مـــن خــــال إطـــاق 
المبادرات المبتكرة على مدار 
العام، والتي تركز على تدريب 
الــشــبــاب الــكــويــتــيــيــن وتــطــويــر 

مهاراتهم، ونشر ثقافة االدخار 
ــهـــم  ــدتـ ــاعـ ــمـــسـ واالســـــتـــــثـــــمـــــار لـ
عــلــى إدارة مــدخــراتــهــم بشكل 
صحيح، واستثمارها بالطرق 

واالستراتيجيات الحديثة.

والدي ملهمي

وعن أكثر الشخصيات التي 
أثـــرت فــي مسيرته قــال الحمد: 
»والـــــدي كـــان لــه الــفــضــل األكــبــر 
في مسيرتي المهنية الناجحة 
التي حققتها حتى اآلن، حيث 
كانت نصائحه بمنزلة الضوء 
الــــذي مــهــد لــي طــريــق الــنــجــاح، 
وكانت لها عامل كبير في اتخاذ 

قراراتي«.
وأضـــــــــــاف: »حــــــاولــــــت أيـــضـــا 
االســتــفــادة القصوى مــن زمــاء 
ــرات  ــ ــبـ ــ ــــخـ ــــل أصـــــــحـــــــاب الـ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
والكفاءات، وركزت على التحلي 
بــالــصــبــر والـــتـــعـــلـــم واكـــتـــســـاب 
الـــخـــبـــرات فـــي بـــدايـــة االلــتــحــاق 
بــالــعــمــل، ولـــم أنــظــر إلـــى الــوقــت 
والــتــرقــيــات، ألنــنــي عــلــى يقين 
ــــت  ــــوقـ ــي الـ ــ ــ ــــي فـ ــأتـ ــ ــتـ ــ ــا سـ ــ ــهـ ــ ــأنـ ــ بـ
الــمــنــاســب، لــكــن يــجــب أن أكــون 
مــســتــعــدا لــتــحــمــل الــمــســؤولــيــة 
ألن ذلك يعزز ثقة المديرين بك«.

قرارات مدروسة

ــــي رده عـــلـــى ســــــؤال أحـــد  وفـ
الــشــبــاب حــــول االســتــثــمــار في 
ــال الــحــمــد:  الــعــمــات الــرقــمــيــة قـ
»إن قاعدة عمائنا ال تتناسب 
ــات االســـتـــثـــمـــار،  ــئـ مــــع بـــعـــض فـ
ــثـــل الــــعــــمــــات الـــرقـــمـــيـــة، لــمــا  مـ
تتضمنه من مخاطر، كما أننا 
ال نطلب من العماء الدخول في 
استثمارات ال نملك فيها خبرة«.
وعــن أهمية التحليل الفني 
أضــــــــاف: »ان الــتــحــلــيــل الــفــنــي 
أداة نـــاجـــحـــة فــــي ســـــوق قـــوي 
وعـــمـــيـــق ومـــــلـــــيء بـــالـــبـــيـــانـــات 
الضخمة، والبد من وجوده في 

استراتيجية كاملة لبناء القرار 
االستثماري«.

تنويع االستثمار

وأوضــــــــــــــــــــــــــح الـــــــــحـــــــــمـــــــــد أن 
االستثمارات المتنوعة المبنية 
على أسس مالية سليمة تكون 
في مأمن عن التقلبات الحادة 
بــالــســوق، حــيــث كــانــت جائحة 
كــورونــا والــضــرر الــذي ألحقته 
باالقتصاد العالمي درســا في 
كيفية الفاعلية فــي االستثمار 
طويل األجل وتنويع االستثمار 
للوقوف على أرض صلبة قادرة 
على الوقوف في وجه مثل هذه 

األزمات والتقلبات.
ــنـــي«  وشــــــدد عـــلـــى أن »الـــوطـ
يعمل بــا كلل على تعزيز ثقة 
عــمــائــه، وتــعــزيــز مــدخــراتــهــم، 
ــق قـــــيـــــمـــــة مــــضــــافــــة  ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــحــ ــ وتــ
ــح  ــ ــالـ ــ ــــصـ ــمـ ــ إلــــــــــــى أصـــــــــحـــــــــاب الـ
والمستثمرين، مشيرا إلــى أن 
»تــلــبــيــة رغــبــات الــعــمــاء تتبوأ 
ــة فـــــي صــمــيــم  ــيــ ــاســ مــــكــــانــــة أســ

أعمالنا«.
وشكلت الجلسة فرصة ثمينة 
للخريجين الــجــدد لاستماع 
إلـــى الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي إلدارة 
الثروات للمجموعة، واكتساب 
نــظــرة ثاقبة على بيئة العمل، 
ــيــــف يــمــكــنــهــم الــــنــــجــــاح فــي  وكــ
حــيــاتــهــم الــمــهــنــيــة، واســتــقــبــل 
الحضور نصائح الحمد لرسم 
مــامــح ذات قيمة فــي حياتهم 

المهنية بالمستقبل.
ــا عــن  وتــــحــــدث الـــحـــمـــد أيـــضـ
الــتــحــديــات الــتــي قـــد يــواجــهــهــا 
الخريجون الجدد في حياتهم 
المهنية وكيفية التغلب عليها، 
مشددا على أهمية طلب الدعم 
مـــن الـــزمـــاء والــمــوجــهــيــن عند 
مواجهة التحديات، وأن يكون 
لــــديــــهــــم دائــــــمــــــا عــــقــــل مــنــفــتــح 

ومستعد للتعلم.

نصائح من ذهب
ــّدم الــحــمــد بــعــض الــنــصــائــح للخريجين  قــ
ــدد حـــــول كــيــفــيــة الـــنـــجـــاح فــــي حــيــاتــهــم  ــجــ الــ
ــددا عـــلـــى أهـــمـــيـــة أن يــكــونــوا  الـــمـــهـــنـــيـــة، مــــشــ
ــادرة، وبـــنـــاء  ــبــ ــمــ ــام الــ ــ ــذ زمــ ــ اســتــبــاقــيــيــن وأخــ
العاقات مع الزماء، والبحث دائما عن فرص 
للتعلم والنمو، مؤكدا أهمية التحلي بالسلوك 
اإليـــجـــابـــي، وأن يــكــونــوا العــبــيــن جــمــاعــيــيــن 
ــه  ــادريـــن عــلــى الــتــكــيــف مـــع الــتــغــيــيــر، ووّجـ وقـ
نصائح للمتدربين لكي يحظوا بمسيرة مهنية 

عنوانها النجاح، ومن هذه النصائح:

• ال يــوجــد ســقــف للتعلم والــتــطــور مهما 
ترقيت في مسيرتك المهنية.

• اقــتــنــصــوا فــــرص الـــتـــدريـــب الــثــمــيــنــة في 
مقتبل العمر.

• التخطيط المسبق لكل خطوة يساعد على 
اتخاذ قرارات صائبة ومستنيرة.

• أخاقيات العمل والحفاظ على السرية 
والسمعة... أبرز الطرق لضمان النجاح.

• ال تستعجل الترقيات، واعمل على اكتساب 
الخبرات باستمرار.

  عليكم التحلي 
بالطموح 
والسعي 
الدؤوب 

الكتساب 
مهارات جديدة 

كل يوم
 

  والدي 
هو ملهمي 
ونصائحه 

كانت بمنزلة 
الضوء الذي 

مّهد لي طريق 
النجاح

   أفضل 
الموظفين من 
لديهم شغف 

للتعلم والتطور 
ورغبة دائمة 

في صقل 
مهاراتهم

  جائحة 
كورونا درس 

بضرورة تنويع 
االستثمار 

للوقوف على 
أرض صلبة في 

وجه األزمات

»بيتك« يشارك في برنامج »عيش 
التخصص« بتنظيم من جامعة الخليج

ضمن جهوده المستمرة في دعــم شريحة الشباب ودعــم القدرات 
الوطنية، شارك بيت التمويل الكويتي )بيتك( في مؤتمر تدشين برنامج 
»عيش التخصص«، الذي تنظمه جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا 
)GUST(، وبرعاية استراتيجية من »بيتك«، حيث يمنح البرنامج فرصة 
ثمينة للطاب والطالبات لممارسة تخصصاتهم بشكل عملي ومهني 

مع مؤسسات رائدة بمجاالت مختلفة.
وفي كلمة ألقاها خال المؤتمر، قال نائب المدير العام لعمليات 
الموارد البشرية والمكافآت في »بيتك«، طال المطيري، إن برنامج 
»عيش التخصص« خطوة في االتجاه الصحيح نحو صقل مهارات 
الطاب والطالبات، وتطوير قدراتهم بخبرات ميدانية، وتمكينهم من 
 
ً
االحتكاك المباشر مع ظروف بيئة العمل ومعرفة متطلباته، مؤكدا

حرص »بيتك« على رعاية مثل هذه البرامج والمبادرات، بما يعزز دوره 
بالمساهمة في تطوير مجال التعليم بشكل فعلي وواقعي.

وأضــــاف أن هـــذه الــمــبــادرة كــانــت مــحــل تــرحــيــب مــن اإلدارات ذات 
الصلة في »بيتك«، متمثلة بإدارة الموارد البشرية وإدارة تكنولوجيا 
المعلومات والتحول الرقمي، لتدريب كوكبة من الطاب والطالبات 
بشكل ميداني تحت إشــراف نخبة من فريق العمل في البنك، حيث 
 يعزز المكتسبات العلمية، 

ً
 متكاما

ً
 عمليا

ً
أعدت إدارات »بيتك« منهجا

 في مجال تنفيذ المشاريع والحلول التكنولوجية، 
ً
ويصقلها عمليا

ومعرفة مراحل اختبارها، وطرحها، وطرق التعامل مع التحديات خال 
تنفيذ المشاريع، إضافة إلى الكثير من المهارات العملية التي تثري 
تخصصاتهم بشكل كبير. وأشار المطيري إلى أن »بيتك« يحرص على 
مواصلة الشراكة، وتطوير قنوات التواصل بينه وبين جامعة الخليج، 
حيث جرى توقيع أول مذكرة تفاهم عام 2014، ويسعى البنك كذلك 
إلى تعزيز شراكاته مع مختلف الجامعات والمؤسسات التعليمية 
الــحــكــومــيــة والــخــاصــة فـــي مـــبـــادرات وأنــشــطــة مــخــتــلــفــة، بــمــا يشكل 
قيمة مضافة للطلبة والشباب، ويعزز ريــادة »بيتك« في المسؤولية 
االجتماعية. وفــي ختام كلمته، أعــرب المطيري عــن أمله بــأن يحقق 
برنامج »عيش التخصص« أهدافه المرجوة، وأن يعود بالفائدة على 

الطاب والطالبات، ويصقل مهاراتهم المهنية.

»التجاري« يزين ويضيء مبناه الرئيسي

قــام البنك الــتــجــاري الكويتي، بمناسبة األعياد 
الوطنية، بتزيين وإضاءة المبنى الرئيسي بأضواء 
مــلــونــة بـــأعـــام الــكــويــت، مـــع االحــتــفــاظ بــالــلــوحــات 
التراثية المميزة. ويأتي هذا االحتفال كتقليد سنوي 
 عن روح 

ً
يحرص »التجاري« على القيام به تعبيرا

االنــتــمــاء والــوفــاء للكويت. وبــهــذه المناسبة، قالت 
نائبة المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي في 
البنك، أماني الـــورع: »فــي فبراير من كل عــام ترتدي 
 ببدء االحتفاالت 

ً
الباد ثوب الفرح والسرور، إيذانا

الخاصة باألعياد الوطنية. يحرص )التجاري( على 
المشاركة في احتفاالت الكويت الوطنية، وتنعكس 
هذه المشاركة من خال عدة طرق، منها تزيين مبناه 
الرئيسي بشكل يتناسب مع هذه المناسبة الوطنية«.
وبــيــنــت الــــورع أن تــزيــيــن مبنى »الـــتـــجـــاري« هــذا 
ر عــن معاني  الــعــام جــاء بإطالة وزيــنــة مشعة تعبِّ
االحتفال بالعيد الوطني، مــن خــال أعــام الكويت 
واألضواء، والتي تعكس الفرحة بين أفراد المجتمع، 
مضيفة أن مــظــاهــر تــزيــيــن الــبــنــك لــهــذا الــعــام تأتي 
مواكبة لاحتفاالت بهذه المناسبة، والتي عادة ما 
تحوز إعجاب الجمهور، من خــال التعليقات التي 
يتم تدوينها على صفحات البنك بالعديد من مواقع 
التواصل. ولفتت إلى أن البنك دأب على مشاركة هذه 

المناسبة الوطنية مع موظفيه، إضافة إلى البرنامج 
االجتماعي الُمعد مــن قطاع الــتــواصــل المؤسسي، 
الذي يشتمل على العديد من الفعاليات والنشاطات 
والمبادرات اإلنسانية ذات الطابع الوطني، القاسم 
المشترك فيها هو المشاركة الفاعلة في كل ما يهم 
المجتمع ويهدف إلى تعزيز روح االنتماء احتفااًل 
بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب الجميع.
والبنك التجاري إذ ينتهز هذه المناسبة ليرفع 
أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى سمو أمير الباد 
الشيخ نواف األحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحــمــد، والشعب الكويتي وجميع المقيمين على 
أرض الكويت، داعين المولى أن »يديم على كويتنا 

الحبيبة نعمة األمن واألمان واالستقرار«.

»برقان« يعلن فائزي السحب الشهري 
لحساب »كنز«

 في 
ً
أعلن بنك برقان، أمــس، أسماء العشرين فائزا

السحب الشهري لحساب كنز، والذين سيحصل كل 
منهم على جائزة نقدية بقيمة 1000 دينار. 

يــدخــل هــذا السحب كــل عــمــاء حــســاب كنز الذين 
يحافظون على رصيد أدنـــى قـــدره 200 ديــنــار لمدة 
أسبوع على األقل قبل تاريخ السحب، وتزداد فرصهم 
في الفوز كلما ازدادت إيداعاتهم في الحساب. والفائزون 
هم: فيرونيكا باترك ملز، وسعدى ميشال ملحم، وأنس 
صياح هال، وعلي حسين الداود، ومحمد عبدالرحمن 
العتيقي، ودينا غسان زين، وعبدالعزيز السيد عطاالله، 
ومصطفى عبدالرسول الشواف، ووليد صالح العلي، 
ودالل طارق عرب، وغسان سعد الخوري، وسارة صالح 
الزومان، ومرتضى شبير بهابرانا، ومبارك بدر العيار، 
وريــم طــال معرفي، وعبدالله أحمد الزكريا، وسيد 

هاشم مهدي بهبهاني، وشيخة فيصل الراشد، وام 
دي هوكي، وحمد طال الغانم.

 ربع 
ً
يقدم »برقان« إضافة للسحب الشهري، سحبا

ســنــوي يمنح الفرصة للفوز بمبلغ 25.000 ديــنــار، 
وجائزة نصف سنوية بقيمة 350.000 دينار، وجائزة 

سنوية كبرى بقيمة 1.500.000 دينار. 

 باألعياد الوطنية
ً
احتفاال
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حــفــلــت الــحــلــقــة الـــحـــواريـــة الــثــالــثــة 
من »ذاكــرة األندلس« بذكريات طبعت 
المشهد الفني والثقافي فــي الكويت 
ــام الــســبــعــيــنــيــات. فــفــي غـــضـــون ما  ــ أيـ
يقارب الساعتين من النقاش، أحيت 
أكــاديــمــيــة لــويــاك لــلــفــنــون- »البــــا« تلك 
الفترة التنويرية المتميزة من نافذة 
مسرح وسينما األندلس، والتي كانت 
سابقة لعصرها ومحيطها. فكان أن 
جمعت »البا« تحت إدارة شركة أجيال 
العقارية، نخبة من أهل الفن والثقافة 
واإلعــــــــــام، تـــعـــاقـــبـــوا عـــلـــى اســـتـــعـــادة 
حقبة ميزت المشهد الفني والثقافي 
واألدبي في الكويت، وتجلت على وجه 
التحديد إبداعات وإنتاجات سينمائية 
ومسرحية مازالت متجذرة في ذاكرة 

الكويتيين والعرب واألجانب.
ــر مــــــــشــــــــروع األنـــــــدلـــــــس  ــ ــقــ ــ ــــي مــ ــفــ ــ فــ
، والذي 

ً
الجديد، مكان السينما سابقا

ــنــــدوات الـــحـــواريـــة منذ  يــســتــضــيــف الــ
ــمــــاضــــي، اســـتـــهـــلـــت حــلــقــة  أكـــتـــوبـــر الــ
»األنـــــدلـــــس واالنــــفــــتــــاح الـــثـــقـــافـــي فــي 
الــســبــعــيــنــيــات« بــتــرحــيــب مــــن عــضــو 
مجلس إدارة »لــويــاك« فتوح الداللي، 
التي نقلت تحيات رئيسة مجلس إدارة 
»لوياك« والعضو المنتدب ألكاديمية 
ــقـــاف، والــــتــــي تــعــذر  ــا، فــــارعــــة الـــسـ ــ البــ

حضورها، للسفر. 
ــــي كــلــمــتــهــا االفـــتـــتـــاحـــيـــة، قــالــت  وفـ
الـــداللـــي: »تــمــكــنــت أكــاديــمــيــة البـــا من 
الـــتـــصـــدي لــلــهــجــمــة الـــظـــامـــيـــة الــتــي 
يواجهها المناخ الثقافي في الكويت، 
والهادف إلى هدم أكثر ما يميز وطننا 
عـــن دول الــخــلــيــج. لــقــد ثـــابـــرت )البــــا( 
على تبني مــشــروع ثقافي وتنويري 
متكامل، من خال العديد من البرامج 
والــمــشــاريــع الـــريـــاديـــة، ســــواء الــمــاذ 
الــمــســرحــي، أو بــرنــامــج الــجــوهــر، أو 
ــنـــون االســـتـــعـــراضـــيـــة  ــفـ ــن الـ غـــيـــرهـــا مــ
والـــمـــوســـيـــقـــيـــة والــــــــدرامــــــــا. نــجــحــنــا 
فـــي تــحــريــك الــمــيــاه الـــراكـــدة فـــي بحر 
الــثــقــافــة، ونــطــمــح مـــن خــــال مــشــروع 
)ذاكــرة األندلس( الريادي إلى العودة 
للزمن الجميل، كي نستنهض الهمم، 
ونستفيد مــن الـــدروس التي حملتها 

تلك الحقبة«.

األندلس واجهة ترفيهية وتثقيفية

ــنـــقـــل كــل  ــاور، تـ ــ ــحــ ــ وعــــبــــر ثــــاثــــة مــ
مــن الــبــاحــث اإلعـــامـــي حــمــزة عــلــيــان، 
واإلعـــــامـــــيـــــة نـــيـــفـــيـــن أبــــــوالفــــــي بــيــن 
 خــال 

ً
أروع الــلــحــظــات وأكــثــرهــا ألـــقـــا

ــات، مـــــن الــــمــــنــــاخ الــــعــــام  ــيـ ــنـ ــيـ ــعـ ــبـ الـــسـ
ــــى الــنــهــضــة  والــــتــــرويــــح الـــســـيـــاحـــي إلـ
اإلعـــامـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة وتــجــلــيــاتــهــا، 
مــن خـــال إصــــدار الــصــحــف والــحــركــة 
ــفـــعـــالـــيـــات  الـــمـــســـرحـــيـــة والـــفـــنـــيـــة والـ
الثقافية، وصواًل إلى حفات وفعاليات 

سينما األندلس.
وفــــي مـــعـــرض تــقــديــمــه لــإعــامــيــة 
 ال تاريخ 

ْ
أمل عبدالله، قال عليان: »َمن

لــه ال مستقبل لــه، وقــد كــانــت الكويت 
خـــال الــســبــعــيــنــيــات عــــروس الخليج 
ــان لــأنــدلــس  ومــنــارتــه الــمــضــيــئــة، وكــ
موقع فــي االنــفــتــاح الثقافي للكويت، 
وحصة من حيث اختياره كمكان يليق 
بواجهة الكويت الترفيهية والتثقيفية، 
حيث استقدمت الباد منذ عام 1974 
وحتى عام 1979 نحو 28 فرقة عربية 
وأجــنــبــيــة، بــيــنــهــا روســـيـــة وأمــيــركــيــة 
ويونانية ولبنانية وماليزية وزائيرية 

ويوغوسافية«.

حقبة حافلة

ــادت عــبــدالــلــه بـــ »القائمين  وإذ أشــ
ــذا الــتــجــمــع الــثــقــافــي الــفــنــي«،  عــلــى هــ
أسفت كون »الكويت لم تعد كما كانت 
أيــام السبعينيات. لقد كانت )عــروس 
الــخــلــيــج( بــكــل مــعــنــى الــكــلــمــة، وعــلــى 
مــخــتــلــف الـــمـــســـتـــويـــات، ســـــــواء عــلــى 
الصعيد االجــتــمــاعــي، أو فــي الــشــارع 
والـــســـوق، وفـــي الــمــبــانــي الــعــمــرانــيــة، 
 نتيجة جهود رجال 

ً
كما كانت عروسا

يدركون قيمة الكويت كبلد ووطن«. 
ــافـــت: »ال يــمــكــن الــتــوقــف فقط  وأضـ
ــافـــي خـــال  ــقـ ــثـ عـــنـــد الـــشـــق الـــفـــنـــي والـ
ــل كـــانـــت الــســيــاســة  الــســبــعــيــنــيــات، بــ
حــافــلــة بـــأصـــحـــاب الــــــرأي والـــمـــواقـــف 
والحجة القوية، واألهم بالمسؤولين 
الذين كانوا أمناء وأصحاب إنجازات 
بميزانيات ال تــذكــر. ولــعــل أهــم داللــة 
على أن البلد بخير، هــي التوجهات 
الــســيــاســيــة والــديــنــيــة واالجــتــمــاعــيــة، 
وعــلــى رأســـهـــا االنـــفـــتـــاح. بــيــنــمــا نجد 
الــيــوم، لأسف، تعقيدات إداريـــة تقف 
حجر عــثــرة أمـــام كــل اإلنـــجـــازات، رغم 
تقدمنا عشرات السنوات. فمتى عدنا 
ــمـــان  ــتـــواضـــع واإليـ ــى الــبــســاطــة والـ إلــ
ــا فــي  ــنــ ــا كــ ــمــ ــــود كــ ــعـ ــ ــا نـ ــنــ ــإنــ الـــــحـــــق، فــ

السبعينيات«.

السينما تمدن وثقافة وفرح

وعن النقلة النوعية التي يشهدها 
عـــالـــم الــســيــنــمــا والــتــرفــيــه والــحــفــات 
فـــي الـــســـعـــوديـــة، ومـــوقـــع الــكــويــت من 
 
ً
هــــذا الــتــغــيــيــر، بــعــد أن كــانــت عــنــوانــا
للتألق وفــي طليعة اإلنــتــاج والعرض 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي، أوضـــــحـــــت اإلعــــامــــيــــة 
عبدالله أن »المسألة تقاس بمستوى 
العطاء، فالكويت كانت مليئة بالزخم 
الــســيــنــمــائــي خـــال الــســبــعــيــنــيــات، في 
حين لم يكن حولنا أي شــيء من هذا 
القبيل، حتى فــي المناطق الشاسعة 

التي تمتلك موارد مالية«. 
وتــابــعــت: »لــقــد آمــن رجـــال الكويت، 
آنــــــذاك، بــهــذه الـــرســـالـــة، وعــنــدمــا جــاء 
ــل الــشــيــخ  ــراحــ الــبــعــض إلــــى األمـــيـــر الــ
 من هجمة على 

ً
عبدالله السالم، شاكيا

األخاق والدين، كان جوابه: )افسحوا 
 ُيرد زيــارة المسجد 

ْ
لهم المجال، وَمــن

 ُيرد أن يقصد أي مكان 
ْ
فليذهب، وَمن

آخر فليذهب بــدوره(. لقد كانت هناك 
قناعة بعطاء اآلخـــر، وأهــمــيــة انتظار 

النتائج«.
وأعــــربــــت عـــبـــدالـــلـــه عــــن »تــقــديــرهــا 
ــــوة  ــــإخــ واحـــــــتـــــــرامـــــــهـــــــا وفــــــرحــــــهــــــا لــ
بــالــســعــوديــة، وفـــي أي منطقة أخــرى 
ر عــن اإليــمــان  لــهــذا الــعــطــاء، الـــذي يعبِّ
 للعقول 

ً
بـــأن الــســيــنــمــا لــيــســت خـــرابـــا

ــبــــارة عــــن تــمــدن  واألفــــــــــراد، بــــل هــــي عــ
وثــقــافــة وانــفــتــاح وفـــرح وبــهــجــة، لكن 
لــــمــــاذا تــقــهــقــرنــا فــــي الـــكـــويـــت؟ ألنــنــا 
ببساطة نحتاج إلــى وزراء ورجــاالت 
دولـــة وأصــحــاب قـــرار جـــريء وشجاع 
ــى نـــصـــابـــهـــا. ومــتــى  ــ يــعــيــد األمـــــــور إلـ
ــاهـــم ســتــكــون الـــكـــويـــت بــخــيــر،  ــدنـ وجـ
فنحن كلنا كشعب كويتي متعطش 
ات  ات والــكــفــاء للثقافة، نملك الــعــطــاء
والــفــكــر الــنــيــر واإلبـــــداع، حــيــث إن أقــل 
ــه اســـتـــعـــداد لــكــتــابــة  ــد فــيــنــا لـــديـ ــ واحــ
ــراج فيلم، كما للغناء  سيناريو وإخــ
والتلحين وغــيــرهــمــا، لكننا ال نملك 
الشجاعة الكافية، ونحتاج لمسؤول 

يحتضن هذه الكفاءات«.

 أفكار التجديد

 عــلــى إشــكــالــيــة تــراجــع حركة 
ً
وردا

ــتـــرويـــح الــســيــاحــي الــتــي  الــتــرفــيــه والـ
عاشتها الكويت بالتزامن مع افتتاح 
 
ً
المدينة الترفيهية وبناء 472 شاليها
في جزيرة فيلكا وصالة التزلج على 
الجليد ومــشــروع الــواجــهــة البحرية، 
أضـــف إلـــى افــتــتــاح مــنــطــقــة الــخــيــران، 
رت اإلعامية عبدالله على تلك  تحسَّ
الحقبة التي »شهدت نهضة سياحية 
حقيقية، تبعتها نهضة اجتماعية. 
فقد كانت تلك الشاليهات حتى تاريخ 
 لـــلـــعـــائـــات، غـــيـــر أن 

ً
الــــغــــزو مــتــنــفــســا

. لذلك، 
ً
جزيرة فيلكا باتت اليوم خرابا

نــنــاشــدهــم إن كنتم ال تــريــدون إقــامــة 
الجديد، فعلى األقــل أعــيــدوا السابق، 
ورمـــمـــوا مــا تــبــقــى، لــكــن ال حــيــاة لمن 
ــانـــت الـــحـــكـــومـــة خــلــف  تــــنــــادي. لـــقـــد كـ
هذه األعمال واإلنــجــازات، لكن عندما 
ضعفت وتراجعت أصبحنا ال نــدري 
 هو صاحبنا، واليوم باتت المسألة 

ْ
َمن

بحاجة لمقاول ومناقصات، ال تساهم 
إال في تعطيل المشاريع، مشكلتنا في 

 يقف خلفه«. 
ْ
اتخاذ القرار وَمن

وتــابــعــت: »نــحــن بــحــاجــة لداعمين 
ألفكارنا، وهــذه معاناة على مختلف 
األصــــعــــدة، ولـــيـــس فــقــط فـــي الــمــجــال 
الفني والثقافي، حيث إن مستشفياتنا 
ومدارسنا تئن. فهل تستحق الكويت 
ــا أن مــــســــرح الــمــعــاهــد  ــمـ كــــل ذلـــــــك؟ كـ
الخاصة الــذي كــان يحتضن األعمال 
المسرحية والحفات المبهرة، تدمع 
العين عند رؤية ما وصل إليه اليوم من 
خراب. معاهد النور واألمل مصيرها 
ــراب. لــقــد تــأخــرنــا عــلــى مختلف  ــخــ الــ
المستويات، ووصلنا إلى هذا الدرك، 
ألننا افتقدنا صاحب الدور الحقيقي. 
لقد أصبحنا بحاجة إلــى دفعة قوية 

ــرار وال يــخــافــون  ــ ــقـ ــ مـــمـــن يـــمـــلـــكـــون الـ
ويضعون الكويت فوق كل اعتبار«.

وقــــالــــت عـــبـــدالـــلـــه: »ال أنــــســــى يـــوم 
افــتــتــاح الــجــزيــرة الــخــضــراء وجــهــود 
المهندس الراحل محمد السنعوسي 
الـــذي قدمها على شكل وردة كبيرة، 
افتتحها الــمــغــفــور لــه األمــيــر الــراحــل 
الشيخ جابر األحمد. كانت افتتاحية 
غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة تـــحـــولـــت إلـــــى حــديــث 
ــدى الـــحـــديـــث عـــن بــرامــج  ــ الـــســـاعـــة. ولـ
الترويح السياحي، نترحم على صالح 
شهاب، الذي كان رجل المرحلة، بحيث 
دأب على استقطاب السياح األجانب، 
ــة الــشــعــبــيــة  ــافـ ــقـ ــثـ ــلـــى الـ الطــــاعــــهــــم عـ
البسيطة، وكان يضع جدواًل في مكتبه 
بــوزارة اإلعــام يوزع من خاله الفرق 
الشعبية في الحدائق العامة، ما ساهم 
فــي تــعــريــف أبــنــاء مجتمعنا بــالــفــرق 
والــفــنــون الــشــعــبــيــة الــمــخــتــلــفــة. كانت 
ثقافة فنية سابقة لزمنها. أما اليوم، 
فالحدائق أصبحت عبارة عن حشيش 
يابس وشجر ونخيل يتطلع للخالق 

عله يرأف به«.
ــول: »نــــتــــألــــم عــلــى  ــ ــقـ ــ ــالـ ــ ــتــــمــــت بـ وخــ
الماضي الجميل، حيث كانت تفرحنا 
ــاء عــلــى بــســاطــتــهــا، مـــن حفلة  ــيــ األشــ
لعبدالحليم حــافــظ، ومــشــاهــدة فيلم 
سينمائي، فيما نقف اليوم أمام تحدٍّ 
أساسي إلعادة الزخم وإشباع تطلعات 
الــجــيــل الـــجـــديـــد، بــمــا يــحــفــظ الــقــديــم 

ويواكب العصر«.

إنجازات استثنائية 

من جهتها، حاورت اإلعامية نيفين 
أبــوالفــي، الفنان جاسم النبهان، أحد 
رواد فرقة المسرح الشعبي وصاحب 
األعــمــال الفنية المتميزة، مستذكرة 
كيف »كانت الكويت في السبعينيات 
منارة للفن والموسيقى على مسرح 
األنــــدلــــس، الـــــذي وقــــف عــلــى خشبته 
ــة الــــفــــن فـــــي الـــــوطـــــن الـــعـــربـــي  ــقـ ــالـ ــمـ عـ
والـــعـــالـــم، فـــي زمـــن تــخــطــت إنــجــازاتــه 
حدود المعقول، ولم يسبقنا إليه أحد 
في محيطنا الذي طالما طبع ببيئات 

مغلقة«.

مجتمع يتقبل اآلخر

وإذ أشادت أبوالفي بمعهد الفنون 
الــمــســرحــيــة الـــذي كـــان األول بمنطقة 
الخليج، وتــخــرج فيه كبار رواد الفن 

وانطلقوا نحو العالمية، استعرضت 
 
ً
 نـــادرا

ً
اإلعــامــيــة أمــل عبدالله مشهدا

كيف كــانــوا يــرتــدون »أفــخــم مابسهم 
ــد الــــــذهــــــاب لــســيــنــمــا  ــنــ ــا عــ ــهــ ــلــ ــمــ وأجــ
األندلس، في داللة على ما كنا نحمله 
مــن احــتــرام ودهــشــة بــعــروض مسرح 
وسينما األندلس. لقد شهدت الكويت 
حينها نهضة، بل ثورة ثقافية وفنية، 
ومازالت الوجه األول واأليقونة التي 
يحتذى بها، رغــم كــل االنفتاح الفني 
ــــذي نــشــهــده الـــيـــوم في  أو الــثــقــافــي الـ
الدول المجاورة، والذي يشكل الفنان 
 
ً
 وجــانــبــا

ً
 أســـاســـيـــا

ً
الــكــويــتــي عــنــصــرا

 فيه«.
ً
مشرقا

ونوه الفنان والممثل جاسم النبهان 
بــجــهــود »لــــويــــاك« و»البــــــا« فـــي إحــيــاء 
 المسرحي، 

ً
المشهد الفني، وتحديدا

والذي »كنت شاهد عيان على تطوره 
. لقد واكبت الكثير 

ً
منذ سبعين عاما

مــن إنــجــازات اإلنــســان الكويتي خال 
فـــتـــرة الــســتــيــنــيــات والــســبــعــيــنــيــات، 
والـــذي كــان يطمح ألن تــكــون الكويت 
ــــي الـــفـــنـــون  ــارة بـــغـــايـــة الـــــروعـــــة فـ ــ ــنـ ــ مـ
واآلداب والــشــبــاب والــريــاضــة وشتى 
الـــمـــجـــاالت، وبــلــوغــهــا مــصــاف الـــدول 
العربية واألجنبية. لم يكن هناك من 
رافــــض لــهــذه الــفــكــرة فــي ذلـــك الــوقــت، 
رغــم وجـــود بعض المتعصبين. كان 
المجتمع الكويتي يتقبل ثقافة اآلخر، 
فقد بني على الحب والتعاون والتكافل 
والتواصل مع اآلخر عن طريق البحر، 
لكن لأسف نفقد اليوم هذا االتصال 
والتواصل. كان حينها البحار البسيط 
يتاقى بثقافات وحــضــارات وأديـــان 
مختلفة في آسيا وغيرها، وذلك قبل 

بروز وسائل اإلعام التقليدي«. 

مكتبة األندلس

وأردف: »الحرية هي التي سمحت 
للفنان المسرحي والمطرب والملحن 
ــى مــــصــــاف الـــعـــالـــمـــيـــة،  ــ ــل إلــ ـــأن يـــصـ ــ بـ
وخلفهم إنــســان يمتلك رؤيـــة بعيدة 
المدى ومسؤول مؤمن وواثق بقدرات 
األفراد. كل تلك العناصر ساهمت في 
تحقيق العطاءات واإلنجازات، بحيث 
حــافــظــنــا حــيــنــهــا عــلــى األســـاســـيـــات، 
ومنها المسرح المدرسي ونشاطاته، 
ودوره فـــي تــوجــيــه الــطــلــبــة عــلــى يد 
أساتذة متمرسين، أضف إلى المكتبة 
الــمــدرســيــة، وأهــمــيــتــهــا فـــي الــتــوعــيــة 
والتثقيف، حيث إن أول رواية قرأتها 

كانت من مكتبة المدرسة، وكنا نتداول 
 عن أن 

ً
أسماء الروايات والكتب، فضا

سينما األنــدلــس، بحد ذاتــهــا، ليست 
 لعرض األفام فحسب، بل للثقافة 

ً
دارا

، حيث كــانــت تضم مكتبة من 
ً
عــمــومــا

أروع وأفضل المكتبات«. 
وأشـــار النبهان إلــى أن »الجمهور 
الكويتي كان يتقبل األعمال المسرحية، 
وكــنــا نــعــيــش حــالــة انــفــتــاح اســتــمــرت 
حــتــى عـــام 1979. كــمــا كـــان هــنــاك إلــى 
جانب سينما األندلس، كل من سينما 
حولي الصيفي، وسينما الشرقية وما 

آلت إليه اليوم«.
وعن ارتباط الفن باإلنسان الكويتي 
مــن خــال األهــازيــج البسيطة، واألثــر 
الكبير لفيلَمي »بس يا بحر« و»عرس 
ــل السبعينيات، رغــم  الـــزيـــن« فــي أوائــ
صعوبة التصوير واإلنتاج والعرض 
حينذاك، تحدث النبهان عن معاصرته 
: »لقد شارك أعضاء من 

ً
الفيلمين، قائا

فرقة المسرح الشعبي في فيلم )بس يا 
بحر(، بينهم الممثل الراحل عبدالعزيز 
المسعود. ولم نكن لنشهد هذه األعمال 
لوال وجود مسؤولين مثقفين، واعين 
وداعمين، كالشيخ الراحل جابر العلي، 
والمخرج والمؤلف السينمائي خالد 
الصديق، وباقي المسؤولين حينذاك 
في وزارة اإلعام وباقي وزارات الدولة، 
الذين وقفوا وقفة ال ننساها كفناني 

مسرح وتلفزيون وسينما«.
وحـــــــول ضــــــــرورة إنــــتــــاج مــســلــســل 
أو مــســلــســات تـــعـــرض االنـــفـــتـــاح في 
الكويت، قال النبهان: »أنتجنا الكثير 
مــن األعــمــال عــن تــلــك الــحــقــبــة، آخــرهــا 
مــســلــســل )ســمــا عـــالـــيـــة(، الــــذي تــطــرق 
إلــى مرحلة مهمة وإلــى حرية المرأة، 
لكن لأسف لم يعرض على تلفزيون 
الكويت، والسبب أننا نتكلم عن الراحل 
 
ً
، علما

ً
أحمد الربعي، الذي أصبح وزيرا

بأن اختاف الرأي ال يفسد للود قضية. 
كما أن الفيلم عبارة عن بانورما كاملة 
لتطور الكويت، والتطور ال نعني به 
، إنما عبر اإلنــســان الكويتي 

ً
عمرانيا

الــذي أســس البلد، والـــذي كــان يتمتع 
ــن، واكــتــســب  ــيــ بــثــقــافــة اآلخــــريــــن األولــ
خبرتهم، وبنى مستقبل هذا المجتمع. 
ــان ذلـــك اإلنـــســـان مــن دون شــهــادات  كـ
تعليمية، لكنه تحلى بشهادة اإليمان 

والعمل كأولوية«.
ورأى أن »الـــكـــويـــت تــمــلــك أغــنــيــاء 
بالعقول والمفكرين على المستوى 
الثقافي، من سينما ومسرح ودرامــا. 
فـــقـــد حـــصـــل مـــبـــدعـــونـــا عـــلـــى جـــوائـــز 
عالمية عديدة، لكنهم يواجهون حجر 
عثرة. كما أن تنافس المسارح األهلية 
ــة بــالــكــويــت ســاهــم فـــي ارتــقــاء  ــعـ األربـ
العمل المسرحي، وفــي نيلنا العديد 
 أننا قدمنا ما 

ً
من الجوائز، خصوصا

لم يقدم للكتاب في بادهم، كمسرحية 
)مــغــامــرة رأس الــمــمــلــوك( عـــام 1975، 
والـــتـــي مــنــع عــرضــهــا فـــي بــلــد كــاتــب 
المسرحية، الــراحــل سعدالله ونــوس، 
 لوجود 

ً
فيما عرضت بالكويت، نظرا

مساحة من الحرية، وكذلك كانت حال 
األفام. فقد نجح الكويتي في استغال 
هذه المساحة واإلبداع فيها. ونتطلع 
اليوم الستعادة ذلك الحيز من الحرية، 
كما إلحياء فترة السبعينيات والبدء 
من جديد، وقادرون على ذلك من خال 
مــركــز الــشــيــخ جــابــر األحــمــد الثقافي 
ومركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي«.
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االنفتاح الثقافي في »السبعينيات« جعل الكويت »عروس الخليج«
»البا« و»أجيال« تواصالن االحتفاء بذاكرة األندلس في حلقة حوارية ثالثة

فتوح الداللى تلقي كلمة في افتتاح الحلقة 

نحو مستقبل يضاهي جمالية الماضي
تمحور نقاش الحاضرين حول »الشجاعة التي 
 
ً
تميز بها المواطن الكويتي عندما افتتح محا

لبيع أشرطة األفام السينمائية، وفي البيوت التي 
كانت تعرض األفام داخل األحــواش، من منطلق 
 من 

ً
ا إيمانهم وثقتهم بأن هذه األعمال تشكل جزء

عملية تثقيف المجتمع، وكذلك الحركة المسرحية 
ــاد والــتــدريــب وتأسيس  ــ ومساهمتها فــي اإلرشـ
المسرح الشعبي والمحافظة على شباب المنطقة 
عبر إتاحة المجال أمامهم لممارسة العمل الفني، 

 وموسيقى«.
ً
 وعزفا

ً
كتابة وتمثيا

أما الكاتبة دلع المفتي، فقالت: »قلبي يحترق 
على الكويت وعلى أوالدي الذين لم يروا ما رأيته 
في الكويت. أحزن عند حديثي عما كانت تختزنه 
الكويت، وما باتت عليه اليوم. إنه ألمر مؤسف، 
حــيــث ال تــفــارقــنــا كلمة )كـــانـــت(، حــتــى إن أوالدي 
يستغربون ما كانت عليه الــبــاد«. وسألت: »إلى 
أين نحن ذاهبون؟ وما الحل إلعادة أمجاد الكويت 

القديمة؟!«.
واعتبرت د. شيخة الجاسم أن »التشدد الديني 
الذي سيطر على المشهد االجتماعي والسياسي 

واإلعامي في الكويت منذ نهاية السبعينيات لعب 
الدور األساسي في غياب الفرح واإلنتاج واإلبداع 
 ،

ً
الفني. فعلى سبيل المثال لم يعد )المالد( موجودا

 بــأنــه أحــد ألـــوان األنــاشــيــد والــغــنــاء الديني 
ً
علما

وجزء من الثقافة الكويتية«. 
وأبـــــدت مــشــاركــة أخــــرى رغــبــتــهــا فـــي »اإللـــمـــام 
بتاريخ الكويت القديم، من دون البقاء في دائرة 
التحسر على الواقع، فمن الضروري بناء مستقبل 

يضاهي جمالية تلك الحقبة«.

 »البا« تتصدى 
للهجمة 

الظالمية برؤية 
تنويرية

فتوح الداللي

 نتطلع 
الستعادة 

حيز الحرية 
و»األندلس« 

لم تكن مجرد 
دار للعرض 

السينمائي بل 
واجهة للثقافة

جاسم النبهان

 نحتاج 
لصاحب قرار 
جريء يضع 

الكويت فوق كل 
اعتبار

أمل عبدالله

 الكويت 
كانت »عروس 

الخليج« 
ومنارته 
المضيئة

حمزة عليان

»البا« تحظى بمقعد تراثي من سينما األندلس
مــهــا  تــخــلــل الــحــلــقــة الـــحـــواريـــة، مـــفـــاجـــأة قــدَّ
عيسى الصراف، وهي عبارة عن أحد المقاعد 
الخشبية التراثية من سينما األنــدلــس، حيث 
احتفظ بالعديد مــن مقتنيات السينما، بعد 

صدور قرار هدمها. 

واخــتــتــمــت الــحــلــقــة الــثــالــثــة بــفــيــديــو خــاص 
أعاد الحضور إلى فترة السبعينيات، من خال 
استعراض سلسلة احتفاالت موسيقية وفنية 

لكبار النجوم الكويتيين والعرب واألجانب. 
وعلى وقع أروع األنغام واأللحان، كانت جولة 

في ذاكرة الحاضرين، اختصرت شغفهم بتلك 
الفترة المليئة باألحداث، والتي ستكون محور 
الـــحـــوار فــي الـــنـــدوة الــرابــعــة الــمــقــبــلــة، بــعــنــوان 

»األندلس والكويت في السبعينيات«.

أمل عبدالله وجاسم النبهان

جانب من الحضور

https://www.aljarida.com/article/13299


فنانة مصرية ترفع شعار »بحبك يا حمار«!
ال • القاهرة – أحمد الجمَّ

ســارت فنانة تشكيلية مصرية 
على درب عشاق الحمير في األدب 
العالمي، وقــررت أن يكون الحمار 
هو بطل أحــدث معارضها الفنية، 
مـــبـــررة ذلـــك بــحــبــهــا الــشــديــد لــهــذا 
ال أسية«  الحيوان، ألنه طيب و»حمَّ

.
ً
ومظلوم دائما

وتـــــحـــــتـــــفـــــي مـــــــريـــــــم حــــتــــحــــوت 
 في معرضها الجديد 

ً
بالحمار فنيا

)تــنــويــعــات عــلــى الـــحـــمـــار(، الــمــقــام 
 في »غاليري ديمي« بضاحية 

ً
حاليا

الــزمــالــك بالقاهرة، ويستمر حتى 
23 الجاري.

وحــول سبب اختيارها الحمار 

 لمعرضها، قالت 
ً
 رئيسا

ً
موضوعا

حتحوت، إن هــذا أكثر ســؤال ُوجه 
إليها في مسيرتها الفنية، مبررة 
السبب بأن الحمار حيوان مسكين 
مــظــلــوم وصــبــور ومــطــيــع، كــمــا أنــه 
، ومــن 

ً
ــّي لــصــاحــبــه، وذكــــي جــــدا وفــ

هــذا المنطلق فإنها تحبه وتحب 
أن ترسمه.

ويحتل الحمار مكانة كبيرة في 
األدب العالمي، فقد استخدم أدباء 
ــمـــادة إللــقــاء  ــذا الـــحـــيـــوان كـ ـــر هــ

ُ
ــث ُكـ

موعظة أخالقية أو حكمة فلسفية 
 في 

ً
 مؤثرا

ً
على اإلنسان، وحل بطال

الــعــديــد مــن األعـــمـــال األدبـــيـــة التي 
حققت أصداًء عالمية.

وُيــعــد الكاتب المصري الــراحــل 

توفيق الحكيم أشهر األدباء العرب 
الذين أظهروا إعجابهم بالحمير، 
ويوصف بأنه األب الروحي لُكتاب 
الحمير في األدب العربي المعاصر.
وفي األدب العالمي ليس هناك 
أشهر من رواية »مزرعة الحيوان«، 
ــــورج  ــتــــخــــدم مـــؤلـــفـــهـــا جـ ــي اســ ــتــ الــ
أورويل، شخصيات كثيرة، ورصد 
طباعها المختلفة التي نصادفها 
فــي حياتنا الــيــومــيــة، ومـــن بينهم 

بنيامين، ذلك الحمار الحكيم.
ُيذكر أن مريم حتحوت، الحاصلة 
على بكالوريوس الفنون الجميلة 
 
ً
 فرديا

ً
عام 2002، أقامت 20 معرضا

في مصر، ومعارض فردية في دول 
من األعمال المعروضةأوروبية.

عيسى دشتي: الطوابع توثيق مهم لتاريخ الدولة
يعرض مجموعة نادرة في مهرجان »كتارا الدولي«

• فضة المعيلي
ضــــــــــمــــــــــن الــــــــفــــــــعــــــــالــــــــيــــــــات 
الثالثة  المصاحبة للنسخة 
مـــن مـــهـــرجـــان كـــتـــارا الـــدولـــي 
للخيل العربية من 1 إلى 11 
الـــجـــاري، شـــارك هـــاوي جمع 
الطوابع والباحث في تاريخ 
الــبــريــد والـــطـــوابـــع الــكــويــتــيــة 
عيسى دشتي، وهــاوي جمع 
الـــــطـــــوابـــــع د. عـــبـــدالـــرحـــمـــن 
الــفــيــفــي فـــي مـــعـــرض مــتــحــف 
الطوابع العربي بالمؤسسة 
العامة للحي الثقافي )كتارا(، 
الذي أقيم تحت رعاية الشيخ 

تميم بن حمد أمير قطر.
ــة دشـــتـــي  ــاركــ ــــت مــــشــ ــانـ ــ وكـ
والــــفــــيــــفــــي بــمــجــمــوعــتــيــهــمــا 
ــع  ــوابــ ــطــ ــن الــ ــ ــتــــيــــن مــ الــــخــــاصــ
والــبــطــاقــات الــبــريــديــة، والتي 
ــــوَع  ــــوضـ  ومـ

َ
ــعــــرض تـــــاريـــــخ تــ

الخيل العربي بشكل خاص، 
وتـــاريـــخ الــخــيــول بــالــطــوابــع 

، إذ تــمــت 
ً
الـــعـــالـــمـــيـــة عــــمــــومــــا

الــــمــــشــــاركــــة بـــأكـــثـــر مــــن 350 
ــة  ــديـ ــريـ مـــجـــمـــوعـــة طـــــوابـــــع بـ
تحمل مــوضــوع الخيل يبلغ 
 
ً
عــددهــا أكــثــر مــن 750 طابعا
. وكــــــــــان االفــــتــــتــــاح 

ً
بــــــريــــــديــــــا

بـــــحـــــضـــــور الــــــمــــــديــــــر الـــــعـــــام 
لـــلـــمـــؤســـســـة الــــعــــامــــة لــلــحــي 
الـــثـــقـــافـــي )كــــــتــــــارا( د. خـــالـــد 
الــســلــيــطــي، والـــشـــيـــخ فــيــصــل 

بن قاسم.

المتحف العربي

وقــال دشــتــي، إن مشاركته 
ــفـــي أتــــــت تــلــبــيــة  ــيـ ــفـ ــع د. الـ ــ مـ
ــة لـــهـــمـــا  ــ ــيـ ــ ــــصـ ــــخـ لـــــــــدعـــــــــوة شـ
لــلــمــشــاركــة بــمــجــمــوعــتــيــهــمــا 
الــخــاصــتــيــن بـــهـــذه الــفــعــالــيــة 
الـــدولـــيـــة الــمــهــمــة بنسختها 
الثالثة، والتي تقام بالدوحة. 
م شــكــره لــمــديــرة معرض  وقـــدَّ
الــمــتــحــف الـــعـــربـــي لــلــطــوابــع 

ــيــــرة الــمــهــنــدي  ــارا« أمــ ــ ــتـ ــ ـــ »كـ بــ
على تعاونها لمشاركتهما، 
وترحيبها وعملها الـــدؤوب 
والــجــهــد الــكــبــيــر الـــذي بذلته 
في سبيل إقامة هذا المعرض 

ونجاحه.
ـــن الـــعـــرض طــوابــع  وتـــضـــمَّ
ــاقــــات بـــريـــديـــة  بـــريـــديـــة وبــــطــ
خليجية تحمل صــور الخيل 

الــــعــــربــــي، بـــمـــا فـــيـــهـــا طـــوابـــع 
الــــكــــويــــت الــــتــــي صــــــــدرت فــي 

السنوات السابقة. 

دعم الهواية 

وأكــد دشتي أن إقامة مثل 
ــواء فــي  ــ ــذه الـــفـــعـــالـــيـــات، ســ ــ هـ
الخليج أو بدول العالم، دليل 
ــمـــؤســـســـات  ــام الـ ــمــ ــتــ عــــلــــى اهــ
الــثــقــافــيــة بــدعــم هـــوايـــة جمع 
الــطــوابــع، والتشجيع عليها، 
ــر الـــــجـــــانـــــب الــــثــــقــــافــــي  ــ ــشــ ــ ونــ
والــــتــــاريــــخــــي الــــــــذي تــحــمــلــه 
الطوابع، والتي تمثل وثائق 
وســـجـــالت، كــمــا أنـــهـــا أعــمــال 
ــي حــفــظ   فــ

ً
فـــنـــيـــة مـــهـــمـــة جــــــدا

وتــــوثــــيــــق تـــــاريـــــخ كـــــل دولـــــة 
تصدرها.

عيسى دشتي

إياد: »المتحف« عمل تربوي هادف بأسلوب غنائي
المسرحية استعراضية مليئة بالمغامرات واألكشن والمومياوات

أعرب الممثل والمخرج 
المسرحي رمضان إياد عن 

سعادته، لردود الفعل 
التي حققتها المسرحية 

االستعراضية »المتحف« 
خالل العروض الثالثة 

الماضية.

فضة المعيلي
ــــل والـــــمـــــخـــــرج  ــثـ ــ ــمـ ــ ــمـ ــ أكــــــــــد الـ
ــان إيـــــــاد، أن  الـــمـــســـرحـــي رمــــضــ
الــــمــــســــرحــــيــــة االســــتــــعــــراضــــيــــة 
لألطفال )المتحف( تقدم قصة 
جميلة تناقش قضايا متنوعة 
 إلــى 

ً
ــيـــق، مـــشـــيـــرا بـــأســـلـــوب رشـ

أن فــكــرة العمل للكاتب محمد 
إيــــاد، أمـــا الــقــصــة فــقــد أنــجــزهــا 
بــنــفــســه، والــتــألــيــف الــمــســرحــي 
للكاتب حمد داود، ومن إنتاج 
نواف الشرف ومحمد الخارجي، 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع شــــركــــة »ار اي 

كريتيف«. 
وقـــال إيـــاد، لـــ »الــجــريــدة«، إن 
الــمــســرحــيــة تـــتـــنـــاول أكـــثـــر من 
فكرة، لكن الفكرة الرئيسة هي 
ــتـــعـــدي عـــلـــى مــمــتــلــكــات  ــدم الـ ــ عـ
الـــــغـــــيـــــر، وخــــــاصــــــة فــــئــــة ذوي 
 ال 

ً
ا ــزء الــهــمــم، الــذيــن يمثلون جـ

يتجزأ من هــذا المجتمع، فهي 
تحمل رســالــة مهمة لــم يتطرق 
أحـــد لــهــا مــن قــبــل تــخــص ذوي 
ــثـــرة الــتــنــمــر عــلــيــهــم،  الــهــمــم وكـ
ــنـــاس   رؤيـــــــة بـــعـــض الـ

ً
وأيـــــضـــــا

لـــهـــم عـــلـــى أنــــهــــم فـــئـــة نـــاقـــصـــة، 
وبالتالي يستولون على بعض 
االمـــتـــيـــازات الـــتـــي يــســتــفــيــدون 

مــنــهــا، ســـــواء كـــانـــت مـــاديـــة أو 
معنوية.

أكثر من رسالة

وذكر أن المسرحية تتضمن 
بــعــض األفـــكـــار األخــــــرى، حيث 
ــنــــاء  الــــعــــديــــد مـــــن األحــــــــــــداث أثــ
رحلة ميكي وأصدقائه )بطوط 
ــنــــي(، تــتــضــمــن  ــيــ وبـــطـــوطـــة ومــ
أكثر من رسالة يمكن إيصالها 
ــــث عـــلـــى  ــحــ ــ ــا الــ ــهــ ــنــ لــــلــــطــــفــــل، مــ
الــتــعــاون، والــنــظــافــة والــثــقــافــة، 
ة  ــراء ــقــ ــالــ ــــالل الــــــتــــــزود بــ ــ مـــــن خـ
 عدم 

ً
والمعلومات العامة، وأيضا

التسرع في اتخاذ القرارات دون 
مشاورة اآلخرين.

ــاد أن مــســرحــيــة  ــ ــ وكــــشــــف إيـ
»المتحف« تعتمد على بطولة 
نخبة من الشباب الجدد أمثال: 
سعداوي، وعلي دشتي، ودعاء 
عبدالله، وحور القالف، وأحالم 
التميمي، وعبدالرزاق شعيبي، 
ويــوســف عــبــدالــرزاق، ويوسف 
ــــون بــعــض  ــاركـ ــ ــــشـ الــــعــــنــــزي، ويـ
الـــنـــجـــوم مـــثـــل الـــفـــنـــان شــعــبــان 

عباس »شعبوال«. 

وقال إن مسرحية »المتحف« 
ــال  ــ ــمــ ــ ــم األعــ ــ ــخــ ــ ــن أضــ ــ ــ ــد مـ ــ ــعــ ــ ــ

ُ
ت

الــمــســرحــيــة لــألطــفــال فــي هــذا 
 يستمتع 

ً
الــمــوســم، لكن أيــضــا

بها الكبير قبل الصغير، لما 
تــتــضــمــنــه مـــن أحـــــداث كــثــيــرة، 
وســـيـــنـــوغـــرافـــيـــا جـــمـــيـــلـــة مــن 
ناحية اإلضاءات، والديكور من 
تصميمه، وتنفيذ المهندس 
قاسم شليان، واألزياء تصميم 
نــاصــر الــيــوســفــي، واإلضـــــاءة 

تصميم صالح الفرحان. 

مغامرات وأكشن

ولــــــــفــــــــت إلـــــــــــــى أن هـــــنـــــاك 
 مــن الــعــائــالت 

ً
 كــبــيــرا

ً
إعــجــابــا

بـــالـــمـــســـرحـــيـــة، الـــتـــي تــجــســد 
المغامرات واألكشن لألطفال 
بنكهة بسيطة مــن الــدراكــوال 
والـــديـــنـــاصـــورات بــالــمــتــحــف، 
إضــافــة لبعض الــمــومــيــاوات، 
 أن الــمــســرحــيــة بشكل 

ً
مـــؤكـــدا

 لــألطــفــال، 
ً
عـــام ال تــمــثــل رعــبــا

وتــم عــرض ثالثة عــروض من 
أجـــمـــل الــــعــــروض الـــتـــي سبق 
ــا، حـــيـــث كــــــان هـــنـــاك  ــهــ عــــرضــ

ــن الــجــمــهــور  تـــفـــاعـــل كــبــيــر مــ
والصغار. 

وذكـــــــــر إيـــــــــاد أن مـــســـرحـــيـــة 
ــن بـــاقـــي  ــ الـــمـــتـــحـــف تـــخـــتـــلـــف عـ
الـــمـــســـرحـــيـــات األخـــــــــرى، حــيــث 
تــحــتــوي عــلــى أســلــوب تفاعلي 
مــبــاشــر مــع األطـــفـــال، مــن خــالل 

ــعــــض األلــــــــغــــــــاز فـــي  ــبــ ــم لــ ــهــ ــلــ حــ
المسرحية نفسها، فهي تمثل 
 
ً
 هــادفــا

ً
 مــســرحــيــا

ً
 تــربــويــا

ً
عــمــال

بــأســلــوب غــنــائــي اســتــعــراضــي 
يبرهن على أن القدرة الشبابية 
قــــادرة عــلــى إنــتــاج أعــمــال فنية 

للطفل بشكل محترف.

لقطتان من المسرحية

في رثاء العم الشاعر فاضل خلف
)2023-1927(

شعر: ندى السيد يوسف الرفاعي

 
ُ

 الـــمـــعـــالـــي، فـــاضـــل
َ

ــــف
َ
ــل ــــذي خــ ( الــ

ُ
ــــف ـ

َ
ــل ــ )خـ

)
ُ

ــــهــــا، يــــا )فــــاضــــل
َ
 ِســــرت

ُ
ِنــــعــــَم الـــمـــســـيـــرة

ــــــمــــــتــــــنــــــا فــــنــــفــــعــــتــــنــــا 
َّ
نـــــــــــا عــــــل

َ
ُأســـــــــــتـــــــــــاذ

ــل ــ ــابـ ــ ــنـ ــ  وسـ
ٌ
فـــــنـــــَمـــــْت بــــــُجــــــهــــــدَك روضـــــــــــــة

ــا  ــهــ ــ ــوَم ــلــ ــِت عــ ــ ــ ــويـ ــ ــ ــكـ ــ ــ  الـ
َ

ــــــنــــــَت أجــــــــيــــــــال
َّ
ُلــــــق

ــِم نـــــائـــــل ــ ــ
ِّ
ــل ــ ــعــ ــ ــمــ ــ ــ  ال

ِّ
ــنـــــــشُء مـــــــن كــــــــــف ــالـــــ فـــــ
ــارٍئ  ــ ــقـ ــ  كـ

َ
ـــ )الــــتــــيــــلــــجــــْي( بـــــــدأ الـــــحـــــيـــــاة ــ ُفــ

ــــــــــــمَّ أمــــــــســــــــَك بــــــــالــــــــيــــــــراِع يــــــحــــــاول
َ
مــــــــن ث

 شــــاعــــًرا 
َ
ــة ــابــ ــتــ ــكــ ــهــــوى الــ ــتــ ــا اســ ــ ــنـ ــ ــُبـ ــ ُوأديـ

ـــــــــــــم اســـــــــــــتـــــــــــــدارت لـــــــلـــــــمـــــــقـــــــاِل أنــــــــامــــــــل
ُ
ث

 لــــشــــبــــابــــنــــا 
ٌ
 قــــــصــــــصــــــيــــــة

ٌ
مـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة

!
ُ

 األحـــــــــــــــالَم وهـــــــــي جـــــــــــــداول
َ

مـــــــا أجـــــــمـــــــل
 بــــــــمــــــــعــــــــاهــــــــٍد لــــــــــــدراســــــــــــٍة 

ً
ـــــــــال

ِّ
ُُمـــــــــتـــــــــنـــــــــق

فـــي الـــشـــرِق أو فـــي الـــغـــرِب وهـــو ُمـــراســـل
 
ٌ
 يــــــــــــأٌس والـــــــجـــــــلـــــــوُس كـــــآبـــــة

ُ
ُفـــــالـــــجـــــهـــــل

ال يـــــرتـــــضـــــيـــــهـــــا طـــــــــامـــــــــٌح وُمـــــــنـــــــاضـــــــل
 
ٌ
 ثــــــقــــــافــــــة

َ
فـــــــــلـــــــــُه بـــــــــعـــــــــالـــــــــِم مـــــــبـــــــدعـــــــيـــــــن

!
ُ

ـــاول ــ ــعـ ــ  مــ
َ

ــدم الـــــجـــــبـــــال ــثـــــــري، وكــــــــم هــــــ ـــــ
ُ
ت

ــِة( كــــــان ســـعـــًيـــا ُمـــثـــمـــًرا  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ ــــي )الـ ُفـ
 رائـــــــــــــــــــــــــٌد ودالئـــــــــــــــــــــل

ٌ
يـــــــــهـــــــــديـــــــــه عـــــــــــقـــــــــــل

ــــوع إلـــــى الـــكـــويـــت وكـــــم لــهــا  ــــرجـ ُحـــتـــى الـ
 وهـــــــــو ُمـــــــواصـــــــل

َ
َم األبـــــــــحـــــــــاث قـــــــد قــــــــــــــدَّ

ــْع عـــــــــن بــــــــذلــــــــه وعــــــطــــــائــــــِه  ــ ــطــ ــ ــقــ ــ ــنــ ــ ُلـــــــــم يــ
ــل ــ ــاغـ ــ ــــشـ ــتـــضـــي والـ ــقـ  تـ

ُ
ة وكـــــــــذا الــــــــمــــــــروء

ُبـــــــــــــإذاعـــــــــــــة لــــــكــــــويــــــتــــــنــــــا قـــــــــــد أثـــــــــمـــــــــرْت 
ــل ــ ــاهـ ــ ــنـ ــ ــا الـ ــهــ ــيــ ــجــ ــرتــ عـــــــن مــــــخــــــرجــــــاٍت يــ

 بــــمــــحــــبــــٍة 
ً

ــُد ُمــــــــجــــــــلــــــــال ــ ــ ــيـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــفـ ــ ــ  الـ
َ

ُرحــــــــــــــــل
ــائـــل ــه -مـــــــع الـــــكـــــويـــــِت- فـــضـ ــيـ ــلـ ــكـــت عـ ــبـ فـ

ُفـــــــــي ذمــــــــــــــِة الـــــــــلـــــــــِه الــــــــكــــــــريــــــــِم ورحـــــــمـــــــٍة 
ــائــــــل ــقــــ  الـــــــلـــــــه وهـــــــــــو الــــ

ُ
تــــــــــرعــــــــــاُه عـــــــيـــــــن

ــُمـــهـــيـــمـــِن بـــالـــرضـــا  ــلـ ــا نــــفــــُس عــــــــودي لـ ــ ُيـ
فــــــــــاز الــــــــُمــــــــِجــــــــدُّ الـــــمـــــهـــــتـــــدي والـــــــــبـــــــــاذل

ــا ــ ــدرهـ ــ ــــصـ ــِه بـ ــ ــويــ ــ ــتــ ــ ــحــ ــ  أمٌّ تــ
ُ

فــــــــــــــــــاألرض
!

ُ
ـــــــَكـــــــم ســــقــــاهــــا فــــــي الــــــــزمــــــــاِن أوائــــــــــــل

َ
ول

 درِبـــــــنـــــــا 
ُ
ُبــــــــل هـــــــكـــــــذا الــــــدنــــــيــــــا مـــــــــفـــــــــازة

يـــــــغـــــــدو ويــــــمــــــضــــــي قــــــــــــــــادٌم أو راحـــــــــــل
لـــــــبـــــــريـــــــِة إذ قـــضـــى ا ُســـــبـــــحـــــانـــــه، ربُّ 

ــل ــ ــائـ ــ ــِة سـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــــس فـــــــي ُعـــــــــــــرِف الـ ــيـ ــ ال لـ
ــــدى  ــهـ ــ ـــــــَم الـ

َ
ــك الـــــــلـــــــُه يـــــــا عـــــــل ــيــ ــلــ ــــى عــ ــلـ ــ ُصـ

ــِل الـــــجـــــمـــــاِل شـــمـــائـــل ــ ــلــ ــ ــن ُحــ ــ ــَك مــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ وعـ
نــــــــــــورِه  ِة  ِعـــــــــــتـــــــــــر لـــــــبـــــــيـــــــِت  ا ِل  آ آلِل  ُوا

 مـــنـــاِهـــل
َ
ــي الـــعـــالـــمـــيـــن ــم فــ والــــصــــحــــِب هــ

قصيدة

»حملة اقرأ وتذوق« في معرض »القاهرة للكتاب«
ضمن األنشطة المخصصة 
لــألطــفــال فـــي مــعــرض الــقــاهــرة 
الدولي للكتاب الـــ 54، وبدعوة 
مـــن الــهــيــئــة الــمــصــريــة الــعــامــة 
للكتاب، أقامت الكاتبة الكويتية 
ــن الـــذي  ــركـ أمــــل الــــرنــــدي، فـــي الـ
ــــم شــخــصــيــة مــعــرض  حـــمـــل اسـ
كــتــاب الطفل الــكــاتــب المصري 
ــة تفاعلية  كــامــل كــيــالنــي، ورشـ
ــفــــال، فـــي إطــــار »حــمــلــة  مـــع األطــ
اقــرأ وتــذوق«، التي انطلقت في 
الكويت منذ شهرين، وتستمر 
ــارس 2023، تحت  ــ حــتــى 25 مـ
شــــعــــار »طـــعـــامـــك ســــر صــحــتــك 
وقــوتــك«، بالتعاون مع جمعية 
جــــــــود الــــخــــيــــريــــة والـــمـــجـــلـــس 
ــنــــون  ــفــ ــة والــ ــافـ ــقـ ــثـ ــلـ الــــوطــــنــــي لـ

واآلداب في الكويت.

المعالجة الغذائية

وتــســتــنــد الــحــمــلــة إلـــى قصة 
»طعام أمي اللذيذ«، التي توزع 
ــة،  عــلــى األطــــفــــال قــبــل كـــل ورشــ
وهـــــي مــــن تـــألـــيـــف كـــاتـــبـــة أدب 
الـــطـــفـــل والـــنـــاشـــطـــة فــــي مــجــال 

ثقافة الطفل ومديرة الحملة أمل 
الـــرنـــدي، إلـــى جــانــب المعالجة 
الـــغـــذائـــيـــة د. مـــي الــــهــــزاع الــتــي 
أسهمت فــي تصويب الناحية 
العلمية بالقصة، وهي صادرة 
ــــن جـــمـــعـــيـــة جــــــود الـــخـــيـــريـــة،  عـ
مـــع رســــوم جــمــيــلــة مـــن الــفــنــانــة 
ــجــــوب،  ــة مــــــنــــــال مــــحــ ــ ــدعـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ الـ
ــــت ضــــيــــفــــة الــــــورشــــــة  ــمــ ــ ــهــ ــ وأســ

اســتــشــاريــة الــتــغــذيــة العالجية 
المصرية د. ريهام الحبيبي في 
مبادرة جميلة منها، في إكمال 
دور الكاتبة بــالــورشــة، فتولت 
شــرح الناحية الطبية العلمية 

والغذائية في الكتاب.
مــن جانبها، أعــربــت الرندي 
عــن ســعــادتــهــا بــهــذه الــتــجــربــة، 
وقالت: »هذه الحملة موجهة إلى 

األطــفــال بعمر 8 إلـــى 11 سنة، 
بــهــدف تحفيزهم عــلــى تكوين 
عــادات غذائية صحية سليمة، 
بـــأســـلـــوب تــــربــــوي تــــوعــــوي، ال 

باإلمالء وممارسة السلطة«.
وعن محتوى القصة أضافت: 
»تــدور القصة حول رحلة يقوم 
بــهــا أطــفــال مــدرســة إلـــى خــارج 
ــــالد، ويـــخـــضـــعـــون خــاللــهــا  ــبـ ــ الـ
لنظام غذائي صحي، بصحبة 
طــبــيــبــة الــتــغــذيــة الــعــالجــيــة د. 
مي، ولنظام رياضي صارم من 
قائد الرحلة حازم، لكن األنشطة 
الممتعة، والطعام الطيب الذي 
تناولوه أثناء الرحلة، وأسلوب 
ــيـــة الـــلـــطـــيـــف، غــيــرت  األخـــصـــائـ
قناعاتهم، فتخلوا عن عاداتهم 
فـــي طــلــب الـــوجـــبـــات الــســريــعــة، 
وصاروا يتبعون أسلوب حياة 
صــحــيــة، فـــالـــعـــادات الــبــســيــطــة 
المفيدة قد تصنع تغييرا كبيرا 

في حياتنا«.

أمل الرندي

طارش لـ ةديرجلا●: الورش الفنية تصقل مواهب األطفال
• فضة المعيلي

أقــام المجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب ورشــــة بــعــنــوان »انـــســـج وارســـــم«، 
قدمتها الباحثة في مجال رســوم األطفال 
أمــانــي طــــارش، وشــــارك فــيــهــا شــريــحــة من 

.
ً
األطفال من سن 9 إلى 11 عاما

وقالت طارش، لـ »الجريدة«، إنه تم اختيار 
سن شريحة األطفال المشاركة في الورشة 
على اعتبار أن هذا العمر من السهل التعامل 
معه بسهولة، كما يمكن فهم أعمالهم الفنية 
بيسر، مؤكدة أن »هذه الورشة تعد األولى، 
وستعقبها ورش عمل أخرى متعددة، تمثل 
سلسلة يختلف فيها الــهــدف، فــي ظــل ما 

نعيشه مــن تطور وحــداثــة، وهــو مــا يحتم 
علينا التطرق للموروث الشعبي والثقافة 
الــمــجــتــمــعــيــة الــقــديــمــة، مـــع إضـــافـــة بعض 
النظريات العلمية الحديثة لتخرج لنا ثقافة 
جديدة تتيح الفرصة الكبرى في إيصالها 
لــألطــفــال، بــهــدف اســتــفــادتــهــم منها بطرق 

مختلفة دون أن تفقد قيمتها األساسية«.

أساليب علمية

وذكرت طارش، أن هذا النوع من الورش 
 على توسيع 

ً
الفنية يساعد الطفل أيــضــا

مــــداركــــه وتـــغـــذيـــة ذائـــقـــتـــه الــفــنــيــة وصــقــل 
مواهبه، بحيث ال تكون مقتصرة فقط على 

محيط األســرة أو المدرسة، وإنما ينطلق 
فـــي مــجــتــمــع أكــثــر ســعــة عــبــر الــتــعــامــل مع 
فئات عمرية مختلفة بطرق وأساليب علمية 

وفكرية مختلفة.
وتــقــدمــت بــالــشــكــر الــجــزيــل إلـــى مــديــري 
 أن لهم نظرة جميلة 

ً
المرسم الحر، خصوصا

ليست قاصرة على التعامل مع الفنانين، 
وإنــمــا تــشــمــل كــذلــك الــبــاحــثــيــن المهتمين 
بتطوير دائرة الفن، سواء للفنان البالغ أو 

الفنان الطفل.

طاقة إبداعية

من جانبها، أكــدت مسؤولة المرسم الحر 

ســـارة خــلــف، أن المرسم يــحــرص على إقامة 
 التي 

ً
الورش الفنية للكبار والصغار، خصوصا

تمكنهم من تحفيز طاقاتهم اإلبداعية، حتى 
تـــورق فــي المستقبل أســمــاء فنية المــعــة في 
عالم الفن، مضيفة أن الفن هو وسيلة جميلة 
تمكن األطفال من التعامل مع المساحة اللونية 

كوسيلة تعبيرية عن المشاعر.
وأشارت خلف إلى أن المرسم الحر نظم 
مــؤخــرا ورشـــة »الــعــمــارة والــفــن لــألطــفــال«، 
بالتعاون مع »هوم جينيوس جونيور« في 
المرسم الحر، وقدمتها المعمارية الشيخة 
سرى الصباح، وقد حققت الورشة نتائج 
مــرجــوة، واســتــفــادت منها شريحة كبيرة 

من األطفال.

طارش أثناء الورشة مع األطفال

رمضان إياد
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سلة أخبار

أصيب 13 فلسطينيًا، 3 منهم 
وصفت حالتهم بالحرجة، 
واعتقل آخرون، أمس، في 

عملية عسكرية جديدة نفذها 
الجيش اإلسرائيلي بحثًا عن 

مطلوبني له في مخيم عقبة جبر 
الواقع بمدينة أريحا في الضفة 

الغربية املحتلة. واقتحمت قوات 
الجيش اإلسرائيلي املخيم، 
حيث حاصرت أحد املنازل 
التي تحصن بها مسلحون 

فلسطينيون.
واعتقل الجيش اإلسرائيلي عددًا 
من الفلسطينيني قبل أن ينسحب 

من املكان، مخلفًا دمارًا كبيرًا 
في بعض املنازل بعد اشتباكات 

عنيفة مع املسلحني.

3 إصابات حرجة برصاص
 إسرائيلي في أريحا

حث بابا الفاتيكان فرنسيس، 
أمس، زعماء دولة جنوب 

السودان على بدء انطالقة 
جديدة للسالم، وتجنب املزيد 

من إراقة الدماء والعنف.
وأضاف فرنسيس، الذي بدأ 
زيارة إلى جوبا أمس األول: 

»ال مزيد من إراقة الدماء، وال 
مزيد من العنف. ال تتركوا 

شعبكم متعطشًا للسالم. اتركوا 
وقت الحرب وراءكم، ودعوا 
فجر السالم يبزغ!«. ووصف 

بابا الفاتيكان زيارته لجنوب 
السودان بأنها بمثابة »حج 

بهدف تحقيق املصالحة«.

البابا فرنسيس يدعو 
للسالم في جنوب السودان

كشف مسؤولون باكستانيون 
أن إسالم آباد ستطلب من 

زعيم حركة طالبان األفغانية 
هبة الله أخوندزاده الذي يدير 

أفغانستان، التوسط لدى مقاتلي 
»طالبان - باكستان« بعد االعتداء 

الذي استهدف مسجدًا للشرطة 
في مدينة بيشاور الباكستانية 

وأسفر عن مقتل نحو 100 
شخص. وحملت الشرطة 

الباكستانية مسؤولية الهجوم 
لـ »جماعة األحرار«، وهي فصيل 

أشد تطرفًا تابع لـ »طالبان - 
باكستان« التي نفت مسؤوليتها.

وقال مستشار رئيس الوزراء 
الباكستاني شهباز شريف، إنه 
سيتم إرسال وفود إلى طهران 

وكابول »ملطالبتهما بضمان عدم 
استخدام اإلرهابيني ألراضيهما 

ضد باكستان«.

باكستان تطلب وساطة 
أفغانية بعد تفجير المسجد

روسيا تهدد بحرق أوكرانيا كلها بالنووي إذا قصفت القرمروسيا تهدد بحرق أوكرانيا كلها بالنووي إذا قصفت القرم
• نائب روسي يثير احتمال إعالن الحرب مع واشنطن  • الفروف إلى العراق وتحذير أميركي لتركيا• نائب روسي يثير احتمال إعالن الحرب مع واشنطن  • الفروف إلى العراق وتحذير أميركي لتركيا

استبقت روسيا انضمام 
الصواريخ األميركية البعيدة 
المدى إلى الصراع المحتدم 

على حدودها، وهددت بحرق 
كل أوكرانيا بجميع أنواع 

األسلحة، بما فيها النووية، في 
حال أقدمت على الهجوم على 

شبه جزيرة القرم.

ــا  ــيــ ــرانــ ــيــــس أوكــ ــع تـــلـــقـــي رئــ ــ مـ
 
ً
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي وعــــودا
بــالــحــصــول عــلــى أســلــحــة غربية 
طــويــلــة الــمــدى، وإعــالنــه تشكيل 
 ،

ً
ــا ــرقــ ــة لـــلـــتـــقـــدم شــ ــاصــ ــة خــ ــ ــويـ ــ ألـ

توعدت روسيا أمس، برد سريع 
وصارم، وبجميع أنواع األسلحة، 
ــــي حـــال  ــة، فـ ــ ــوويـ ــ ــنـ ــ بـــمـــا فـــيـــهـــا الـ
 
ً
مــهــاجــمــة أراضــيــهــا وخــصــوصــا

القرم، التي ضمتها عام 2014.
وقال نائب رئيس مجلس األمن 
الروسي دميتري مدفيديف: »في 
حــال شن ضربات أوكرانية على 
القرم فلن تكون هناك مفاوضات، 
ولــن تــكــون هــنــاك ســوى ضربات 
ــيــــا  ــــل أوكــــرانــ ــقــــط، كـ انـــتـــقـــامـــيـــة فــ
ــم كــيــيــف  ــكــ ــيـــة تــــحــــت حــ ــقـ ــبـ ــتـ الـــمـ
: »ردنــا يمكن 

ً
ستحترق«، مضيفا

أن يكون بكل الــوســائــل. لقد قال 
هــذا بالتأكيد رئيسنا فالديمير 

بوتين«.
وأوضح مدفيديف أن روسيا ال 
 
ً
تضع لنفسها أي قيود، واعتمادا

عــلــى طــبــيــعــة الــتــهــديــدات، »فــهــي 
ــدام جــمــيــع  ــ ــخــ ــ ــتــ ــ ــعــــدة الســ ــتــ مــــســ
 لوثائقنا 

ً
أنــــواع األســلــحــة. وفــقــا

العقائدية، بما في ذلك أساسيات 
الردع النووي. ويمكنني أن أؤكد 
لكم أن اإلجــابــة ستكون سريعة 
 
ً
ــة«، مــضــيــفــا ــعــ ــنــ ــقــ ــة ومــ ــ ــارمــ ــ وصــ
ــانـــت واشـــنـــطـــن تــريــد  ــه »إذا كـ ــ أنـ

 إنــهــاء الــحــرب التي أثارتها 
ً
حقا

بــنــفــســهــا فــبــإمــكــانــهــا فـــعـــل ذلـــك 
بــــإشــــارة إصـــبـــع، وأمـــــر أتــبــاعــهــا 
المخدرين بالجلوس على طاولة 
الــمــفــاوضــات، إال أن كــبــار الــســن 
ــة وصــــقــــور  ــيــ ــركــ ــيــ بـــــــــــــاإلدارة األمــ
ــيــــســــوا مــهــتــمــيــن  ــغــــرس لــ ــونــ ــكــ الــ
ببساطة بإنهاء األعمال العدائية 

في أوكرانيا«.
ــة  ــ ــنـ ــ ــــجـ ــلـ ــ وشـــــــــــــــــدد رئـــــــــيـــــــــس الـ
الــتــشــريــعــيــة فــــي بـــرلـــمـــان الـــقـــرم 
ســـيـــرغـــي تــــروفــــيــــمــــوف عـــلـــى أن 
أي مــحــاولــة مــن كــيــيــف للهجوم 
على شبه الجزيرة سيتبعها رد 
عــســكــري روســــي، لــن تتمكن من 
الــتــعــامــل مــعــه، أو إعــــادة تجميع 
 
ً
وترتيب صفوفها بــعــده، مــؤكــدا
أن الــــقــــرم مــحــمــيــة بـــشـــكـــل جــيــد 

ألهميتها بالنسبة إلى روسيا.
ــــي مــجــلــس  ــائــــب فـ ــنــ وذهـــــــب الــ
الدوما ميخائيل شيريميت إلى 
أبعد من ذلك باعتباره أن ضرب 
ــرم بـــالـــصـــواريـــخ األمـــيـــركـــيـــة  ــقــ الــ
بمنزلة إعالن حرب من الواليات 
 أن »الوقت حان 

ً
المتحدة، مبينا

لــيــدرك السياسيون األميركيون 
ــبـــل فـــــــوات األوان  الـــمـــؤســـفـــون قـ
أن الــنــكــات مـــع روســـيـــا وصــخــب 
السيوف ستنتهي بشكل سيئ«. 
ووفـــق شيريميت، فــإن جميع 
أعمال الجيش األوكراني تشرف 

ــدار  عــلــيــهــا واشـــنـــطـــن، ويـــتـــم إصــ
األوامـــر منها، ويتم إطــالق النار 
مــن األسلحة األميركية الــمــوردة 
لــه، و»فــي حالة حــدوث استفزاز، 
فستكون سلطات كييف والقيمون 
عــلــيــهــا فــــي الــــخــــارج مــســؤولــيــن 

بالكامل«.
ــدد  ــ وفـــــــــــي وقـــــــــــت ســــــــابــــــــق، شــ
مـــســـتـــشـــار الـــرئـــيـــس األوكـــــرانـــــي 
ميخائيل بودوالك على أن كييف 
»ستستعيد شبه جزيرة القرم في 

.»
ً
وقت قصير جدا

ــلـــن الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال وزيـــر  وأعـ
الــداخــلــيــة إيــغــور كليمينكو بــدء 
تشكيل ألوية هجومية خاصة، من 
الجيش والشرطة وحرس الحدود 
األوكراني، »لالستيالء على شبه 
 
ً
جزيرة القرم ودونباس«، موضحا
ــلـــق عــلــيــه اســـم  أن الـــمـــشـــروع أطـ

»الحرس الهجومي«.

قنابل »البنتاغون«

 
ً
ــقـــى زيــلــيــنــســكــي وعـــــــودا ــلـ وتـ
بــالــحــصــول عــلــى أســلــحــة طويلة 
المدى في إطار مساعدة أميركية 
ــار  ــيـ ــلـ جــــــديــــــدة قـــيـــمـــتـــهـــا 2.2 مـ
دوالر، وأوضــــــح الـــنـــاطـــق بــاســم 
»الــبــنــتــاغــون« اللفتنانت غـــارون 
غـــــارن، أمــــس األول، أنــهــا تشمل 
 مدى 

ً
صواريخ قد تضاعف تقريبا

الضربات األوكرانية.
وبــــيــــن غــــــــارن أن الـــمـــســـاعـــدة 
ــنــــابــــل   قــ

ً
ــن خــــــصــــــوصــــــا ــمــ ــتــــضــ تــ

صغيرة من نوع GLSDB متصلة 
ــم إطــــالقــــهــــا مــن  ــتــ ـــخ يــ ــواريــ ــ ــــصـ بـ
األرض، ويــصــل مــداهــا إلـــى 150 
كلم، لكن »تسليم هذه القنابل لن 
يحصل قــبــل أشــهــر عـــدة« بسبب 
مـــواعـــيـــد اإلنـــــتـــــاج، وامـــتـــنـــع عــن 
تحديد عدد هذه القنابل »ألسباب 

أمنية«.
وقال الرئيس األوكراني: »كلما 
 وحركة 

ً
كان مدى أسلحتنا طويال

قواتنا أكبر انتهى عدوان روسيا 
الوحشي بسرعة، وإذا تسارعت 
ــة،  ــ ــحـ ــ ــلـ ــ ــيــــم األسـ ــلــ عــــمــــلــــيــــات تــــســ
ــدة الــــــمــــــدى، فــلــن  ــيــ ــعــ ــا بــ ــمــ ــيــ الســ
نكتفي بــاالنــكــفــاء مــن بــاخــمــوت، 
بــل سنباشر وضــع حــد الحتالل 
دونــبــاس«، التي تسيطر روسيا 

على قسم منها.
بــالــتــزامــن، أعــلــنــت بــاريــس أن 
فرنسا وإيطاليا ستمدان كييف 
في الربيع بمنظومة دفــاع أرض 
جـــو مــتــوســطــة الـــمـــدى مـــن طـــراز 
»مــــامــــبــــا«، لـــمـــســـاعـــدة أوكـــرانـــيـــا 
على »الدفاع عن نفسها في وجه 
هجمات المسّيرات والصواريخ 

والطائرات الروسية«.
وفــي حين دعــا المدعي العام 
األلــمــانــي بيتر فــرانــك إلــى إجــراء 

تحقيق دولــــي فــي ارتـــكـــاب قــادة 
روسيا جرائم حرب، وعد رئيس 
الــــــــــوزراء الـــبـــرتـــغـــالـــي أنــطــونــيــو 
كوستا بتزويد أوكرانيا بدبابات 
 
ً
»ليوبارد 2«، لكنه لم يحدد رقما

 لعددها.
ً
دقيقا

في هــذه األثــنــاء، أعلنت وزارة 
الــدفــاع الــروســيــة أمــس عـــودة 63 
، بــيــنــهــم أفــــــراد مـــن »فــئــة 

ً
ــا جـــنـــديـ

ــبــــادل  ــة تــ ــقـ ــفـ ــة«، فـــــي صـ ــ ــاسـ ــ ــــسـ حـ
لــــأســــرى تـــمـــت بــفــضــل وســـاطـــة 
اإلمـــــــــــارات، مـــوضـــحـــة أن جــمــيــع 
الـــعـــســـكـــريـــيـــن اآلن فــــي روســــيــــا، 
ــقــــون اإلحــــــاطــــــة الــنــفــســيــة  ــلــ ــتــ ويــ
 عــن 

ً
ــال والـــطـــبـــيـــة الــــــالزمــــــة، فــــضــ

ــة االتــــــصــــــال  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ ــم إمـ ــهــ ــنــــحــ مــ
باألقارب.

، قـــال مــكــتــب الــرئــيــس 
ً
والحـــقـــا

األوكراني إن كييف استعادت في 
إطــار صفقة تبادل لأسرى 116 
، اثنان منهم من الضباط، 

ً
عسكريا

والباقون جنود ورقــبــاء، إضافة 
إلــى اســتــعــادة جثتي متطوعين 
بـــريـــطـــانـــيـــيـــن، هـــمـــا كــريــســتــوفــر 
مــاثــيــو بــيــري وأنــــــدرو تــوبــيــاس 

ماثيو.

العراق وتركيا

ووســط المحاوالت األميركية 
لمنع روســيــا مــن االســتــفــادة من 

عالقتها الخارجية، يعتزم وزير 
الخارجية سيرغي الفروف زيارة 
بـــغـــداد عــلــى رأس وفــــد حــكــومــي 
ــن الــــشــــركــــات الـــروســـيـــة  وعــــــدد مــ
الــكــبــرى، يــلــتــقــي خــاللــهــا نظيره 
العراقي فؤاد حسين والرئاسات 

العراقية الثالث.
وبــحــســب مــصــدر مــســؤول في 
الخارجية العراقية، فإن »الفروف 
ســيــبــحــث مــلــف الـــطـــاقـــة والــنــفــط 
والغاز وعمل الشركات الروسية، 
 
ً
إضافة إلى ملف التسليح«، مشيرا
إلـــــى أن »هــــنــــاك إمـــكـــانـــيـــة لــعــقــد 
صفقات مختلفة خالل اجتماعاته 
مــع المسؤولين العراقيين، كما 
سيتوجه إلى كردستان لالجتماع 

مع قادة اإلقليم«.
فـــــــي الـــــمـــــقـــــابـــــل، حـــــــــذر كـــبـــيـــر 
مــســؤولــي الــعــقــوبــات فـــي وزارة 
الخزانة األميركية براين نيلسون 
تركيا من تصدير مواد كيماوية 
ورقــائــق دقيقة ومنتجات أخرى 
إلى روسيا، يمكن أن تستخدمها 
في مجهودها الحربي بأوكرانيا، 
 بــأن واشنطن قــد تتحرك 

ً
مــهــددا

لتطبيق القيود المفروضة حاليا، 
بــعــد تــحــذيــرات مــمــاثــلــة وجهها 

نيلسون إلى اإلمارات.
)عواصم - وكاالت(

األسرى األوكران بعد تحريرهم بوساطة اإلمارات أمس )رويترز(

إيران: زعيم »الحركة الخضراء« يطالب بدستور جديد
واشنطن تستهدف شركات صينية ساعدت »الحرس« على المراقبة وقمع االحتجاجات

فــي وقــت وضــعــت االحــتــجــاجــات الشعبية 
ــان الــجــمــهــوريــة اإلســـالمـــيـــة،  ــ ت أركــ

ّ
ــز ــ الـــتـــي هـ

مـــنـــذ ســبــتــمــبــر الـــمـــاضـــي، الـــنـــظـــام اإليــــرانــــي 
ــأن مــســتــقــبــلــه وكــيــفــيــة  أمـــــــام تــــحــــديــــات بــــشــ
إدارتـــــــه لــــأزمــــات االقـــتـــصـــاديـــة والــمــعــيــشــيــة 
الــتــي تشهدها الــبــالد، طــالــب زعــيــم »الحركة 
الــخــضــراء« اإليــرانــيــة، مير حسين مــوســوي، 

بوضع دستور جديد.
وقــال المعارض اإليــرانــي الــبــارز الخاضع 
لإلقامة الجبرية منذ عــام 2010، إن »تنفيذ 
الدستور بالكامل«، الذي تحدث عنه قبل 13 
 بوضع دستور 

ً
، مطالبا

ً
عاما، لم يعد كافيا

جديد »إلنــقــاذ إيـــران«. وأضــاف مــوســوي، في 
بيان أمــس، إن اإليرانيين مستعدون لتحّول 
جذري ترسم خطوطه األساسية الحركة التي 
ترفع شعار »المرأة، الحياة، الحرية«، في إشارة 
 للتظاهرات 

ً
إلــى الــشــعــار الـــذي بــات مــالصــقــا

التي اندلعت عقب وفاة الشابة مهسا أميني، 
بعد توقيفها مــن قبل شــرطــة اآلداب بسبب 

مخالفتها لقواعد ارتداء الحجاب اإللزامي.
في غضون ذلك، ذكر مسؤولون أميركيون، 
أمــــس، أن الــــواليــــات الــمــتــحــدة تــــدرس فــرض 
ــلـــى شــــركــــات الـــمـــراقـــبـــة  عـــقـــوبـــات جــــديــــدة عـ
الــصــيــنــيــة، بــســبــب تــعــامــلــهــا مــع قــــوات األمــن 

اإليرانية، إذ باتت طهران تعتمد بشكل متزايد 
على التكنولوجيا، لقمع االحتجاجات. وتجري 
السلطات األميركية مناقشات بشأن العقوبات، 
 لــلــمــســؤولــيــن، حــيــث ركـــزت عــلــى شركة 

ً
وفــقــا

تياندي تكنولوجي التي بيعت منتجاتها إلى 
»الحرس الثوري« اإليراني. وجاء غداة كشف 
السلطات اإليرانية عن تخطيطها الستخدام 
التقنيات الصينية الكتشاف ومعاقبة النساء 

اللواتي ال يرتدين الحجاب.
ــة  ــ ــركـ ــ فـــــــــي ســـــــيـــــــاق قـــــــــريـــــــــب، اتــــــهــــــمــــــت شـ
مايكروسوفت العمالقة للكمبيوتر، مجموعة 
مرتبطة بــإيــران ُيــطــلــق عليها اســـم »األرواح 
الــمــقــدســة« بــالــوقــوف وراء هــجــوم إلكتروني 
حديث على صحيفة شارلي إيبدو الفرنسية 
الـــســـاخـــرة، تـــم تــنــفــيــذه بــعــد مــســابــقــة رســـوم 
 
ً
كـــاريـــكـــاتـــوريـــة، نــظــمــتــهــا الــصــحــيــفــة دعـــمـــا

برت مهينة للمرشد األعلى 
ُ
لالحتجاجات، اعت

علي خامنئي.
ووفـــق »مــايــكــروســوفــت«، أعــلــنــت »األرواح 
المقدسة«، في أوائل يناير، أنها حصلت على 
البيانات الشخصّية ألكثر مــن 200 ألــف من 
مشتركي »شارلي إيبدو« وعمالئها، ونشرت 
عــّيــنــة مــنــهــا. وعــرضــت الــمــجــمــوعــة بــيــع تلك 
المعلومات الحساسة مقابل 340 ألف دوالر.

إلــى ذلــك، كشفت إذاعـــة فرنسا الدولية أن 
إسرائيل حــددت نحو 3 آالف هــدف عسكري 
داخل إيــران، مشيرة إلى أن حكومة بنيامين 
نتنياهو ترغب في تشكيل تحالف عسكري، 
ال سيما مــع الــقــوى الغربية، لــضــرب النظام 
اإليـــرانـــي الــــذي يــزيــد تــقــاربــه مــع روســيــا في 
حرب أوكرانيا. وجاء ذلك بالتزامن مع زيارة 
نتنياهو إلى باريس، ولقائه الرئيس إيمانويل 

ماكرون، أمس األول.
وأكد ماكرون ونتنياهو التعاون المشترك 
ضد تهّور إيران النووي، وأعربا عن رغبتهما 
في تعميق الشراكة االستراتيجية بين البلدين 
وتعزيز العالقات الثنائية في جميع المجاالت.
ووصـــف نتنياهو لــقــاء مــاكــرون بــأنــه من 
 عن أمله في أن تدرس 

ً
اته، معربا أفضل لقاء

الحكومة الفرنسية خطة إدراج اسم »الحرس 
الــــثــــوري« فـــي قــائــمــة الــمــنــظــمــات اإلرهـــابـــيـــة 

ووضعها على جدول األعمال.
ــقــــابــــل، اعـــتـــبـــر الـــمـــتـــحـــدث بـــاســـم  ــــي الــــمــ فـ
»الخارجية« اإليرانية، ناصر كنعاني، تصريح 
مـــاكـــرون عــقــب اجــتــمــاعــه مــع نــتــنــيــاهــو، بأنه 
»يـــضـــرب بــالــعــالقــات الــثــنــائــيــة بــيــن طــهــران 

وباريس«.
في غضون ذلك، جدد رئيس منظمة الطاقة 

الذّرية اإليرانية، محمد إسالمي، انتقاده لمدير 
العام للوكالة الدولية للطاقة الذّرية، رافائيل 
 أن »تغطية غروسي اإلعالمية 

ً
غروسي، زاعما

ــود خــرق  ــ ــول وجـ لــتــقــريــر مــفــتــش الـــوكـــالـــة حــ
ات االتفاق النووي في منشأة فوردو  بإجراء

لم تكن مهنية«.
وأمـــــس األول، قـــالـــت الــــواليــــات الــمــتــحــدة 
وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، في بيان مشترك، 
 للوكالة الدولية للطاقة الذّرية بشأن 

ً
إن تقريرا

النشاط النووي اإليراني أظهر تضارب طهران 
في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر 

انتشار األسلحة النووية.
إلـــــى ذلـــــــك، ذكـــــــرت 4 مــــصــــادر مــطــلــعــة أن 
شركات حكومية من إيــران وفنزويال ستبدأ 
 يــســتــغــرق 

ً
فــــي األســـابـــيـــع الــمــقــبــلــة تـــجـــديـــدا

100 يــوم ألكبر مجّمع للمصافي فــي الدولة 
الـــواقـــعـــة فـــي أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة الســتــعــادة 
قدرتها على تقطير الخام وإنهاء اعتمادها 
على تكنولوجيا المصافي األميركية. ويأتي 
ذلــك بالتزامن مع تأكيد الرئيس الفنزويلي 
نـــيـــكـــوالس مــــــــادورو خـــــالل اســتــقــبــالــه وزيــــر 
الخارجية اإليراني، حسين أمير عبداللهيان، 

ضرورة اإلسراع بخطط التعاون الثنائي.
خامنئي خالل حفل بمناسبة ارتداء مئات الفتيات للحجاب

مبادرة تعاون ثالثي بين اإلمارات وفرنسا والهند
أعلنت دول اإلمــارات وفرنسا والهند، أمس، تأسيس 
مبادرة تعاون ثالثي بينها، ووضع خريطة طريق لبدء 
تنفيذها. وذكرت وكالة األنباء اإلماراتية )وام( أن الدول 
الـ 3 أكدت في بيان مشترك، عقب اتصال هاتفي ثالثي 
جمع بين وزيــر الخارجية والتعاون الدولي اإلماراتي 
ــا  ــ ــد آل نــهــيــان، ووزيــــــرة أوروبـ ــ الــشــيــخ عــبــدالــلــه بـــن زايـ
والشؤون الخارجية في فرنسا كاثرين كولونا، ووزير 
الشؤون الخارجية الهندي سوبرامنيام جاي شانكار، أن 

المبادرة الثالثية ستكون بمنزلة منتدى لتعزيز ورسم 
وتنفيذ مشاريع التعاون في مجاالت عدة، منها الطاقة 

والتغير المناخي.
كما ستكون المبادرة بمنزلة منصة لتوسيع التعاون 
بين الــوكــاالت اإلنــمــائــيــة مــن الــبــلــدان الــثــالثــة فــي مجال 
المشاريع المستدامة، إضافة إلى تنظيم مجموعة من 
الفعاليات الثالثية المشتركة، في إطار رئاسة جمهورية 
الهند لمجموعة العشرين »G20«، واستضافة اإلمــارات 

مؤتمر األطراف »COP28« العام الجاري.
 بــمــنــزلــة منتدى 

ً
وســتــكــون الــمــبــادرة الــثــالثــيــة أيــضــا

ــم وتنفيذ مــشــاريــع الــتــعــاون فــي مــجــاالت  لتعزيز ورسـ
الــطــاقــة، مــع التركيز على الــطــاقــة الشمسية والــنــوويــة، 
كذلك مكافحة تغير المناخ وحماية التنوع البيولوجي، 
السيما في منطقة المحيط الهندي. ووفق البيان، فقد 
تم تأكيد أن الدفاع مجال للتعاون الوثيق بين البلدان 
الثالثة، وتم االتفاق على بذل الجهود لتعزيز التوافق، 

والتنمية واإلنتاج المشترك، مع البحث عن سبل لمزيد 
من التعاون والتدريب بين قوات الدفاع في الدول الثالث.

كــمــا ســيــتــم تــشــجــيــع تــطــويــر الـــتـــعـــاون الــثــالثــي بين 
المؤسسات األكاديمية والبحثية ذات العالقة، وتعزيز 
الجهود المبذولة لتشجيع مشاريع االبتكار المشترك 
ونقل التكنولوجيا وريادة األعمال، ولم يتضح ارتباط 
هذه المبادرة بمبادرة I2U2 التي تضم اإلمارات والهند 

وإسرائيل والواليات المتحدة.

https://www.aljarida.com/article/13292
https://www.aljarida.com/article/13278
https://www.aljarida.com/article/13280
https://www.aljarida.com/article/13306
https://www.aljarida.com/article/13305
https://www.aljarida.com/article/13303
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ــــي  ــربـ ــ ــعـ ــ يــــخــــتــــتــــم فـــــريـــــقـــــا الـ
والــــــســــــالــــــمــــــيــــــة لـــــــكـــــــرة الــــــقــــــدم 
اســـتـــعـــداداتـــهـــمـــا مـــســـاء الـــيـــوم 
للمواجهة المرتقبة التي تجمع 
 على اســتــاد جابر 

ً
بينهما غـــدا

الـــدولـــي عــنــد الــســادســة مــســاء، 
في المباراة النهائية لكأس ولي 
العهد، ورفعت األجهزة الفنية 
في الجانبين درجة االستعداد، 
 في التتويج باللقب الغالي، 

ً
أمال

ــيــــق الــــلــــقــــب األول فــي  ــقــ وتــــحــ
الموسم الحالي، من البطوالت 

الثالث الرسمية.
وال تشهد صفوف العربي أي 
غيابات مؤثرة، وسط استقرار 
على التوليفة األساسية بعودة 
ــزي إلــــــى وســـط  ــنــ ــعــ ســـلـــطـــان الــ
الــمــلــعــب، إلـــى جــانــب الــمــهــاجــم 
النيجيري ايــدو، الــذي استعاد 
لــيــاقــتــه الـــبـــدنـــيـــة، وكـــذلـــك بــات 
الــــمــــحــــتــــرف الــــتــــونــــســــي بـــســـام 
 للمشاركة من 

ً
الصرارفي جاهزا

على مقاعد البدالء، بعد أن ظهر 
في التدريبات األخيرة بصورة 

مميزة.
ويـــمـــلـــك الــــمــــدرب الــبــوســنــي 
روســـــــمـــــــيـــــــر قــــــنــــــاعــــــة كــــبــــيــــرة 
ــارك فــي  بــالــعــنــاصــر الـــتـــي تــــشــ
ــرة، وهــــو ما  ــيــ الـــمـــبـــاريـــات األخــ
يــحــصــر الــتــبــديــالت فــي أســمــاء 

محدودة.
عـــلـــى الـــجـــانـــب اآلخـــــــر، دخـــل 

الــســالــمــيــة فـــي مــعــســكــر مــغــلــق، 
وسط ارتفاع الحالة المعنوية 
لـــالعـــبـــيـــن، بـــعـــد أن مــنــحــتــهــم 
إدارة النادي المبالغ المتأخرة، 
وحــرص الجهاز الفني، بقيادة 
الـــمـــدرب مــحــمــد إبــراهــيــم، على 
اصطحاب الالعبين إلى معسكر 
 فــي الحصول على 

ً
مغلق، أمـــال

ــم، خــــالل  ــهــ ــنــ ــل مــ ــ ــــضـ ــز أفـ ــيــ ــركــ تــ
المباراة النهائية.

واستعاد السالمية خدمات 
ــواري جــمــعــة  ــ ــفــ ــ الـــمـــحـــتـــرف اإليــ
ســعــيــد، الــــذي غـــاب عـــن مــبــاراة 
الــســاحــل األخـــيـــرة فــي الــــدوري، 
بـــــــداعـــــــي اإليـــــــــقـــــــــاف، وحـــــــرص 
الـــجـــهـــاز اإلداري عــلــى تحفيز 
الالعبين، ومطالبتهم باستعادة 
مستواهم المميز، الذي غاب عن 

الفريق في الفترة األخيرة.

 
ً
الغانم: األندية ستجتمع قريبا

لبحث انتخابات االتحادات المقبلة
● جابر الشريفي

أكـــــد رئـــيـــس نــــــادي الــكــويــت 
خالد الغانم، أن األندية تستعد 
للتنسيق فيما بينها النتخابات 
االتــحــادات الرياضية المقبلة، 
 
ً
 قريبا

ً
 إلــى أن اجتماعا

ً
مشيرا

ــل هــذا  ســيــضــم األنــــديــــة مـــن أجــ
األمر، غير أن التوقيت لم يتحدد 

بعد.
وقــــال الـــغـــانـــم، إن االجــتــمــاع 
النتخابات االتــحــادات المقبلة 
هو تنظيم مسبق لطرح وجهات 
الـــنـــظـــر بـــيـــن رؤســـــــــاء األنــــديــــة 
وتبادل اآلراء من أجل التعاون 
بين األندية للخروج بمجالس 
إدارات اتحادات تكون على قدر 
المسؤولية في المرحلة المقبلة.
وكـــــــــشـــــــــف أن االجـــــــتـــــــمـــــــاع 
ــــع رؤســـــــــاء األنـــــديـــــة لــمــعــرفــة  مـ
مـــــالحـــــظـــــاتـــــهـــــم عــــــلــــــى إدارة 
االتــحــادات الحالية ونتائجها 
 
ً
خالل المرحلة الماضية، مؤكدا

أنـــــه عـــلـــى ضـــــوء ذلـــــك ســيــتــخــذ 

ــــي لـــضـــمـــان  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الــــــــقــــــــرار الـ
مصلحة الرياضة الكويتية.

وأشــــــــــــــار إلــــــــــى أن الــــعــــديــــد 
مــــــن األنــــــــديــــــــة، ومــــــــن ضــمــنــهــا 
ــادي الـــكـــويـــت، لـــديـــهـــا بــعــض  ــ نــ
الــمــالحــظــات عــلــى إدارة بعض 
االتـــحـــادات الــحــالــيــة، وستكون 
هناك محاسبة من  الجمعيات 

العمومية.

الفحيحيل يخطف »النصر« برباعية في الدوري »الممتاز«
● حازم ماهر

فــاز الفحيحيل على النصر 
بنتيجة 4-1 في المباراة التي 
جمعتهما أمس ضمن منافسات 
الــجــولــة الثانية عــشــرة لــدوري 
زين الممتاز لكرة القدم، ليرتفع 
رصيد الفائز إلى 15 نقطة في 
المركز السابع، ويتوقف رصيد 

الخاسر عند 14 نقطة. 
ــــوط األول مـــن  ـــشـــ ـــ ــد الـ ــ ــهـ ــ شـ
ــاء الـــعـــديـــد مــــن األحـــــــداث،  ــقـ ــلـ الـ
فــــفــــي الــــدقــــيــــقــــة 27 احـــتـــســـب 
الحكم عبدالله الــكــنــدري ركلة 
جــزاء للفحيحيل، بعد تعرض 
البرازيلي لويس فرناندو للشد 
مـــن مـــعـــاذ الـــظـــفـــيـــري، وانـــبـــرى 

للعبة بنجاح فواز الرشيدي.
ــق، طـــرد  ــ ــائــ ــ وبــــعــــد أربــــــــع دقــ
ــب الــنــصــر خــالــد  الـــكـــنـــدري العــ
شـــامـــان مـــبـــاشـــرة بــعــد تــعــديــه 
بالضرب على العب الفحيحيل 
نايف حميد، وذلك بعد العودة 
لتقنية حكم الفيديو المساعد.

ثم طرد الكندري العب النصر 

ــر الــعــجــمــي فــــي الــدقــيــقــة  نـــاصـ
42، بعد شده البرازيلي فيتور 
داســـيـــلـــفـــا »الــــمــــنــــفــــرد«، لــيــكــمــل 
العنابي اللقاء بتسعة العبين 

فقط!.
وفرض الفحيحيل سيطرته 
المطلقة عــلــى الــشــوط الــثــانــي، 
وأضـــــــــــاف مــــهــــاجــــمــــه يـــعـــقـــوب 
الـــــــطـــــــراروة الـــهـــدفـــيـــن الـــثـــانـــي 
والثالث في الدقيقتين 56 و58، 
ثم أحرز فرناندز الهدف الرابع 

في الدقيقة 65.
وقـــــلـــــص مــــحــــتــــرف الـــنـــصـــر 
الـــبـــرازيـــلـــي الــنــتــيــجــة بــالــهــدف 
الــــذي أحـــــرزه فـــي الــدقــيــقــة 83، 
لينتهي اللقاء بفوز الفحيحيل 

.1-4

مباراة متكافئة

إلى ذلك، يسدل اليوم الستار 
على منافسات الجولة الثانية 
عـــــشـــــرة، بــــمــــواجــــهــــة الــــجــــهــــراء 
والــتــضــامــن فـــي الــســاعــة 5:55 

على استاد مبارك العيار.

ومن المنتظر أن تأتي مباراة 
ـــ 16 نــقــطــة،  الـــجـــهـــراء الــثــالــث بـ
والتضامن الثامن بـ 13 نقطة 
 
ً
متكافئة بين الفريقين، بعيدا

عن ترتيبهما.

الــجــهــراء يــقــدم تــحــت قــيــادة 
مــــدربــــه الـــســـلـــوفـــيـــنـــي ســـانـــدي 
 وضعه في مركز 

ً
مستوى رائعا

متقدم، بعد صعوده إلى الدوري 
، والــفــوز اليوم 

ً
الممتاز مــجــددا

سيجعله يتساوى مع العربي 
في النقاط.

وال يــعــانــي الــفــريــق غيابات 
، كــــمــــا أنــــــــه لــم 

ً
ــا ــ ــيــ ــ ــ ــال ــ تـــــذكـــــر حــ

يتعاقد مع العبين جدد، سواء 

كــانــوا محليين أو محترفين، 
باستثناء القطري عبدالكريم 
حــســن، الـــذي فشلت مــحــاوالت 
قيده بسبب رفض نادي السد، 
بــحــجــة أن عــقــد الـــالعـــب مــــازال 
، لكن الفريق استعاد 

ً
مستمرا

العــبــيــه خــالــد صــبــاح وعــثــمــان 
الــشــمــري ويـــوســـف الــرشــيــدي، 
الــــذيــــن ســـيـــشـــاركـــون القـــتـــنـــاع 
ســانــدي بقدرتهم على إحــداث 

الفارق.
فــــــــــي الــــــــمــــــــقــــــــابــــــــل، يــــســــعــــى 
الــتــضــامــن، الـــذي قـــدم مستوى 
 أمـــام الــكــويــت فــي الـــدور 

ً
رائـــعـــا

ــر،  ــ ــيـ ــ ــو األمـ ــمــ ــــأس ســ ــكـ ــ األول لـ
ــركـــالت الــتــرجــيــح  وخـــســـارتـــه بـ
بعد الــتــعــادل 3-3، إلــى العودة 
بالنقاط الثالث، لعدم التراجع 

.
ً
في الترتيب مجددا

ــال  ــمــ ويـــــعـــــمـــــل الــــــــمــــــــدرب جــ
القبندي على إجراء تغيير فقط 
في التشكيل الذي خاض به لقاء 
الكويت، باالعتماد على المتألق 

يوسف العنيزان منذ البداية.

»اليرموك« يتوج ببطولة األندية العربية للكراتيه
تــــوج نـــــادي الـــيـــرمـــوك بلقب 
بطولة األندية العربية الخامسة 
للكراتيه للرجال والسيدات التي 
اختتمت يوم الجمعة وشهدت 
 والعبة 

ً
مشاركة نحو 150 العبا

 مــــن 8 دول 
ً
ــلـــوا 17 نـــــاديـــــا ــثـ مـ

عــربــيــة، واســـتـــمـــرت عــلــى مــدى 
يومين.

وجـــــــــاء فــــــــوز الـــــيـــــرمـــــوك فــي 
الـــبـــطـــولـــة الــــتــــي أقـــيـــمـــت عــلــى 
صالته وشملت ست مسابقات 
ــة بــعــد  ــيــ ــعــــراضــ ــتــ ــيـــة واســ ــالـ ــتـ قـ
إحــرازه أربــع ميداليات ذهبية، 
تـــاله مــواطــنــه الــكــويــت برصيد 
ــة  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ثــــــــــالث مــــــيــــــدالــــــيــــــات )ذهـ

وبرونزيتان(.
ــادي شـــبـــاب األهـــلـــي  ــ ــــل نــ وحـ
اإلمــــاراتــــي فـــي الــمــركــز الــثــالــث 
بعد نيله »ذهبية« و»برونزية«، 
ــل نـــــــــادي الـــنـــصـــر  ــ ــتـ ــ بـــيـــنـــمـــا احـ
ــة  ــة الـــرابـــعـ ــبـ ــمـــرتـ ــعــــودي الـ ــســ الــ

برصيد 4 ميداليات )فضيتان 
وبـــرونـــزيـــتـــان(، فـــي حــيــن حقق 
 
ً
 طــيــبــا

ً
ــاة إنــــــجــــــازا ــتــ ــفــ نــــــــادي الــ

 برصيد ثالث 
ً
بحلوله خامسا

ميداليات )فضية وبرونزيتان(.

وقال رئيس اللجنة المنظمة، 
ــيـــرمـــوك أحــمــد  رئـــيـــس نـــــادي الـ
الـــجـــاركـــي، إن الــبــطــولــة ظــهــرت 
بــمــســتــوى فــنــي عــــال فـــي فئتي 
الرجال والسيدات وسط تنافس 

قـــوي بــدلــيــل حــصــول 10 أنــديــة 
 
ً
على ميداليات متنوعة، مشيدا
بالنتائج الطيبة التي حققتها 
ــيــــة الســـيـــمـــا  ــتــ األنـــــــديـــــــة الــــكــــويــ
»الــــيــــرمــــوك« الــــــذي حـــقـــق أربــــع 

ميداليات ذهبية من أصل 6.
ــاركـــي الــالعــبــيــن   وهـــنـــأ الـــجـ
ــات عـــلـــى هــــــذا األداء  ــ ــبـ ــ ــــالعـ والـ
 أن الفوز باللقب 

ً
المميز، معتبرا

جاء نتيجة عمل وجهود كبيرة 

تــم التخطيط لها خــالل الفترة 
الماضية.

مــن جــانــبــه، أكـــد نــائــب مدير 
الهيئة العامة للرياضة لقطاع 
ــد  ــامــ ــلــــجــــمــــيــــع حــ الــــــريــــــاضــــــة لــ
ــم، فـــي تــصــريــح مــمــاثــل،  ــزيـ ــهـ الـ
حرص الهيئة على دعم جميع 
االتــــــــحــــــــادات فـــــي تـــنـــظـــيـــم أهــــم 
ــة والـــقـــاريـــة  ــيـ ــدولـ ــطـــوالت الـ ــبـ الـ

واإلقليمية.
ــا حققه  ــال الــهــزيــم إن »مــ ــ وقـ
العبو والعبات األندية الكويتية 
من مستويات الفتة ونجاحهم 
فــــــــي حـــــصـــــد عــــــــــدد كــــبــــيــــر مـــن 
الميداليات أمام نظرائهم العرب 
والمحترفين يؤكد أن الرياضة 
الــكــويــتــيــة تـــزخـــر بــالــمــواهــب«، 
 بنجاح نـــادي اليرموك 

ً
مــشــيــدا

في تنظيم البطولة.  
)كونا(

اتحاد التنس ينظم دورة دولية للمدربين
، في 

ً
ينظم االتحاد الكويتي للتنس حاليا

مقره بمجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي 
ــيـــة للتنس  لــلــتــنــس، دورة الـــمـــدربـــيـــن الـــدولـ
للمستوى األول، بـــإشـــراف االتـــحـــاد الــدولــي 
للعبة، التي تستمر حتى 12 الجاري، ويشارك 
 ودارسة من الكويت ومن بعض 

ً
فيها 20 دارسا

دول منطقة غـــرب آســيــا، كــالــســعــوديــة وقطر 
والــبــحــريــن والــــعــــراق، ويــحــاضــر فــيــهــا مــديــر 
التطوير باالتحاد الدولي للتنس لمنطقة غرب 
ووسط آسيا أمير برغي، ويساعده من الكويت 

د. عبدالله المحميد منسق الدورة.
وتــحــدث رئيس االتــحــاد الكويتي للتنس 
الشيخ أحمد الجابر، خالل المؤتمر الصحافي 
ــغـــرض، عـــن هـــدف تطوير  الــــذي عــقــد لــهــذا الـ
مستوى المدربين بما ينعكس على مستوى 
 أن تـــكـــون هـــنـــاك نــخــبــة من 

ً
الــلــعــبــة، مــتــمــنــيــا

المدربين المتميزين في المستقبل القريب، 
 الـــمـــحـــاضـــريـــن عـــلـــى جـــهـــودهـــمـــا فــي 

ً
شــــاكــــرا

الترتيب لــلــدورة وإلــقــاء الــمــحــاضــرات فيها، 
كما شكر جميع الدارسين والــدارســات على 
وجودهم وحرصهم على المشاركة في الدورة، 

وتمنى لهم التوفيق.
ــــدوره، أعــــرب أمــيــن الــســر الــعــام لــالتــحــاد  بـ

الــكــويــتــي لــلــتــنــس فــالــح الــعــتــيــبــي عـــن شــكــره 
بالنيابة عــن الــمــحــاضــريــن لــرئــيــس االتــحــاد 
الــكــويــتــي للتنس عــلــى تــذلــيــلــه كــل الــصــعــاب 
التي واجهت استضافة وتنظيم الدورة، كما 
شــكــر الــمــحــاضــريــن أمــيــر بــرغــي ود. عبدالله 
عــبــدالــعــزيــز عــلــى جــهــودهــمــا فــي الــتــرتــيــبــات 

وإلقاء المحاضرات.

»يد« القادسية لالبتعاد بالصدارة أمام اليرموك
● محمد عبدالعزيز

تــقــام الــيــوم ثــالث مــبــاريــات على صــالــة االتــحــاد 
بمجمع الــشــيــخ ســعــد الــعــبــدالــلــه الــريــاضــي، ضمن 
الجولة الحادية عشرة )اإلياب( من الدوري الممتاز 
 
ً
لــكــرة الــيــد، إذ يلتقي فــي الــرابــعــة والــنــصــف عصرا
كاظمة والفحيحيل، تليها فــي الــســادســة وخمس 
عشرة دقيقة مساء مباراة اليرموك مع القادسية، 

وفي الثامنة مساء يلعب السالمية مع برقان.
ويتطلع القادسية، صاحب الصدارة برصيد 20 
نقطة والمنتشي بفوزه الثمين على السالمية في 
الجولة الماضية، لالستمرار دون عثرات واالبتعاد 
بــالــقــمــة عــلــى حــســاب الــيــرمــوك األخـــيـــر بــــ 5 نــقــاط، 

والطامع في تحسين مركزه بترتيب البطولة.
وفــي الــمــبــاراة الثانية، يسعى السالمية الثالث 
)14 نــقــطــة( الســتــعــادة تـــوازنـــه، بــعــد خــســارتــه أمــام 

القادسية وتحقيق نتيجة إيجابية يوقف بها تقدم 
برقان الخامس )9 نقاط( القادم من فوز عريض على 
القرين 36-27، والطامع كذلك في الدخول بصراع 

المراكز األولى.

 كاظمة والفحيحيل 

ــة وإثــــــــارة عــن  ــديـ ــبــــاراة الـــثـــالـــثـــة نـ ــمــ ــن تـــقـــل الــ ــ ولـ
سابقتيها، في ظل طموح الفحيحيل )السابع( بفارق 
األهداف خلف الصليبيخات )السادس(، ولكل منهما 
8 نــقــاط، وكــاظــمــة المتعثر فــي الــمــركــز الــثــامــن بـــ 6 
نقاط، لتعويض سقوطهما في فخ التعادل بالجولة 
الماضية أمام اليرموك والعربي، واستعادة نغمة 
، لتحسين موقعهما في جدول الترتيب.

ً
الفوز مجددا

الجابر متحدثا خالل المؤتمر

الفرق الكويتية الفائزة باأللقاب العربية

خالد الغانم

المؤتمر الصحافي ظهر اليوم
د في مقر االتحاد الكويتي لكرة القدم، في الحادية 

َ
ُيعق

عشرة والنصف ظهر الــيــوم، المؤتمر الصحافي الخاص 
بنهائي كــأس ولــي العهد، بحضور مـــدرب والعـــب عــن كل 

فريق.
ويسبق المؤتمر، االجتماع الفني عند العاشرة والنصف، 

بحضور إداريي الفريقين ومراقب المباراة.
جانب من لقاء سابق بين فريقي العربي والسالمية

األخضر يجهز الصرارفي... والسماوي دخل في معسكر مغلقاألخضر يجهز الصرارفي... والسماوي دخل في معسكر مغلق

العربي والسالمية مكتمال العدد 
 لنهائي ولي العهد

ً
استعدادا

فرحة العبي الفحيحيل وخيبة أمل في النصر

https://www.aljarida.com/article/13361
https://www.aljarida.com/article/13355
https://www.aljarida.com/article/13350
https://www.aljarida.com/article/13347
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يدخل ميالن، حامل اللقب، مواجهة ديربي أمام 
الجار إنتر، اليوم، في منافسات المرحلة الـ21 
من الــدوري اإليطالي لكرة القدم، وهو متأخر 
بـــفـــارق كــبــيــر فـــي مــعــركــة الــحــفــاظ عــلــى لقبه، 
ووجوده حتى اللحظة خارج المراكز المؤهلة 

إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وبــات »روســونــيــري« يتأخر بــفــارق 15 نقطة 
كاملة عــن نابولي، متصدر الترتيب، كما يحتل 
 خارج نادي األربعة األوائل، وهو موقف غير 

ً
مركزا

مسبوق في حقبة مدربه الحالي ستيفانو بيولي، 
منذ خسارته القاسية أمام أتاالنتا بخماسية نظيفة 
عام 2019، والتي كادت تطيح به من مركزه لمصلحة 

األلماني رالف رانغنيك.
وفاز فريق بيولي بمباراة واحدة من أصل سبع 
في يناير بجميع المسابقات، لتتعمق الفجوة التي 
كانت تفصله عن نابولي من خمس نقاط إلى 15، 
أضف إلى ذلك خروجه من مسابقة كأس إيطاليا 

على يد تورينو، وخسارته كأس السوبر أمام إنتر نفسه.
تلك الــخــســارة أمـــام »نــيــراتــزوري« فــي الــمــبــاراة التي 
أقيمت على األراضي السعودية، كانت األولى في سلسلة 
من ثالث هزائم قاسية، إذ تلتها هزيمتان مدويتان أمام 
التسيو صفر - 4 في العاصمة، وساسوولو المغمور 5-2 

األسبوع الماضي في سان سيرو.
 الفرنسي 

ً
وعـــن تــراجــع مــســتــوى العــبــيــه، خــصــوصــا

الــمــدافــع تيو هــرنــانــديــز ومــواطــنــه المهاجم أوليفييه 
جيرو، قال بيولي: »ان يتعرضوا لصفعة معنوية بعد 
النهائي )ضد األرجنتين في مونديال 2022(، فهذا أمر 

مفهوم، لكنهم بحالة جيدة«.
 
ً
ــيــــرو الـــشـــهـــيـــر مـــســـرحـــا ــان ســ ــ وســــيــــكــــون مـــلـــعـــب ســ

للمواجهة بين قطبي ميالنو، وقد بيعت جميع التذاكر 
بــالــكــامــل، حــيــث يــســتــضــيــف إنـــتـــر الــمــواجــهــة الــثــالــثــة 
واألخــيــرة على األرجـــح هــذا الــمــوســم، بعدما بــات هو 

األقرب إلى نابولي في معركة »السكوديتو«.
ورغــم نكسة ميالن، ال يــزال إنتر يتقدم عليه بفارق 

نقطتين فحسب، وســط تقارب شديد بين خمسة 
فـــرق ال يــفــصــل بينها ســـوى ثـــالث نــقــاط، مما 

 عــلــى الــمــقــاعــد 
ً
ــدا يــؤشــر إلـــى ســبــاق مــثــيــر جــ

الـــثـــالثـــة األخــــــرى الــمــؤهــلــة إلــــى الــمــســابــقــة 
األوروبــيــة األم، إال في حــال انهيار مفاجئ 

لنابولي.

نابولي يواجه سبيتسيا

 على 
ً
في المقابل، يحل نابولي ضيفا

ســبــيــتــســيــا الــمــتــعــثــر وصــــاحــــب الــمــركــز 
 مواصلة عروضه 

ً
السابع عشر، األحد، آمال

القوية، وسعيه المستمر لضمان لقبه األول 
في »سيري أ« منذ عام 1990.

 هذا الموسم، 
ً
ويقدم الفريق الجنوبي أداء رائعا

 من 20 مباراة، وتعرضه لخسارة 
ً
مع تحقيقه 17 فوزا

يتيمة أمام إنتر 0-1 في المرحلة الـ 16.

العبو برشلونة خالل مباراة سابقة

برشلونة يستقبل إشبيلية بثقة عاليةبرشلونة يستقبل إشبيلية بثقة عالية
يستقبل برشلونة زائره األندلسي إشبيلية بثقة عالية في النفس اليوم، ضمن 
منافسات المرحلة 20 من الدوري اإلسباني لكرة القدم، األولى من دور اإلياب، إذ 
يتربع على الصدارة بخمسين نقطة، بفارق 5 نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد 

حامل اللقب الذي يحل على ريال مايوركا العاشر.
ولعل أبــرز مزايا تشكيلة الــمــدرب تشافي هرنانديز صالبة خط دفاعه الذي 
استقبل 7 أهداف فقط، مقابل 16 لريال مدريد. صالبة تعززت مع قدوم الفرنسي 

جول كونديه والدنماركي أندرياس كريستنسن.
وفيما عاد الحارس األلماني مارك-أندري تير شتيغن إلى مستوياته السابقة، ينفرد 

برشلونة بأقوى دفاع في البطوالت األوروبية الخمس الكبرى.
خالفا لذلك، يقدم إشبيلية أحد اسوأ مواسمه منذ فترة، رغم الصحوة التي يعيشها 

أخيرا مع المدرب األرجنتيني خورخي سامباولي.
وفاز الفريق األندلسي 3 مرات في آخر 4 مباريات، لكنه ال يزال قابعا في المركز الثالث 

عشر، نظرا لفوزه مرتين فقط في أول 15 مباراة.

ريال مدريد يتربص 
وسيكون ريــال مدريد قــادرا على تقليص الــفــارق إلــى نقطتين قبل ساعات من مباراة 

برشلونة، عندما يحل على ريال مايوركا بعد أن هزمه بسهولة ذهابا 1-4.
واستعد الريال جيدا لهذه المباراة بفوز صريح على ضيفه فالنسيا 2-0 الخميس، بهدفين 
استعراضيين من ماركو أسنسيو والبرازيلي فينيسيوس جونيور. لكن الفريق الملكي خسر 
مهاجمه الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة، صاحب الكرة الذهبية في الموسم الماضي، بعد 

تعرضه إلصابة بفخذه، على غرار زميله المدافع البرازيلي إيدر ميليتاو.
وفي ظل المعركة المستمرة واالعتيادية بين برشلونة وريال مدريد، يأمل ريال سوسييداد 
الثالث، مفاجأة دور الذهاب، والذي يستقبل بلد الوليد، البقاء على مقربة من المتصدرين، 

إذ يبتعد 11 نقطة عن برشلونة و6 عن ريال مدريد.

مباريات اليوم
القناة الناقلةالمباراةالتوقيت

الدوري اإلنكليزي

beINSPORTS PR1نوتنغهام – ليدز يونايتد5:00

beINSPORTS PR1توتنهام – مانشستر سيتي7:30

الدوري اإلسباني

beINSPORTS HD1مايوركا – ريال مدريد4:00

beINSPORTS HD1جيرونا - فالنسيا6:15

beINSPORTS HD1ريال سوسيداد – بلد الوليد8:30

beINSPORTS HD1برشلونة - اشبيلية11:00

الدوري اإليطالي

AD SPORTS PR1سبيتسيا - نابولي2:30

AD SPORTS PR1تورينو - أودينيزي5:00

AD SPORTS PR1فيورنتينا - بولونيا8:00

AD SPORTS PR1انتر ميالن - ميالن10:45

بوتر يبرر استبعاد أوباميانغ من القائمة األوروبية
قــــال غــــراهــــام بـــوتـــر، الــمــديــر 
الفني لفريق تشلسي اإلنكليزي 
لـــكـــرة الــــقــــدم، إن بــيــيــر إيــمــريــك 
 
ً
أوبــــامــــيــــانــــغ »لـــــم يـــفـــعـــل شــيــئــا
 على 

ً
«، وذلـــــك تــعــلــيــقــا

ً
خـــاطـــئـــا

اســتــبــعــاده مـــن قــائــمــة الــفــريــق 
ــطــــال أوروبـــــــــا حــتــى  لــــــــدوري أبــ

نهاية الموسم. 
وســافــر الــمــهــاجــم الغابوني 
أوبــامــيــانــغ إلــى ميالنو بعدما 
ــه لــيــس ضمن  ــه أنــ ــرى إبـــالغـ جــ
قــائــمــة تشلسي لــلــمــبــاراة أمــام 
فولهام فــي الـــدوري اإلنكليزي 
الممتاز، والتي انتهت بالتعادل 
الــســلــبــي الــجــمــعــة فــي المرحلة 
الثانية والعشرين من المسابقة. 
ويأتي ذلك خالل استعدادات 
تــشــلــســي لــمــواجــهــة بــوروســيــا 

دورتــمــونــد فــي 15 الــجــاري في 
دور الــســتــة عــشــر بـــدوري 

األبطال. 
وأكــــــــــــــد بـــــــوتـــــــر أن 
استبعاد أوباميانغ، 
الــــمــــنــــضــــم لـــلـــفـــريـــق 
 من برشلونة 

ً
قادما

اإلســـــــــــبـــــــــــانـــــــــــي فــــي 
ــمــــاضــــي،  ــيــــف الــ الــــصــ

ــة  ــمـ ــائـ ــقـ ــن الـ ــ مــ

 
ً
األوروبــيــة، كــان ببساطة قــرارا

يتعلق باألرقام. 
وقـــــــــــــــــال بـــــــــوتـــــــــر عــــن 
أوباميانغ: »هو العب 
مـــحـــتـــرف. أتــفــهــم أنــه 
سيشعر بخيبة آمال، 
ــو قـــــــــــرار صــــعــــب.  ــ ــهـ ــ فـ
هـــو مــجــرد ســــوء حظ 
لــبــيــيــر )أوبــامــيــانــغ(، 
ــــح مـــن  ــافـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ وسـ
أجــل مكانه 

بالفريق حتى نهاية الموسم«. 
وأضاف بوتر، في تصريحات 
ــا وكـــــــــالـــــــــة األنــــــــبــــــــاء  ــ ــهــ ــ ــرتــ ــ ــشــ ــ نــ
البريطانية )بي أيه ميديا(: »أي 
 ما يثار الجدل 

ً
قرار نتخذه دائما

حوله. كان قراري، ويجب اتخاذ 
مثل هذه القرارات. أما هو، فلم 

 .»
ً
 خاطئا

ً
يفعل شيئا

وتحدث بوتر عن المشاركة 
ــانــــديــــز ضــمــن  ــرنــ ــيــ ــفــ األولـــــــــــى لــ
: »أعتقد 

ً
صفوف تشلسي، قائال

أنه تعامل بشكل رائع«. 
ــروا  ــ وأضــــــــــاف: »يـــمـــكـــن أن تـ
تــه، ومــا سيقدمه للفريق.  كــفــاء
 بالنسبة له 

ً
لم يكن األمر سهال

أو لنا، ألنه ليس معنا منذ وقت 
طويل، لكنني متحمس بشأنه«.

قال مــدرب بايرن ميونيخ، بطل ألمانيا، يوليان 
ناغلسمان، أمس األول الجمعة، إنه يعتقد أن المهاجم 
الفرنسي كيليان مبابي سيلعب مــع بــاريــس سان 
جرمان في ذهــاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبــا 
لكرة القدم، متهما النادي الفرنسي »بلعب البوكر«.

وسبق أن أعلن ســان جرمان الخميس أن نجمه 
سيغيب »ثالثة أسابيع« بسبب إصابة في الفخذ، 
مما يحرمه مــن الــمــشــاركــة فــي مــواجــهــة 14 فبراير 

بالعاصمة الفرنسية.
وأضاف ناغلسمان: »ال أعتقد أنه سيغيب«، زاعما 
أن النادي الباريسي قدم تشخيصا افتراضيا لحالة 
مبابي، وتابع: »ال أعرف ما الذي لديه، )لكن( أفترض 
أنه سيلعب. ما يقال على الموقع غامض، ال أستطيع 
ر للمباراة كأنه 

ّ
أن أتخيله يغيب عن المباراة، احض

سيشارك«.

سيريزو يثق
في بقاء سيميوني

أبدى رئيس أتلتيكو مدريد، 
إنريكي سيريزو، ثقته في 

استمرار األرجنتيني دييغو 
سيميوني في تدريب الفريق، 

وأنه سيتجاوز الرقم القياسي 
لميغيل مونيوز الذي تولى 
تدريب ريال مدريد 14 عاما 

متتالية.
وأبرز سيريزو خالل ندوة عن 

القيادة في الرياضة بمدينة 
خايين جنوبي إسبانيا مساء 
الجمعة دور سيميوني قائال 

»التشولو يقوم بعمل كبير، 
وأنا واثق من أنه سيستمر في 

أتلتيكو وسيواصل صناعة 
التاريخ معنا كما يفعل منذ 
11 عاما«. وشارك في الندوة 

أيضا فيسنتي دل بوسكي 
مدرب منتخب إسبانيا 

األسبق الذي قاده للفوز 
بمونديال 2010 في جنوب 

أفريقيا وكأس اليورو 2012.
وخالل الندوة امتدح دل 

بوسكي تعيين لويس دي 
ال فوينتي مدربا جديدا 

للمنتخب.

مانويل نوير يرفض 
االعتزال الدولي

أكد مانويل نوير، حارس 
مرمى وقائد بايرن ميونيخ 
األلماني، عدم نيته االعتزال 

الدولي، في أول حوار له منذ 
إصابته بعد سقوطه أثناء 

ممارسته رياضة التزلج، 
كما انتقد قرار إقالة توني 
تابلوفيتش مدرب حراس 
المرمى بالنادي البافاري. 

«، في حوار 
ً
وقال نوير »36 عاما

مع صحيفة »زود دويتشه 
تسايتونغ«، نشر الجمعة، 
إنه سيبذل قصارى جهده 

للعودة بعد إصابته بكسر في 
أسفل الساق، من أجل الظهور 
بأفضل شكل ممكن مع بايرن 
والمنتخب األلماني. وأضاف: 

»مازلت هنا، رغم أن بعض 
الناس يشعرون بالضيق 

من الالعبين الكبار«. وتابع: 
»األفضل يريد اللعب، إذا أردت 

أن ألعب يجب أن أكون األفضل، 
إذا لم أؤّد بشكل جيد فسأترك 

مكاني، لكنني ال أتوقع ذلك«.

إرفينغ يطلب الرحيل
عن نتس

طلب النجم كايري إرفينغ 
من فريقه بروكلين نتس 

الرحيل بصفقة تبادل، حسب 
ما كشف تقرير في »ذي 

 عن مصادر في 
ً
أتلتيك«، نقال

دوري كرة السلة األميركي 
للمحترفين.

وقال التقرير إن إرفينغ أبلغ 
الفريق أنه يرغب في االنتقال 
قبل الموعد النهائي إلغالق 
فترة االنتقاالت المخصصة 
لصفقات التبادل الخميس، 

أو أنه سيغادر كالعب حّر في 
يوليو المقبل.

ويخوض صانع األلعاب )30 
(، والذي صنع اسمه 

ً
عاما

بشكل خاص مع كليفالند 
كافالييرز، موسمه الرابع في 
صفوف نتس بعد انضمامه 

من بوسطن سلتيكس.

فينيكس يسقط بوسطن 
المتصدر رغم غياباته

لم يتأثر فينيكس صنز بغياب 
نجميه المصابين ديفن بوكر 
وكاميرون جونسون، فألحق 

خسارة بمضيفه بوسطن 
سلتيكس متصدر ترتيب 
دوري كرة السلة األميركي 

للمحترفين 106-94 الجمعة.
رد خمسة العبين في 

ُ
وط

مباراة أورالندو ماجيك 
ومضيفه مينيسوتا 

تيمبروولفز )127-120(، بعد 
شجار بين الالعبين في أرض 

ملعب تارغت سنتر.
واندلعت المشاهد الجامحة 

في مينيابوليس في الربع 
الثالث، بعد شجار بين مو 

بامبا العب أورالندو وأوستن 
ريفرز العب مينيسوتا.

وترك بامبا )2.13 م( مقاعد 
البدالء، وتبادل الالعبان 

اللكمات، ما تسّبب في شجار 
دفع رجال األمن للفصل بين 

الالعبين.
وفي مباراة أخرى وبعد تأخر 
بورتالند ترايل باليزرز بفارق 

عشرين نقطة في الربع األول 
على أرض مضيفه واشنطن 
ويزاردز، قلب الطاولة وعاد 

.116-124 
ً
فائزا

ناغلسمانغراهام بوتر

ميالن لتكريس عقدة اإلنتر بديربي الغضب

لياو نجم ميالنلوكاكو نجم اإلنتر

ناغلسمان: ال أعتقد أن مبابيناغلسمان: ال أعتقد أن مبابي
سيغيب عن مواجهتناسيغيب عن مواجهتنا

أنهى إيفرتون صيامه عن 
االنتصارات بالفوز على ضيفه 

المتصدر أرسنال بهدف 
نظيف أمس، في الجولة الـ 22 

من الدوري اإلنكليزي الممتاز 
لكرة القدم.

ــتــــصــــدر  ــمــ ُمــــــنــــــي أرســــــــنــــــــال الــ
بــخــســارتــه الــثــانــيــة هـــذا الموسم 
في الدوري اإلنكليزي لكرة القدم، 
على أرض إيفرتون الجريح 1-0، 
لــيــحــقــق فـــريـــق مــديــنــة لــيــفــربــول 
صدمة إيجابية بعد تعيين مدربه 
الجديد شون دايش بداًل من فرانك 
المبارد، السبت في المرحلة 22.

وبــهــدف قــلــب الـــدفـــاع جيمس 
تاركوفسكي من رأسية اثر ضربة 
ركنية )60(، حقق »توفيز« فوزهم 
ــدوري مــنــذ أكــتــوبــر  ــ ــ األول فـــي الـ
 عن 

ً
الــمــاضــي، وابـــتـــعـــدوا مــؤقــتــا

منطقة الهبوط.
وســيــكــون مــانــشــســتــر سيتي، 
حــامــل اللقب فــي آخــر موسمين، 
ــارق مع  ــفـ  عــلــى تــقــلــيــص الـ

ً
قــــــادرا

أرسنال )50 نقطة( إلى نقطتين، 
في حال فوزه األحد على مضيفه 
تــوتــنــهــام خـــامـــس الــتــرتــيــب في 
مـــبـــاراة قــويــة، لكنه لــعــب مــبــاراة 

أكثر من »المدفعجية«.
وأهـــدر أرســنــال، الــســاعــي إلى 
لقب أول في الدوري منذ 2004 في 
حقبة الــمــدرب الفرنسي أرسني 
فينغر، نقاطا ثمينة فــي سعيه 
لــالقــتــراب مــن الــلــقــب، علما بأنه 
يلتقي مع سيتي في مباراة قمة 

في 15 الجاري.
وعادت منافسات الدوري بعد 
تــوقــف دام قــرابــة 10 أيـــام لفسح 
ــي الــكــأس 

َ
الــمــجــال أمـــام مــســابــقــت

وكــــأس الــرابــطــة، شــهــدت خــروج 
ــى،  أرســـنـــال ولــيــفــربــول مـــن األولــ
ــتـــد  ــر يـــونـــايـ ــتـ ــانـــشـــسـ ــــوغ مـ ــلــ ــ وبــ

ونيوكاسل نهائي الثانية.
على ملعب »غوديسون بارك«، 
حيث لم يفز أرسنال منذ موسم 
2017-2018 واعترضت جماهير 
إيــفــرتــون عــلــى ســيــاســة مجلس 
ــبـــاراة  ــا الـــغـــائـــب عــــن الـــمـ ــ ــهـ ــ إدارتـ
ألســبــاب أمــنــيــة، خطف إيفرتون 

العريق ثالث نقاط فائقة األهمية 
ــن مــنــطــقــة  ــي ســعــيــه لـــلـــهـــرب مــ فــ
الهبوط، وذلك بعد تعيين دايش، 
مــدرب بيرنلي الــســابــق، اإلثنين 
ــداًل مـــن المـــبـــارد الــمــقــال لــســوء  بــ

النتائج.
وهـــذا أول فـــوز إليــفــرتــون في 
ـــر 11 مــــــبــــــاراة فـــــي مــخــتــلــف  ــ آخــ
الــمــســابــقــات مــوفــقــا ســلــســلــة من 
 على ملعبه 

ً
ثالث خسارات تواليا

في الـــدوري، فيما سقط أرسنال 
فـــي الــــــدوري لــلــمــرة األولـــــى منذ 
سبتمبر، عندما خسر على أرض 

مانشستر يونايتد 3-1.
وأجـــرى دايــش تغييرين على 
ــيـــرة  ــة األخـ ــيـ ــاسـ الــتــشــكــيــلــة األسـ
لـــالمـــبـــارد، فــتــرك هــــداف الــفــريــق 
ــلــــى مـــقـــاعـــد  ديـــــــمـــــــاراي غــــــــراي عــ
 عــلــى خــطــة من 

ً
الـــبـــدالء، مــعــتــمــدا

أربــــعــــة مـــدافـــعـــيـــن، فــيــمــا اعــتــمــد 
اإلسباني ميكل أرتيتا على نفس 
 
ً
التشكيلة للمرة الخامسة تواليا
فــي الــــدوري وذلـــك للمرة األولــى 

منذ 2015.

رأسية تاركوفسكي 

بعد نصف ساعة دون فرص 
خـــــطـــــيـــــرة، شـــــهـــــدت مـــــحـــــاوالت 
إليــــــــفــــــــرتــــــــون لــــــــالقــــــــتــــــــراب مـــن 
ــل، طــرق  ــادايـ مــرمــى آرون رامـــسـ
ــاب الــمــضــيــف  ــ »الـــمـــدفـــعـــجـــيـــة« بـ
بتمريرة من بوكايو ساكا إلى 
إدي نيكيتياه، فتالعب بالدفاع 
وسدد برعونة عالية من مسافة 
ــــوق الــــحــــارس الـــدولـــي  قـــريـــبـــة فـ

جوردان بيكفورد )30(.
وكان دومينيك كالفرت-لوين 

 من رّد سريع أمام المرمى 
ً
قريبا

)33(، قبل فرصة ثانية خطيرة 
من رأسية زميله المالي عبدوالي 

دوكوريه )34(.
وحفلت ربع الساعة األخيرة 
ــــوط األول بـــالـــفـــرص،  ــشـ ــ ــن الـ ــ مـ
فسّدد ساكا كرة ضعيفة انقذها 
ــودي قــبــل أن  الــمــدافــع كـــونـــور كــ

تجتاز خط المرمى )39(.
وضاع هدف التقدم إليفرتون 
فــي الــدقــيــقــة الــثــالــثــة مــن الــوقــت 
الــــــبــــــدل عــــــن ضــــــائــــــع، بــــرأســــيــــة 
لكالفرت-لوين هزمت رامسدايل 
لكنها مرت بجانب قائمه األيمن 

.)3+45(
في الشوط الثاني، استعرض 
نكيتياه عــلــى الــجــهــة الــيــســرى، 
فلعب عرضية للنرويجي مارتن 
أوديـــغـــارد ســددهــا عــالــيــة )59(، 

دفـــــع بـــعـــدهـــا أرتـــيـــتـــا بــالعــبــيــه 
الجديدين اإليطالي جورجينيو 
والــبــلــجــيــكــي لــيــانــدرو تــروســار 
بدال من الغاني توماس بارتي، 
والبرازيلي غابريال مارتينيلي.

ــا لـــــم يــجــلــب  ــمــ ــهــ ــكــــن دخــــولــ لــ
الــحــظ لــلــمــتــصــدر، فتلقى هــدف 
السبق من ركنية عكسها المدافع 
المخضرم جيمس تاركوفسكي 
بــرأســه فــي شبك الضيوف بعد 
خطأ فــي الــرقــابــة مــن أوديــغــارد 

.)60(
والـــالفـــت ان الـــهـــدف جـــاء من 
ركنية لــدوايــت ماكنيل عكسها 
ــا العـــبـــان  ــمــ تــــاركــــوفــــســــكــــي، وهــ
 في تشكيلة بيرنلي تحت 

ً
سابقا

اشراف دايش.
ــقــــت صــــافــــرة الــنــهــايــة  ــرافــ وتــ
مــع احــتــفــاالت كبيرة لجماهير 

ايـــفـــرتـــون الـــســـاعـــي لـــلـــهـــرب مــن 
هبوط مرير.

تعثر تشلسي

من جانب آخــر، فشل تشلسي 
الــــــــذي كـــــــان األنـــــشـــــط فـــــي ســــوق 
االنتقاالت الشتوية في الفوز على 
ضيفه فولهام ليتكفي بالتعادل 
السلبي امــس األول، فــي افتتاح 

منافسات المرحلة.
ولم ينجح تشلسي الذي سقط 
فــي فــخ التعادل السلبي للمرحلة 
 )تعادل أمام ليفربول 

ً
الثانية تواليا

فــــي الـــمـــرحـــلـــة 21( فــــي هــــز شــبــاك 
ــنـــي بــخــســارتــيــن  فـــولـــهـــام الــــــذي ُمـ
 أمـــام نيوكاسل وتوتنهام 

ً
تــوالــيــا

بــالــنــتــيــجــة ذاتــــهــــا صـــفـــر - 1 فــي 
المرحلتين السابقتين.

رامسدال حارس مرمى أرسنال يتابع الكرة وهي تدخل شباكه

خسارة صادمة ألرسنال المتصدر على أرض إيفرتون

تشلسي يواصل 
نتائجه السلبية 
ويسقط في فخ 

فولهام
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الصغرى

أعلى مد

أدنى جزر

  19

09

ً
01:23 ظـــــــــــــهــــــــــــرا

 11:58 مــــــســـــــــــــــــاًء 

ً
06:55 صبـــاحــــــــا

  06:12 مــــــســـــــــــــاًء

anakinra يقلل شيخوخة الخاليا أوالده فوق المئة وزوجاته 12
ــاء مــــن جــامــعــة  ــمـ ــلـ ــتـــشـــف عـ اكـ
كــولــومــبــيــا دواء يــقــلــل عــامــات 
ــا الــجــذعــيــة،  شــيــخــوخــة الـــخـــايـ
ــمــــح بـــتـــحـــســـيـــن عـــمـــل  ــا يــــســ ــ ــمـ ــ مـ
القلب واألوعــيــة الدموية والقوة 

العضلية.
وذكرت مجلة بيولوجيا خلية 
الطبيعة، في دراسة نشرها موقع 
 
ً
روسيا اليوم، أمس األول، أن عددا
 مــــن الـــخـــايـــا الــجــذعــيــة 

ً
بــســيــطــا

ــي نـــخـــاع الــعــظــام  ــودة فــ ــوجــ ــمــ الــ

يساعد على تركيب جميع خايا 
الدم في الجسم، لكن هذه الخايا 

مع التقدم في الُعمر تتغير.
واكتشف الباحثون أن جزيئات 
الـــــبـــــروتـــــيـــــن IL-1B الــــمــــضــــادة 
لــالــتــهــابــات الــمــأخــوذ مــن نخاع 
 في 

ً
 خاصا

ً
عظم مسن، تلعب دورا

ظهور عامات الشيخوخة، وأدى 
 anakinra حجبه باستخدام عقار
ــى تــــجــــدد الـــخـــايـــا الــجــذعــيــة  ــ إلــ

وشفائها في الدم.

في قصة طريفة، زعم رجل أن 
 إلى 

ً
لديه 102 من األطــفــال، الفتا

ــل الــمــزيــد،  أنـــه ال يستطيع تــحــمُّ
 عــدم اإلنــجــاب، 

ً
ولــذلــك قــرر أخــيــرا

 أن زوجاته الـ 12 قررن 
ً
خصوصا

تحديد النسل!
واعترف موسى بأنه ال يعرف 
جميع أســمــاء أبنائه، وال يتذكر 
ــاء عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق األمــــر  ــ ــمـ ــ األسـ

بأحفاده، البالغ عددهم 578. 
وقــــال تــقــريــر نــشــرتــه صحيفة 

ميرور البريطانية، ونقله موقع 
العربية نت، أمس األول، إن األب 
ــنــــدي عــــاش مـــع 12 زوجــــة،  األوغــ
 بنسيان 

ً
حتى إنــه اعــتــرف أيــضــا

ــود هــذه  أســمــائــهــن، لــكــن مـــع وجــ
األسرة الممتدة، ذكر موسى )68 
 بما سماه 

ً
( أنه اكتفى أخيرا

ً
عاما

»رحلته اإلنجابية«، حيث تتراوح 
أعــمــار أطــفــالــه اآلن بــيــن 10 و50 
، فيما تبلغ زوجته الصغرى 

ً
عاما

.
ً
حوالي 35 عاما

آيفون آيفون 11 بـ  بـ 5050 ألف دوالر ألف دوالر
ــرحــت نسخة جــديــدة مــن الجيل األول لسلسلة هواتف 

ُ
ط

آيــفــون الــصــادرة عــام 2007، فــي مـــزاد عــام مستمر حتى 19 
الجاري، بقيمة تقديرية تصل إلى 50 ألف دوالر.

وقالت »سي إن إن«، في خبر نقله موقع الحرة نت، أمس 
األول، إن الهاتف »الــثــوري« كــان يباع في ذلــك الوقت بـ 599 
، الفتة إلى أن المزاد، الذي تنظمه »LCG Auctions«، وهو 

ً
دوالرا

سوق متخصص في المقتنيات القديمة، سيبدأ بسعر أولي 
2500 دوالر  على هاتف بسعة 8 غيغابايت، تعود ملكيته 

 لفنانة الوشم التجميلي كارين غرين، 
ً
أساسا

الحب ليس بـ »العافية« يا كاوشيغان!
رفــع رجــل في سنغافورة دعــوى قضائية 
ضد امرأة رفضته وطالبها بـ 3 مايين دوالر، 
بــدعــوى أنها تسببت فــي »صــدمــة عاطفية« 

لحياته.
 The ونــقــلــت »اإلنــدبــنــدنــت« عــن صحيفة
 نشره 

ً
Straits Times السنغافورية، خــبــرا

موقع روسيا اليوم، أمس األول، جاء فيه أن 
الــرجــل المسمى ك. كاوشيغان، رفــع دعــواه 
الــقــضــائــيــة ضــد نـــورا تـــان شــو مـــي، بــعــد أن 
أخبرته أنها غير مهتمة بعاقة عاطفية معه.

وأفاد المنشور بأن كاوشيغان، وهو مدير 
شركة الطائرات دون طيار D1 Racing، رفع 
دعــويــيــن قضائيين ضــد نــــورا، يــطــالــب في 
إحـــداهـــمـــا مـــا قــيــمــتــه 3 مــايــيــن دوالر؛ ألن 
نــورا تسببت في »ضــرر لسمعته الممتازة، 
 
ً
وصدمة، واكتئاب، وآثار على حياته«، الفتا

 من شراكاته التجارية، 
ً
إلى أنه خسر أرباحا

واضطر إلى دفع تكاليف باهظة للعاج من 
أجل التغلب على صدمته.

أما الدعوى الثانية، التي رفضها قاضي 
الصلح في وقت سابق من هذا الشهر، فقد 
زعــــم فــيــهــا كـــاوشـــيـــغـــان أن نـــــورا »انــتــهــكــت 
اتفاقهما« بــشــأن تحسين عاقتهما، التي 
استمرت أربــع سنوات، وطالبها بتعويض 

قيمته 22 ألف دوالر.
 على 

ً
وادعــى أن استخفافها به أثــر سلبا

عمله وصحته العقلية، لدرجة أنه فقد ما ال 
يقل عن خمس شراكات تجارية، وأنه يكافح 
اآلن لكسب عماء جدد. كما زعم أن االنتهاك 

تطلب منه البحث عن »مساعدة نفسية«.
وأشـــــارت الــصــحــيــفــة إلـــى أن كــاوشــيــغــان 
ونورا التقيا ألول مرة عام 2016، ثم أصبحا 

 من سبتمبر 2020، تغيرت 
ً
ا صديقين. وبدء

صداقتهما، حيث قالت نورا إن صداقتهما 
بدأت في االنهيار عندما »أصبحا مختلفين 

بشأن كيفية رؤيتهما لعاقتهما«.
وقــدمــت نــــورا دعــــوى مــضــادة لــتــلــك التي 
تــطــالــبــهــا بــتــعــويــض 3 مــايــيــن دوالر، مع 

تحديد جلسة اســتــمــاع قبل المحاكمة في 
9 الجاري.
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يومية سياسية مستقلة

حسن العيسىال تتعبوا قلوبكم

هل لدينا َمن يقرأ ويفهم ويقلق على مصير الدولة وبلوتها 
في المستقبل القريب؟ 

في نــدوة »رساميل«، قبل أيــام، كرر كل من جاسم السعدون 
... لكن، هل من جدوى؟!

ً
 كتباه وكتبناه كثيرا

ً
ومحمد البغلي كاما

هل هناك أي فائدة للحديث عن سلطة سياسية ليس لها من 
َهــّم غير خلق نــوع من التوافق في صراعات )ممنوع الحديث 
ــعــاتــهــم لــلــحــكــم، أو هــّمــهــا اآلخــر 

ّ
عــنــهــا( بــيــن أشــخــاصــهــا وتــطــل

المتمثل بضمان صمت شعب أقوى ما يستطيع قوله الواعون 
المهمومون هو التذّمر )التحلطم( عن الحفر في الشوارع وليدة 
 قاصر على تلك الفئة، 

ّ
غش المقاولين وغياب الرقابة، وكأن الغش

بينما هو يتمدد من األعلى لألسفل، من قياديين دون محاسبة، 
 من التاميذ 

ً
أو محاسبة شكلية ال تنتهي بعقاب، حتى 40 ألفا

الذي سيديرون دولة الخيبات من مكاتب العطالة والبطالة؟
ماذا يفيد الكام عن الفرق بين الدولة الريعية ودولة الرفاهية، 
أو الــمــقــتــرحــات الشعبوية والــبــاب األول وخــلــق قــطــاع خــاص 
يستطيع أن يستوعب الــقــادمــيــن لــســوق العمل عند جماهير 
تقضي أوقاتها الجميلة في التسّكع بين مقاهي الموالت، وهي 
ى في 

ّ
 أعظم إنــجــازات القطاع الــخــاص الريعي، أو تتسل

ً
طبعا

حرب شوارع مخيفة؛ والتي بدورها غائبة عن أولويات وزارة 
ها، فا يوجد فيها أضواء »رزة 

ّ
الداخلية، أو هي عاجزة عن حل

إعامية« للتطبيل الشعبي؟
 ويظل المتحمسون السياسيون يرددون من ناحية أخرى عن 
المكتسبات الدستورية واألخطار التي تترّبص بها... مكتسبات 
دستورية! أين هذه؟ إذا نظرنا إليها من األعلى، فالسلطة الحاكمة 
تزيحها أو تعدل بها كما تشاء، وفي أي لمحة يظهر لها أنها 

غير قابلة للهضم. 
فــي تقرير »اإليكونيميست« عــن الديموقراطية فــي العالم، 
ال يوجد غير السلطوية في العالم العربي، ولــم يتم استثناء 

الكويت، وكان المغرب هو األفضل.
من غير وعي شعبي وثقافة تقّدمية ونخب سياسية قادرة 
على إيــقــاظ هــذا الــوعــي وتحريك خايا القلق فيه، يصبح أّي 

خطاب غير ذلك مصدر تعب وإرهاق لقلوب أصحابه.
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الكويتيون مبدعون وقدراتهم على العطاء والتفوق وتحمل 
المسؤوليات، ال جدل فيها.

وكنت وال أزال فــي صــف أبــنــاء الــديــرة وضـــرورة الثقة بهم 
ومنحهم فرصة للعمل والمسؤولية لتكتشف إبداعاتهم.

فقد توليت مهمة استشارية وإدارية في »الخطوط الكويتية« 
بعد التحرير، وكانت غايتي تطوير وتدريب الكويتيين نساء 
ورجااًل في العمل القانوني بهذه المؤسسة، وقد اجتهدت في 
تدريبهم ومنحهم الثقة والفرصة فرأيت منهم ما يسر الخاطر 
من تفاٍن وتفوق وتميز، وقد تسلموا المسؤوليات بعدي بكل 

اقتدار ونجاح، والكل شهد لهم بذلك.
ــيَّ الـــحـــكـــومـــة مــتــابــعــة مـــلـــف ســـرقـــات  ــنــــدت إلــــ وحــيــنــمــا أســ
استثمارات الكويت بإسبانيا، توليت مسؤولية هــذا الملف 
وإدارته بمعية فريق من الكويتيين الذين تفوقوا في إدارة هذا 

الملف واسترجاع األموال المنهوبة بكل تميز وفخر.
 بكلية الحقوق 

ً
وفي جامعة الكويت طوال فترة عملي أستاذا

 أحــرص على الكويتيين 
ً
لمدة ربع قرن من الزمان كنت دائما

ومنحهم الــفــرص، فكانت إنجازاتهم وأعمالهم شــاهــدة على 
قدراتهم وإبداعهم.

واليوم أتولى إدارة جامعة بفضل الله بلغت نسبة الكويتيين 
فيها ٦0 فــي المئة وهــم يـــؤدون مسؤولياتهم وأعمالهم بكل 

إخاص وقدرة وكلما منحوا ثقة ومسؤوليات أبدعوا.
أقول ذلك وأنا من المنادين والمؤمنين والمتحمسين لتكويت 
الوظائف والمسؤوليات في القطاعين الخاص والعام، فثقتي 

ومعرفتي بتفوق الكويتيين وقدراتهم ال حدود لها.
وها أنا بفضل الله ومنته أجريت عملية جراحية الستئصال 
الغدة الدرقية تكللت بالنجاح وتخطي هذا االبتاء الصحي 

بنعمة الله وفضله.
وقد أجرى العملية أحد أبناء الكويت المبدعين المتميزين 
بتعليمه وبمهنيته، فصار في صفوف الجراحين العالميين 
 لــه ولــفــريــقــه على 

ً
الــمــهــرة، وهـــو د. ســلــمــان الــصــفــران، فــشــكــرا

اهتمامهم وعنايتهم الصحية، وحرصه على التميز وتدريب 
الــكــويــتــيــيــن الــعــامــلــيــن مــعــه، وهـــو نــمــوذج كــويــتــي مــحــل فخر 
واعتزاز، مثله مثل الكثير من الكويتيين من أبناء الديرة الذين 
يتمتعون بالجدية والمثابرة وحسن العطاء وكل ما يحتاجون 

إليه هو ثقة وفرصة لنرى إبداعاتهم.
وأجــــد ذهــنــي تــتــزاحــم فــيــه أســمــاء كــثــيــرة مــن أبــنــاء الــوطــن 
المبدعين، قائمة ال حصر لها وال يسع مــجــال هــذه المقالة 

لذكرهم، لكن أعمالهم تتحدث عنهم وعن إمكاناتهم.
فا تبنى األوطان وال تتقدم وال تزدهر إال على أيدي أبنائها، 
وهــي دعــوة ومناشدة الحتضان أبــنــاء البلد ومنحهم فرص 
العطاء واإلبـــداع، وال يمنع ذلــك من االستعانة المؤقتة بغير 
المواطنين في مجاالت محددة وبخبرات مهمة، ثم يتم تقديرهم 
وشكرهم، لكن أبناء البلد هم عموده الفقري ووقــوده الذي ال 
يخبو، فلنحرص على توفير الوظائف لهم ومنحهم الفرصة 
والثقة، ولنئد المقولة المقيتة التي يتفذلك بها البعض لحاجة 

في نفسه »إن الكويتيين ال يعملون«.
أعيادك بأبنائك خير وبركة يا وطن النهار.

د. سلمان الصفران 
أ. د. محمد المقاطع نموذج للتميز الكويتي

 يـــنـــكـــر أن اكـــتـــشـــاف 
ْ
ــاك َمـــــــن ــنــ لـــيـــس هــ

السرطان في بداياته يجعل العاج والشفاء 
أسرع با شك...

هناك طرق كثيرة وتكنولوجيا متقدمة 
لتحقيق ذلك، لكنها عملية صعبة ومعقدة 

.
ً
ومكلفة جدا

 إلــى تجارب 
ً
، استنادا

ً
ما حــدث مــؤخــرا

سابقة، مثير للعجب واإلعجاب...
فقد استطاع علماء ألمان من مؤسسة 
 max( مــاكــس بــانــك فـــي جــيــنــا بــألــمــانــيــا
 ،)plank institute, Jena Germany
بقيادة Babtiste Piqueret، استطاع هؤالء 
العلماء تدريب النمل الــعــادي والمنتشر 
بوه على اكتشاف السرطان  . نعم درَّ

ً
كثيرا

 
ً
ــئــــران الـــمـــصـــابـــة خــصــيــصــا ــفــ ــي بـــــول الــ فــ

بــالــمــرض، xenograft! والــبــحــث منشور 
 Proceedings of the royal society :في

.B: Biological Sciences
نــأمــل أن تــكــون هـــذه الــطــريــقــة ناجحة 
الكتشاف هذا المرض في بداياته، لإلسراع 

في العاج والشفاء.
ليس هناك أرخص وأسهل من تجميع 

النمل وتدريبه...
تــراهــنــون، سيتسابق تــجــار الــوكــاالت 
لــلــحــصــول عــلــى رخــصــة الســتــيــراد النمل 
لــهــذا الــغــرض، ومــع مـــرور الــزمــن سيكون 
ــزة األشـــعـــة  ــهــ ــن أجــ ثـــمـــن الـــنـــمـــلـــة أغـــلـــى مــ
، يعني »ال طبنا وال 

ً
الحديثة الغالية أصا

غدا شرنا«!
، وتمنع 

ً
نأمل أن تتحرك الحكومة مبكرا

احتكار أي وكالة للنمل، فتلك المخلوقات 
 مــن 

ً
ــدا ــ ــح ومـــــــؤٍذ جــ ــ ــرر واضــ ــ لــــم يـــأتـــنـــا ضـ

ورائـــهـــا، وهـــا نــحــن فــي حــالــة نــجــاح هــذه 
التجربة سنستفيد منها في القضاء على 
السرطان في بدايته، وكان الله في العون 
لمنع احتكار النمل عــن طريق الحصول 
على وكالة تجارية تحتكر مخلوقات الله..

د. ناجي سعود الزيدوكالة نمل للبيع

الله بالنور
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