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النائب األول: المغاوير رجال المهام 
االستثنائية... ونعتز بتضحياتهم

 ممثل األمير واألسرة في ضيافة »عزايز«

نواب يهددون باستجواب وزير األوقاف

»نستذكر بفخر شجاعتهم في التصدي للعدوان اآلثم على وطننا«

على خلفية قراره بالدوام المسائي لمعلمات دور القرآن الكريم 

»ضمان« تعلن اكتمال 
منشآت منظومتها 

الصحية

»تكويت التعاونيات« 
يخاطب »االتحاد اإلنتاجي« 

لبدء اإلحالل 

الرئيس السوري يرحب 
بأي موقف إيجابي 
من الدول العربية

محليات

محليات

دوليات
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وزير الخارجية: 
 لدار 

ً
شكرا

اآلثار لحمل 
راية التعايش 

والمعرفة 

أشــاد النائب األول لرئيس مجلس 
الــــوزراء وزيـــر الــداخــلــيــة، وزيـــر الــدفــاع 
ــد،  ــ ــالـ ــ ــــخـ ــــخ طـــــــــال الـ ــيـ ــ ــــشـ بــــــاإلنــــــابــــــة الـ
ة العالية  بالمستوى المتقدم والكفاء
التي يتميز بها منتسبو لواء المغاوير، 
 أنهم رجال المهام االستثنائية 

ً
مؤكدا

ــاريــــخ بــبــطــوالتــهــم  ــتــ الــــذيــــن يــــزخــــر الــ
 
ً
وتضحياتهم، الــتــي ســطــروهــا دفــاعــا

عن الوطن، ضد كل من تسول له نفسه 
الـــعـــبـــث بـــأمـــنـــه واســــتــــقــــراره وســـامـــة 

أراضيه.

وقال الخالد، خال تفقده أمس لواء 
»الـــمـــغـــاويـــر 25«، وحــــضــــوره تــخــريــج 
الــدورة األساسية الـ 31: »نستذكر مع 
قرب االحتفال باألعياد الوطنية، بكل 
مشاعر الفخر واالعــتــزاز، التضحيات 
ــة الـــــنـــــادرة الــتــي  الــجــلــيــلــة والـــشـــجـــاعـ
أظهرها منتسبو الــلــواء في التصدي 
لــلــعــدوان اآلثـــم على وطننا الحبيب«، 
ــدام في  ــ ومــشــاركــتــهــم بــكــل بــســالــة وإقــ
حـــرب تــحــريــر الــكــويــت، واإلســـهـــام في 

حفظ أمنها واستقالها.

محمد الشرهان

● فهد تركي
هدد عدد من النواب باستجواب وزير 
العدل وزير األوقاف والشؤون اإلسامية 
عــبــدالــعــزيــز الــمــاجــد إذا لــم يــتــراجــع عن 
قـــــراره الـــخـــاص بــاعــتــمــاد دوام مسائي 
لموظفي وموظفات الــوزارة من الساعة 
 حــتــى الــتــاســعــة مـــســـاًء، 

ً
الــثــانــيــة ظـــهـــرا

معتبرين ذلك القرار الذي يشمل معلمات 
دار القرآن، يضر بالمرأة الكويتية العاملة 

بالوزارة وباألسرة ككل.
وقال النائب حمد العبيد، في تصريح، 
إن لدور القرآن طبيعة عمل خاصة جرى 
العمل بها منذ تأسيسها، وتغيير دوامها 
بهذه الطريقة االرتجالية غير المدروسة 

 الماجد بإلغاء 
ً
إمعان في التخبط، مطالبا

ــة الــمــوضــوع  ــــادة دراســ ، وإعـ
ً
ــــورا ــراره فـ قــ

بشكل مــؤســســي وقــانــونــي بــمــا يضمن 
مصلحة المرفق.

من جانبه، طالب النائب محمد هايف 
»وزيــر األوقــاف المستقيل بالتراجع عن 
ــه االرتـــجـــالـــيـــة وغـــيـــر الــمــدروســة  ــراراتــ قــ
وانتظار رد الديوان وإال فإن االستجواب 
 أن 

ً
عيد توزيره«، مؤكدا

ُ
في انتظاره إذا أ

الماجد وقع في ورطة، توجب على سمو 
رئيس الوزراء وقف القرار االرتجالي قبل 
تطبيقه لتعارضه مع قرار الديوان، ومع 
أوقــات المدارس المشتركة بين وزارتــي 

التربية واألوقاف.
 بـــدوره، أكــد النائب د. حمد 

شعبان 21 فبراير 
ورمضان 23 مارس

أعلن مركز العجيري العلمي 
 
ً
ــان فــلــكــيــا ــبـ ــعـ ــر شـ ــهـ أن أول شـ
ســيــوافــق 21 فــبــرايــر الـــجـــاري، 
 أن هاله سيولد صباح 

ً
موضحا

20 الجاري، في الساعة 07: 10 
، وستتعذر رؤيته، بينما 

ً
صباحا

.
ً
 تماما

ً
سيكون شكله مستويا

وقـــال الــمــركــز، فــي بــيــان، إن 
 
ً
شهر رمضان سيوافق فلكيا
ــــارس الــمــقــبــل، فـــي حين  23 مـ
يولد هاله الثاثاء 21 مارس 
ـــ 24: 08 مــســاء وتــتــعــذر  فــي الـ
ــه يــمــكــن  ــ  أنـ

ً
ــا رؤيــــتــــه، مـــوضـــحـ

لــلــجــان تــحــري هـــال رمــضــان 
والــمــهــتــمــيــن رؤيـــتـــه بــوضــوح 
ــاء حــيــث يمكث  ــعــ مـــســـاء األربــ

52 دقيقة.

ل 
ّ
»الحماية من العنف« تشك

3 فرق لتقوية األواصر األسرية
● جورج عاطف

عقدت اللجنة الوطنية للحماية من العنف األسري، أول اجتماعاتها 
أمس، برئاسة وزيرة الشؤون االجتماعية والتنمية المجتمعية، وزيرة 
الــدولــة لــشــؤون الــمــرأة والــطــفــولــة، رئيسة المجلس األعــلــى لشؤون 
األسرة مي البغلي، بحضور ممثلي 7 جهات حكومية من ذات العاقة. 
وكشفت مــصــادر مطلعة، أنــه تــم اختيار األمينة العامة لشؤون 
األسرة بالتكليف د. مريم العازمي، نائبة لرئيسة اللجنة، مضيفة: 
»كما تــم تشكيل 3 فــرق فرعية منبثقة عــن اللجنة الرئيسة، بهدف 
رسم السياسة العامة لحماية األســرة وتقوية أواصرها ومواجهة 
كل ما يتعلق بالعنف األسري، وإقرار الخطط التنفيذية ومتابعتها«.
وذكـــرت الــمــصــادر أن مــن أبـــرز مــهــام الــفــرق مــراجــعــة التشريعات 
الوطنية وتقديم المقترحات والتوصيات الازمة بشأنها لتعديل 
أو إلغاء األحكام التي تتناقض وأحكام وأهداف القانون )16 /2020( 

الصادر بشأن الحماية من العنف األسري.

اقتصاديات

تقرير اقتصادي: تأخر تشكيل الحكومة يشل إدارة الدولة 
07

»الوطني«: 
توقعات 
اإلنفاق 

في 2023 
ال تزال قوية 

٠٨09

»المركز« يربح 
2.86 مليون 

دينار في 2022 
مجلس اإلدارة أوصى 
  

ً
بتوزيع 5 فلوس نقدا
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تفجير مخزن ذخائر لـ »الحرس الثوري« في كرمان
العملة اإليرانية تهوي إلى قاع تاريخي بالتزامن مع زيارة رئيسي للصين

● طهران ـ فرزاد قاسمي
كشف مصدر رفيع المستوى فــي مديرية 
محافظة كــرمــان جــنــوب شـــرق إيــــران أن أحــد 
مــخــازن الــذخــائــر الــتــابــع لـــ »الــحــرس الــثــوري«  
بالقرب من مدينة كرمان تعرض أمس لـ »عملية 
إرهابية«، وهــو ما أدى إلــى انفجارات كبيرة 
للصواريخ والقذائف الصاروخية التي بداخله. 
وقـــال الــمــصــدر إن شــدة االنــفــجــارات كانت 
كــبــيــرة لـــدرجـــة أن ســكــان بــعــض الــمــنــازل في 
كـــرمـــان خـــرجـــوا مـــن مــنــازلــهــم مــعــتــقــديــن أن 
المدينة تتعرض لزلزال، في حين ذكرت وكالة 
نادي المراسلين الشباب لألنباء شبه الرسمية 

اإليرانية أن دوي ضوضاء عالية أعقبه اهتزاز 
مباٍن لم يعرف سببها بعُد، ُسمع في كرمان، 
مشيرة إلى عدم تسجيل أي زالزل في المنطقة.

وقال المصدر إن »الحرس« واألجهزة األمنية 
حاصرا المكان على الفور ومنعا اقتراب الناس 
أو الصحافيين حتى أن محافظ كرمان محمد 
مهدي فداكار ُمنع من زيارة مكان التفجيرات، 
قبل أن ُيطلب منه إصـــدار بيان بــأن الجيش 

يقوم بتفجير ذخائر منتهية الصاحية.
وأضـــــاف أن الــمــحــافــظ رفــــض فـــي الــبــدايــة 
ــه فـــي الـــعـــادة   إلــــى أنــ

ً
إصـــــدار الـــبـــيـــان، مــشــيــرا

يصدر هذا النوع من البيانات قبل التفجيرات 
لتنبيه الناس وتحذيرهم، إال أنه عاد 

١١

٠٣

٠٣
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 لسموه أصغر أبنائه ناصرسموه وصباح الخالد ويبدو ناصر المحمد وعدد من أبناء األسرة ولي العهد ورئيس الوزراء في حديث باسم وبينهما علي الجابر
ً
٠٢ولي العهد وحمد صباح األحمد مقدما
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نواب يهددون باستجواب...

تفجير مخزن ذخائر لـ »الحرس...

المطر أن  الحكومة ليس لديها استشعار بأولوية القرارات، فبينما 
تستعرض الــدوام المرن يغرد وزير األوقــاف خارج السرب بدوام 
  رئيس الـــوزراء  بإيقاف هــذا العبث، في وقــت قال 

ً
الـــوزارة، مطالبا

النائب مبارك الطشة: يبدو أن الوزير ال يريد الخروج من الوزارة 
 بعد خرابها  بــقــرارات لها آثــار سلبية الختالف توجهاته عن 

ّ
إال

توجهات »األوقاف« وأنشطتها. 
ــا الــنــائــب عــبــدالــلــه فــهــاد فــخــاطــب الــمــاجــد: »عــلــيــك أن تلتزم  أمـ
بتصريف القرارات العاجلة من األمــور المصرح لك القيام بها، ال 
 أن هذه القرارات الطائشة غير 

ً
التضييق على الموظفين«، معتبرا

المدروسة »أمر لن نسكت عنه، وسيتحمل مسؤوليته السياسية«، 
قبل أن يطالب رئيس مجلس الوزراء بمراقبة وزرائه.

وأصــدره بعد تلقيه اتصااًل من وزيــر الداخلية أحمد وحيدي 
تضمن تهديدات بإقالته.

وأوضـــح أنــه لــم يتبين بعُد إذا كــان استهداف هــذا المخزن 
 
ً
اللوجيستي تم بطائرات مسيرة أو تفجير عبوة ناسفة، مذكرا
بأنه بعد عملية أصفهان التي استهدفت مصنع سالح حذرت 
األجهزة األمنية من إمكانية استهداف مواقع عسكرية أخرى 
طلقت 

ُ
ألن بعض المنفذين الذين استخدموا طائرات مسيرة أ

مــن داخـــل الــبــالد تمكنوا مــن الــفــرار، فيما أكــد محافظ كرمان 
أن التفجيرات كــانــت بسبب إتـــالف بعض األسلحة المنتهية 

الصالحية من قبل الجيش اإليراني.
وقــام مجتبى أســد زادة، مدير العالقات العامة في مديرية 
محافظة طهران، باالتصال بعدد من وسائل اإلعالم التي كانت 
 عنه 

ً
نشرت خبر االنفجارات وطلب منها نشر تصريحات نقال

بأن السبب هو إتالف أسلحة منتهية الصالحية من قبل الجيش، 
 أن تكون التفجيرات مرتبطة بالحرس.

ً
نافيا

جاء ذلك بينما سجل الدوالر األميركي أعلى رقم قياسي له 
في تاريخ إيران ووصل إلى ما فوق الـ 47500 تومان إيراني في 
األســـواق بين الصرافين، رغــم سفر الرئيس اإليــرانــي إبراهيم 
رئيسي ورئيس المصرف المركزي اإليراني محمد رضا فرزين 
إلى بكين وتعميم أنباء في وسائل اإلعــالم بأنهما سيعودان 
بعقود تزيد على 400 مليار دوالر بالعملة الصعبة من الصين. 
ولم تفلح سياسات المصرف اإليراني بضخ العملة الصعبة 
والذهب باألسواق في كبح سرعة تهاوي سعر العملة اإليرانية، 
إذ وصل سعر تبادل العملة الصعبة في األسواق السوداء إلى 

ما يزيد على 49 ألف تومان. 
وحسبما أكـــد مــصــدر فــي الــمــصــرف، ضــخ األخــيــر أكــثــر من 
خمسين مليون دوالر بتسعيرة 45500 تومان للدوالر الواحد 
عبر المصارف والصرافين في محاولة لوقف سقوط سعر العملة 
، وابتلعت األسواق 

ً
في إيران، ولكن هذه الخطوة لم تفلح أيضا

تلك العملة خالل أقل من نصف ساعة.
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ــثــــل صــــاحــــب  ــمــ ــــور مــ ــــحـــــضـ بـ
ــــالد الــشــيــخ  ــبـ ــ الـــســـمـــو أمــــيــــر الـ
نواف األحمد، سمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحــمــد، وسمو 
ــواف األحـــمـــد  ــ ــ الـــشـــيـــخ أحــــمــــد نـ
رئيس مجلس الـــوزراء، وأســرة 
آل الصباح الــكــرام، أقــام الشيخ 
عــلــي الــجــابــر مــأدبــة غــــداء على 
شرف سموه، في مزرعة »عزايز« 

بمنطقة العبدلي.

د مبنى قصر العدل الجديد
ّ
الماجد تفق

أجـــــــــرى وزيـــــــــر الـــــعـــــدل وزيـــــــــر األوقـــــــــاف 
والــشــؤون اإلســالمــيــة، عبدالعزيز الماجد، 
جولة تفقدية لمبنى قصر الــعــدل الجديد 
ــــوزارة  )الــمــرحــلــة األولــــــى(، يــرافــقــه وكــيــل الـ
المساعد لقطاع شؤون المحاكم بالتكليف 
ــر إدارة الـــخـــدمـــات  ــديــ ــه، ومــ ــلــ عـــلـــي مـــــال الــ
والـــصـــيـــانـــة فـــاضـــل الـــفـــضـــالـــة، وبــحــضــور 
المهندس إبراهيم أشكناني ممثل الديوان 

ــدار ممثل  األمـــيـــري، والــمــهــنــدس مــحــمــد غــ
الـــمـــكـــتـــب الـــعـــربـــي الـــمـــشـــرف عـــلـــى تــنــفــيــذ 
المشروع، والمهندس محمد عطية ممثل 
الشركة المنفذة شركة محمد عبدالمحسن 

الخرافي.
واستمع الوزير، خالل الجولة، إلى شرح 
ــم الـــخـــوض فـــي مــجــريــات  الــمــهــنــدســيــن، وتـ
إنــجــاز األعــمــال، وأعــلــن المهندسون أنهم 

يـــواجـــهـــون بــعــض الــعــقــبــات الــبــســيــطــة في 
إتمام األعمال األخيرة إلنجاز العمل، وأعرب 
الوزير عن إعجابه بصرح مبنى قصر العدل 
الــجــديــد، الـــذي يعد مــن أكــبــر وأضــخــم دور 
العدالة في العالم، حيث يعتبر من المباني 

الذكية.

جانب من جولة الماجد في قصر العدل

ممثل األمير وأبناء األسرة في ضيافة »عزايز«

 ممثل األمير يحيي مستقبليه لدى وصوله إلى »عزايز« أمس

ولي العهد وناصر المحمد خالل المناسبة

 حوار بين ممثل األمير ورئيس الوزراء وبينهما علي الجابر

مشعل الجابر ومحمد العبدالله وأحمد الجابر وسلمان الحمود أحمد العبدالله والنائب األول رئيس الوزراء وعلي سالم العلي ومحمد الخالد

أبناء األسرة في »عزايز« صباح ناصر األحمد وصباح ناصر المحمدخالد العبدالله ووزير الخارجية

 أبناء األسرة
ً
ممثل األمير متوسطا

https://www.aljarida.com/article/14669
https://www.aljarida.com/article/14688
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محمد الشرهان

سلة أخبار

أعلنت جمعية الهداية 
الخيرية، تنفيذها مشروع 

مصرف العشيات، بالتعاون 
مع األمانة العامة لألوقاف، 

حيث بلغت أعداد املستفيدين 
من املشروع 18500 مستفيد، 

بواقع 2350 أسرة داخل 
الكويت.

وقال رئيس مجلس إدارة 
الجمعية، بندر املطيري، في 
تصريح صحافي، أمس، إن 
مصرف العشيات يستهدف 

توفير جميع االحتياجات 
الغذائية لألسر املستفيدة 
داخل الكويت من شريحة 

األرامل واملطلقات وكبار السن 
واملرضى وذوي االحتياجات 

الخاصة واأليتام والفقراء، 
من خالل قاعدة بيانات 

لدى الجمعية يتم تحديثها 
باستمرار، إلضافة املتعففني 

واألسر الفقيرة.
وأضاف املطيري، أن املشروع 

يساهم في تعزيز التكافل 
والتراحم االجتماعي وكل 
املبادئ اإلنسانية والقيم 
النبيلة التي تتحقق عبر 

تخفيف معاناة الفقراء 
واملحتاجني.

قال نائب املدير العام لشؤون 
التنفيذ في املؤسسة العامة 

للرعاية السكنية راشد 
العنزي إن الفريق الهندسي 

اطلع على جاهزية 36 محطة 
كهرباء رئيسية جهد 132 ك 
في مختلف ضواحي مدينة 

املطالع السكنية والتي 
انتهت املؤسسة من تنفيذها 

وسلمتها لوزارة الكهرباء 
واملاء. 

ولفت العنزي في تصريح 
صحافي إلى أن الزيارة جاءت 

بهدف االطالع على األعمال 
في تنفيذ املشاريع الخاصة 

بإيصال التيار الكهربائي 
للمباني العامة والقسائم 

السكنية حسب الجدول 
الزمني املقرر لها، موضحًا أنه 

تم عقد اجتماع مع مقاولي 
املشاريع الخاصة بأعمال 
مشاريع الكهرباء لتمديد 

الكابالت وتشييد محطات 
الكهرباء الرئيسية، وجرى 

التأكيد على ضرورة اإلسراع 
في تنفيذ األعمال مع عدم 

االخالل باملواعيد التعاقدية 
طبقا للجدول الزمني.

»الهداية«: 18500 مستفيد 
من »مصرف العشيات«

»السكنية« تفقدت 36 محطة 
كهربائية في المطالع

نفذت جمعية إحياء التراث 
اإلسالمي مشروع »دفء 
الشتاء« في دول البلقان، 

للتخفيف من معاناة فقراء 
املسلمني هناك، في ظل 

االنخفاض الكبير في درجات 
الحرارة.

وقالت الجمعية، في بيان، 
أمس، إن املشروع يستهدف 
توفير املواد الغذائية ومواد 

التدفئة واملالبس املناسبة 
التقاء شدة البرودة، وكذلك 

الخيام ومستلزماتها.
وأوضحت أنها نفذت 

العديد من املشاريع الخيرية 
والدعوية واإلغاثية في دول 
البلقان، منها: كفالة ورعاية 

األيتام، وتوفير الرعاية 
واالحتياجات األساسية لهم، 
وكذلك تنفيذ مشروع »كفالة 

الدعاة واملعلمني«، والذي 
يعتبر من املشاريع املهمة 

بالنسبة للشباب والناشئة.

»إحياء التراث« تنفذ 
»دفء الشتاء« في البلقان

»الصحة« تنفي توقف برنامج »عافية«
• عادل سامي

أكدت وزارة الصحة أن ما تم تداوله حول 
توقف برنامج التأمين الصحي للمتقاعدين 

»عافية« غير صحيح.
وقالت الوزارة، في بيان توضيحي بشأن 
ما تم تداوله حول هذا الموضوع، إن تلك 

المعلومة المتداولة غير صحيحة.
وشــــــددت عــلــى انـــتـــظـــام تــقــديــم الــخــدمــة 
عبر المراكز المعتمدة من الشركة المنفذة 
للبرنامج، الفــتــة إلــى وجـــود مــركــز اتصال 
مباشر في وزارة الصحة لتلقي استفسارات 
أو شكاوى المستفيدين من البرنامج، من 
، عبر 

ً
 حتى 1:45 ظهرا

ً
الساعة 7:30 صباحا

الــخــط الــســاخــن 22965856 بــهــدف ضمان 
جودة مستوى الخدمة.

من جانب آخر، احتفلت اإلدارة المركزية 
للرعاية الصحية األولية بتكريم العيادات 
الــمــتــمــيــزة فـــي الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة األولـــيـــة 
بحضور الوكيل المساعد للشؤون الفنية 
د. عبدالرحمن المطيري، حيث تــم تكريم 
الــطــاقــم الطبي الــقــائــم على هــذه الــعــيــادات 
التخصصية وهي عيادات السكر واألمراض 
المزمنة والطفل السليم ورعاية المسنين 
ــطــــوارئ  ــة الــنــفــســيــة وخــــدمــــات الــ والـــصـــحـ
والــزيــارات المنزلية الــذي أظهرت مستوى 
 وفـــق معايير 

ً
 وإنــســانــيــا

ً
 مــتــمــيــزا

ً
عــالــمــيــا

تم وضعها من لجان البرامج في الرعاية 
الصحية األولية.

وأكـــدت مــديــر اإلدارة المركزية للرعاية 
الصحية األولية د. دينا الضبيب، أن ذلك 
لم يكن ليتم من دون وجــود دعــم وتحفيز 
وتشجيع من وزارة الصحة، الذي خلق روح 
التنافس اإليجابي بين المراكز الصحية، 
مــمــا أدى إلــــى تــحــســيــن مــســتــوى الــخــدمــة 
الصحية وانعكس بدوره على األفراد الذين 

يتلقون هذه الرعاية.
إلـــى ذلـــك، أعــلــنــت رئــيــس مجلس أقــســام 
األشعة في وزارة الصحة، د. بثينة الكندري 
انطالق مؤتمر األشعة التشخيصية اليوم 
حتى يوم السبت المقبل، تحت شعار »أحدث 

التطورات في مجال األشعة التشخيصية 
وعالج األورام والطب النووي«، تحت رعاية 

وزير الصحة د. أحمد العوضي.
مــن جانبها، أكــدت رئيسة قسم األشعة 
في مستشفى العدان رئيسة اللجنة العلمية 
للمؤتمر د. لطيفة الــكــنــدري، أن المؤتمر 
يقدم نافذة تفاعلية لبعض الحاالت التي 
يتابعها مجلس األقسام من خالل الموقع 
االلكتروني الخاص بالمؤتمر، مبينة أن ذلك 
يأتي ضمن نظام التعليم الطبي المستمر 
 
ً
حيث يحصل المشارك على 20 نقطة، علما

أن األطباء المشاركين تتراوح أعدادهم بين 
450 و500 طبيب.

 داليا الصانع رئيسة مركز السرة الصحي
ً
المطيري مكرما

بوقماز: لجنة لمشاريع الطاقة المتجددة
• سيد القصاص

أكــدت وزيــرة األشغال العامة وزيــرة الكهرباء 
والماء والطاقة المتجددة د. أماني بوقماز، حرص 
وزارة الــكــهــربــاء عــلــى تــحــقــيــق الـــرؤيـــة الــســامــيــة 

بتأمين نسبة 15 فــي المئة مــن الطلب المحلي 
على الــكــهــربــاء بــاســتــخــدام الــطــاقــة النظيفة، من 
خالل تنفيذ العديد من المشاريع في هذا المجال 

بحلول عام 2030.
وقالت بوقماز، على هامش الملتقى الخليجي 
إلدارة النفايات وإعــادة التدوير »الهيدروجين 
األخــضــر واالنــتــقــال الــطــاقــي«، إن الـــوزارة تتجه 
إلــى تشكيل لجنة لمشاريع الطاقة المتجددة 
يترأسها وكيل وزارة الكهرباء والماء بالتكليف 
م. مطلق العتيبي تتولى تحقيق تلك الــرؤيــة، 
مـــن خـــالل الــمــشــاريــع الــمــخــتــلــفــة الــتــي تنفذها 
»الكهرباء« وهيئة الشراكة بين القطاعين العام 

والخاص. 
وتطرقت إلى مشروع منطقة الشقايا للطاقة 
الــمــتــجــددة، وأهــمــيــتــه فـــي تــحــقــيــق تــلــك الـــرؤيـــة، 
والذي يضم نوعين من أنواع الطاقة المتجددة، 
هما محطتا الشقايا للطاقة الشمسية ولطاقة 
الرياح، إضافة إلى المشاريع التي تنفذها الوزارة 

في هذا المجال. 
ُيذكر أن الملتقى الخليجي تطرق إلى التعريف 
بالحلول الجديدة والخطط االستراتيجية إلعادة 
التدوير وبدائل الطاقة النظيفة المستدامة، منها 
الهيدروجين األخضر، في ظل التحول الرقمي، 
إضافة إلى التركيز على الجوانب الفنية المتعددة، 
ــع الـــمـــســـتـــدامـــة،  ــاريـ ــمـــشـ ـــي تــشــمــل إدارة الـ ــتـ والــ
والوصول إلى بيئة خالية من االنبعاثات الضارة 

لتحقيق الحياد الكربوني.

أشــــاد الــنــائــب األول لرئيس 
مجلس الـــوزراء وزيــر الداخلية 
وزيــــر الـــدفـــاع بــاإلنــابــة الشيخ 
طــــــــالل الـــــخـــــالـــــد، بـــالـــمـــســـتـــوى 
ة الـــعـــالـــيـــة  ــاء ــ ــفـ ــ ــكـ ــ الـــمـــتـــقـــدم والـ
التي يتميز بها منتسبو لــواء 
ــا يــبــذلــونــه  ــ ــر/25، ومـ ــاويــ ــغــ ــمــ الــ
مـــن جـــهـــود فـــي ســبــيــل تــطــويــر 
مهاراتهم الميدانية والقتالية، 
 أن أبــطــال المغاوير هم 

ً
مــؤكــدا

ــام االســـتـــثـــنـــائـــيـــة  ــهــ ــمــ ــال الــ رجــــــ
الذين يزخر التاريخ ببطوالتهم 
وتــضــحــيــاتــهــم الــتــي ســطــروهــا 
 عــن الــوطــن ضــد كــل من 

ً
دفـــاعـــا

تــســول لـــه نــفــســه الــعــبــث بأمنه 
واستقراره وسالمة أراضيه.

وتــفــقــد الـــخـــالـــد، أمـــــس، لـــواء 
ــان  ــ ــث كـ ــ ــيـ ــ الــــــــمــــــــغــــــــاويــــــــر/25، حـ
بــاســتــقــبــالــه لــــدى وصـــولـــه آمــر 

ــن نــاصــر  ــركــ ــــواء الـــعـــمـــيـــد الــ ــلـ ــ الـ
الـــعـــتـــيـــبـــي، وعـــــــدد مــــن ضــبــاط 
 
ً
الـــلـــواء، حــيــث قــدمــوا لــه شــرحــا

ــن طـــبـــيـــعـــة الـــمـــهـــام  ــ  عـ
ً
مـــفـــصـــال

والــــواجــــبــــات الـــمـــنـــوطـــة بـــلـــواء 
ــة بــــرامــــج  ــيــ ــوعــ الــــمــــغــــاويــــر، ونــ
الــتــأهــيــل والــتــدريــب المعتمدة 

لمنتسبيه.

تخرج دورة 

وشهد الخالد خالل الزيارة 
حـــفـــل تـــخـــرج دورة الــمــغــاويــر 
األســاســيــة )31(، بحضور عدد 
من قادة الجيش، حيث استهل 
الــحــفــل بــتــالوة آيـــات مــن الــذكــر 
ــلـــواء  ــر الـ ــ ــقـــى آمـ الـــحـــكـــيـــم، ثــــم ألـ
ن من خاللها الهدف من  كلمة، بيَّ
عقد مثل هــذه الــــدورات، والتي 

تعمل على تنمية وصقل كفاءة 
العسكري، وتعزيز قدراته على 
التعايش والتكيف مع مختلف 

الظروف.
وأضــاف أن منتسبي الــدورة 

اجـــتـــازوا تــدريــبــات عــلــى درجــة 
عالية من االحترافية، تمكنهم 
من تنفيذ المهام الخاصة التي 
توكل إليهم على مستوى عاٍل 
مــن اللياقة البدنية والــدقــة في 
 لــلــوصــول إلــى 

ً
الـــرمـــايـــة، ســعــيــا

الجاهزية القتالية المطلوبة، 
 
ً
م منتسبو الدورة عروضا ثم قدَّ
تجلت فيها مهاراتهم بالفنون 
الــقــتــالــيــة الــفــرديــة والــجــمــاعــيــة 
بــالــطــعــن بــالــحــراب واالشــتــبــاك 
الحر والقتال المتالحم، إضافة 
إلى مهارات التسلق والنزول من 
ارتفاعات مختلفة في الميدان، 
وعمليات الكمائن واختبارات 
الثقة، وعــرض لعمليات القتال 

بالمناطق المبنية.
 

 شهادات وتهنئة

بــعــد ذلـــك، قـــام الــنــائــب األول 
بــتــوزيــع الـــشـــهـــادات والــجــوائــز 
عــلــى الــخــريــجــيــن، كــمــا هــنــأهــم 
ــم لـــهـــذه الــنــتــائــج  ــرازهــ عــلــى إحــ

ــــن شـــكـــره   عــ
ً
ــة، مــــعــــربــــا ــبــ ــيــ ــطــ الــ

وتقديره لقيادة لواء المغاوير 
ومنتسبيه عــلــى مــا بــذلــوه من 
جهد وعمل مخلص أثمر تخرج 
ــن مــنــتــســبــي  ــ هــــــذه الـــكـــوكـــبـــة مـ
الجيش الكويتي بهذا المستوى 
ــاءة والــــقــــدرة  ــفـ ــكـ الـــعـــالـــي مــــن الـ

والمهارة.
 ومع قرب االحتفال باألعياد 
ــر الـــخـــالـــد،  ــتــــذكــ ــيــــة، اســ ــنــ الــــوطــ
بكل مشاعر الفخر واالعــتــزاز، 
التضحيات الجليلة والشجاعة 
النادرة التي أظهرها منتسبو 
الـــلـــواء فـــي الــتــصــدي لــلــعــدوان 
اآلثــــم عــلــى »وطــنــنــا الــحــبــيــب«، 
ومشاركتهم بكل بسالة وإقدام 
ــويــــت،  ــكــ ــر الــ ــريــ ــحــ ــي حـــــــرب تــ ــ فــ
ــفــــظ أمـــنـــهـــا  واإلســـــــهـــــــام فـــــي حــ

واستقاللها.
وأضـــــــــــاف أن الـــمـــســـؤولـــيـــة 

الــمــلــقــاة عــلــى عـــاتـــق منتسبي 
الــمــغــاويــر الــيــوم تتطلب منهم 
 على تعزيز أوجه 

ً
العمل دائــمــا

ــاون والــــعــــمــــل الــجــمــاعــي  ــعــ ــتــ الــ
ــــم مــن  ــهـ ــ ــــوانـ الــــمــــشــــتــــرك مـــــع إخـ
ــيــــة  ــلــ ــتـــســـبـــي وزارة الــــداخــ ــنـ مـ
ــــرس الــــوطــــنــــي، والــــذيــــن  ــحــ ــ والــ
ــركــــون مـــعـــهـــم فـــــي نــفــس  ــتــ يــــشــ
طبيعة المهام والواجبات، من 
خالل الجهود التنسيقية التي 
تـــتـــم بـــيـــن مــخــتــلــف الــقــطــاعــات 
 
ً
العسكرية فــي الــبــالد، متمنيا

للجميع دوام التوفيق والسداد، 
والعمل لما فيه خدمة »وطننا 
ــل الـــقـــيـــادة  ــ ــي ظـ ــ الــــمــــعــــطــــاء«، فـ
ــيـــر الـــبـــالد  الــحــكــيــمــة لــســمــو أمـ
القائد األعلى للقوات المسلحة، 

وسمو ولي العهد.

الخالد لدى زيارته لواء المغاوير أمس

عروض للمغاوير خالل التخرج

 الخريجين
ً
الخالد متوسطا

الخالد: المغاوير رجال المهام االستثنائية ونعتز بتضحياتهمالخالد: المغاوير رجال المهام االستثنائية ونعتز بتضحياتهم
•• تفقد لواء المغاوير/ تفقد لواء المغاوير/2525 وحضر حفل تخرج الدورة األساسية  وحضر حفل تخرج الدورة األساسية 3131  

• • أشاد بكفاءتهم العالية وجهودهم في سبيل تطوير مهاراتهم القتاليةأشاد بكفاءتهم العالية وجهودهم في سبيل تطوير مهاراتهم القتالية
• • تعزيز العمل الجماعي بين الجهات العسكرية لما فيه خدمة الوطن المعطاءتعزيز العمل الجماعي بين الجهات العسكرية لما فيه خدمة الوطن المعطاء

» األشغال« تضع آلية الختيار » األشغال« تضع آلية الختيار 
الموظفين المبادرينالموظفين المبادرين

وضــعــت »األشـــغـــال الــعــامــة« آلــيــة الختيار 
الموظفين المبادرين، وحــددت 7 جوائز لهم 
بهدف الدفع بتحقيق إنــجــازات مختلفة في 
قطاعات الـــوزارة المختلفة، وتنمية الموارد 
البشرية وروح التنافس بين كافة العاملين. 

ــانــــت وكـــيـــلـــة الـــــــــوزارة الـــمـــهـــنـــدســـة مــي  وكــ
المسعد اجتمعت أمــس، باللجنة وأكـــدت أن 
هـــدف الــلــجــنــة االرتـــقـــاء بــمــســتــوى الــخــدمــات 
الــتــي تقدمها »األشـــغـــال«، واالرتــقــاء بالجهد 
اإلداري وتحفيز الموظفين على التميز في 

األداء واإلبداع. 
ــدت أن تــكــريــم الــمــوظــفــيــن الــمــبــادريــن  ــ وأكـ
 لــهــم بــمــا يــســاهــم فـــي تحقيق 

ً
يــعــتــبــر حـــافـــزا

مزيد من االجتهاد والعمل على التطور داخل 
مختلف القطاعات.

»الحماية من العنف األسري«: 3 فرق لرسم السياسة العامة

• جورج عاطف
عــلــمــت »الــــجــــريــــدة« أن اللجنة 
الـــوطـــنـــيـــة لــلــحــمــايــة مــــن الــعــنــف 
ــري، عــقــدت أول اجتماعاتها  األســ
أمــــــس، بـــرئـــاســـة وزيـــــــرة الـــشـــؤون 
االجتماعية والتنمية المجتمعية، 
ــرأة  ــمــ ــــؤون الــ ــــشـ وزيـــــــــرة الـــــدولـــــة لـ
ــة الــمــجــلــس  ــيــــســ ــة، رئــ ــ ــولـ ــ ــفـ ــ ــطـ ــ والـ
األعلى لشؤون األسرة مي البغلي، 
وبحضور ممثلي 7 جهات حكومية 
ــــي وزارات  ــــن ذات الــــعــــالقــــة، هـ مـ
ــــؤون،  ــــشـ الـــداخـــلـــيـــة، والـــــعـــــدل، والـ
ــة، واإلعـــــــالم،  ــحـ ــيـــة، والـــصـ ــتـــربـ والـ
والمجلس األعلى لشؤون األسرة، 
ــلــيــن اثــنــيــن عن 

ّ
إضـــافـــة إلــــى مــمــث
المجتمع المدني. 

 للمصادر، فإنه تم اختيار 
ً
ووفقا

األمــيــنــة الــعــامــة للمجلس األعلى 
لشؤون األسرة بالتكليف د. مريم 
الــعــازمــي، نائبة لرئيسة اللجنة، 
مــضــيــفــة: كــمــا تـــم تــشــكــيــل 3 فــرق 
فرعية منبثقة عن اللجنة الرئيسة، 

ــيـــاســـة الـــعـــامـــة  بــــهــــدف رســــــم الـــسـ
لحماية األســرة وتقوية أواصرها 
ومــواجــهــة كــل مــا يتعلق بالعنف 
األسري، وإقرار الخطط التنفيذية 
ومتابعة تنفيذها، مؤكدة أنه من 
ضــمــن أبــــرز مــهــام الــفــرق مراجعة 
الـــتـــشـــريـــعـــات الـــوطـــنـــيـــة وتــقــديــم 

المقترحات والتوصيات الالزمة 
بشأنها لتعديل أو إلغاء األحكام 
الــتــي تتناقض وأحـــكـــام وأهــــداف 
القانون )2020/16( الصادر بشأن 

الحماية من العنف األسري.
وذكــــــــــــرت الــــــمــــــصــــــادر، أنــــــــه تــم 
توزيع المهام الموكلة لكل فريق 

من الثالثة، ومنها إعــداد البرامج 
الــتــوعــويــة والــتــثــقــيــفــيــة الــخــاصــة 
 عن إصدار 

ً
بالعنف األسري، فضال

تقرير سنوي عن العنف والشكاوى 
الــتــي تلقتها اإلدارات والــجــهــات 
الــمــخــتــصــة بـــه ومــــا تـــم بــشــأنــهــا، 
كاشفة عن اعتماد الوزيرة البغلي 
الـــمـــقـــتـــرح الـــمـــقـــدم مــــن الـــعـــازمـــي، 
بتشكيل فــريــق حــمــايــة الطفولة، 
ــن الــقــانــون   لـــلـــمـــادة 77 مـ

ً
تــفــعــيــال

)2015/21( الــصــادر بشأن حقوق 
الطفل، السيما في ظل عدم تفعيل 
هـــذه الـــمـــادة مــنــذ صــــدور مــرســوم 
إشهار المجلس، واالعتماد فقط 
على مكتب حماية الطفل التابع 
لـــــــــوزارة الـــصـــحـــة الــــــذي يستقبل 
األطفال الواقع عليهم عنف، ويقوم 
المجلس بمتابعتهم واالشــــراف 

عليهم. 
وبــيــنــت الـــمـــصـــادر، أن الــهــدف 
من تشكيل الفريق تلقي الشكاوى 
عن حــاالت تعرض الطفل للخطر، 
واتــخــاذ كــل مــا يــلــزم مــن إجـــراءات 

لمعالجة األطفال المعرضين ألي 
نــوع مــن أنـــواع األذى، إضــافــة إلى 
اتـــخـــاذ كـــل مـــا يــلــزم مـــن إجـــــراءات 
لــمــعــالــجــة ذوي الـــطـــفـــل، مسببي 
األذى للطفل، حتى يعاد تأهيلهم 
ويتمكنوا من رعاية طفلهم، ومن ثم 
يتمكن الطفل وذووه من االندماج 
ــراء   عـــن إجــ

ً
فـــي الــمــجــتــمــع، فـــضـــال

الدراسات والبحوث الالزمة لحاالت 
تعرض الطفل ألي نــوع من أنــواع 
األذى، وتقويم أوضاعه بمختلف 

الجوانب.

مي البغلي

استقبلت الوزيرة البغلي، أمس، المديرة التنفيذية لتنمية المرأة في 
منظمة التعاون اإلسالمي د. أفنان الشعيبي.

وأوضحت البغلي، أن الكويت متمثلة في وزارة الشؤون، تتشرف 
 من التعاون مع المنظمة، الفتة إلى أن شؤون المرأة 

ً
ا بأن تكون جزء

والطفولة تعتبر حقيبة جديدة على الوزارة ويجب التطرق واالهتمام 
بها من جميع النواحي.

ومن جهتها، قالت الشعيبي، إن »الكويت هي أولى جوالتي لرؤيتنا 
المستقبلية، والذي يعد وجودها الداعم األساسي لنا، ومن خالل ذلك 

سأحاول التعاون بين المنظمة والحكومات والقطاع الخاص«.

البغلي تستقبل المديرة التنفيذية
لـ »تنمية المرأة بالتعاون اإلسالمي« 

من أبرز مهامها مراجعة التشريعات الوطنية وتقديم المقترحات وتلقي الشكاوى

»تكويت التعاونيات« يخاطب »تكويت التعاونيات« يخاطب 
»االتحاد اإلنتاجي« لبدء اإلحالل»االتحاد اإلنتاجي« لبدء اإلحالل

• جورج عاطف
علمت »الــجــريــدة« أن وكيل وزارة الــشــؤون االجتماعية باإلنابة، 
رئيس فريق العمل المشكل لتكويت الوظائف في الجمعيات التعاونية 
عبدالعزيز ساري، خاطب المدير المعين التحاد الجمعيات التعاونية 
االنتاجية الزراعية والثروة الحيوانية، لبدء عمليات اإلحالل والتكويت 
 لجنة تعديل التركيبة 

ً
داخله بناء على القرارات التي اتخذتها أخيرا

السكانية وتطوير سوق العمل، والخاصة بإلزام الجمعيات واالتحادات 
التعاونية بسرعة تكويت الوظائف االشرافية والقيادية كافة داخلها.
لب مــن المدير المعين تحديد الهيكل 

ُ
 للمصادر، فإنه ط

ً
ووفــقــا

التنظيمي والكادر الوظيفي لالتحاد، مع ايضاح قيمة الرواتب التي 
يتقاضاها كل من المدير العام ونائبه ورؤساء األقسام، إضافة إلى 
حصر الوظائف اإلشرافية الشاغرة لبدء تسكينها بالعمالة الوطنية، 

وذلك خالل موعد أقصاه 22 الجاري.
 لخبر »الجريدة« المنشور في عددها 

ً
في ذات السياق، وتأكيدا

الصادر أمس، أعلن ساري أن االجتماع األول لفريق العمل الخاص 
بتكويت الوظائف في الجمعيات التعاونية، أمس االول، »يأتي بناء 
على قانون رقم )74( لسنة 2020، بشأن تنظيم التركيبة السكانية، وعلى 
 لتوصيات 

ً
الالئحة التنفيذية الصادرة عن مجلس الــوزراء، وتنفيذا

االجتماع الذي عقدته لجنة تعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق 
العمل، وتكليف مجلس الوزراء ووزيرة الشؤون، حيث بدأ فريق العمل 
الخطوات التنفيذية لوضع آلية العمل الخاصة بتكويت الوظائف 
بالجمعيات التعاونية بالتعاون مع الهية العامة للقوى العاملة، 

واتحاد الجمعيات التعاونية«.

https://www.aljarida.com/article/14771
https://www.aljarida.com/article/14770
https://www.aljarida.com/article/14768
https://www.aljarida.com/article/14766
https://www.aljarida.com/article/14765
https://www.aljarida.com/article/14764
https://www.aljarida.com/article/14687
https://www.aljarida.com/article/14682


• لــمــاذا ترتبط جريمة غسل 
األموال بالمعامالت المالية؟

- تحاول الدول مالحقة األفعال 
اإلجــرامــيــة الــفــرديــة أو المنظمة 
على نطاق محلي ودولي، وحيث 
إن هذه األفعال تدر أمواال، فإنها 
بالمقابل بحاجة إلى غسل هذه 
األمـــــــــــوال حـــتـــى تـــظـــهـــر بــمــظــهــر 

األموال المشروعة.
ــالــــي، يـــســـعـــى صـــاحـــب  ــتــ ــالــ  بــ
ــى الــقــيــام  ــة إلــ ــيـ ــرامـ األمـــــــوال اإلجـ
بــمــعــامــالت مــالــيــة وهــمــيــة حتى 
ت مــن مصدر  تبدو وكأنها جــاء
مــشــروع أو عــلــى األقــــل لتختفي 
طــبــيــعــتــهــا اإلجـــرامـــيـــة وتــنــدمــج 
بــأمــوال شخص ذي مصدر ثراء 

مشروع.
ــون الــــمــــعــــامــــالت  ــ ــكـ ــ ــتــــى تـ • مــ

مشبوهة؟
ــكــــون الـــمـــعـــامـــلـــة الـــمـــالـــيـــة  - تــ
مشبوهة إذا كانت وهمية بهدف 
غسل األمـــوال اإلجــرامــيــة، بحيث 

تنتهي المعاملة إلى:
ــنـــح األمــــــــــوال اإلجــــرامــــيــــة  • مـ

مصدرا مشروعا: 
فعلى سبيل المثال، يمكن أن 
يمنح تاجر مــواد غير مشروعة 
ــــى شـــخـــص تــــابــــع لــه  ــه إلــ ــ ــاحـ ــ أربـ
ــن قــبــلــه، فــيــقــوم هــذا  ومــســخــر مـ
الشخص التابع بشراء أسهم أو 
مــجــوهــرات بــأســعــار خيالية من 
مؤسسة تعود ملكيتها للتاجر 
نـــفـــســـه، وهــــكــــذا تـــرجـــع األمــــــوال 
اإلجــرامــيــة إلـــى الــتــاجــر الــمــجــرم 
وكأنها ثمن مشروع لسلع ثمينة. 
ــج األمــــــــــوال اإلجــــرامــــيــــة  ــ • دمــ

باألموال المشروعة:
وفــــــــي هــــــــذه الـــــحـــــالـــــة، يــمــنــح 
المجرم أمواله نقدا إلى شخص 
تــابــع لـــه مـــعـــروف بـــالـــثـــراء -مــثــل 
مشاهير الــتــواصــل االجتماعي- 
فــــيــــقــــوم الــــشــــخــــص الـــمـــشـــهـــور 
بــشــراء أســهــم باسمه لكن يكون 
الــمــســتــفــيــد الــفــعــلــي مـــن الـــشـــراء 
والـــمـــلـــكـــيـــة هــــو الـــمـــجـــرم )غــســل 
األموال عبر دمجها بأموال مالك 

وهمي(.
• هــل تقترن فكرة المستفيد 

الفعلي مع غسل األموال دائما؟

- بـــالـــتـــأكـــيـــد ال، ألن صــاحــب 
ــا أو  ــكــ ــالــ ــون مــ ــ ــكـ ــ ــد يـ ــ األمـــــــــــــوال قــ
ــة خـــدمـــة  ــ ــركـ ــ ــلــــى شـ مـــســـيـــطـــرا عــ
ــة، لــكــنــه  ــروعــ ــشــ ــمــ لـــمـــصـــالـــحـــه الــ
يــســتــحــوذ عــلــى نــســبــة جــوهــريــة 
مــن رأس الــمــال )مستفيد فعلي 
ظــاهــر(، أو أنــه ال يــريــد أن يظهر 
للعلن ألي ســبــب مـــشـــروع، مثل 
عـــدم الــرغــبــة بــالــظــهــور لــإعــالم، 
فــيــقــوم بتسجيل ملكيته باسم 
الــمــســتــفــيــد الــظــاهــر ويــبــقــى هو 

)المستفيد الفعلي المخفي(.
وقــــــــــد يــــــكــــــون الـــــســـــبـــــب غـــيـــر 
مشروع لكن ليس لغسل األموال 
فــقــط، بــل للتهرب الــضــريــبــي، أو 
لــتــنــفــيــذ مـــخـــطـــطـــات الــمــنــافــســة 
غير المشروعة، أو لتجاوز قيود 

االستثمار األجنبي، وغيرها.
• لــــمــــاذا يــعــتــبــر الــمــســتــفــيــد 
الفعلي ثغرة عملية لدى مكافحة 

غسل األموال؟
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــلـــة األسـ - الـــمـــشـــكـ
مــكــافــحــة غــســل األمـــــــوال تتمثل 
فـــي كــيــفــيــة اكــتــشــاف المستفيد 
الفعلي من المعامالت؛ والسبب 
أن الــمــعــامــلــة الــمــشــبــوهــة تظهر 
بمظهر معاملة اعتيادية يصعب 
اكتشاف غاياتها المخفية، وهكذا 
تجري األمور لصالح المجرم من 
خالل أشخاص وجهات تابعة له 

يمتلكها أو يسيطر عليها.
وبــكــلــمــة مــخــتــصــرة، فـــإن عــدم 
اكــتــشــاف المستفيد الفعلي من 
المعامالت المشبوهة يجعل من 
 
ً
قانون مكافحة غسل األموال حبرا

على ورق.
• كـــيـــف واجـــــــه قــــانــــون غــســل 
ــم 2013/106 ثــغــرة  ــ األمــــــــوال رقـ

المستفيد الفعلي؟
- كـــــانـــــت ثـــــغـــــرة الـــمـــســـتـــفـــيـــد 
الــفــعــلــي مـــن الــهــمــوم الــتــي أرقـــت 
المشرع الكويتي، حتى إننا نرى 
المشرع ينص في تعاريف قانون 
ـــم 2013/106  غـــســـل األمــــــــوال رقــ
على تعريف المستفيد الفعلي 

كالتالي:
»أي شخص طبيعي يمتلك أو 
يمارس سيطرة نهائية -مباشرة 
أو غــيــر مـــبـــاشـــرة- عــلــى العميل 

أو الشخص الــذي تتم المعاملة 
نيابة عنه، وكذلك الــذي يمارس 
ــيـــة عــلــى  ــائـ ــهـ ســـيـــطـــرة فـــعـــلـــيـــة نـ
ــاري أو الــتــرتــيــب  ــبـ ــتـ شــخــص اعـ

القانوني« )م/1 قانون(.
وبالتالي فإن:

ــفـــيـــد الـــفـــعـــلـــي هــو  ــتـ • الـــمـــسـ
»شخص طبيعي«؛ وليس شركة 

.
ً
مثال

• المستفاد منه هو »شخص 
اعـــتـــبـــاري« مـــن الــقــطــاع الــخــاص 
دون تحديد، وهذا يشمل جميع 
أنـــــواع الـــشـــركـــات والــمــؤســســات 
ــآت ذات الــشــخــصــيــة  ــشــ ــنــ ــمــ والــ
االعــتــبــاريــة، لــكــن اســتــثــنــي قــرار 
وزارة التجارة 2023/4 من نطاق 
تــطــبــيــقــه الــــشــــركــــات الــمــمــلــوكــة 
بــالــكــامــل لـــلـــدولـــة أو الــشــركــات 
ــل؛ عــلــى  ــامــ ــكــ ــالــ الــــتــــابــــعــــة لــــهــــا بــ
اعتبار أن هذه الشركات هي ملك 
ــام، فـــهـــي مــكــشــوفــة مــــن حــيــث  ــ عــ
إن المستفيد الفعلي منها هو 

الدولة.
• الــمــســتــفــيــد الــفــعــلــي يمتلك 
أو يسيطر؛ فالمجرم يكون هو 
الــمــســيــطــر عـــلـــى شـــخـــص تــابــع 
ــه األمــــــــوال نـــيـــابـــة عــنــه  يــغــســل لــ
سواء بشكل مباشر أو عن طريق 
أشــــخــــاص آخــــريــــن بـــشـــكـــل غــيــر 
مباشر... فمثال، قد يوكل مجرم 
مهمة غسل األمــوال للمحاسبة، 
فــيــقــوم هـــذا الــمــحــاســب بتكليف 
ــابــــع لــــه لــلــقــيــام  ــر تــ ــ شـــخـــص آخــ
بمعاملة مشبوهة، وهكذا تكون 

المعامالت تحت سيطرة المجرم 
بشكل غير مباشر.

• المستفيد الفعلي يــمــارس 
ــة عــلــى  ــائـــيـ ــهـ ســــيــــطــــرة فـــعـــلـــيـــة نـ
شخص اعتباري أو على ترتيب 

قانوني.
فيكون المجرم مسيطرا على 
حــقــوق الــتــصــويــت فــي الجمعية 
ــبـــر تــابــعــيــن  الـــعـــامـــة لـــلـــشـــركـــة عـ
ــاء  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ ــــرون بــــمــــظــــهــــر الـ ــهــ ــ ــظــ ــ يــ
المستحوذين على الــشــركــة. أما 
عــن الــتــرتــيــب الــقــانــونــي، فــهــو قد 
يكون على شكل تحالف شركات 
يسمح للمجرم بتنفيذ معامالت 
ــيـــة عـــالـــمـــيـــة واســــعــــة لــغــســل  ــالـ مـ
األمــــــــوال، بــحــيــث يـــكـــون الــمــجــرم 
هــو المسيطر الــفــعــلــي عــلــى هــذا 

التحالف.
ــــاذا صــــــدر قـــــــرار وزارة  ــمـ ــ • لـ
الــــتــــجــــارة رقـــــم 2023/4 بــصــدد 
المستفيد الفعلي بشكل خاص؟
- كــــــــــان تـــــعـــــريـــــف الـــــقـــــانـــــون 
2013/106 عاما وغامضا بعض 
ــة عـــلـــى صــعــيــد  ــاصــ الـــــشـــــيء؛ خــ
تحديد النسب المئوية من رأس 
المال التي تــؤدي إلــى السيطرة 
الـــفـــعـــلـــيـــة مــــــن جـــــهـــــة، وكـــيـــفـــيـــة 
اكــتــشــاف المستفيد الفعلي إذا 
كــان متخفيا بشكل كامل خلف 
أشـــخـــاص تــابــعــيــن لـــه مـــن جهة 

أخرى.
وقــــد أحــــال الـــقـــانـــون صــراحــة 
عــلــى الــجــهــات الــرقــابــيــة -ومنها 
وزارة التجارة إلى جانب البنك 
الــمــركــزي وهيئة أســـواق الــمــال- 
بغرض وضــع وتطبيق معايير 
التملك أو السيطرة فيما يخص 
المستفيدين الفعليين )م/9-14 
قانون(. وفي هذا الصدد، صدر 
قرار وزارة التجارة رقم 4 بتاريخ 

4 يناير 2023.
• مــن هــو المستفيد الفعلي 

وفق قرار وزارة التجارة؟
- جاء القرار لوضع اإلجراءات 
الكفيلة بتحديد هوية المستفيد 
الفعلي من أيــة معامالت مالية، 
حــتــى يمكن اكــتــشــاف المشبوه 
ــهــــور الــمــســتــفــيــد  ــد ظــ ــعـ مـــنـــهـــا بـ

الحقيقي.

وذلك وفق المعايير التالية:
• االمــتــالك أو السيطرة على 
رأس الــــمــــال بــشــكــل نـــهـــائـــي مــن 
خــــــــــالل حـــــصـــــص فــــــــي شـــخـــص 
اعتباري أو أسهم ملكية مباشرة 
أو غــيــر مــبــاشــرة، وذلــــك بنسبة 
ــثـــر مــــن رأس الـــمـــال  %25 أو أكـ
)م/5-1(، وفي حالة االشتراك في 
الملكية تنشأ حــالــة االســتــفــادة 

الفعلية المشتركة )م/3-5(.
ــة  ــديـ ــيـ ــلـ ــقـ ــتـ وهــــــــي الـــــحـــــالـــــة الـ
للمستفيد الفعلي، وال تشكل هذه 
الحالة مشكلة عملية إذا كانت 
بــأســلــوب االمـــتـــالك الــمــبــاشــر أو 
غير المباشر من خالل األقرباء؛ 
ألن المستفيد يظهر اســمــه في 
سجالت الشركة مثال أو اسم أحد 
أقربائه. لكن المشكلة العملية إذا 
كــان مسيطرا على هــذه النسبة 
من خالل أشخاص تابعين له ال 
يمكن اكتشاف عالقته بهم، فهنا 
تكون الملكية مخفية تماما عن 

الجهات الرقابية. 
• االمــتــالك أو السيطرة على 
حـــــق الــــتــــصــــويــــت وذلــــــــك أيـــضـــا 
بــنــســبــة %25 أو أكــثــر )م/1-5(، 
فهنا ال يكون المعيار بالقياس 
على رأس الــمــال، بــل على القوة 
التصويتية التي تؤثر في إصدار 

القرارات.
فالتصويت هو حق يمكن أن 
يشكل امتيازا لبعض األسهم عن 
أخرى في شركة المساهمة مثال، 
فقد يكون لعضو مجلس اإلدارة 
1000 صوت على 100 سهم فقط، 
في حين أن الـ 3000 آالف صوت 
أخـــرى تــكــون مــوزعــة على 3000 
سهم، وهكذا يكون هذا العضو 
مستفيدا فعليا في الشركة رغم 
ــه ال يــمــتــلــك )%25( مـــن رأس  أنــ
الـــمـــال، لــكــنــه يــمــتــلــك )%25( من 

القوة التصويتية.
والمثال السابق يتحدث عن 
حــــالــــة امــــتــــالك حــــق الــتــصــويــت 
ــالــــظــــاهــــر مـــــن عــــضــــو مــجــلــس  بــ
اإلدارة، لكن المشكلة تظهر إذا 
كــان هــذا العضو تحت سيطرة 
مــخــفــيــة تـــمـــامـــا مــــن الــمــســتــفــيــد 

الفعلي.

ــيـــن«  ــنـــدسـ ــــس »جـــمـــعـــيـــة الـــمـــهـ ــيـ ــ أكـــــــد رئـ
الــمــهــنــدس فيصل الــعــتــل أن »الــجــمــعــيــة لن 
تتوانى فــي تعزيز عــالقــات الكويت مــع كل 
 الى أن قيام الجمعية 

ً
الدول الصديقة«، الفتا

باعتماد المؤهالت الهندسية، ومنح لقب 
مــهــنــدس لــغــيــر الــكــويــتــيــيــن ومــــن مختلف 

الجنسيات، يخضع لمعايير عالمية.
ــك خــــالل لـــقـــاء الــعــتــل مـــع الــقــائــم  ــاء ذلــ جــ
بأعمال بعثة االتحاد األوروبي غيديمناس 
فـــرانـــافـــيـــتـــشـــس، وســـفـــيـــري كـــرواتـــيـــا أمــيــر 
مهريمي وبلغاريا ديميتر ديمتروف، ونائب 
رئــيــس الــبــعــثــة الــتــشــيــكــيــة ايــفــا درداكـــوفـــا، 

ومــســتــشــار الـــســـفـــارة الـــرومـــانـــيـــة كــاتــالــيــن 
نــيــســتــور، والــمــلــحــقــة الــثــقــافــيــة الــفــرنــســيــة 
راشــيــل بليسيغ، فــي مقر الجمعية، مساء 
امـــس االول، بــحــضــور ممثل إدارة أوروبـــا 
بــوزارة الخارجية عبدالله الونيان، وأمين 
السر فهد العتيبي، وعدد من أعضاء مجلس 

إدارة الجمعية. 
وأوضـــــــح الـــعـــتـــل لـــلـــســـفـــراء األوروبـــيـــيـــن 
أن مــعــايــيــر الــجــمــعــيــة العــتــمــاد الــمــؤهــالت 
ــيــــة تــعــتــمــد عــلــى قــوائــم  الــهــنــدســيــة األوروبــ
الــمــجــلــس األوروبــــــــي العـــتـــمـــاد الــمــؤهــالت 
الهندسية FEANI، الفتا الــى أن هــذا العمل 

تقوم بــه الجمعية منذ نحو 60 عاما منذ 
تأسيس لجنة اعتماد المؤهالت الهندسية.

ــــرص الــجــمــعــيــة عـــلـــى الـــتـــعـــاون  ــد حـ ــ وأكــ
واالســتــعــانــة بمهندسي الـــدول األوروبــيــة، 
الفــتــا الــى أنــه ومــنــذ تــولــي الجمعية مهمة 
ــر الــكــويــتــيــيــن،  ــيـ اعــــتــــمــــاد الـــمـــهـــنـــدســـيـــن غـ
تــمــت مــعــالــجــة نــحــو 70 ألــــف طــلــب مـــن كل 
الجنسيات، وتم رفض نحو 13 ألفا منها، 
ــدم تـــوافـــق  ــ ــد تـــدقـــيـــقـــهـــا عــ ــعـ ــيـــث تـــبـــيـــن بـ حـ
مؤهالتهم مــع قــوائــم االعــتــمــاد والمعايير 

المعتمدة في الكويت. 

● محمد الشرهان
أعلنت وزارة الداخلية تدشين مشروع 
ربــــط الــمــخــالــفــات الـــمـــروريـــة بــيــن الــكــويــت 
 لقرارات وزراء الداخلية 

ً
واإلمــارات، تنفيذا

بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقالت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم 
األمني بوزارة الداخلية، في بيان صحافي، 
ــاء خـــالل اســتــقــبــال وكــيــل وزارة  إن ذلـــك جـ
الداخلية في اإلمــارات اللواء خليفة حارب 
للوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات 
الــلــواء جــمــال الــصــايــغ رئــيــس وفـــد الفريق 
ــة فــي  ــمــــروريــ الـــفـــنـــي لـــربـــط الـــمـــخـــالـــفـــات الــ
الــكــويــت، بمناسبة تــدشــيــن مــشــروع ربــط 

المخالفات المرورية بين الدولتين.
ــان، أن  ــيـ ــبـ ــغ، فـــي الـ ــايـ ــواء الـــصـ ــلــ وأكـــــد الــ
مـــشـــروع ربــــط الــمــخــالــفــات الـــمـــروريـــة بين 
ــة انـــطـــالق لــربــط  ــدايـ الـــكـــويـــت واإلمــــــــارات بـ
جميع الخدمات المرورية واألمنية األخرى، 
التي تساهم في ربط المنظومة المرورية 

واألمنية بين دول مجلس التعاون.
وأعــرب عن شكره وتقديره لألشقاء في 
اإلمارات على الجهود المبذولة من قبلهم، 
والتي ساهمت بشكل سريع في إنجاز هذا 

المشروع.
وذكــر البيان أن مــدة العمل إلنــجــاز هذا 
الـــربـــط اســتــغــرقــت 8 أشـــهـــر، وفـــق الــجــدول 
ــدول الــخــلــيــجــيــة لــربــط  ــ الـــزمـــنـــي لــجــمــيــع الــ

المنظومة المرورية في القريب العاجل وفق 
تقنية خليجية تعزز التعاون والتنسيق بين 
دول مجلس الــتــعــاون، مــا سيكون لــه األثــر 

والفائدة الكبيرة بين الدولتين.
حــضــر تــدشــيــن الــمــشــروع الــمــديــر الــعــام 
لـــإدارة العامة لنظم المعلومات باإلنابة 
الــعــقــيــد أســـامـــة الـــوهـــيـــب، ومـــديـــر المكتب 
الــفــنــي بــقــطــاع شـــؤون الـــمـــرور والعمليات 
العقيد حقوقي خالد العدواني، ومن إدارة 
تحقيق المرور العقيد حقوقي فيصل العلي، 
ومساعد مدير إدارة نظم المعلومات العقيد 
بشار السيد، ومن اإلدارة العامة للمجالس 
واللجان الوزارية المقدم ناصر الديحاني.
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د. بدر سعد العتيبي

المعاملة 
المشبوهة 

تظهر اعتيادية 
وهكذا 

تجري األمور 
لمصلحة 

المجرم عبر 
جهات تابعة 

له أو أشخاص 
يسيطر عليهم

ربط المخالفات المرورية بين الكويت واإلمارات

»المهندسين«: معايير عالمية العتماد الوافدين
 لعدم توافق مؤهالتهم

ً
العتل: رفضنا 13 ألف طلب من 70 ألفا

مرافعة

التفتيش 
حسين العبداللهالقضائي!

h.alabdullah@aljarida.com

دراسة على قرار وزير التجارة رقم 2023/4 الخاص بالمستفيد الفعلي

»المستفيد الفعلي« ثغرة عملية في مكافحة غسل األموال

من خالل دراسة أعدها 
بعنوان »المستفيد 

الفعلي« في المعامالت 
المشبوهة لغسل 

األموال، يلقي د. بدر 
سعد العتيبي، أضواء على 

قرار وزير التجارة رقم 
2023/4 الخاص بهذا 

 أبرز ما كان 
ً
الشأن، معددا

ينبغي مراعاته عند صدور 
هذا القرار، في نقاط 

محددة على هيئة سؤال 
وجواب، وفيما يلي الجزء 
األول من هذه الدراسة:

عدم اكتشافه َهم يؤرق المشرع الكويتي ويحول جهود المجابهة إلى حبر على ورق

2-1

رسم المشرع الكويتي، وشأنه في ذلك شأن العديد من 
التشريعات، أن ُيخصص جهاز تكون مهمته مراقبة أداء 
القائمين على أداء المؤسسة سواء كانوا ممارسين ألعمال 
إدارية أو فنية. وأكد المشرع في قانون تنظيم القضاء على 
أن يتولى جهاز التفتيش القضائي مهمة فحص األعمال 
التي يقوم بها السادة القضاة بغية الرقابة على األعمال 
الــتــي يــمــارســونــهــا الســيــمــا أنــهــا تــتــصــل بتحقيق رســالــة 

العدالة. 
ــمــــال الـــتـــي يـــؤديـــهـــا الــقــضــاة   لــخــصــوصــيــة األعــ

ً
ــرا ونــــظــ

وطبيعتها، وألنه ال سلطان على قضائهم؛ فقد أناط المشرع 
أداء هذه المهمة بإدارة ذات طبيعة فنية تمارس ذات العمل 
القضائي وتفهم في شؤونه وتدرك المهام والمسؤوليات 

الملقاة على عاتق السادة القضاة. 
وحــتــى تــقــوم إدارة التفتيش بــالــدور الــمــنــوط بــهــا يتم 
تحقيق حاجات تلك اإلدارة ومتطلباتها إعمااًل للدور الذي 
خصها بها المشرع والمسؤولية الملقاة على عاتقها. وأول 
مظاهر ذلك االحتياج الملح هو احتياج تشريعي يتمثل في 
تعديل قانون تنظيم القضاء، بما يسمح بالتفتيش على 
جميع أعمال السادة القضاة مهما بلغت درجتهم القضائية 
والتي يقصرها القانون الحالي على من هم بدرجة وكيل 
محكمة، وذلـــك ألنـــه ال يستقيم تحقيق مــبــدأ المحاسبة 
والرقابة على أعمال كل القضاة ويكون جــزء كبير منهم 
بمنأى عن الرقابة تحت مسوغ أنهم ممنوعون منها بحكم 
القانون الــذي يقصر درجــة التفتيش على منهم بدرجات 
معينة ويستثني درجات أخرى، وهو أمر غير مبرر ويتنافى 
مع فكرة المحاسبة التي تبررها على األقل قواعد الحوكمة. 
ورغم تلك الحاجة التشريعية لهذا التعديل المستحق 
على قانون تنظيم القضاء؛ ال يمكن إغفال التجربة الحالية 
ــــذي يــعــمــل وفــــق إمــكــانــات  لــجــهــاز الــتــفــتــيــش الــقــضــائــي الـ
متواضعة منذ نشأته، والتي ال يمكن أن تلبي الطموح أو 
الغاية التي أرادها المشرع عند النص عليها في القانون 
رقــم 8 لسنة 1990، وهــو األمــر الــذي يثير جملة تساؤالت 
يأتي في مقدمتها كيفية قيام الجهاز بدوره نحو البحث 
والتفتيش على أعمال السادة القضاة والتأكد من ممارسة 
عملهم الفني على أكمل وجه عند إصدار األحكام في وقت 
ال يتوفر للجهاز الوسائل الحقيقية والعملية لممارسة 
ذلك الــدور، وكيف للجهاز أن يراقب سالمة الــدور المهني 
والفني للقضاة من دون أن توفر له وزارة العدل الوسائل 

والموظفين المساندين لكي يقوم بأداء رسالته؟ 
إن تــوفــيــر الــدعــم اإلداري بــاعــتــمــاد الــمــخــطــط الهيكلي 
للجهاز، والموضوع منذ سنوات تحت بحث وتدقيق رغم 
 ،

ً
نص قانون تنظيم القضاء عليه منذ أكثر من ثالثين عاما

ينبئ بخلل جسيم فــي تقديم الــدعــم الطبيعي لألجهزة 
القضائية كجهاز التفتيش القضائي المنوط بــه عملية 
التفتيش على أعمال القضاة بما يضمن سالمة إصدارهم 
للمهام القضائية، وفق أحكام القانون والدستور في وقت 
تكون هذه المؤسسة في أمس الحاجة لتطوير منظوماتها 
الداخلية بما يضمن جــودة أعمالها ونقاش المهام التي 
 وماليا 

ً
ــا ــ  وإداريـ

ً
تــؤديــهــا، وهــو مــا يتطلب دعمها بــشــريــا

لتحقيق كل متطلباتها وحاجاتها.

https://www.aljarida.com/article/14780
https://www.aljarida.com/article/14779
https://www.aljarida.com/article/14777
https://www.aljarida.com/article/14773
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 بقانون على جدول أعمال 
ً
أدرج 21 اقتراحا

 ،
ً
ــوارد الــبــشــريــة، قــدمــهــا 22 نــائــبــا لــجــنــة الـــمـ

وأحيلت هــذه االقــتــراحــات قبل إقـــرار قانون 
تعديل الالئحة الداخلية لمجلس األمة بإحالة 
االقــتــراحــات بــقــوانــيــن الــتــي يقدمها الــنــواب 
إلــى اللجان المختصة مباشرة، والــذي أقره 
المجلس في جلسة 2 نوفمبر 2022، ونشر في 
الجريدة الرسمية بتاريخ 11 ديسمبر 2022.

 وتركزت االقتراحات المحالة من اللجنة 
التشريعية إلــى لجنة الــمــوارد المختصة 
ــون الـــخـــدمـــة الــمــدنــيــة  ــانــ حـــــول تـــعـــديـــل قــ
والتعيين في الوظائف القيادية وحوكمة 
الجهاز اإلداري الحكومي وحظر التعيين 
ــزام الــشــركــات األجنبية  ــ بــدرجــة وزيـــر وإلـ
المتعاقدة مع الحكومة تعيين الخريجين 
ــون الــتــركــيــبــة  ــانــ ــديـــل قــ ــعـ الــكــويــتــيــيــن وتـ

السكانية والوظائف العامة.
وبــحــســب احــصــائــيــة لشبكة الــدســتــور 
الصادرة عن األمانة العامة لمجلس األمة، 
 بقانون في شأن 

ً
 11 اقتراحا

ً
قدم 21 نائبا

تعديل قانون الخدمة المدنية، حيث قدم 
الــنــواب مهند الــســايــر وعــبــدالــلــه المضف 
ود. حــســن جــوهــر ومــهــلــهــل الــمــضــف ود. 
 بتعديل بعض 

ً
عبدالكريم الكندري اقتراحا

أحــكــام الــمــرســوم بــالــقــانــون رقــم 15 لسنة 
1979 في شأن الخدمة المدنية.

ويــقــضــي االقــــتــــراح بــجــمــع الــمــوظــف بين 
الــوظــيــفــة والــعــمــل فــي الــقــطــاع الــحــكــومــي أو 
األهــلــي بــنــظــام الــمــكــافــآت بــعــد إخــطــار جهة 
عمله على أن يتجنب تعارض المصالح بين 
أنشطته الخاصة ومصالح الجهة الحكومية 

ومشروعاتها.
وقـــدم الــنــواب د. عبدالكريم الــكــنــدري ود. 
حــمــد الــمــطــر وأســـامـــة الــشــاهــيــن ود. محمد 
 بإضافة مادة 

ً
الحويلة وحمد العبيد اقتراحا

 إلى المرسوم بالقانون 
ً
جديدة برقم 14 مكررا

رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
ــائـــف ذات الــصــفــة  ويــقــضــي بــشــغــل الـــوظـ
القانونية وفــقــا للضوابط، ويــصــدر الــوزيــر 
المختص بناء على موافقة مجلس الخدمة 
المدنية الــدرجــات المقابلة والــربــط المالي 
وفــئــات الـــعـــالوات الــمــقــررة لــكــل درجــــة منها 
وقواعد وإجراءات المسمى والدرجة الوظيفية 
لشاغلي الوظائف التي يتوافر في شاغليها 

أحكام هذا القانون بالجهات الحكومية.
وقــدم الــنــواب د. محمد الحويلة وأسامة 
الــشــاهــيــن ومــاجــد الــمــطــيــري وحــمــد العبيد 
 
ً
 بإضافة مادة جديدة برقم )23 مكررا

ً
اقتراحا

أ( إلـــى الــمــرســوم بــالــقــانــون رقـــم )15( لسنة 
1979 في شأن الخدمة المدنية، يقضي بعدم 
ــواز نــقــل الــمــوظــفــة مــن مــكــان عملها بغير  جـ
طلبها خالل فترة اإلجازة المصرح لها بها أو 
بسببها، سواء إجازة وضع أو إجازة أمومة 
أو إجــازة رعاية أســرة وغيرها من اإلجــازات 

الممنوحة لها.
وبشأن الخدمة المدنية وشؤون التوظيف 
قدم النواب شعيب المويزري وعبدالله فهاد 
وشعيب شعبان وحمد المدلج وأسامة الزيد 

، يقضي بتشكيل مجلس للخدمة 
ً
اقــتــراحــا

الـــمـــدنـــيـــة يـــتـــكـــون مــــن الـــجـــهـــات الــتــعــلــيــمــيــة 
والجهات العامة لبحث االحتياجات الحقيقية 
لسوق العمل، وأوجــب هــذا القانون اإلحــالل 
واستقاللية التعيين في كل الجهات الحكومية 

وفق الضوابط.
وقــدم النواب شعيب المويزري وعبدالله 
فهاد وشعيب شعبان وحمد المدلج وسعود 
 بإضافة مادتين جديدتين 

ً
العصفور، اقتراحا

 ب( إلــى 
ً
 أ( و)39 مـــكـــررا

ً
بــرقــمــي )39 مـــكـــررا

الــمــرســوم بــالــقــانــون رقـــم )15( لــســنــة 1979 
في شــأن الخدمة المدنية، يقضي بأنه على 
مجلس الخدمة المدنية وضــع سلم رواتــب 
جديد لجميع الجهات الحكومية وتوحيد 

الرواتب كافة على كل درجة مالية.
وكذلك قدم النواب أسامة الشاهين وخالد 
 بإضافة 

ً
الــطــمــار ومــاجــد المطيري اقــتــراحــا

 أ( إلى المرسوم 
ً
مادة جديدة برقم )23 مكررا

ــم )15( لــســنــة 1979 فـــي شــأن  بــالــقــانــون رقــ
الخدمة المدنية، يقضي بــأن يجوز للوزير 
مــنــح الـــمـــوظـــف إجــــــازة تـــفـــرغ بــمــرتــب كــامــل 

لمرافقة المريض.
 بإضافة 

ً
وقدم النائب حمد العبيد اقتراحا

بــنــد جـــديـــد بـــرقـــم )15( إلــــى الــــمــــادة )5( من 
المرسوم بالقانون رقم )15( لسنة 1979 في 
شأن الخدمة المدنية، يقضي باعتماد معايير 
ات التعيين للوظائف التي  وقــواعــد وإجــــراء
يلزم لشغلها اجتياز اختبار، مع مراعاة أال 
تتعدى المعايير التقديرية 15% من إجمالي 
معايير التعيين في الجهة الحكومية وتنشر 
هذه المعايير والقواعد في الجريدة الرسمية.
وقـــدم الــنــواب د. عبدالكريم الــكــنــدري ود. 
 بشأن تنظيم التعيين 

ً
حمد المطر اقــتــراحــا

في المناصب الوزارية والقيادية، يقضي بأنه 

إذا تقدم وزير باستقالته بعد استجوابه فإن 
استقالته تقبل فــقــط، وال يــجــوز تعيينه أو 
نقله أو تكليفه بأي منصب وزاري أو قيادي 
قبل جلسة طرح الثقة به، وإذا قبلت استقالته 
يستمر حظر تعيينه أو تكليفه بأي منصب 
 
ً
 أو رئيسا

ً
وزاري أو قيادي أو تعيينه عضوا

 لشركة إذا كانت الدولة تملك فيها 
ً
تنفيذيا

أي نصيب كان.
ــواب اقــتــراحــيــن فـــي شـــأن حظر  ــدم 8 نــ وقــ
ــر، حــيــث قــــدم الـــنـــواب  ــ الــتــعــيــيــن بـــدرجـــة وزيــ
د.حسن جوهر وشعيب المويزري وعبدالله 
الــمــضــف ومــهــلــهــل الــمــضــف ومــهــنــد الــســايــر 
 بشأن إلغاء النصوص المانحة لدرجة 

ً
اقتراحا

وزيــر لبعض رؤســـاء الجهات والمؤسسات 
الحكومية.

ويقضي االقتراح بإنهاء العمل بالمراسيم 
الــصــادرة بالتعيين بــدرجــة وزيـــر والمنفذة 
ــوزارات  ــلــ لــلــقــوانــيــن الــمــنــشــئــة والــمــنــظــمــة لــ
واإلدارات الحكومية والهيئات ذات الميزانيات 
الملحقة والمستقلة لمن جاوزت مدة شغله 
لــدرجــة وزيـــر أربـــع ســنــوات ويستمر لمن لم 
يتجاوز مدة شغله لدرجة وزير أربع سنوات 

في وظيفته للمدة المكملة ألربع سنوات.

نافذة نيابيةنافذة نيابية

المطيري: 500 دينار 
مساعدات لربات البيوت

 السويط يسأل وزير البلدية 
عن استراتيجية األمن الغذائي

المطر: »جمعيات نفع عام« تستخدم 
لضرب الخصوم وتهديد القياديين

 بقانون 
ً
قدم النائب ماجد المطيري اقتراحا

لــصــرف مساعدة خــاصــة لــربــات البيوت وفق 
شــرائــح تعتمد عــلــى الــمــؤهــل التعليمي لمن 

يثبت عدم وجود مصدر دخل ثابت لهن.
وقال المطيري في اقتراحه، إن المساعدات 
الــخــاصــة لــربــات الــبــيــوت تــبــدأ مــن 500 دينار 
 إلى أن االقتراح 

ً
، مشيرا

ً
إلى 700 دينار شهريا

يهدف إلى مساعدة األسرة على مواجهة أعباء 
المعيشة وضمان دخل مالي لربات البيوت.

ســـأل الــنــائــب ثــامــر الــســويــط وزيــــر الــدولــة 
ــشــــؤون الـــبـــلـــديـــة عـــبـــدالـــعـــزيـــز الـــمـــعـــجـــل عــن  لــ

استراتيجية األمن الغذائي في البالد. 
وتساءل: ما ردكم على القصور والمالحظات 
والمخالفات المذكورة أعاله في تقرير ديوان 
ــتـــي اتـــخـــذت  ــا اإلجــــــــــراءات الـ ــ الـــمـــحـــاســـبـــة؟ ومـ

لمعالجتها؟

قــال النائب د. حمد المطر 
إنــــه وجــــه أســئــلــة إلــــى وزيــــرة 
الــشــؤون االجتماعية والعمل 
مـــي الــبــغــلــي بــشــأن مــخــالــفــات 
الــجــمــعــيــة الــكــويــتــيــة لــجــودة 
 أن تــقــريــر 

ً
الــتــعــلــيــم، مــضــيــفــا

ديـــــوان الــمــحــاســبــة وردت به 
مخالفة نائب رئيس الجمعية 
للوائح المنظمة لهيئة التعليم 
الــتــطــبــيــقــي والـــتـــدريـــب بــشــأن 
تعاقده معها، وإلزامه برد 16 

ألف دينار.
وأكــــد الــمــطــر، فـــي تــصــريــح 
صحافي بمجلس األمة، أمس، 
أهمية دور مؤسسات المجتمع 
الــمــدنــي لتطوير التعليم في 
 أن مستوى 

ً
الــكــويــت، مــعــتــبــرا

الــتــعــلــيــم يــــتــــردى ألن بــعــض 
جمعيات النفع العام ال تقوم 
بدورها لتطويره، وتستخدم 
كــمــنــصــات لـــضـــرب الــخــصــوم 
وتــهــديــد القياديين فــي هيئة 
التعليم التطبيقي للحصول 

على مناصب.
من جانب آخــر، قال المطر، 
إن لـــجـــنـــة شـــــــــؤون الـــتـــعـــلـــيـــم 
والثقافة واإلرشـــاد ستواصل 
اجــتــمــاعــاتــهــا، سعيا لتطوير 
التعليم بمؤسساته كافة في 
الكويت، وكذلك ما يتعلق بدور 
مؤسسات المجتمع المدني، 
مضيفا أن اللجنة ستناقش 
في اجتماعها اليوم ما يتعلق 

بجامعة عبدالله السالم.

 بقانون على جدول أعمال »الموارد البشرية«
ً
21 اقتراحا

  حمد المطر

أبرزها »المناصب القيادية« وحظر التعيين بدرجة وزير والعمل بدوامين

العيسى واألنبعي خالل اجتماع سابق

5 نواب: إلغاء نظام الكفيل وشركة لجلب العمالة
ً• لها الحق بإنهاء العقود غير المجدية في سوق العمل 

 انتخابيا
ً
•اقتراح آخر بالحبس سنة لكل من خطف صندوقا

في وقت تقدم 5 نواب باقتراح 
تأسيس شركة مساهمة 

لتنظيم شؤون العمالة 
الوافدة، اقترح ثالثة أعضاء 

تعديل قانون انتخابات أعضاء 
مجلس األمة، الذي حدد 

عقوبة الحبس أو الغرامة لكل 
من اختلس أو أخفى أو أعدم 

 أو 
ً
 انتخابيا

ً
أو أفسد جدوال

.
ً
 انتخابيا

ً
خطف صندوقا

ــراح  ــ ــتـ ــ ــاقـ ــ تــــــقــــــدم 5 نـــــــــــواب بـ
تأسيس شركة مساهمة لتنظيم 
شـــؤون العمالة الــوافــدة وتمت 
احــالــتــه الــــى الــلــجــنــة الــصــحــيــة 

البرلمانية.
ــاء فــــي االقـــــتـــــراح، الــــذي  ــ وجــ
قدمه عبدالله األنبعي، مهلهل 
الـــــــمـــــــضـــــــف، حــــــســــــن جــــــوهــــــر، 
عــبــدالــعــزيــز الــصــقــعــبــي، حمد 
الــــمــــدلــــج، بـــــأن يــعــهــد مــجــلــس 
الــــوزراء إلــى هيئة مشروعات 
الــشــراكــة بين القطاعين العام 
والـــخـــاص بــــأن تـــقـــوم وحــدهــا 
دون غــيــرهــا بــتــأســيــس شركة 
ــة أو أكـــثـــر  ــمـ ــاهـ ــة مـــسـ ــيـ ــتـ ــويـ كـ
مــقــرهــا الــكــويــت يــكــون هدفها 
استقدام وتنظيم عمل العمالة 
الـــــــــوافـــــــــدة وتــــنــــظــــيــــم شـــــــؤون 
عملهم واإلشـــراف على عملية 
وإجـــــــراءات قــدومــهــم وانــتــهــاء 
مــدة عملهم والــتــأكــد مــن مدى 
ــم فــي  ــ ــهـ ــ تـ ــاء ــ ــفـ ــ فـــاعـــلـــيـــتـــهـــم وكـ
ــم، بــمــا  ــهــ األعـــــمـــــال الـــمـــكـــلـــفـــة لــ
يضمن حقوقهم اإلنسانية على 
أن تخصص أسهم هذه الشركة 
أو الشركات على النحو التالي: 
24% مــــن األســــهــــم لــلــحــكــومــة 
والــجــهــات الــتــابــعــة لــهــا، %26 
مـــن األســـهـــم تــطــرح لــلــبــيــع في 
مــــزايــــدة عــلــنــيــة تــشــتــرك فيها 
الشركات المساهمة المدرجة 
ــوق الــــكــــويــــت لـــــــأوراق  ــ فــــي ســ
ــة، ونـــســـبـــة 50% مــن  ــيــ ــالــ ــمــ الــ
األســـهـــم تــخــصــص لــالكــتــتــاب 

العام لجميع المواطنين.
ونص االقتراح على أن تعنى 
الشركة بتنظيم أعمال استقدام 
العمالة وكل ما يخص شؤون 
توظيفهم وبيان طرق التعاقد 

معهم على أن يكون من أهداف 
الشركة التالي:

استقدام وتشغيل العمالة 
ــة لــــلــــعــــمــــل داخــــــــل  ــ ــيـ ــ ــزلـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ
 ألحــكــام 

ً
دولـــــة الـــكـــويـــت وفـــقـــا

الــقــوانــيــن الــمــنــظــمــة للعمالة 
الــمــنــزلــيــة الـــتـــي تـــصـــدر بــهــذا 
الشأن، ويحظر على أصحاب 
ــدام عـــمـــال  ــ ــخــ ــ ــتــ ــ األعـــــــمـــــــال اســ
غــيــر كويتيين مــا لــم يكونوا 
حــاصــلــيــن عــلــى بــطــاقــة عمل 
ــن لـــــــــدى الـــهـــيـــئـــة  ــيــ ــلــ ــجــ ــســ ومــ
الــعــامــة لــلــقــوى الــعــامــلــة على 
أن يكونوا قبل هذا خاضعين 
للقواعد المعمول بها في هذا 
القانون وكان استقدامهم عن 
طــريــق الــشــركــة الــتــي خصها 
هــــذا الـــقـــانـــون، ويــحــظــر على 
صاحب العمل تشغيل عمال 
من غير الكويتيين ومــن غير 
مواطني دول مجلس التعاون 
ــة مــا  ــيـ ــربـ ــعـ لـــــــدول الـــخـــلـــيـــج الـ
ــذه الـــشـــركـــة  ــم هــــ ــهـ لــــم تـــــــأذن لـ
 لــالئــحــتــهــا التنفيذية 

ً
ووفـــقـــا

والـــقـــواعـــد الــخــاصــة بتنظيم 
أحــكــام الــعــمــل بــهــذا الــقــانــون، 
وال يجوز لصاحب العمل أو 
األفـــــراد أن يــســتــقــدمــوا عــمــااًل 
ــارج دون مـــوافـــقـــة  ــ ــ ــخـ ــ ــ ــن الـ ــ مــ
الــشــركــة ويلغى نــظــام الكفيل 
بشكل كــلــي عــلــى أن يستبدل 
بالقواعد التي تحددها الشركة 
بــشــرط االســتــعــانــة بالجهات 
 
ً
المعنية في هذا الشأن سابقا
لالستئناس برأيها، وتصدر 
هــويــات وبــطــاقــات العمال كل 
حسب وظيفته وتحدد الشركة 
الــمــدة الزمنية لــهــذه الرخص 
وتجديدها وإلغائها، وتتولى 

الـــشـــركـــة إجـــــــــراءات اســـتـــبـــدال 
الــعــمــال وإعـــالنـــات توظيفهم 
بالخارج بالتعاون مع الجهات 
 
ً
 وخارجيا

ً
ذات الصلة محليا

ــج االخــــتــــبــــارات  ــرامــ وإدارة بــ
وقــيــاســات الـــجـــودة والــكــفــاءة 
والــلــيــاقــة الــصــحــيــة والــلــغــات، 
ــــدر الــــشــــركــــة الـــــقـــــرارات  ــــصـ وتـ
المنظمة لــصــرف تصريحات 

وبطاقات العمل.
ــتــــراح عــلــى أن  كــمــا نـــص االقــ
للشركة الحق في إنهاء العمالة 
التي ال تحقق جدوى في سوق 
العمل على أال يتعارض ذلك مع 
الــقــواعــد الــخــاصــة بصالحيات 
وزارة الــداخــلــيــة بــشــأن اإلبــعــاد 
والقوانين المنظمة له كما تعمل 
الشركة على إنهاء كل ما يتعلق 

في شأن العمالة السائبة.

تعديل قانون االنتخابات

تقدم 3 نواب باقتراح بقانون 
ــم 45 مــن  ــ بـــتـــعـــديـــل الـــــمـــــادة رقــ
الـــقـــانـــون رقــــم 35 لــســنــة 1962 
بشأن انتخاب أعــضــاء مجلس 

األمة.
ونــص اقــتــراح الــنــواب ماجد 
ــذالــــي  ــبــ ــد الــ ــ ــامــ ــ ــيــــري وحــ ــطــ ــمــ الــ
ــــي عــــلــــى أن  ــذالــ ــ ــبــ ــ ويــــــوســــــف الــ
يــســتــبــدل بــنــص الـــمـــادة 45 من 
الـــقـــانـــون رقــــم 35 لــســنــة 1962 
المشار إليه النص اآلتي: »مادة 
ــــدة ال  45: يـــعـــاقـــب بــالــحــبــس مـ
تـــجـــاوز ســنــة وبـــغـــرامـــة مــالــيــة 
ال تــــجــــاوز عـــشـــرة آالف ديـــنـــار 
أو بــإحــدى هــاتــيــن العقوبتين 

كل من:
ــلــــس أو  ــتــ ــن اخــ ــ ــل مــ ــ أواًل: كــ

أخفى أو أعــدم أو أفسد جــدول 
ــة أخـــرى  ــ االنـــتـــخـــاب أو أي ورقـ
تتعلق بعملية االنتخاب أو غير 
نتيجة االنــتــخــاب بـــأي طريقة 

أخرى.
ــل بــحــريــة  : كـــل مـــن أخــ

ً
ثـــانـــيـــا

االنتخاب أو بنظامه باستعمال 
القوة أو التهديد أو باالشتراك 
ــهــــر أو صــــــيــــــاح أو  ــمــ فـــــــي تــــجــ

مظاهرات.
: كــــــــــل مــــــــــن خــــطــــف 

ً
ثـــــــــالـــــــــثـــــــــا

الصندوق المحتوي على أوراق 
االنتخاب او أتلفه.

: كــل مــن استخدم دور 
ً
رابــعــا

الــعــبــادة أو دور الــعــلــم للدعوة 
إلى التصويت لمصلحة مرشح 

معين أو اإلضرار به.
: كــــل مــــن اســـتـــخـــدم 

ً
ــا خــــامــــســ

أموال الجمعيات والنقابات أو 
اســتــخــدم مــقــارهــا لــلــدعــوة إلــى 
الـــتـــصـــويـــت لــمــصــلــحــة مــرشــح 

معين أو اإلضرار به«.
وجاء في المذكرة اإليضاحية 
 
ً
لالقتراح: لما كان االنتخاب حقا
 يستكمل به المواطن 

ً
شخصيا

وفق شروطه عقد الديموقراطية 
وهو مبدأ أساسي في التشريع 
الــكــويــتــي، ومــن األهــمــيــة النظر 
ــر تنظيم مــمــارســة هــذا  إلـــى أطـ
الـــحـــق وهــــو مــمــارســة الــنــاخــب 
حــقــه فـــي الــتــصــويــت لمصلحة 
الــــمــــرشــــح الـــــــذي يــــــرى أهــلــيــتــه 
لــتــمــثــيــلــه وتــحــقــيــق المصلحة 

العامة للبالد.
ــون  ــانــ ــقــ وأضــــــــافــــــــت: جــــــــاء الــ
رقــــم 35 لــســنــة 1962 فـــي شــأن 
ــاء مــجــلــس  ــ ــــضــ انــــتــــخــــابــــات اعــ
 فــي الـــمـــادة 45 

ً
األمــــة مــتــضــمــنــا

تـــأكـــيـــد الـــحـــمـــايـــة الــتــشــريــعــيــة 
ــن أداء  ــن مــ ــواطــ ــل مــ لــتــمــكــيــن كــ
 على 

ً
حقه االنتخابي، ومشتمال

 
ً
ــا ــ ــتـــي تــمــثــل رادعــ الـــــجـــــزاءات الـ
لــكــل مـــن يـــحـــاول الــتــأثــيــر على 
الــمــرشــحــيــن أو الــنــاخــبــيــن أو 
التسبب فــي اإلخـــالل بالعملية 
االنتخابية برمتها، وأدرج ما 
يــعــد مـــن الـــجـــرائـــم االنــتــخــابــيــة 
واســتــنــد إلــى الــجــزاء المناسب 
للحذر مــن الــوقــوع فيها. ولما 
كــانــت الــعــقــوبــة الــمــشــار إلــيــهــا 
على األفــعــال المؤثمة بالمادة 
ــقـــوبـــة  جــــــــــاءت شــــــديــــــدة فــــــي عـ
الــحــبــس، كــمــا اشــتــمــلــت ضمن 
الـــجـــرائـــم الــمــعــاقــب عــلــيــهــا في 
البند الخامس من المادة تجريم 
ما يعرف باالنتخابات الفرعية 
والتشاورية على الرغم من أنها 
تعد أولى مراحل تبادل األفكار 
والــــســــيــــاســــات وخــــطــــة الــعــمــل 
والبرنامج االنتخابي للمرشح 
ــاع لــلــنــقــاش  ــمـ ــتـ مـــن خــــالل االجـ
ــام وصـــــــــواًل الــــــى الـــقـــنـــاعـــة  ــ ــعـ ــ الـ
بــالــتــصــويــت لمصلحة مــرشــح 

دون غيره.

علي الصنيدح

اللجنة الصحية في اجتماع سابق

تعديل إصدار وثائق تملك السكن
ــود  ــ ــعــ ــ قــــــــــــــدم الــــــــــــنــــــــــــواب ســ
الـــعـــصـــفـــور، وعـــبـــدالـــلـــه فــهــاد، 
وشـــعـــيـــب شـــعـــبـــان، وشــعــيــب 
الــمــويــزري، وفـــالح الــهــاجــري، 
 بقانون بتعديل الفقرة 

ً
اقتراحا

األولـــــــى مــــن الــــمــــادة )۳۳( مــن 
القانون رقــم )٤٧( لسنة ١٩٩٣ 
في شأن الرعاية السكنية، مع 

إعطائه صفة االستعجال.
ونــــــص االقــــــتــــــراح عـــلـــى أن 
يستبدل بنص الفقرة األولــى 
مـــن الـــمـــادة )۳۳( مـــن الــقــانــون 
رقــم )٤٧( لسنة ١٩٩٣ المشار 
إليه النص اآلتي: تصدر وثائق 
التمليك للمواطنين الذين يتم 
تخصيص قسائم أو مساكن 
 ألحكام هذا القانون 

ً
لهم وفقا

بعد استيفاء المدد والشروط 

 لــلــقــواعــد واإلجــــــراءات 
ً
ووفـــقـــا

الــــتــــي يــــصــــدر بـــهـــا قــــــــرار مــن 
الـــوزيـــر بــعــد مــوافــقــة مجلس 
إدارة المؤسسة ويستثنى من 
شرط المدة المواطنون الذين 
شــمــلــتــهــم الــمــكــرمــة األمــيــريــة 
وأسقطت عنهم أقساط البيوت 
ســـواء كــانــوا مــن ذوي الــدخــل 
الــــمــــحــــدود أو مـــمـــن حــصــلــوا 
على قسائم، فتصدر لهم هذه 
الــوثــائــق دون الــتــقــيــد بــشــرط 
الــــمــــدة، والــــذيــــن لــــم يــتــقــدمــوا 
بطلب إصــــدار وثــائــق التملك 
لوفاتهم تصدر وثيقة التملك 
باسم أرملة المتوفى وأوالده، 
وفـــي حــالــة عـــدم وجـــود أســرة 
تــصــدر الوثيقة بــاســم الــورثــة 
ــرار من  الــشــرعــيــيــن ويـــصـــدر قــ

الـــوزيـــر الــمــخــتــص بــنــاء على 
موافقة مجلس إدارة المؤسسة 
ــــط إصــــــدار  ــوابــ ــ ــــروط وضــ ــشـ ــ بـ

الوثيقة في هذه الحالة. 
وجـــــــــــــــــــاء فـــــــــــي الــــــــمــــــــذكــــــــرة 
اإليضاحية لالقتراح بقانون: 
يعتبر السكن أساس االستقرار 
واألمـــن للفرد واألســــرة وحقا 
مـــن حــقــوق اإلنــــســــان، وتــعــمــل 
الــــدولــــة عــلــى تــوفــيــر الــخــدمــة 
اإلسكانية الجيدة لمواطنيها 
ــا يــتــضــمــنــه اإلســـــكـــــان مــن  ــمـ لـ
أبعاد اجتماعية واقتصادية 
ــة األثــــــــر  ــ ــغــ ــ ــالــ ــ ــة بــ ــ ــيــ ــ ــاســ ــ ــيــ ــ وســ
واألهـــمـــيـــة، فــالــســكــن ضــــرورة 
وحــق مــشــروع لكل أســـرة، وال 
يــكــتــمــل الـــشـــعـــور بــالــمــواطــنــة 
الحقة إال بتوفر السكن المريح 

واآلمـــن الــذي يحقق للمواطن 
ما يرتجيه من أمن واستقرار 

وطمأنينة له ولعائلته.

سعود العصفور

نواب يهددون باستجواب وزير األوقاف
• إذا لم يتراجع عن الدوام المسائي لمعلمات القرآن

• هايف: رئيس الوزراء مطالب بوقف القرار قبل تطبيقه
● فهد تركي

هــــــــدد عــــــــدد مــــــن الـــــنـــــواب 
وزيــــر الـــعـــدل وزيــــر األوقــــاف 
والـــــــــــــشـــــــــــــؤون اإلســـــــالمـــــــيـــــــة 
عــــــــبــــــــدالــــــــعــــــــزيــــــــز الــــــمــــــاجــــــد 
باستجوابه إذا لم يتراجع عن 
قراره الخاص باعتماد دوام 
مسائي لموظفي وموظفات 
ــــوزارة مــن الــســاعــة الثانية  الـ
 حتى التاسعة مــســاًء، 

ً
ظــهــرا

مــعــتــبــريــن ذلــــك الـــقـــرار الـــذي 
يــشــمــل مــعــلــمــات دار الــقــرآن، 
ــرأة الـــكـــويـــتـــيـــة  ــ ــمـ ــ ــالـ ــ ــر بـ يــــضــ
العاملة بــالــوزارة وبــاألســرة 

ككل. 
 وقال النائب حمد العبيد، 
إن لــدور الــقــرآن طبيعة عمل 
ــــة جـــــــرى الــــعــــمــــل بــهــا  ــــاصـ خـ
مـــنـــذ تـــأســـيـــس دور الــــقــــرآن، 
ــهـــذه الــطــريــقــة  وتــغــيــيــرهــا بـ
االرتــجــالــيــة غــيــر الــمــدروســة 
 
ً
إمــعــان فــي التخبط، مطالبا

الوزير الماجد بإلغاء قراراته 
ــادة  ، وإعــ

ً
الــتــي صــــدرت فـــــورا

دراســـــــــة الــــمــــوضــــوع بــشــكــل 
مــــؤســــســــي وقـــــانـــــونـــــي بــمــا 

يضمن مصلحة المرفق.
ــــب مـــحـــمـــد  ــائــ ــ ــنــ ــ ــ ولـــــــــــوح ال

هـــايـــف بــاســتــجــواب الـــوزيـــر 
ــلـــى وزيــــر   »عـ

ً
الـــمـــاجـــد قــــائــــال

األوقـــاف المستقيل التراجع 
عن قراراته االرتجالية وغير 
الــــــمــــــدروســــــة وانـــــتـــــظـــــار رد 
الديوان وإال فإن االستجواب 
في انتظاره إذا أعيد توزيره.

وكــشــف هــايــف عـــن وقـــوع 
ــر الـــمـــاجـــد فـــي ورطــــة،  الــــوزيــ
 إلى أن ذلك يوجب على 

ً
الفتا

ــــوزراء اتــخــاذ  ســمــو رئــيــس الـ
قـــرار عــاجــل بــوقــف الــقــرارات 
ــة قـــبـــل تــطــبــيــقــهــا  ــيـ ــالـ االرتـــجـ
لتعارضها مع قرار الديوان، 
 مــع 

ً
كــــمــــا تــــتــــعــــارض أيـــــضـــــا

أوقــــات الـــمـــدارس المشتركة 
ــــاف مما  بــيــن الــتــربــيــة واألوقـ
يؤكد أن القرارات االرتجالية 
تدل على عدم بعد النظر وقلة 

الخبرة والفشل في اإلدارة.
ــلــــق الـــنـــائـــب د. حــمــد   وعــ
، إن  الــحــكــومــة 

ً
الــمــطــر قــــائــــال

ــار  ــعــ ــشــ ــتــ لـــــيـــــس لـــــديـــــهـــــا اســ
بـــأولـــويـــة الــــقــــرارات، فبينما 
تستعرض الدوام المرن يغرد 
وزيــر األوقــاف خــارج السرب 
 
ً
فـــي دوام الـــــــــوزارة، مــطــالــبــا
ــوزراء بــإيــقــاف هــذا  ــ  رئــيــس الـ

العبث.

ــال الــنــائــب  ومـــن جــانــبــه، قـ
ــــدو أن  ــبـ ــ ــارك الــــطــــشــــة: يـ ــ ــبــ ــ مــ
وزيـــر األوقــــاف فــي الحكومة 
المستقيلة ال يريد الخروج 
 بعد خرابها 

ّ
مــن الــــوزارة إال

ــا آثـــــــار ســلــبــيــة  ــرارات لـــهـ ــ ــقــ ــ  بــ
ــه عـــن  ــ ــاتـ ــ ــهـ ــ ــــوجـ الخـــــــتـــــــالف تـ
توجهات الوزارة وأنشطتها. 
ــة عـــــــودة  ــ ــشـ ــ ــطـ ــ  ورفـــــــــــض الـ
الوزير الماجد في الحكومة 
 إن عــودة هذا 

ً
القادمة، قائال

الــوزيــر الـــال مــســؤول  عنصر 
تأزيم للحكومة القادمة.

وخــاطــب الــنــائــب عبدالله 
 :

ً
فــهــاد الــوزيــر الــمــاجــد قــائــال

يــــــجــــــب عـــــلـــــيـــــك أن تــــلــــتــــزم 
بتصريف الــقــرارات العاجلة 
من األمور المصرح لك القيام 
بــهــا، ولــيــس التضييق على 

الموظفين.
واعـــتـــبـــر فـــهـــاد أن  إصــــدار 
مــثــل هـــذه الـــقـــرارت الطائشة 
غير المدروسة أمر لن نسكت 
عنه، وسيتحمل مسؤوليته 
 رئــيــس 

ً
الــســيــاســيــة، مــطــالــبــا

مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء بـــمـــراقـــبـــة 
وزرائه.
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الحنيان: نحتاج إلى مناهج دراسية في »األمن السيبراني«

• أحمد الشمري
أكد نائب المدير العام للتعليم 
الــتــطــبــيــقــي والـــبـــحـــوث بـــاإلنـــابـــة 
د. أحـــمـــد الــحــنــيــان، أن الــكــويــت، 
و»الــــتــــطــــبــــيــــقــــي« بـــشـــكـــل خـــــاص، 
ــرامــــج  ــيـــم بــ ــة إلــــــــى تـــصـــمـ ــاجــ ــحــ بــ
ومــنــاهــج دراســـيـــة تــطــبــيــقــيــة في 
تخصص األمن السيبراني للدبلوم 

والبكالوريوس.
جــاء ذلــك خــال افتتاح منتدى 
ــرانــــي »تــــحــــديــــات  ــبــ ــيــ األمـــــــــن الــــســ
وحــلــول«، الـــذي نظمه أمــس قسم 
تكنولوجيا الهندسة اإللكترونية 
بـ »التطبيقي«، برعاية وزير التربية 
ــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي والــبــحــث  ــ وزيـ

العلمي د. حمد العدواني.

ــان أن »األمــــــــن  ــيــ ــنــ ــحــ وذكـــــــــر الــ
ــن أهــــم  ــ الــــســــيــــبــــرانــــي« يـــعـــتـــبـــر مــ
الـــتـــخـــصـــصـــات لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
الوظائف األكثر أهمية في العالم، 
إلعــــــداد خــريــجــيــن متخصصين 
ــــي األمـــــــن الــــرقــــمــــي، لــتــأهــيــلــهــم  فـ
لتأمين عمل األنظمة الحاسوبية 
والـــشـــبـــكـــات ومــــراكــــز الـــبـــيـــانـــات، 
وإجراء التقييم األمني، واكتشاف 
الثغرات والتهديدات والهجمات 
السيبرانية، وكيفية التصدي لها 

من خال منهجيات حديثة.
ولفت الحنيان إلى أن الدراسات 
والـــتـــقـــاريـــر تــشــيــر إلــــى أن هــنــاك 
 في الوظائف بمجال األمن 

ً
نقصا

الــســيــبــرانــي يــصــل إلــــى 350 في 
المئة، بواقع نمو في وظائف األمن 

السيبراني يصل إلى 3.5 مايين 
وظيفة بالعالم.

مستجدات العصر
مــن جانبها، قــالــت المنسق 
ــدى، د. فــــــداء  ــتــ ــنــ ــمــ ــلــ الــــــعــــــام لــ
الشهوان، إن الكويت حريصة 
على مواكبة مستجدات العصر، 
وتتطلع لتأسيس كويت جديدة 
 ورفـــاهـــيـــة 

ً
تـــضـــمـــن مــســتــقــبــا

لألجيال القادمة، موضحة أنه 
»تم إنشاء جهاز حكومي ُيعنى 
باألمن السيبراني في الكويت، 
ووضــــع اســتــراتــيــجــيــة وطنية 
لهذا القطاع، فأصبح تضافر 
الــجــهــود فــيــمــا بــيــن الــجــوانــب 
األكاديمية والحكومية حاجة 

مــاســة مــن أجـــل تحقيق األمــن 
واألمان«.

بدورها، ذكــرت ممثلة جامعة 
الخليج للعلوم والتكنولوجيا، 
د. إســــــراء حــســيــن، أن الــجــامــعــة 

حــريــصــة عــلــى اســـتـــهـــداف أعــلــى 
معايير التعليم والبحث العلمي، 
وتـــــكـــــويـــــن شـــــــراكـــــــات عـــلـــمـــيـــة مــع 
المؤسسات األكاديمية العريقة داخل 
الكويت وخارجها، متابعة: »نتشرف 

 في 
ً
 استراتيجيا

ً
بــأن نكون شريكا

هـــذه الــفــعــالــيــة الــمــهــمــة، الــتــي تقام 
في وقت يشهد العالم حاجة ُملحة 
ــر مــــا تـــوصـــل له  ــ لــــاطــــاع عــلــى آخـ

العلماء في هذا المجال«.

جانب من الحضور في المنتدى

خالل افتتاح منتدى »تحديات وحلول« في »التطبيقي«خالل افتتاح منتدى »تحديات وحلول« في »التطبيقي«

»ضمان« تعلن اكتمال منشآت منظومتها الصحية

ــة مــســتــشــفــيــات  ــركـ أعـــلـــنـــت شـ
الضمان الصحي )ضمان( اكتمال 
مــنــشــآت مــنــظــومــتــهــا الــصــحــيــة 
ــاء مــســتــشــفــيــي  ــ ــنـ ــ ــة بـ ــزيــ ــاهــ بــــجــ
 عن 5 

ً
الجهراء واألحمدي، فضا

مراكز رعاية صحية أولية. 
وقــــــــال الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لــلــشــركــة ثـــامـــر عـــــرب، فـــي حفل 
افــتــتــاح مستشفى »ضــمــان« في 
منطقة أمغرة بمحافظة الجهراء 
أمـــس، ان بــنــاء منظومة ضمان 
الصحية اكتمل من خال افتتاح 
مبنى »ضمان« بالجهراء، والذي 
باكتماله تكون الشركة استوفت 
متطلباتها اإلنشائية المطلوبة 
ضــمــن اســتــعــداداتــهــا للتشغيل 
ــــدء بـــاســـتـــقـــبـــال الــشــريــحــة  ــبـ ــ والـ

المستفيدة من خدماتها.
وذكر عرب أن »تشغيل شركة 
ضــمــان لمنظومتها الــتــي تقدم 
 في 

ً
ــتـــطـــورا  مـ

ً
ــدا ــديــ  جــ

ً
ــا ــمـــوذجـ نـ

ــن خـــال  ــ ــيـــة مـ الــــرعــــايــــة الـــصـــحـ
مــرافــقــهــا الــمــتــعــددة هــو خطوة 
في االتــجــاه الصحيح لتخفيف 
ــن مــيــزانــيــة الــحــكــومــة  ــعـــبء عـ الـ
ومنح القطاع الخاص الفرصة 

ليكون شريكا فاعا معها«.

استكمال المرافق 

وأضـــــاف عــــرب: »لــقــد قطعنا 
ــــي اســـتـــكـــمـــال   فـ

ً
ــرا ــيــ ــبــ  كــ

ً
ــا ــ ــــوطـ شـ

ــرافـــق الـــشـــركـــة الــطــبــيــة  ــاء مـ ــنـ وبـ
ونــحــن فـــخـــورون بــافــتــتــاح هــذا 
ــــذي  الــمــســتــشــفــى الـــمـــتـــطـــور والـ
 من 

ً
ا يشكل إضافة نوعية وجزء

رؤيتنا بأن نكون الجهة الرائدة 
فــــي تـــوفـــيـــر الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة 
المتكاملة عالية الجودة، والتي 
تتضمن مراكز الرعاية الصحية 
األولية والثانوية، باإلضافة إلى 

مجموعة واســعــة مــن الخدمات 
الــمــســانــدة والــتــعــلــيــمــيــة والــتــي 
ســيــتــم تــقــديــمــهــا بــالــتــعــاون مع 
مــشــغــل عــالــمــي خــبــيــر فــي إدارة 
منظومة صحية بــهــذا الحجم، 
ــالــــود  ــة ريــــبــــيــــرا ســ ــ ــركـ ــ وهـــــــو شـ

اإلسبانية«.
وأعــرب عن أمله خال الفترة 
الــــقــــادمــــة ومـــــن خـــــال الـــتـــعـــاون 
مـــع وزارة الــصــحــة، وبــاألخــص 
بشأن توظيف الطواقم الطبية 
الـــمـــتـــخـــصـــصـــة واالســــتــــشــــاريــــة 
وغيرها للمستشفيات الستكمال 
ات الازمة لتشغيل كافة  الكفاء
ــقـــديـــم  أقـــــســـــام الـــمـــســـتـــشـــفـــى وتـ
الخدمات الطبية الكاملة فيها، 
ــاء مـــن كـــل الــتــراخــيــص  ــهـ ــتـ واالنـ
واإلجـــــــــــــراءات الـــمـــطـــلـــوبـــة لــبــدء 
التشغيل، وتحقيق الرؤية وراء 
هذا المشروع الذي يعتبر أكبر 
مشاريع خطة التنمية، وأحد أهم 
مشاريع ركائز الرعاية الصحية.

وأكد أن الشركة بدأت بالفعل 
بــالــخــطــوات التمهيدية الــازمــة 
لــطــرح أســهــم الــشــركــة الكــتــتــاب 
الـــمـــواطـــنـــيـــن الــــذيــــن يــعــتــبــرون 
شركاء لنا بما يمثلونه من نسبة 
50 في المئة من رأسمال الشركة.

عيادات ومستشفيات

وأوضح عرب أن عدد عيادات 
ــا فـــــي مــنــطــقــة  ــ ــزنـ ــ ــراكـ ــ ــر مـ ــ ــغـ ــ أصـ
ــراء يـــبـــلـــغ 13 عــــيــــادة مــا  ــهــ الــــجــ
بــيــن طـــب عـــائـــلـــة، وطــــب أطــفــال 
واألســــنــــان بــطــاقــة اســتــيــعــابــيــة 
ســـنـــويـــة تـــصـــل إلــــــى 243 ألـــف 
شخص، بينما مركز ضمان في 
منطقة الفحيحيل يتضمن 47 
عيادة بسعة تصل إلى 864 ألف 
شــخــص ســنــويــا، والــــذي يعتبر 

األكـــبـــر عــلــى مــســتــوى الــكــويــت، 
وبــإجــمــالــي يــصــل إلـــى مليوني 

.
ً
زيارة سنويا

ــة تــعــمــل  ــركــ ــشــ وكــــشــــف أن الــ
ــة  ــعــ ــــاح أربــ ــتـ ــ ــتـ ــ ــى افـ ــلــ  عــ

ً
ــا ــ ــيـ ــ ــالـ ــ حـ

مــــراكــــز صـــحـــيـــة جــــديــــدة خـــال 
الـــعـــام الـــحـــالـــي، فـــي بــنــيــد الــقــار 
والسالمية والرقعي واألحمدي، 
ــــذه الـــمـــواقـــع تــم  مـــوضـــحـــا ان هـ
ــا يـــتـــنـــاســـب مــع  ــمـ اخـــتـــيـــارهـــا بـ
الـــتـــوزيـــع الـــســـكـــانـــي لــلــشــريــحــة 
ــــي ســتــرفــع  ــتـ ــ ــتـــهـــدفـــة، والـ الـــمـــسـ
بـــدورهـــا الــطــاقــة االســتــيــعــابــيــة 
إلجمالي المراكز ألكثر مــن 4.8 
، اي ما يزيد 

ً
مايين زيارة سنويا

على 13 ألف زيارة يوميا.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بمستشفيي 
ضمان في محافظتي األحمدي 
والـــــجـــــهـــــراء، اوضــــــــح عــــــرب انـــه 
تبلغ الــمــســاحــة اإلجــمــالــيــة لكل 
مــســتــشــفــى 82 ألــــف مــتــر مــربــع 
ــة أدوار  ــمــــســ تــــــتــــــوزع عــــلــــى خــ
وســــــــــرداب، كـــمـــا تــتــضــمــن 330 
سريرا في كل منها، و 14 غرفة 
عـــمـــلـــيـــات و21 وحــــــــدة عـــنـــايـــة 
ــيـــن وحـــديـــثـــي  ــالـــغـ ــبـ ــلـ ــزة لـ ــ ــركــ ــ مــ
الــــوالدة، كما تتضمن كــل منها 
75 عيادة خارجية تضم جميع 
التخصصات الرئيسية إضافة 
ــــى صـــيـــدلـــيـــة مـــركـــزيـــة تــعــمــل  إلــ
ــام األشـــعـــة  ــ ــســ ــ بـــنـــظـــام آلــــــي وأقــ
والــمــخــتــبــرات والــمــعــامــل وقسم 
طوارئ مزود بمهبط للطائرات 
الـــعـــمـــوديـــة، كــمــا ألــحــقــنــا بــذلــك 
مــبــنــى مــواقــف ســـيـــارات متعدد 
ــارات  ــ ــيــ ــ األدوار ومــــــــواقــــــــف ســ
مفتوحة تتعدى سعتها الـ 500 

سيارة.
ــاف: »حــرصــنــا أن يكون  وأضــ
 كل معايير 

ً
التصميم مستوفيا

المباني الــذكــيــة حيث يتضّمن 

ــيـــة تــعــمــل  ــيـــدلـ الـــمـــســـتـــشـــفـــى صـ
بنظام آلي مجهز بروبورت فريد 
من نوعه Omni cell ويستخدم 
 ،

ً
في صرف وتسليم األدوية آليا

 
ً
كما وضعنا نظام تدوير متطورا
للنفايات الطبية وأخذنا بعين 
 للبيئة 

ً
االعتبار أن يكون صديقا

في جميع التفاصيل«.
وأشـــــــــار عــــــرب الــــــى ان ســعــة 
الــمــســتــشــفــيــيــن الــســنــويــة تصل 
إلـــــى اســـتـــيـــعـــاب 50 ألـــــف حــالــة 
 وحوالي 175 ألف 

ً
دخول سنويا

يــوم إقامة في المستشفى، كما 
يصل عدد العمليات الجراحية 
الــتــي يستوعبها المستشفيان 
 بواقع 

ً
إلى 25 ألف عملية سنويا

، ويــصــل عــدد 
ً
70 عملية يــومــيــا

الزيارات السنوية في العيادات 
التخصصية إلى 700 ألف زيارة 
بواقع 2,360 زيــارة يومية، كما 
يمكن لغرف الطوارئ استيعاب 
ــارة سنويا  حــوالــي 830 ألــف زيـ

 .
ً
بواقع 2,300 يوميا

ولفت إلى أن عدد فحوصات 
األشعة التخصصية يصل إلى 
228 ألـــــف فـــحـــص ســـنـــوي بــمــا 
 ،

ً
ــاوز 600 فـــحـــص يـــومـــيـــا ــتـــجـ يـ

ــا بـــيـــن فـــحـــوصـــات الــتــصــويــر  مــ
بــالــســونــار واألشــعــة المقطعية 
والرنين المغناطيسي وأكثر من 

مليون ونص فحص مخبري. 

االرتقاء بالخدمات

بـــــــدوره، ألـــقـــى مــمــثــل الــهــيــئــة 
ــد  ــالــ ــار خــ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــة لـــــاسـ ــ ــامــ ــ ــعــ ــ ــ ال
الــــحــــســــون كـــلـــمـــة اكــــــد فـــيـــهـــا أن 
مـــشـــروع مــســتــشــفــيــات الــضــمــان 
الـــصـــحـــي أحـــــد مـــشـــاريـــع خــطــة 
التنمية، »ولعله يتفرد باعتباره 
 نحو االرتقاء بمستوى 

ً
موجها

خدمات قطاع الرعاية الصحية 
والــذي يعتبر أحد أهم قطاعات 
االقتصاد الوطني، وتوجه إليه 
 
ً
 سنويا

ً
موارد مالية كبيرة جدا

من الموازنة العامة للدولة«.

ــون أن هــيــئــة  ــ ــسـ ــ ــحـ ــ وأكــــــــــد الـ
ــل الـــدعـــم  ــ ــتــــثــــمــــار وفـــــــرت كـ االســ
الــمــمــكــن لــلــشــركــة مــنــذ انــطــاق 
أعــمــالــهــا مـــن خــــال الــمــســاهــمــة 
فــي رأســمــالــهــا ولــعــب دور مهم 
في أعمال مجلس إدارة الشركة، 
وصــــوال إلـــى الــمــرحــلــة الــحــالــيــة 
حـــيـــث شــــارفــــت عـــلـــى اســتــكــمــال 
 أنـــــه مــن 

ً
ــدا ــ ــؤكـ ــ مـــنـــظـــومـــتـــهـــا«، مـ

خـــال تــوفــيــر الــرعــايــة الصحية 
ــيــــة والـــثـــانـــويـــة لــنــحــو 1.8  األولــ
ــيـــون نـــســـمـــة مــــن الــمــقــيــمــيــن  ــلـ مـ
الــعــامــلــيــن فـــي الــقــطــاع الــخــاص 
وعــائــاتــهــم، ســتــتــاح إمكانيات 
كبيرة لتحسين الخدمات الطبية 
المقدمة للمواطنين في منظومة 

وزارة الصحة.
ــــى أن الــمــواطــنــيــن  وأشـــــــار إلـ
الــكــويــتــيــيــن شـــركـــاء أســاســيــون 
فـــي رأســـمـــال الــشــركــة، حــيــث تم 
ــة مــن  ــئـ ــمـ تــخــصــيــص 50 فــــي الـ
رأســمــالــهــا الــبــالــغ 230 مــلــيــون 
 
ً
دينار لهم، آمــا أن نصل قريبا

ــتــــاب فــي  ــتــ إلـــــــى دعــــوتــــهــــم لــــاكــ
رأس المال ليتم بعد ذلك إدراج 
أسهم الشركة في سوق الكويت 

لألوراق المالية.

شراكة القطاعين

ــى مـــمـــثـــل  ــ ــ ــقـ ــ ــ مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، ألـ
ــــى لــلــتــخــطــيــط  ــلـ ــ الـــمـــجـــلـــس األعـ
والتنمية فالح الــدوســري كلمة 
أكد فيها أن »ضمان« تعتبر أحد 
المشاريع االستراتيجية ضمن 
خـــطـــة الـــتـــنـــمـــيـــة ورؤيــــــــة كــويــت 
جديدة 2035، مشيرا الى أهمية 
المشروع لتعزيز ركــيــزة رعاية 

صحية عالية الجودة.
واضاف انه في الكويت نجد 
بأن أعداد الوافدين ضخمة نسبة 
إلى المواطنين مما دفع حكومة 
الكويت إلى تبني أنظمة رعاية 
صحية متطورة عبر الشراكة ما 
بين القطاعين الــعــام والــخــاص 
والـــــــتـــــــي تــــعــــمــــل عـــــلـــــى خـــفـــض 
وترشيد اإلنــفــاق الحكومي في 
مجال الرعاية الصحية وايضا 
تحسين تشغيل خدمات ومرافق 
الصحة العامة وتوسيع نطاق 
ــــى خــــدمــــات رعـــايـــة  الــــوصــــول إلـ

صحية عالية الجودة.

نقلة نوعية

بدوره ابدى السفير اإلسباني 
ميغيل أغيار إعجابه بمنظومة 
 أن 

ً
»ضــمــان« الــصــحــيــة، مــتــوقــعــا

تحقق نقلة نــوعــيــة فــي القطاع 
الصحي في الكويت بنموذجها 
الــصــحــي الــمــتــمــيــز الــــذي يطبق 
ألول مرة بالتعاون مع المشغل 
ــرا  ــيــ ــبــ الــــــدولــــــي اإلســـــبـــــانـــــي »ريــ

سالود«.

 جانب من المشاركين في حفل االفتتاح

مستشفى »ضمان« بأمغرة الذي افتتح أمس

 عالية الخالد في جولة بالمستشفى بعد االفتتاح

األصفر: ندعم مختاري حولي والعاصمة ألداء واجباتهم

• عادل سامي
ــي  ــولــ اجـــــتـــــمـــــع مـــــحـــــافـــــظ حــ
ومـــحـــافـــظ الــعــاصــمــة بــاإلنــابــة 
ــر، مـــــع مـــخـــتـــاري  ــ ــفــ ــ عـــلـــي األصــ
 دعمه 

ً
حولي والعاصمة، مؤكدا

الكامل لهم للقيام بواجباتهم 
في مناطقهم على أكمل وجه. 

ــاحــــيــــة  وقــــــــــــــال مــــــخــــــتــــــار ضــ
عبدالله السالم فيصل الوقيان 
لــــ »الـــجـــريـــدة« عــقــب االجــتــمــاع، 
ـــوا خـــال  ــدمـ إن الـــمـــخـــتـــاريـــن قــ
االجتماع مقترحاتهم لتطوير 

العمل.
ــان، أنــــه قــدم  وأضــــــاف الـــوقـــيـ
نــســخــة مـــن الــمــرتــســم الــصــحــي 
ــة عــــبــــدالــــلــــه  ــ ــيـ ــ ــــاحـ ــة ضـ ــنــ ــديــ ــمــ لــ
الـــســـالـــم واإلصـــــــــدار األول مــنــه 
2022، لـــلـــمـــحـــافـــظ األصـــــفـــــر، 
ــه الــشــكــر  ــ الــــــــذي بـــــــــدوره قــــــدم لـ
عـــلـــى الـــمـــجـــهـــود الــكــبــيــر الــــذي 
ــة ضـــاحـــيـــة  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ قــــــامــــــت بـــــــه مـ
عبدالله السالم الصحية خال 
الــســنــوات الــمــاضــيــة للحصول 
على االعتماد النهائي للمدينة 

الصحية.

وذكــــــــر أن الـــمـــحـــافـــظ تـــقـــدم 
بــالــشــكــر مــن مــخــتــار الضاحية 
على المجهود الكبير الذي بذل 
 
ً
فـــي الــمــديــنــة الــصــحــيــة، مبينا
أن المحافظ وعــد بــرفــع تقرير 
عـــن الــمــقــتــرحــات الـــتـــي قــدمــهــا 
المختارون له إلى النائب األول 
لــرئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء وزيــر 
الداخلية وزيــر الدفاع باإلنابة 
الشيخ طال الخالد، خال األيام 

القليلة المقبلة.
ــان إلــــــــى أن  ــ ــيــ ــ ــوقــ ــ وأشــــــــــــار الــ
ــة حــــولــــي  ــظــ ــافــ ــحــ مـــــخـــــتـــــاري مــ
والعاصمة تقدموا بالشكر من 

المحافظ األصــفــر على دعوته 
الـــكـــريـــمـــة لــلــتــبــاحــث فــــي شـــأن 
تطوير عمل الــمــنــاطــق، وكذلك 
على دعمه لعمل المختارين كل 

في منطقته.

 المختارين
ً
المحافظ علي األصفر متوسطا

بعد جاهزية بناء مستشفيي الجهراء واألحمدي وبعد جاهزية بناء مستشفيي الجهراء واألحمدي و55 مراكز رعاية أولية مراكز رعاية أولية

استوفينا 
المباني 
الالزمة 

للتشغيل... 
ومستشفى 

الجهراء 
إضافة نوعية 

للقطاع 
وبنيته 
التحتية

عرب

المشروع 
يخدم 1.8 

مليون مقيم 
إلتاحة 

المجال أمام 
تحسين 
خدمات 

المواطنين 
بالوزارة

الحسون

الــوقــيــان خـــال تــقــديــمــه لــلــمــحــافــظ نــســخــة مــن المرتسم 
الصحي للضاحية

الوقيان قدم للمحافظ نسخة من المرتسم الصحي لمدينة ضاحية عبدالله السالمالوقيان قدم للمحافظ نسخة من المرتسم الصحي لمدينة ضاحية عبدالله السالم

● محمد الشرهان
شــاركــت قــوة اإلطــفــاء العام 
في مؤتمر السامة والحماية 
الــمــدنــيــة األول، الــــذي نظمته 
الكويتية للحماية  الجمعية 
مــــن أخــــطــــار الــــحــــريــــق، وعــقــد 
صــبــاح أمـــس األول، بحضور 
رئيس المؤتمر الفريق متقاعد 
ــاري، ومــمــثــل  ــ ــــصــ يـــوســـف األنــ
ــاء الــــعــــام   ــ ــفــ ــ ــوة اإلطــ ــ ــ رئــــيــــس قـ
نائب رئيس قوة اإلطفاء العام 
لــقــطــاع الـــوقـــايـــة الـــلـــواء خــالــد 
فهد، ونائب رئيس قوة اإلطفاء 
الــعــام لــقــطــاع تنمية الــمــوارد 
البشرية اللواء محمد الشطي.

وتـــــــــحـــــــــدث الـــــــــــلـــــــــــواء فـــهـــد 
بـــالـــمـــؤتـــمـــر عــــن الــــــــدور الــــذي 
تــقــوم بـــه »اإلطـــفـــاء الـــعـــام« في 
المكافحة واإلنــقــاذ ومواجهة 
جميع الحوادث التي يتعرض 

لها األفراد أو المنشآت. 
ــد أن الــمــؤتــمــر ينطلق  ــ وأكـ

 اللواء فهد
ً
األنصاري مكرما

»اإلطفاء« شاركت في المؤتمر األول 
للسالمة والحماية المدنية 

نظمته الجمعية الكويتية للحماية من أخطار الحريق

من ضرورة المساهمة في حماية 
األمن المجتمعي والمحافظة على 

األرواح والممتلكات. 
واعتبر أن العمل الجماعي بين 
كل الجهات الحكومية والمجتمع 
هــو الــحــل األمــثــل لــمــواجــهــة مثل 

هذه األزمات.
مــــن جـــانـــب آخــــــر، نـــفـــذت فـــرق 
التفتيش التابعة لقطاع الوقاية 
بقوة االطفاء، عددا من الحمات 

الـــتـــفـــتـــيـــشـــيـــة اســـتـــهـــدفـــت مــن 
ــع  ــ ــواقــ ــ ــمــ ــ ــــض الــ ــعــ ــ ــا بــ ــ ــهــ ــ ــالــ ــ خــ
المخالفة الشتراطات السامة 

والوقاية من الحريق.
 وذكـــــــــرت إدارة الـــعـــاقـــات 
العامة واالعــام بقوة االطفاء 
ــفـــرت  ــلـــة، اسـ ــمـ الـــــعـــــام، ان الـــحـ
ــــاق 3 مـــواقـــع مــخــالــفــة  عـــن إغـ
الشتراطات السامة والوقاية 

من الحريق.

https://www.aljarida.com/article/14712
https://www.aljarida.com/article/14794
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https://www.aljarida.com/article/14691
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النفط يتراجع مع قفزة في مخزونات الخام األميركية
ارتــفــع ســعــر بــرمــيــل الــنــفــط الــكــويــتــي 60 
 في تداوالت أمس 

ً
 ليبلغ 86.08 دوالرا

ً
سنتا

 في تداوالت االثنين 
ً
األول مقابل 85.48 دوالرا

 للسعر المعلن من مؤسسة 
ً
الماضي، وفقا

البترول الكويتية.
وفــي األســـواق العالمية، واصــلــت أسعار 
النفط التراجع صباح األربعاء بفعل مخاوف 
من ضعف الطلب على الوقود وحدوث ركود 
اقــتــصــادي بعد قــفــزة أكــبــر مــن المتوقع في 
مخزونات النفط الخام األميركية، ووسط 

ترقب لمزيد من إجراءات رفع الفائدة.
وانخفضت العقود اآلجلة لخام برنت 1.08 

دوالر للبرميل، أو 1.3 في المئة، إلى 84.48 
 للبرميل بينما خسرت العقود اآلجلة 

ً
دوالرا

لخام غرب تكساس الوسيط األميركي 1.14 
.
ً
دوالر، أو 1.4 في المئة، إلى 77.93 دوالرا

وارتـــفـــعـــت مـــخـــزونـــات الـــخـــام األمــيــركــيــة 
بــنــحــو 10.5 مــايــيــن بــرمــيــل فـــي األســـبـــوع 
الــمــنــتــهــي فــي الــعــاشــر مــن فــبــرايــر، بحسب 
مــــصــــادر بـــالـــســـوق، نـــقـــا عــــن أرقـــــــام مــعــهــد 

البترول األميركي الثاثاء.
وهـــذه زيـــادة أكــبــر بكثير مــن 1.2 مليون 
برميل توقعها تسعة محللين استطلعت 
»رويترز« آراءهم، مما يشير على األرجح إلى 

انخفاض في الطلب على الوقود.
وارتفعت مخزونات البنزين بنحو 846 
ألف برميل، فيما ارتفعت مخزونات نواتج 
التقطير بنحو 1.7 مليون برميل، بحسب 

المصادر التي طلبت عدم ذكر أسمائها.
ومن المقرر، صدور تقديرات المخزونات 
الحكومية الرسمية الساعة 0330 بتوقيت 

جرينتش يوم األربعاء.
ــيـــاطـــي  ــتـ ــــؤول بـــمـــجـــلـــس االحـ ــسـ ــ وقــــــــال مـ
االتـــحـــادي )الــبــنــك الــمــركــزي األمـــيـــركـــي( إن 
البنك يحتاج لمواصلة رفع أسعار الفائدة 
 لكبح جماح التضخم وذلــك بعد 

ً
تدريجيا

بيانات أظهرت تسارع وتيرة ارتفاع أسعار 
المستهلكين األميركيين في يناير.

مــن جــانــبــه، قــال تقرير صـــادر عــن شركة 
كامكو إنفست إنه بعد االنخفاض المتواصل 
ــار الـــنـــفـــط مـــنـــذ بـــدايـــة  ــعــ الــــــذي شـــهـــدتـــه أســ
 
ً
الشهر، عـــادت مــرة أخـــرى لتشهد انتعاشا
، متخطية مستوى 85 دوالر أميركيا 

ً
حــادا

للبرميل عقب إعـــان روســيــا خفض إنتاج 
 
ً
، ردا

ً
النفط بمقدار 0.5 مليون برميل يوميا

منها على العقوبات المفروضة على انتاجها 
من النفط الخام والمنتجات المكررة. إال أن 
إعـــان وزارة الــطــاقــة األمــيــركــيــة عــن سحب 

26 مليون برميل إضافية مــن احتياطيها 
البترولي االستراتيجي ساهم في تعويض 
المكاسب األخــيــرة الــتــي شهدتها األســعــار 
إلى حد ما. كما تأثر باعان معهد البترول 
األمــيــركــي زيــــادة فــي مــخــزونــات الــنــفــط في 

الواليات المتحدة. 
وتصاعدت المزيد من الضغوط نتيجة 
ــاع مـــعـــدالت الــتــضــخــم فـــي الـــواليـــات  ــفــ الرتــ
ــاوف مــن  ــخــ ــتــــي صــاحــبــهــا مــ الـــمـــتـــحـــدة والــ
إمــكــانــيــة تــأثــيــر ارتـــفـــاع األســـعـــار عــلــى نمو 
الطلب على النفط في المدى القريب، في حين 
أن قوة الدوالر األميركي مدعوما بتقديرات 

أعلى ألسعار الفائدة أثر على عمليات شراء 
النفط.

وفــي بــدايــة الشهر الــحــالــي، أقــر االتــحــاد 
األوروبـــــــي وضــــع حـــد أقـــصـــى ألســـعـــار بيع 
روسيا لمنتجاتها النفطية المكررة. إذ تم 
فرض سقف سعر قدره 100 دوالر للبرميل 
على المنتجات التي يتم تداولها بعاوة على 
النفط الــخــام، والــتــي تشمل بشكل أساسي 
الديزل، في حين تم فرض حد أقصى قدره 
45 دوالرا للبرميل على المنتجات التي يتم 
تداولها بخصم على النفط الخام، بما في 

ذلك زيت الوقود والنفتا. 

30.8 مليون دينار عموالت تداوالت البورصة العام الماضي
● محمد اإلتربي

بــلــغ إجــمــالــي عـــمـــوالت الــــتــــداول لــلــعــام 
الــمــاضــي 2022 نحو 30.8 مليون ديــنــار، 
اســتــفــادت مــنــهــا شــركــة بـــورصـــة الــكــويــت 
بنحو 9.83 مايين ديــنــار، حيث تحصل 
ــن الـــعـــمـــوالت الــتــي  مـــنـــفـــردة عــلــى 29% مـ
تعود إلى قطاع الوساطة، في حين تحصل 

المقاصة على %1. 

وتتشارك 10 شركات وساطة مرخص 
لها في البورصة 71% من إجمالي عموالت 
التداول، حيث بلغ نصيب شركات الوساطة 
ــار،  ــنـ مــجــتــمــعــة نـــحـــو 20.966 مـــلـــيـــون ديـ
مـــع اســـتـــحـــواذ أربـــــع شـــركـــات مــنــهــا على 
النصيب األكبر، في حين تتقاسم 6 شركات 

متوسطة وصغيرة الحجم باقي النسب.
ويمثل بند عموالت التداول في ميزانية 
ــرادي يــتــفــوق  ــبـــر مـــصـــدر إيــــــ ــة أكـ ــبـــورصـ الـ

على رســوم اشتراكات الشركات المدرجة 
والصناديق، حيث يصل إيــراد البورصة 
مــن االشــتــراكــات نحو 7.7 مايين ديــنــار، 
ما يعني أن عموالت التداول تتفوق عليها 

بـ %27.7. 
كــذلــك ســاهــمــت عــمــلــيــات الــمــقــاصــة في 
مــيــزانــيــة الــبــورصــة بنحو 4.754 مايين 
ديــنــار فقط، حيث تتفوق عليها عموالت 

التداول بنسبة %106.9. 

تــجــدر اإلشــــارة إلـــى أن الــســوق بالرغم 
من ترقيته على مؤشرات عالمية، فإنه ال 
يحتوي على أي أدوات أو مشتقات فاعلة 
حتى اآلن، كما أن العموالت التي تحققت 
ناجمة عن عمليات الشراء والبيع الفوري 
أغلبيتها مــن األفـــراد الــذيــن يمثلون أكبر 

كتلة فاعلة ونشيطة في السوق. 

سيولة البورصة تتراجع إلى 31.3 مليون دينار أخبار الشركات
● علي العنزي

سجل مؤشرا بورصة الكويت 
 خــال 

ً
 كــبــيــرا

ً
الــعــام واألول نــمــوا

تعامات أمس رابع جلسات هذا 
األســـبـــوع، وأقــفــل مــؤشــر الــســوق 
العام على مكاسب بنسبة 0.55 
في المئة أي 39.97 نقطة ليقفل 
7370.4 نــقــطــة  ــلــــى مــــســــتــــوى  عــ
بسيولة مــتــراجــعــة إلـــى مستوى 
31.3 مــلــيــون ديـــنـــار وهــــي أدنـــى 
ــر  ــرايــ ــبــ ــر فــ ــ ــهـ ــ ــة خـــــــــال شـ ــ ــــولـ ــيـ ــ سـ
تــداولــت 99.7 مــلــيــون ســهــم فقط 
من خال 7461 صفقة وتم تداول 
 
ً
 ربــح منها 45 سهما

ً
112 سهما

 بينما استقر 
ً
وتراجع 41 سهما

 دون تغيير.
ً
26 سهما

ــم  ــ ــهـ ــ وكـــــــــــان الـــــــدعـــــــم مـــــــن األسـ
القيادية مكونات الــســوق األول، 
 
ً
 واضحا

ً
الذي حقق بفضلها نموا

بنسبة 0.69 في المئة أي 56.69 
ــــى مـــســـتـــوى  ــلـ ــ ــة لــــيــــقــــفــــل عـ ــطــ ــقــ نــ
8246.46 نــقــطــة بــســيــولــة بلغت 
27.4 مــلــيــون ديـــنـــار تـــداولـــت 68 
 ،

ً
مــلــيــون ســهــم عــبــر 5188 سهما

 مــقــابــل تــراجــع 
ً
وربــــح 16 ســهــمــا

أســــعــــار 10 أســـهـــم واســــتــــقــــرار 5 
أسهم دون تغير.

ــــوق  ــســ ــ وتـــــــــراجـــــــــع مـــــــؤشـــــــر الــ
الرئيسي بنسبة 0.13 في المئة أي 
7.2 في المئة ليقفل على مستوى 
5532.18 نقطة بسيولة ضعيفة 
 هي 3.9 مايين دينار تداولت 

ً
جدا

31.6 مـــلـــيـــون ســـهـــم عـــبـــر 2273 
 في 

ً
صفقة، وتم تــداول 81 سهما

 
ً
الــرئــيــســي ربـــح مــنــهــا 29 سهما
 بينما استقر 

ً
وخــســر 31 ســهــمــا

21 سهما دون تغير.
وبدأت تعامات البورصة أمس 
فاترة ومتراجعة بنسب واضحة 
وتم الضغط على األسهم القيادية 
بــعــمــلــيــات بــيــع مـــحـــدودة لكنها 
طـــالـــت مــعــظــم األســـهـــم الــمــؤثــرة 
ــمـــؤشـــر لـــتـــشـــيـــر إلــــــى جــلــســة  ــالـ بـ
حمراء خال أول ساعة إذ تراجع 
ســـهـــم بــيــتــك إلـــــى مـــســـتـــوى 871 
وســجــل خـــســـارة قــبــل أن تنطلق 
 
ً
عمليات شراء عليه ويعود سريعا
إلــى المنطقة الــخــضــراء ويشعل 
 على أسهم 

ً
االرتــدادات خصوصا

استنفذت عمليات بيع كبيرة كان 
أبــرزهــا ســهــم بــنــك بــوبــيــان الــذي 
ارتد وربح نسبة 3 في المئة وهي 

أكبر مكاسب في السوق األول.
بــيــنــمــا فـــي الـــســـوق الــرئــيــســي 
ارتــد سهم وطنية عقارية وربــح 

نسبة مقاربة هي 2.88 في المئة 
وربـــــــح ســـهـــم إس تــــي ســــي لــكــن 
بنسبة أقــل فيما استمرت أسهم 
ــة د  ــيـ ــنـ كــتــلــة الـــخـــصـــوصـــيـــة )وطـ
 
ً
ق وخـــصـــوصـــيـــة( تــســجــل نـــمـــوا
، وكانت عــودة األسعار 

ً
تدريجيا

خال النصف الثاني من الجلسة 
ــاد أجــيــلــيــتــي والــوطــنــي  حــيــث عــ
وعقارت الكويت وأرزان وهيومن 
ســـوفـــت فــــي الــــســــوق األول، ولـــم 

ــدولــــي  يـــتـــخـــلـــف ســــــوى بـــنـــكـــي الــ
ــم زيــــــن والـــغـــانـــم  ــ ــهـ ــ ووربـــــــــة وأسـ
ــانـــي لــيــتــم دعـــــم مـــؤشـــري  ــبـ والـــمـ
السوق األول والعام ويبقى مؤشر 
 بعد انتقال 

ً
السوق الرئيسي فاترا

خمسة أسهم منه للسوق األول، 
وانــتــهــى ســهــم بــيــتــك بــنــمــو جيد 
وعــلــى قــمــة جــديــدة هــي االفــضــل 

.
ً
خال 4 أشهر عند 882 فلسا

ومـــــال أداء مــــؤشــــرات أســــواق 

دول مجلس الــتــعــاون الخليجي 
إلـــى اإليــجــابــيــة وربـــحـــت خمسة 
مؤشرات مقابل تراجع مؤشرين 
فقط هما مؤشرا أبو ظبي المالي 
والبحرين، وكانت القيادة لمؤشر 
سوق المملكة العربية السعودية 
 بنسبة 0.7 في 

ً
والذي سجل نموا

الــمــئــة وكـــانـــت أســـعـــار الــنــفــط قد 
 
ً
تــداولــت دون مستوى 85 دوالرا

للبرميل.

محمد البغلي
 albaghli74@gmail.com

تأخر تشكيل الحكومة... يشل إدارة الدولة
 استثنائية

ً
● استمرار غيابها يعطل المشاريع ويجمد سد فراغ الجهاز التنفيذي ويكرس أوضاعا

 في نوعية التحديات
ً
 لم تزد البالد إال تدهورا

ً
● 20 استقالة لحكومات سابقة خالل 16 عاما

ــة  ــومـ ــكـ ــحـ ــة الـ مــــــع دخـــــــــول اســــتــــقــــالــ
أسبوعها الرابع، تبدو الباد في حالة 
أشــبــه بــالــشــلــل؛ مـــع تــوقــف كـــل أعــمــال 
اإلدارة الــعــامــة عــلــى الـــرغـــم مـــن تــنــوع 
القضايا الملحة أو المتأخرة التي ال 
 في 

ً
يحتمل بعضها التأخير، خصوصا

قضايا االقتصاد والخدمات.
ــى إدارة  ــبـــاد إلــ فــبــيــنــمــا تــحــتــاج الـ
ــا  ــاتــــهــ ــاقــ ــفــ ــا مــــــن إخــ ــهـ ــلـ ــتـــشـ ــنـ قـــــويـــــة تـ
الــمــتــكــررة، الــتــي تــهــدد مختلف أوجــه 
ــا، يـــغـــيـــب مــجــلــس  ــهــ ــيــ ــة فــ ــ ــدامــ ــ ــتــ ــ االســ
الــوزراء عن ممارسة أعماله الطبيعية 
واجتماعاته األسبوعية، وال يستطيع 
مجلس األمة عقد جلساته أو مناقشة 
القوانين المقترحة بغض النظر عن 
مدى جودتها، وفي مثل هذه األجــواء 
يحدث ما هو أسوأ من مجرد النتائج 
المباشرة الستقالة أي حكومة كتعطيل 
الــرقــابــة والتشريع أو تضييق أعمال 
 بتعطل المشاريع، التي 

ً
التنفيذ مرورا

تــحــتــاج إلـــى قـــرار ســيــاســي كمشاريع 
الــقــطــاع الــنــفــطــي أو الــبــنــيــة التحتية، 
ــرار تـــأخـــيـــر إحــــال  ــمـ ــتـ نـــاهـــيـــك عــــن اسـ
قياديين جدد في المؤسسات المالية 
أو االقـــتـــصـــاديـــة مــحــل الـــذيـــن انــتــهــت 
خدماتهم أو أحيلوا إلى التقاعد خال 
األشهر القليلة الماضية، وصــواًل إلى 
تكريس أوضــاع استثنائية - يفترض 
أن مدتها محدودة - تشل أوضاع الباد 
كتعطيل المؤسسات وتجميد البرامج 

واإلخفاق عن تحقيق األهداف كأوضاع 
طبيعية قابلة لاستمرار مدة طويلة.

مزيد من التدهور 

ــم تــــــزد اســـتـــقـــاالت  ــ ــــي الـــحـــقـــيـــقـــة لـ فـ
ــا 20  الــحــكــومــات الــمــتــعــاقــبــة، وعـــددهـ
 بمعدل 9 أشهر 

ً
استقالة خال 16 عاما

 في 
ً
للحكومة الواحدة، الباد إال تدهورا

نوعية التحديات، التي تواجهها حتى 
باتت تامس مستويات ال تليق بالدول 
كتفشي الــغــش فــي الــنــظــام التعليمي 
ــوارع أو  ــ ــشـ ــ أوتـــطـــايـــر الـــحـــصـــى فــــي الـ
تعثر تنفيذ مشاريع متناهية الصغر 
ــــدروازة الـــعـــبـــدالـــرزاق، فــيــمــا كـــان من  كــ
المفترض أن تنشغل الدولة على األقل 
وفق أبسط سيناريو بإصاح المالية 
الــعــامــة بــــداًل مـــن تــخــريــبــهــا بــمــشــروع 
مــيــزانــيــة هــو مــن حــيــث الــشــكــل األعــلــى 
 في تاريخ الباد، أما من حيث 

ً
إنفاقا

الــمــضــمــون فــهــي أبـــعـــد مـــا تـــكـــون عن 
فهم أي درس اقتصادي أو مالي يمكن 
اســتــيــعــابــه مـــن ســـنـــوات الــعــجــز وشــح 
السيولة بالتوازي مع مقترحات نيابية 
تتسابق على استهاك أي إيراد مالي 

ألغراض انتخابية.

مقدمة ضرورية

وربــمــا يــتــســاءل الــبــعــض: مــا الــذي 

يجعل إعادة تشكيل الحكومة وعودة 
 إلصاح 

ً
مجلس األمة لانعقاد نافعا

ــع الــســيــئ لـــــــإدارة الـــعـــامـــة في  الـــوضـ
الباد؟

في الحقيقة، فإن تشكيل الحكومة 
أو عــــــــودة مـــجـــلـــس األمــــــــة لـــانـــعـــقـــاد 
لــيــســا مــفــتــاحــيــن ســحــريــيــن لــتــجــاوز 
أي مــعــضــلــة تـــواجـــه اإلدارة الــعــامــة 
ــبـــاد، لــكــنــهــمــا يــشــكــان مقدمة  فـــي الـ
ــة ألي إصــــــــاح ولــــــو كـــانـــت  ــ ــروريــ ــ ضــ
احـــتـــمـــاالتـــه ضــئــيــلــة، فـــبـــدون وجـــود 
سلطة تنفيذية أو تشريعية ال قيمة 
ألي حديث عن برنامج عمل الحكومة، 
بكل ما ورد فيه من طموحات مرتفعة 
ــيـــد اإلســــكــــان  ــعـ الــــمــــســــتــــوى عــــلــــى صـ
والتعليم والرقمنة وإصــاح القطاع 
ــاع الهيئات  الــنــفــطــي ومــراجــعــة أوضــ
ــرة أو تــعــهــدات مــلــزمــة بــمــدد 

ّ
الــمــتــعــث

زمنية أولــهــا تحقيق إنــجــازات خال 
أول 100 يوم من عمر الحكومة، فكان 
أن قدمت الحكومة استقالتها قبل أن 

تبلغ يومها الـ 100!
كــمــا أن اســتــقــالــة الــحــكــومــة وعـــدم 
ــدة يـــعـــنـــي أن  ــ ــديــ ــ ــيـــف أخـــــــــرى جــ ــلـ ــكـ تـ
الــمــتــطــلــبــات الــتــشــريــعــيــة الـــــواردة في 
بـــرنـــامـــج عــمــل الــحــكــومــة كــتــعــديــات 
قــوانــيــن حــق االطــــاع، والمناقصات، 
وتشجيع الصادرات، وتطوير القطاع 
النفطي، وضريبة الشركات، والمنطقة 
الشمالية وغيرها ستكون هي األخرى 

مجمدة في ظل تعطل العمل التنفيذي 
والتشريعي.

نقد مستحق

وحتى مع نقد برنامج عمل الحكومة 
وهو نقد مستحق لمبالغته في الرهان 
عــلــى فــاعــلــيــة الـــجـــهـــاز الــتــنــفــيــذي في 
الــدولــة، بل وحتى إمكانيات مجلسي 
األمـــة والــــــوزراء، فـــإن الــمــعــالــجــة تكون 
في إصاح آليات القرار وتطوير األداء 
وفرض أدوات قياس لألعمال مع رفع 
الشفافية مــع الــــرأي الــعــام ولــيــس من 
خــال تعطيل جناحي اإلدارة العامة، 
الذي يجمد التشريع ويجعل التنفيذ 
 فــي إطـــار مــا يــعــرف بـــ »العاجل 

ً
ضيقا

مـــن األمــــــور«، الــــذي يــفــتــرض أن يــكــون 
 في مدته.

ً
 في ظرفه وقصيرا

ً
استثنائيا

الال إدارة

ومــع وجــود احتمال أن تطول فترة 
 أو ربما 

ً
»الــا إدارة في الــدولــة« أشهرا

ســنــوات، فهذا يعني أن األثــر السلبي 
سيفضي إلى فقدان قيمة مؤسستين 
من ثاث مؤسسات في الباد، بكل ما 
في ذلك من تعطيل لكل أوجه األعمال 
التنفيذية أو االحتياجات التشريعية 
مــــهــــمــــا صــــــغــــــرت، فــــــي وقــــــــت تــــتــــزايــــد 
التحديات الخدمية كمعالجة حصى 

الـــشـــوارع أو تــوفــيــر الــكــهــربــاء والــمــاء 
لسكان المناطق الــجــديــدة كالمطاع 
وغـــــرب عــبــدالــلــه الـــمـــبـــارك أو اإلعـــــداد 
الفتتاح جامعة عبدالسالم الجديدة، 
 عـــن تــجــمــيــد أعـــمـــال مــؤســســات 

ً
فــضــا

مهنية ورقــابــيــة ذات ارتــبــاط بالشأن 
االقتصادي بسبب وقف النقل والندب 

والتعيين فيها.
وهذه كلها أعمال اعتيادية يفترض 
أن تــمــارســهــا إدارة قــويــة وكـــفـــؤة في 
وضع أوســع من ضوابط »العاجل من 
األمور«... فإن لم تتوفر القوة والكفاءة 
 الليات 

ً
في حكومة ما يؤَت بغيرها وفقا

الثواب والعقاب، ال أن تتعرض الباد 
للشلل والــتــعــطــيــل غــيــر مــعــلــوم الــمــدة 

أو الضرر.
إن احــتــيــاجــات الــكــويــت الحقيقية 
عــلــى صــعــيــد إصــــاح الــمــالــيــة الــعــامــة 
واستدامة االقتصاد أكبر من أن تتعثر 
في تأخير تكليف حكومة جديدة، فهو 
في النهاية أمــر إجــرائــي في ضوابطه 
الــدســتــوريــة والــقــانــونــيــة ال يستحق 
ــات أو  أن يتحول إلــى أزمــــة... ألن األزمـ
بـــاألحـــرى الــتــحــديــات المستحقة هي 
ــتـــي تـــرتـــبـــط بـــإصـــاحـــات ســيــاســيــة  الـ
واقــتــصــاديــة ومــالــيــة، يــبــدو أن تــأخــر 
 في 

ً
تشكيل الــحــكــومــة ســيــكــون عــامــا

تعقيدها ال معالجتها.

تقرير اقتصادي

الكويت بحاجة إلى 
إصالحات سياسية 

واقتصادية ومالية... 
وتأخر تشكيل 

الحكومة سيكون 
 في تعقيدها ال 

ً
عامال

معالجتها

إن لم تتوافر القوة 
والكفاءة في حكومٍة 

ما فليؤَت بغيرها 
 آلليات الثواب 

ً
وفقا

والعقاب دون 
تعطيل غير معلوم 

المدة أو الضرر

تشكيل الحكومة 
أو عودة البرلمان 

لالنعقاد ليسا 
مفتاحين سحريين 
لتجاوز أي معضلة 

لكنهما مقدمة ضرورية 
ألي إصالح ولو كانت 

احتماالته ضئيلة

»كابالت« وقعت عقد شراء خط إنتاج جديد بـ 1.07 مليون دينار
وقعت شركة مجموعة الخليج للكابات 
والصناعات الكهربائية عقد شراء خط إنتاج 
كابات جديد بقيمة 3.25 مايين يورو، ما 

يعادل 1.07 مليون دينار.
وأشـــارت »كــابــات« إلــى أن الخط الجديد 
يواكب التقنيات الحديثة إلنتاج كابات ذات 
جهد متوسط ومنخفض، مما ينعكس على 

زيـــادة سرعة وتــيــرة اإلنــتــاج وحجم الطاقة 
اإلنتاجية، في ظل النمو المتوقع بالكويت 
ومنطقة الشرق األوسط خال الفترة القادمة.
وأوضــحــت أن الــوقــت المتوقع لاستام 
والتشغيل سيكون في عام 2024، الفتة إلى 
ــر الــمــالــي في  عـــدم الـــقـــدرة عــلــى تــحــديــد األثــ

الوقت الحالي.

 230 ألف دينار ربح »ع عقارية« 
لبيع عقار في الفروانية

وقـــعـــت الـــشـــركـــة الــعــربــيــة الـــعـــقـــاريـــة عــقــدا 
ابتدائيا لبيع أحد عقاراتها االستثمارية في 
منطقة الفروانية بـ1.75 مليون دينار، وقالت 
إنــه مــن المتوقع تحقيق الشركة ربحا يقدر 
بـ230 ألفا ناتجا عن بيع العقار، والذي سيظهر 

أثره في الربع األول للسنة المالية 2023.

 مع 
ً
 تابعة لـ »الكوت« توقع عقدا

»البترول الوطنية« بـ 1.36 مليون دينار
وقعت شركة سيسكو للتجارة العامة، 
التابعة لشركة الكوت للمشاريع الصناعية، 
عــقــدا لــتــوريــد مـــادة حمض الكبريتيك، مع 
شــركــة الــبــتــرول الوطنية الكويتية، وتبلغ 
قــيــمــة الــعــقــد 1.36 مــلــيــون ديـــنـــار لـــمـــدة 5 
سنوات، وتوقعت »الكوت« أن يكون للعقد أثر 

إيجابي على المركز المالي للشركة.

»الرابطة« تناقش تجديد وتعديل 
عقود تسهيالت مصرفية

يــجــتــمــع مــجــلــس إدارة شـــركـــة رابـــطـــة الــكــويــت 
والخليج للنقل الــيــوم، لمناقشة تجديد وتعديل 
عقود التسهيات المصرفية المزمع توقيعها مع 

بنوك محلية.

استقالة عضو مجلس إدارة »األهلي« 
أفـــصـــح الــبــنــك األهـــلـــي الــكــويــتــي عـــن اســتــقــالــة 
أحمد الثنيان، ممثل المؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية، من عضوية مجلس إدارة البنك، اعتبارا 

من 14 فبراير 2023.

119.5 ألف دينار خسائر »اكتتاب«
أظهرت النتائج األولية لشركة اكتتاب القابضة 
تكبدها خسائر بلغت 119.5 ألف دينار، عن السنة 
المالية المنتهية في 2022، مقارنة بخسائر بلغت 

1.9 مليون عن ذات الفترة من 2021.

604.7 آالف دينار أرباح »فنادق« 
ـــادق  ــنــ ــفـــ ـــ ســــجــــلــــت شــــــركــــــة ال
الكويتية أرباحا قدرها 604.78 
آالف دينار خــال 2022، مقابل 
ربـــح بقيمة 595.84 ألــفــا خــال 

عام 2021. وخال فترة األشهر 
الثاثة المنتهية في 31 ديسمبر 
حــقــقــت »فــــنــــادق« ربـــحـــا بقيمة 
107.55 آالف ديـــنـــار فـــي الــربــع 

الــرابــع الــحــالــي، مــقــابــل خسائر 
بــقــيــمــة 42.14 ألــفــا خـــال فــتــرة 
الـــربـــع الـــرابـــع الــمــقــارن مـــن عــام 

.2021
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الكويت تؤجل المواعيد النهائية 
لعطاءات مشاريع التنقيب واإلنتاج

تشمل مناقصات مشاريع المناطق الجنوبية والشرقية
أجلت شركة نفط الكويت المواعيد النهائية لتقديم العطاءات 
لثالثة مشاريع للتنقيب عن النفط كانت تطرحها في مناقصة. 
 
ً
وتتضمن العقود الثالثة تطوير شبكات خطوط التدفق، وفقا
لــوثــائــق صــــادرة عــن الــجــهــاز الــمــركــزي للمناقصات الــعــامــة في 

الكويت.
وبحسب »ميد« يتضمن أحد العطاءات إنشاء خطوط تصريف 

وأعمال مرتبطة بآبار إنتاج في جنوب وشرق الكويت. 
ويركز الثاني على تطوير خطوط التدفق واألعمال المرتبطة 
بآبار التخلص، والثالث يركز على إنشاء خطوط التدفق والعمل 
ــا فــي جــنــوب وشـــرق الــكــويــت، ومــن 

ً
الــمــرتــبــط بــآبــار الــحــقــن أيــض

 حوالي 50 مليون دوالر.
ً
المتوقع أن تبلغ قيمة العقود معا

الجدير بالذكر انه يتم حفر آبار اإلنتاج إلنتاج النفط والغاز 
بمجرد تحديد هيكل وخصائص البئر، وتعتبر آبار التخلص هي 
آبار إنتاج توقفت عن إنتاج النفط والغاز وتم تحويلها للتخلص 
من سوائل الحفر والمياه المنتجة أو النفايات األخرى المرتبطة 

بعمليات الغاز أو النفط.
وتستخدم آبــار الحاقن لضخ السوائل في أعماق األرض في 
التكوينات الصخرية المسامية، مثل الحجر الرملي أو الحجر 
الجيري. ويمكن القيام بذلك للتخلص من النفايات أو لزيادة 
الــضــغــط فــي احــتــيــاطــيــات الــنــفــط والـــغـــاز، مــمــا يسمح بمعدالت 

إنتاج أعلى.
هذا، وتربط خطوط التدفق رؤوس اآلبار المفردة بالمشعبات 
أو معدات المعالجة، ويتم استخدامها في الحقول البرية والبحرية 
ويمكن أن توجد إما على السطح أو تحت السطح. وتربط خطوط 
التدفق المتعددة اآلبار الفردية بمشعب في حقول النفط والغاز 
الكبيرة، وينقل خط التجميع التدفق من المنبع إلى مرحلة ما 

قبل المعالجة أو مرفق النقل أو السفينة.
منذ بــدايــة عــام 2020، قــدمــت شــركــة نفط الكويت مناقصات 
لعدد كبير من مشاريع خطوط التدفق. كانت قيمة العديد من 
هذه المشاريع أقل من 100 مليون دوالر، رغم أن العديد من عقود 

المشاريع األكبر كانت تبلغ قيمتها نحو 250 مليون دوالر.
فــي وقــت ســابــق مــن هــذا الــشــهــر، منحت شــركــة نفط الكويت 
الشركة المحلية المشتركة للمقاوالت )CGC( عقد مشروع خط 

التدفق بقيمة 23.5 مليون دينار )76.5 مليون دوالر(.

49% انخفاض معدل التداوالت العقارية لـ »الخاص« بنهاية 2022
»KIB«: مؤشر الستقرار وثبات متوقع في القطاع حال عدم إصدار قرارات بتعديالت جديدة

أكــد بنك الكويت الدولي »KIB«، في تقريره العقاري 
األخير، الذي أعدته اإلدارة العقارية لديه، استقرار معدل 
األسعار في قطاع عقارات السكن الخاص خالل النصف 
 
ً
الــثــانــي مــن الــعــام 2022، بعد أن كــان قــد شهد ارتــفــاعــا
 خــالل النصف األول، فــي معظم مناطق السكن 

ً
نسبيا

الخاص بمحافظات الكويت.
وقـــال الــبــنــك، إن هــذه النتائج جـــاءت نتيجة ارتــفــاع 
األسعار إلى ذروتها في عامي 2020 و2021، ما كان له 
األثر السلبي الواضح على العوائد المجدية في السابق، 
مقارنة بالعقارات االستثمارية من المستثمرين، السيما 
مع ارتفاع كل من سعر الخصم في عدة فترات سابقة من 
العام الماضي، وقيمة عقارات السكن الخاص بالتناسب 

مع متوسط دخل المواطنين الراغبين في السكن.
فـــي الــتــفــاصــيــل، وبـــعـــد عــمــل دراســـــة كــامــلــة لــلــســوق 
الــعــقــاري وتــوجــهــاتــه خــالل الــعــام الــمــاضــي، أفـــاد مدير 

التقييم العقاري فــي »KIB«، المهندس علي الشخص، 
 في أسعار 

ً
بأنه من المتوقع أن يشهد عام 2023 ثباتا

العقار السكني في الكويت في حال عدم إصدار قرارات 
بأية تعديالت جديدة، إذ  أظهرت بيانات التقرير، نسب 
التغيير البسيطة في متوسط السعر االبتدائي للعقار 
الــســكــنــي، الـــتـــي ســّجــلــت بــيــن نــهــايــة ومــنــتــصــف الــعــام 
2022 عن كل محافظة، على الرغم من تسجيل محافظة 
العاصمة خالل تلك الفترة أعلى نسبة تغيير في ارتفاع 
ــار االبــتــدائــيــة لــكــل مــتــر مـــربـــع، تــلــيــهــا محافظة  ــعـ األسـ
الجهراء، بينما لم تسجل محافظة الفروانية أي تغيير 
عــلــى اإلطــــالق، مــع نــســب تغيير مــتــقــاربــة للمحافظات 

األخرى.
وأشــار الشخص إلى االرتفاع النسبي الــذي شهدته 
 أن هذا 

ً
عقارات مناطق السكن الخاص الداخلية، مبينا

األمــر سببه قــوة الطلب وقلة العرض لها، أمــا االرتفاع 

الملحوظ في النصف الثاني من العام للمناطق البعيدة 
 )عــلــي صــبــاح الــســالــم، الــوفــرة السكنية وصباح 

ً
نسبيا

األحــمــد الــســكــنــيــة( فسببه هــو تــدنــي أســعــارهــا مقارنة 
بالمناطق األخرى.

وأضــاف أن العقود المسجلة لقطاع السكن الخاص 
 بـ 8451 خالل 2021، 

ً
خالل عام 2022 بلغت 4362، مقارنة

بانخفاض نسبته 49%، وهو المؤشر الستقرار األسعار، 
مع مالحظة زيادة معدل التداول في القطاع االستثماري 
 في الطلب بترقب 

ً
 نسبيا

ً
والتجاري، الذي شهدا ارتفاعا

 .
ً
ارتفاع معدل اإليجارات وأصولها مستقبال

ولفت إلى تصدر تداوالت عقارات السكن الخاص في 
محافظة األحمدي بنسبة 40.5%، من إجمالي العقود 
المسجلة لعقارات السكن الخاص في العام الماضي، 
وفّسر هذا األمر بأنه جاء نتيجة استمرار تركيز الطلب 
والـــتـــداول عــلــى األراضـــــي الــســكــنــيــة فــي منطقة صباح 

األحمد البحرية، التي ما زالت من أكثر األراضي الفضاء، 
 نظرا الستغاللها كاستراحات ترفيهية 

ً
واألعلى طلبا

واستثمار من قبل المواطنين. كما شمل تقرير اإلدارة 
العقارية لــدى KIB األســعــار التقديرية ألراضــي السكن 
الخاص ضمن الشوارع الداخلية )شارع واحد وزاوية( 
لكل منطقة في محافظات دولة الكويت، حتى نهاية عام 
 من الشويخ السكنية، وضاحية 

ً
2022، إذ تبّين أن كال

عبدالله السالم، والنزهة، والفيحاء، والعديلية، والشامية، 
ومناطق متفرقة من جنوب السرة، تعتبر من المناطق 
التي قد سجلت ما بين أسعار األراضي للشارع الواحد 
وأسعار الزاوية بجميع المناطق أعلى متوسط لسعر 
الــمــتــر الــمــربــع، بينما سجلت كــل مــن الـــوفـــرة، وصــبــاح 
األحمد، وعلي صباح السالم، أدنى سعر للمتر المربع 
بين أسعار أراضي الشارع الواحد وأسعار الزاوية في 

علي الشخصجميع المناطق.

»الوطني«: توقعات اإلنفاق في 2023 ال تزال قوية
بدعم من مسودة الموازنة التوسعية للسنة المالية بدعم من مسودة الموازنة التوسعية للسنة المالية 20232023 /  / 20242024

أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة الــكــويــتــيــة 
 مــســودة مــوازنــة تتضمن 

ً
مــؤخــرا

زيــــــادة الــنــفــقــات الـــعـــامـــة بنسبة 
12 في المئة على أساس سنوي 
لـــلـــســـنـــة الـــمـــالـــيـــة 2024/2023، 
نتيجة لـــزيـــادة الـــرواتـــب بنسبة 
ــة، ورفــــــــع الــــدعــــوم  ــئــ ــمــ 13 فـــــي الــ
بنسبة 34 في المئة. وستساهم 
الميزانية التوسعية المقترحة، 
إذا تم تنفيذها، في تعزيز إجمالي 
الــدخــل الــمــتــاح لــأســر مــن خــالل 
ــفـــض الــنــفــقــات،  ــع الــــدخــــل وخـ ــ رفـ
وبــالــتــالــي، مـــن الــمــقــرر أن تــكــون 
 لــنــمــو اإلنـــفـــاق 

ً
 رئــيــســيــا

ً
مـــحـــركـــا

االستهالكي خالل الجزء األخير 
من عام 2023.

ــريــــر صـــــــــادر عــن  ــقــ ــــب تــ ــــسـ وحـ
بــنــك الــكــويــت الــوطــنــي، بــقــي أداء 
االنفاق االستهالكي في الكويت 
ــائـــحـــة، إذ شــكــل   مـــنـــذ الـــجـ

ً
ــا ــويــ قــ

إلــى جــانــب القطاع النفطي أبــرز 
العناصر الجوهرية المساهمة 
ــاد.  وســاهــمــت  ــتـــصـ فـــي نــمــو االقـ
الــتــركــيــبــة الــســكــانــيــة الــمــواتــيــة، 
وزيادة معدالت التوظيف وارتفاع 
األجـــور، وتــدابــيــر الرفاهية التي 
توفرها الدولة، في تعزيز اإلنفاق 
 
ً
االستهالكي، الذي سجل ارتفاعا
، وإن كـــان بــوتــيــرة أقــل 

ً
مــلــحــوظــا

بلغت 16 فــي المئة على أســاس 
ــر مــن  ــ ــيـ ــ ــــع األخـ ــربـ ــ ــــي الـ ــنــــوي فـ ســ
ــع اعــــتــــدال وتـــيـــرة  2022. ويــــرجــ
ــى  ــة إلــ ــ ــطـ ــ ــــشـ ــو لــــــعــــــودة األنـ ــمــ ــنــ الــ
مستوياتها الطبيعية بعد ثالثة 
ــوام مــن الــجــائــحــة، مــع ارتــفــاع  أعــ
العمالة، ونمو األجور، وعودة ثقة 
المستهلك لمستويات مستقرة. 

ــا بــالــنــســبــة لــلــعــام الــمــقــبــل،  أمــ
فتشير التقديرات إلى أن اإلنفاق 
 فــي ظــل مــحــركــات 

ً
سيبقى قــويــا

ــيــــاســــات  ــلــــب الــــقــــويــــة والــــســ الــــطــ
ــيـــة. فــعــلــى  الـــحـــكـــومـــيـــة الـــتـــوســـعـ
سبيل الــمــثــال، يتضمن مشروع 
مــــســــودة الــــمــــوازنــــة الــحــكــومــيــة 
 للسنة المالية 

ً
المعلن عنه مؤخرا

2024/2023 زيادة كل من الرواتب 
والدعوم، وهو األمر الذي إذا تمت 
المصادقة عليه فقد يساهم في 

دعم إنفاق األسر هذا العام. ومن 
ــرة الــنــمــو،  ــيـ الـــمـــرجـــح تــبــاطــؤ وتـ
خـــصـــوصـــا فـــــي الـــنـــصـــف األول 
 الرتـــفـــاع قــاعــدة 

ً
مــن 2023، نــظــرا

ــام الـــمـــاضـــي  ــ ــعـ ــ ــــي الـ الــــمــــقــــارنــــة فـ
 
ً
والــظــروف النقدية األكثر تشددا

مقارنة بالعام الماضي.

اإلنفاق العام يحتفظ بمرونته

 إلحصاءات بنك الكويت 
ً
ووفقا

المركزي، نما اإلنفاق االستهالكي 
باستخدام البطاقات المصرفية، 
ــــك عــمــلــيــات الــســحــب  بـــمـــا فــــي ذلـ
النقدي من أجهزة السحب اآللي، 
بنسبة 16 في المئة على أساس 
سنوي في الربع الرابع من 2022 
مــقــابــل 17 فـــي الــمــئــة فـــي الــربــع 
الــثــالــث مــن 2022. وقـــد أدى ذلــك 
لزيادة معدل النمو للعام بأكمله 
إلــــى 22 فـــي الــمــئــة عــلــى أســـاس 
سنوي. أما بالنسبة لــأداء على 
أســــاس ربـــع ســـنـــوي، فــقــد ارتــفــع 
ــاق بـــاســـتـــخـــدام الــبــطــاقــات  ــفــ اإلنــ
المصرفية بنسبة 5 في المئة بعد 
تسجيل تراجع هامشي )0.3- في 

المئة( في الربع السابق. 
ــاق االســـتـــهـــالكـــي  ــ ــفـ ــ وكــــــان اإلنـ
 بــصــفــة خـــاصـــة فـــي 2022 

ً
قـــويـــا

بفضل استفادته من تدابير الدعم 
الــحــكــومــي الــتــي وفــرتــهــا الــدولــة 
للمواطنين خــالل النصف األول 
من 2022. وفي ظل تالشي التأثير 
اإليجابي لتلك التدابير وخفوت 
تــأثــيــر الــتــعــافــي بــعــد الــجــائــحــة، 
عـــادت مــعــدالت نمو اإلنــفــاق الى 

مستوياتها الطبيعية.
وفــــــيــــــمــــــا يــــتــــعــــلــــق بـــــقـــــنـــــوات 
االستخدام، فقد زادت المعامالت 
التي تم اجراؤها بواسطة بوابات 
ــــي )أي عــبــر  ــــرونـ ــتـ ــ ــكـ ــ الـــــدفـــــع اإللـ
اإلنترنت( بوتيرة مطردة وحلت 
مــحــل الــنــقــد )انــخــفــاض عمليات 
السحب من أجهزة السحب اآللي(، 
مــــع نـــمـــو حــصــتــهــا مــــن إجــمــالــي 
اإلنــفــاق إلــى 37 فــي المئة مقابل 
24 في المئة في الربع الرابع من 
2020. وفي المقابل، بقيت حصة 

معامالت نقاط البيع ثابتة إلى 
حد كبير.

ــع مــــن عـــام  ــ ــرابـ ــ وفـــــي الــــربــــع الـ
2022، ولــلــمــرة األولــــى مــنــذ رفــع 
الــقــيــود الــمــفــروضــة عــلــى السفر 
الـــدولـــي الحـــتـــواء الــجــائــحــة، نما 
اإلنـــفـــاق الــمــحــلــي بــمــعــدل أســـرع 
من اإلنفاق الخارجي، أي بنسبة 
16 في المئة على أساس سنوي 
مــقــابــل 8 فــي الــمــئــة عــلــى أســاس 
ســـنـــوي. وبــالــنــســبــة لـــعـــام 2022 
بأكمله، نما اإلنفاق الدولي بنسبة 
41 في المئة على أساس سنوي. 
وتشير التقديرات إلى أنه مع 
ــيـــرة الــنــمــو الــمــرتــبــط  اعـــتـــدال وتـ
بـــــــإعـــــــادة فــــتــــح االقــــــتــــــصــــــاد فــي 
اعـــقـــاب الــجــائــحــة ومــــا نــتــج عن 
ذلــــك مـــن الــطــلــب الــمــكــبــوت على 
السفر للخارج، فمن المرجح أن 
يتراجع النمو اإلجمالي لإلنفاق 
 بارتفاع 

ً
 أيضا

ً
الخارجي، متأثرا

قــاعــدة المقارنة للعام الماضي، 

خصوصا فــي النصف األول من 
.2023

تحسن وتيرة القروض لقطاع األسر

واستمر األداء القوي لقروض 
لقطاع األسر )باستثناء االئتمان 
الممنوح لشراء األوراق المالية(. 
إال أنه رغم ذلك، تراجع النمو إلى 
9 فــي الــمــئــة عــلــى أســـاس سنوي 
في الربع الرابع من 2022 مقابل 
 بنسبة 13 في المئة 

ً
تسجيل نموا

على أساس سنوي في المتوسط 
على مدار السبعة أرباع السابقة. 
وكــان اإلقـــراض لقطاع األســر من 
الـــمـــحـــركـــات الــرئــيــســيــة لتحسن 
ــتـــمـــان عــلــى مــســتــوى  وتـــيـــرة االئـ
الــقــطــاع الــمــصــرفــي، إذ ارتــفــعــت 
ــة االئــــــتــــــمــــــان الـــشـــخـــصـــي  ــ ــــصـ حـ
)بــاســتــثــنــاء االئـــتـــمـــان الــمــمــنــوح 
لشراء األوراق المالية( من المعدل 
ــالـــي إلــــى 39.4 فـــي الــمــئــة  ــمـ اإلجـ

مقابل 36.9 فــي المئة فــي الربع 
الرابع من 2020. 

ومن المقرر أن تبقى مثل تلك 
المستويات القوية من االئتمان 
لـــأســـر، مــمــا يــســاهــم فـــي تعزيز 

اإلنفاق االستهالكي. 
وعــلــى الــرغــم مــن قــيــام البنوك 
المركزية العالمية برفع أسعار 
ــنـــذ الــــربــــع األول مــن  ــدة مـ ــائــ ــفــ الــ
2022، فــــــإن »الـــــمـــــركـــــزي« اتـــخـــذ 
 لـــرفـــع أســـعـــار 

ً
ــا ــيـ  تـــدريـــجـ

ً
نـــهـــجـــا

الفائدة مقارنة بــالــدول األخــرى، 
ــتـــوازن بين  إذ ســعــى لتحقيق الـ
دعم االقتصاد المحلي والحاجة 
إلى التوافق مع تشديد السياسات 
ــــى جــانــب  الـــنـــقـــديـــة الـــعـــالـــمـــيـــة، إلـ
كبح التضخم. إضافة لذلك، فإن 
الحاصلين على القروض لأسر 
فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي يــتــمــتــعــون 
بــــحــــمــــايــــة مــــــن ارتـــــــفـــــــاع أســــعــــار 
 لهيمنة االقـــراض 

ً
الــفــائــدة، نــظــرا

بــســعــر فــــائــــدة ثــــابــــت، مـــمـــا يــحــد 

من التأثير المباشر على الدخل 
الــمــتــاح وعـــــادات اإلنـــفـــاق. إال أن 
ارتفاع تكلفة القروض قد تشكل 
ــعـــوامـــل الـــتـــي تـــؤثـــر على  أحــــد الـ

المقترضين.

معدالت التوظيف تعود لالرتفاع 

بــعــد صــدمــة الــجــائــحــة، بـــدأت 
ــة عــلــى  ــ ــدالــ ــ بـــعـــض الــــعــــالمــــات الــ
انتعاش ســوق العمل بالظهور، 
ــــاع الــــتــــعــــداد الــســكــانــي  ــفـ ــ ــع ارتـ مــ
ومـــعـــدالت الــتــوظــيــف مـــرة أخــرى 
وتسارع نمو األجور. وتوفر هذه 
التطورات بعض الدعم األساسي 

لتوقعات اإلنفاق.
 لـــلـــبـــيـــانـــات الــــصــــادرة 

ً
ــا ووفـــــقـــ

عـــن الــهــيــئــة الــعــامــة للمعلومات 
المدنية، ارتفعت معدالت التوظيف 
اإلجـــمـــالـــي )بـــاســـتـــثـــنـــاء الــعــمــالــة 
الــمــنــزلــيــة( بنسبة 3.8 فــي المئة 
ــي الـــربـــع  عـــلـــى أســــــاس ســـنـــوي فــ

البيئة العامة 
لإلنفاق االستهالكي 

مازالت مواتية 
بفضل نمو 

معدالت التوظيف 
وزيادة األجور 

وتراجع الضغوط 
التضخمية وتحسن 

ثقة المستهلك 
والمستويات القوية 
للقروض الشخصية

الثالث من 2022، إذ بدأت العمالة 
الــوافــدة العودة بعد اضطرارهم 
للمغادرة بسبب الجائحة. وفي 
ذات الوقت، ارتفع عدد الوظائف 
المتاحة للمواطنين بنسبة 3.4 
فـــي الــمــئــة عــلــى أســـــاس ســنــوي 
لتصل إلى 439 ألف وظيفة بدعم 

من القطاع العام.
وانتعش نمو أجور المواطنين 
ــام بـــدعـــم  ــ ــعـ ــ الـــكـــويـــتـــيـــيـــن هــــــذا الـ
مــن الــقــطــاعــيــن الــعــام والــخــاص. 
وخـــالل الــربــع الــثــالــث مــن 2022، 
ارتفع متوسط رواتب المواطنين 
الكويتيين بنسبة 1.9 في المئة 
على أساس سنوي بعد تسجيل 
 بنسبة 2.1 فــي المئة على 

ً
نــمــوا

أســاس سنوي فــي الــربــع الثاني 
من 2022 )الرسم البياني 4(. كما 
تسارعت وتيرة نمو أجور القطاع 
ــــى 1.6 فــــي الـــمـــئـــة عــلــى  الــــعــــام إلـ
أســاس سنوي فــي الــربــع الثالث 
من 2022، فيما يعد أعلى معدل 
نمو سنوي منذ عامين. في ذات 
الوقت، اعتدلت وتيرة نمو أجور 
القطاع الخاص إلى 3.4 في المئة 
عــلــى أســـــاس ســـنـــوي فـــي الــربــع 
الثالث مــن 2022 مقابل 4.7 في 
المئة في الربع الثاني من 2022.

تباطؤ معنويات المستهلك
 

بــقــي مـــؤشـــر ثــقــة الــمــســتــهــلــك 
الصادر عن شركة آراء للبحوث 
ضـــمـــن مـــســـتـــويـــات مــقــبــولــة فــي 
الربع الرابع من 2022، بالرغم من 
انخفاضه إلى 109 في المتوسط 
مــقــابــل 116 فــي الــربــع الــســابــق. 
وقــــد يــعــزى هــــذا الـــتـــراجـــع الـــذي 
شهدته المعنويات إلــى ضعف 
بــعــض الــعــوامــل الــعــامــة، وربــمــا 
 بانخفاض أسعار 

ً
يكون مرتبطا

الــنــفــط فـــي الــنــصــف الــثــانــي من 
عــام 2022. إال أنــه من المقرر أن 
يساهم ارتفاع معدالت التوظيف 
وزيــــادة األجــــور، بــاإلضــافــة إلــى 
تراجع الضغوط التضخمية، في 
دعم ثقة المستهلك ونمو اإلنفاق 

في المستقبل.

https://www.aljarida.com/article/14739
https://www.aljarida.com/article/14738
https://www.aljarida.com/article/14737


»المركز« يربح 2.86 مليون دينار في 2022
الغانم: تراجع معظم المؤشرات العالمية وأسواق المال انعكس على أنشطة الشركة

أعلنت شركة المركز المالي الكويتي )المركز( 
نتائجها المالية لعام 2022، حيث بلغ إجمالي 
اإليرادات 18.8 مليون دينار، مقارنة بإجمالي 
بــلــغ 30.64 مــلــيــونــا عـــن 2021، وبــلــغ صــافــي 
الربح الخاص بمساهمي الشركة 2.86 مليون، 
مــقــارنــة بمبلغ 14.99 مليونا عــن 2021، كما 
بلغت ربحية السهم 6 فلوس عن السنة المالية 

المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح 
نــقــديــة عــن الــســنــة المنتهية فــي 2022/12/31 
بنسبة 5 في المئة من القيمة األسمية للسهم 

الواحد أي خمسة فلوس لكل سهم.
وصرح ضرار يوسف الغانم، رئيس مجلس 
 بالتحديات 

ً
 مليئا

ً
اإلدارة: »كـــان 2022 عــامــا

ــداث الــكــبــرى الــتــي ألــقــت بــظــالــهــا على  ــ واألحــ
ــواق الــعــالــمــيــة، ومــنــهــا الــحــرب الــروســيــة  ــ األسـ
على أوكرانيا، وتشديد السياسة النقدية من 
البنوك المركزية برفعها ألسعار الفائدة لكبح 
مــســتــويــات الــتــضــخــم نــتــيــجــة ارتـــفـــاع أســعــار 
ات اإلغــاق العام  الطاقة، باإلضافة إلى إجــراء
في الصين لمواجهة انتشار جائحة كوفيد- 19. 
وأدت هذه التحديات إلى الحد من التعافي الذي 
حققته األسواق في العام 2021، حيث تراجعت 

معظم المؤشرات العالمية«. 
وأضاف أن تراجع أسواق المال، وباألخص 
العالمية منها، انعكس على أنشطة الشركة، 
إال أن »الــمــركــز« تمكنت مــن مــواجــهــة تبعات 
هــذا الــتــراجــع، حيث سجلت إجمالي إيـــرادات 

)بــاســتــثــنــاء الــربــح مــن االســتــثــمــارات بالقيمة 
الــعــادلــة( بــلــغ 18.07 مــلــيــون ديـــنـــار، بــارتــفــاع 

نسبته 19.4 في المئة على أساس سنوي. 
وجاء هذا النمو مدفوعا بــاألداء اإليجابي 
مــع ارتــفــاع أتــعــاب اإلدارة والــعــمــوالت بنسبة 
14.8 في المئة إلى 11.3 مليون دينار، مقارنة 
بـ 9.8 مايين في 2021، لتسجل أعلى أتعاب 
لــــإدارة عــلــى مـــدى تــاريــخــه. وتــعــافــى القطاع 
العقاري في الكويت من تبعات جائحة كوفيد 
 بارتفاع أسعار النفط وتخفيف 

ً
- 19، مدفوعا

الــقــيــود الــنــاجــمــة عــن الــجــائــحــة خـــال 2022، 
األمر الذي ساهم في ارتفاع معدالت التأجير 
واإلشغال، حيث بلغ صافي إيــرادات التأجير 
3.64 مايين، مقارنة بـ 3.48 مايين في 2021، 

بـــارتـــفـــاع بــلــغــت نــســبــتــه 4.7 فـــي الــمــئــة على 
 بالتحسن التدريجي 

ً
أساس سنوي، مدفوعا

في مستويات اإلشغال والتأجير في محافظ 
»الــمــركــز« العقارية، وارتــفــع إجمالي األصــول 
تحت اإلدارة بنسبة 10.8 في المئة من ديسمبر 

2021 ليبلغ 1.154 مليون.
وأطــلــقــت »الــمــركــز« خـــال الــعــام الــعــديــد من 
المنتجات والخدمات الجديدة منها خدمات 
صــانــع الـــســـوق، ومـــشـــاريـــع الــقــطــاع الــعــقــاري 
الدولي الجديدة، إلى جانب تطوير الخدمات 
والمنتجات الحالية. واستمرت إدارة الخدمات 
المصرفية االستثمارية في تنفيذ العديد من 
الصفقات الناجحة. كما قام فريق إدارة الثروات 
وتطوير األعمال بتحسين مستويات الخدمات 

الــمــقــدمــة عــبــر إضــافــة خــدمــات أســهــم الملكية 
الخاصة والدين الخاص. 

كــمــا قــامــت بتعزيز الـــقـــدرات عــلــى مواجهة 
ظروف األسواق غير المواتية وغير المستقرة، 
باإلضافة إلى بناء قاعدة متينة لتحقيق قيمة 
مــضــافــة لــلــعــمــاء والــحــفــاظ عــلــى الــنــمــو على 

المدى الطويل. 

ضرار الغانم

»الصناعة والعمل« بالغرفة: نسب التوطين 
بالقطاع الصناعي أكبر من المسجلة

اللجنة عقدت اجتماعها األول للعام الحالي برئاسة القضيبي

ــة الـــصـــنـــاعـــة  ــنــ عـــــقـــــدت لــــجــ
والعمل المنبثقة عــن مجلس 
إدارة غــرفــة تــجــارة وصــنــاعــة 
الكويت اجتماعها األول لعام 
2023 أمـــــس األول، بــرئــاســة 
ــمــــد ســـلـــيـــمـــان الــقــضــيــبــي،  أحــ
لــمــنــاقــشــة عــــدد مـــن الــقــضــايــا 
ذات العاقة بالقطاع الصناعي 

وشؤون العمل. 
واستهلت اللجنة اجتماعها 
بــمــنــاقــشــة بــعــض الــتــحــديــات 
التي تعوق القطاع الصناعي 
الــــكــــويــــتــــي عـــــن زيــــــــــادة نــســب 
التوطين، ورأت ضرورة التريث 
في إعــادة دراســة النسب، بما 

يتوافق مع الواقع االجتماعي 
والمعطيات الحالية.

وأوضحت اللجنة أن نسب 
التوطين في القطاع الصناعي 
قـــد تــكــون أكــبــر مـــن المسجلة 
عند األخذ بالحسبان الحرف 
الصناعية التي يعمل بها أو 
يملكها مــواطــنــون، إذا يوجد 
بالكويت ما يزيد على 4 آالف 
رخصة لحرفة، وأنــه في حالة 
احتساب العمالة الوطنية التي 
تعمل في هذا القطاع سيكون 
ــاك فــــــارق كــبــيــر فــــي نــســب  ــنـ هـ

العمالة الوطنية.
ثـــــم تــــطــــرقــــت الـــلـــجـــنـــة إلــــى 

الــــتــــعــــاون بـــيـــن الــــغــــرفــــة وكـــل 
ــن مــنــظــمــة الـــعـــمـــل الـــدولـــيـــة  مــ
والمنظمة الــدولــيــة ألصحاب 
الــعــمــل بــخــصــوص اســتــبــيــان 
حــول آراء الــشــركــات الكويتية 
تسهيل انتقال األيدي العاملة 

داخل سوق العمل. 
وأنــهــت الــلــجــنــة اجتماعها 
بمناقشة أهمية دعــم المنتج 
ــلــــي الــــكــــويــــتــــي حــســب  ــحــ ــمــ الــ
الــقــانــون رقـــم 74 لــســنــة 2019 
بــــــتــــــعــــــديــــــل بـــــــعـــــــض أحـــــــكـــــــام 
ــــون رقــــــــم )49( لــســنــة  ــانــ ــ ــقــ ــ الــ
ــأن الـــمـــنـــاقـــصـــات  ــ ــشـ ــ 2016 بـ
ــعـــزز إنـــفـــاذ  الـــعـــامـــة، والـــــــذي يـ

ــة فـــي  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ الــــمــــنــــتــــجــــات الـ
المشتريات الحكومية، وهو 
مـــا يــتــمــاشــى مـــع الــتــوجــهــات 
ــة بــــاالســــتــــفــــادة مــن  ــيـ ــمـ ــالـ ــعـ الـ
المشتريات الحكومية كآلية 
 ،

ً
لــتــوطــيــن الــصــنــاعــات محليا

وكــذلــك السياسة المتبعة في 
الـــمـــشـــتـــريـــات بـــــــدول مــجــلــس 
ــتـــي تــــم اتـــخـــاذهـــا  الـــتـــعـــاون الـ

.
ً
مؤخرا

جانب من االجتماع

عمومية »الدوائية« تقرعمومية »الدوائية« تقر
عدم توزيع أرباحعدم توزيع أرباح

• حصة المطيري
وافــقــت الجمعية العمومية الــعــاديــة لشركة الوطنية 
للصناعات الدوائية، والتي ُعقدت أمس بنسبة حضور 
54.4 فــي المئة، على عــدم تــوزيــع أربـــاح نقدية أو أسهم 
مــنــحــة، وتــوصــيــة مــجــلــس اإلدارة بــعــدم صـــرف مــكــافــأة 
ألعـــضـــاء مــجــلــس اإلدارة عـــن الــســنــة الــمــالــيــة المنتهية 
فــي 31 ديسمبر 2019، لــعــدم وجـــود أربــــاح. وتـــم إخــاء 
طرف أعضاء مجلس اإلدارة وإبــراء ذمتهم فيما يتعلق 
بجميع تصرفاتهم المالية والقانونية واإلدارية من قبل 

المساهمين.
وتمت مناقشة كل بنود جدول األعمال والبيانات المالية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها، 
منها تقرير مجلس اإلدارة على نشاط الشركة ومركزها 
المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وعلى تقرير 

مراقب حسابات الشركة والبيانات المالية للشركة.
وشـــهـــدت »الــعــمــومــيــة« انــتــخــاب مــجــلــس إدارة جــديــد 
للسنوات الثاث المقبلة، وتم انتخاب كل من شركة طارق 
العوضي وشركائه، أحمد عبدالرحمن العوضي، فاطمة 
عبدالرحمن العوضي، د. بكر النعيمي، وخلدون حرمى. 
كما تم تعيين مراقب حسابات جديد للشركة عن السنة 
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس 

اإلدارة بتحديد أتعابه.
وفــي هــذا الــصــدد، استعرض الرئيس التنفيذي قصي 
العوضي، التقرير السنوي مع البيانات المالية، والخاص 
ن أن  بنشاطات الشركة، واعتماد نتائج أعمالها، حيث بيَّ
 ،

ً
إيرادات النشاط بلغت في عام 2019 نحو 527.577 دينارا

بزيادة 39 في المئة، وبمبلغ 379.500 دينار لعام 2018، كما 
، ومجمل الربح 

ً
انخفضت تكلفة النشاط إلى 464.622 دينارا

. أما مجموع اإليرادات، فبلغ - 638.327 
ً
بلغ 62.955 دينارا

، ومصاريف عمومية وإدارية واألعباء األخرى بلغت 
ً
دينارا

- 1.03 مليون ديــنــار، وبــلــغ صــافــي )خــســارة( ربــح السنة 
واإليرادات الشاملة األخرى 1.676 مليون دينار.

»برقان« يحتفل بخريجي »الخدمات المصرفية لألفراد«
 ،

ً
ــان، أخـــيـــرا ــرقــ احــتــفــى بــنــك بــ

 من أكاديمية 
ً
بتخريج 23 موظفا

الـــخـــدمـــات الــمــصــرفــيــة لـــأفـــراد 
ــار جــهــود  ــ ــــي إطــ ــه. وفـ ــ الـــتـــابـــعـــة لـ
الـــبـــنـــك لــتــطــويــر كـــــــــوادره، نــجــح 
15 مــن مــوظــفــي »بـــرقـــان« الــجــدد 
فــي اجــتــيــاز بــرنــامــج »انــطــاقــة«، 
الــمــخــصــص لــحــديــثــي الــتــخــرج 
ــراف، فــيــمــا  ــ ــ لــلــعــمــل بــوظــيــفــة صـ
ــن مـــن  ــ ــيــ ــ ــفــ ــ ــوظــ ــ ــل 8 مــ ــ ــمــ ــ ــكــ ــ ــتــ ــ اســ
ذوي الـــخـــبـــرة بـــرنـــامـــج »رئــيــس 
الصرافين«، الذي يؤهلهم لشغل 
ــيـــس الـــصـــرافـــيـــن فــي  مــنــصــب رئـ

الفروع.
وشــمــلــت بـــرامـــج األكــاديــمــيــة 
مجموعة مــن الـــورش التدريبية 
الــــمــــتــــخــــصــــصــــة، والــــــتــــــي غــطــت 
الـــعـــديـــد مـــن الـــجـــوانـــب الــعــمــلــيــة 
لمتطلبات كل منصب، من خال 
التعريف بالخدمات والمنتجات 
والــعــروض وغيرها مــن المزايا، 
والتي يقدمها »بــرقــان« لعمائه 
وفــق احتياجات كل شريحة من 

العماء.

وقدم كل من برنامج »انطاقة« 
و«رئيس الصرافين« سلسلة من 
المحاضرات في مجاالت التنمية 
الــبــشــريــة، هدفها صقل مــهــارات 
الموظفين فيما يتعلق بتعزيز 
المبيعات، والوصول إلى التميز 
في خدمة العماء، والتعامل مع 
كــل شريحة منهم بما يــزيــد من 

ثقتهم ورضاهم عن الخدمة. 

وقالت فاطمة يعقوب، مديرة 
ات  قسم التعلم وتطوير الكفاء
في »بــرقــان«، في كلمتها بهذه 
الــمــنــاســبــة: »يــســرنــا أن نتقدم 
بالتهنئة لجميع المتدربين 
عــلــى تــخــرجــهــم، واجــتــيــازهــم 
للبرامج التدريبية في أكاديمية 
الــخــدمــات المصرفية لــأفــراد 
لدى )برقان(، ونتمنى أن تكون 

قــد ساهمت هــذه الــــدورات في 
تحسين أدائهم العملي، ودفع 
مسيرتهم المهنية وإنجازاتهم 

مع البنك«.
وأضــافــت أن »بــرقــان« يولي 
 بــمــوظــفــيــه 

ً
ــيــــرا ــبــ  كــ

ً
ــا اهــــتــــمــــامــ

الــــــــــــــجــــــــــــــدد، ضــــــــمــــــــن نــــــطــــــاق 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــه لــاســتــثــمــار 
في طاقاته الشابة، الفتة إلى 

حــرص إدارة التعلم وتطوير 
ات على تنظيم برنامج  الكفاء
ميداني لمدة أسبوع في فروع 
الــبــنــك الــمــخــتــلــفــة، قــبــل الــبــدء 
بــالــدورة الفعلية، لكي يتمكن 
الــمــوظــف حــديــث الــتــخــرج من 
الـــتـــعـــرف عـــلـــى كــيــفــيــة إتـــمـــام 
العمليات وأســاســيــات خدمة 
ــــن ذوي الـــخـــبـــرة،  ــمــــاء مـ ــعــ الــ

إضــافــة إلــى كيفية الــربــط بين 
الــــمــــادة الــعــمــلــيــة والــتــطــبــيــق 

الواقعي في الفروع. 
وأكدت يعقوب، إيمان البنك 
بــــالــــدور الــكــبــيــر الـــــذي يــقــدمــه 
التدريب الميداني في تأسيس 
الـــمـــوظـــف الـــمـــثـــالـــي، لــيــتــمــكــن 
 مـــن خـــدمـــة عــمــائــه 

ً
مــســتــقــبــا

كصراف بمنتهى االحترافية، 
وبما يرقى للمستوى العالي 
مـــن الــــجــــودة الـــتـــي يــعــتــمــدهــا 

»برقان«.
وفي ختام تصريحها، أكدت 
ــزام قـــســـم الــتــعــلــم  ــ ــتـ ــ فـــاطـــمـــة الـ
ــفــــاءات بــتــعــزيــز  ــكــ وتـــطـــويـــر الــ
ثــقــافــة الــبــنــك الــمــؤســســيــة، من 
خــال تطوير بــرامــج تدريبية 
تهدف إلى بناء عناصر بشرية 
فعالة، تضم نخبة من الكفاءات 
والمواهب الوطنية، لدمجها 
ضمن فريق متحد يعمل على 
تــحــقــيــق رؤيــــة الــبــنــك الــرامــيــة 
إلــــى تــقــديــم تــجــربــة مصرفية 

متقدمة، متطورة ومبتكرة.

خريجو برنامج انطاقة

»ديليفرو« تتعاون
مع مطعم خنين

ضمن مبادرتها المستمرة )أبطال ديليفرو(، تعاونت الشركة 
هـــذا الــشــهــر مـــع مــطــعــم خــنــيــن لــلــمــأكــوالت الــكــويــتــيــة، لتقديم 
 خــال شهر فبراير، 

ً
مشروبات كــرك مجانية للسائقين يوميا

ليستمتعوا بمشروب محلي دافئ خال شهر األعياد الوطنية 
في الكويت.

وتأتي هــذه المبادرة ضمن عــدد كبير من الــمــبــادرات التي 
تحرص عليها »ديليفرو« لضمان راحة وسامة السائقين على 
مدار العام، مثل التدريبات المتواصلة على السامة المرورية 
واإلسعافات األولية، وتقديم األدوات التي يحتاجها السائق في 
المواسم المختلفة من العام، وتوفير استراحات للسائقين في 

مختلف مناطق الباد، وغيرها الكثير.
وفـــي هـــذا الــصــدد، قــالــت ســهــام الحسيني، الــمــديــر الــعــام لـ 
»ديليفرو الكويت«: »نشكر مطعم خنين على االشتراك معنا في 
هذه اللفتة المستحقة لشكر سائقينا على جهودهم والتزامهم. 
 في هذه 

ً
نفخر بتعاوننا مع شريك محلي مثل خنين، خصوصا

األوقــات التي نحتفل فيها بأعياد الباد. نتمنى أن يستمتع 
السائقون بتجربة الكرك المحلي اللذيذ، فيما نعدهم بالمزيد 

.»
ً
من هذه المبادرات مستقبا

مــنــذ إطــــاق مـــبـــادرة »أبـــطـــال ديــلــيــفــرو« قــبــل أربــــع ســنــوات، 
تعاونت »ديليفرو« مع العديد من المطاعم والمقاهي المحلية 

لتقديم الشكر واالمتنان للسائقين على جهودهم.

اختتام مؤتمر االتحاد الخليجي للتكرير بالبحرين
أشــادت الرئيسة التنفيذية 
ــرول الـــوطـــنـــيـــة  ــ ــتـ ــ ــبـ ــ ــة الـ لــــشــــركــ
الــكــويــتــيــة، وضــحــة الخطيب، 
بــُحــســن تنظيم وإدارة أعــمــال 
الــمــؤتــمــر والـــمـــعـــرض الــدولــي 
الـــثـــانـــي لـــاتـــحـــاد الــخــلــيــجــي 
ــم األشــــقــــاء فــي  ــ لــلــتــكــريــر ودعــ
ــــن، مــــمــــا أســـــهـــــم فــي  ــريـ ــ ــــحـ ــبـ ــ الـ

نجاحه وتحقيق أهدافه.
ــــب، فـــي  ــيـ ــ ــــطـ ــــخـ وأعـــــــربـــــــت الـ
تصريحات أدلت بها بمناسبة 
اخــتــتــام الــمــؤتــمــر، أمـــــس، عن 
اعتزاز الشركة برعايتها لهذه 
الفعالية العالمية، مؤكدة أنها 
تــســتــمــد أهــمــيــتــهــا مـــن أهــمــيــة 

صناعة التكرير.
وأشـــــارت إلـــى أن »الــبــتــرول 
الــوطــنــيــة« عــضــو مــؤســس في 
االتـــحـــاد الــخــلــيــجــي لــلــتــكــريــر، 
مـــؤكـــدة حــــرص الـــشـــركـــة على 
تعزيز دوره، واالستفادة منه 
كــمــؤســســة تـــوفـــر ألعــضــائــهــا 
 جيدة لتبادل الخبرات 

ً
فرصا

والـــــــــمـــــــــعـــــــــرفـــــــــة، ومـــــــشـــــــاركـــــــة 
الممارسات المثلى، وهذا من 
ة  شأنه أن يسهم في رفع كفاء
الــــكــــوادر الــبــشــريــة لــلــشــركــات 
األعــــضــــاء، وإنــــجــــاح خططها 

االستراتيجية.
ــــب أن  ــيـ ــ ــــطـ ــــخـ وأضـــــــــافـــــــــت الـ
الـــشـــركـــات الــعــامــلــة فـــي قــطــاع 
 مسؤولياتها 

ً
الطاقة تعي جيدا

تــجــاه المحافظة عــلــى البيئة 
 نــعــيــش عــلــى 

ً
ــا جـــمـــيـــعـــا ــنــ »ألنــ

كوكب واحــد، ويجب أن نصل 
بعملياتنا إلى الشكل األمثل، 
ــقــــوم بـــــدورنـــــا فــــي هـــذا  وأن نــ
ــتــــزام  ــــال االلــ الـــجـــانـــب، مــــن خـ
بالقوانين المنظمة«، مؤكدة 
أن »الــبــتــرول الــوطــنــيــة« تولي 
الجانب البيئي جل اهتمامها، 
وقد ترجمت هذا التوجه عبر 
ــرة، مــنــهــا:  ــ ــيـ ــ مــشــاريــعــهــا األخـ
الـــوقـــود الــبــيــئــي، وخـــط الــغــاز 
المسال الخامس، والعديد من 

اإلجراءات واألنشطة األخرى.

وشددت على أهمية البحث 
واالبــتــكــار والتركيز عليه في 
ــة، لــمــواجــهــة  جـــمـــيـــع األنــــشــــطــ
الـــــتـــــحـــــديـــــات فــــــي الــــصــــنــــاعــــة 
ــة، مــــنــــوهــــة إلــــــــى أن  ــيــ ــطــ ــفــ ــنــ الــ
»الــبــتــرول الــوطــنــيــة« تستثمر 
فــي اإلبـــداع، ألن الطريق نحو 
الــمــســتــقــبــل يــكــمــن فــي اإلبــــداع 

ــل  ــ ــوامـ ــ واالبــــــــتــــــــكــــــــار، وهـــــــــي عـ
ــة  ــاقـ ــطـ أســــاســــيــــة لـــتـــحـــقـــيـــق الـ

المستدامة.
ــارهــــا ضــمــن  ــيــ ــتــ وحــــــــول اخــ
قــائــمــة مــجــلــة فـــوربـــس ألقـــوى 
100 ســيــدة أعــمــال فــي الــشــرق 
األوســـــــط لـــعـــام 2023، أكــــدت 
ــــعــــد  الــــخــــطــــيــــب أن ذلـــــــــك ال ُي
، بل 

ً
 فرديا

ً
بالنسبة لها إنجازا

هو احتفال بما حققه الجميع 
فــي شــركــة الــبــتــرول الــوطــنــيــة، 
وأن هــذا االخــتــيــار هــو إنــجــاز 

للشركة بشكل عام.
وضحة الخطيب

»وربة للتأمين وإعادة التأمين« شاركت
في مؤتمر السالمة والحماية المدنية

شــاركــت شــركــة وربـــة للتأمين 
ــيــــن فـــــي مـــؤتـــمـــر  ــأمــ ــتــ وإعــــــــــــادة الــ
ــة الـــمـــدنـــيـــة  ــايــ ــمــ ــحــ الــــســــامــــة والــ
األول، كــــراع فــضــي فـــي الــمــؤتــمــر 
الــذي نظمته الجمعية الكويتية 
لــلــحــمــايــة مــــن إخــــطــــار الـــحـــريـــق، 

يومي 14 و15 فبراير الجاري.
وتــضــمــن الــمــؤتــمــر مــجــمــوعــة 
ــرات  ــمـــحـــاضـ مــــن الـــفـــعـــالـــيـــات والـ
وورش العمل، بمشاركة قياديين 
ومسؤولين من مختلف قطاعات 
ــراء  ــبــ ــخــ ــة مــــــن الــ ــبــ ــخــ الـــــــدولـــــــة ونــ
والمختصين مــن داخـــل الكويت 
وخارجها، والذين سلطوا الضوء 
عــلــى مــفــهــوم الــســامــة والــحــاجــة 
ــا قــــبــــل وبـــــعـــــد الـــــــحـــــــوادث،  الــــيــــهــ
وضـــــــــــــرورة اتــــــخــــــاذ االجـــــــــــــراءات 

االحترازية استباقا ألي طارئ.
ــرة مـــبـــيـــعـــات  ــ ــديــ ــ وشــــــاركــــــت مــ

التجزئة واالتــصــاالت والعاقات 
الـــعـــامـــة والـــتـــســـويـــق فــــي شــركــة 
ــروق  وربــــــة وإعـــــــــادة الـــتـــأمـــيـــن شــ
ــــزاع فــــي فـــعـــالـــيـــات الــمــؤتــمــر  ــهـ ــ الـ
بإلقاء محاضرة بعنوان »الثقافة 

التأمينية وأهمية تأمين المنازل«، 
حيث أوضحت أهمية العمل على 
االعاء من الثقافة التأمينية لدى 
المواطنين والــوافــديــن وااللــتــزام 
بمعايير سامة المباني، حيث إن 

آثار الحرائق تكون وخيمة ماليا 
ومعنويا.

واشــــــــــــــــارت الــــــــهــــــــزاع إلــــــــــى أن 
ــة فـــــــي الـــــمـــــؤتـــــمـــــرات  ــ ــاركــ ــ ــشــ ــ ــمــ ــ الــ
الــمــتــخــصــصــة ودعـــمـــهـــا تــعــتــبــر 
إحدى القيم الراسخة التي تؤمن 
بها وتتبناها شركة وربة للتأمين 
ــيـــن، حـــيـــث تــعــمــل  ــأمـ ــتـ وإعـــــــــادة الـ
الشركة دائما على دعم وتثقيف 
المواطنين بكل ما يخص الثقافة 

التأمينية.
ــر تــكــريــم  ــمـ ــؤتـ ــمـ وتــــــم خــــــال الـ
شــــركــــة وربـــــــة لـــلـــتـــأمـــيـــن وإعـــــــادة 
التأمين، تقديرا لرعايتها للمؤتمر 
ولجهودها المتواصلة فــي دعم 
األنشطة العلمية التي تهدف إلى 
االرتقاء بمستوى صناعة التأمين 
في الكويت، وتسلمت التكريم عن 

الشركة شروق الهزاع.

شروق الهزاع تتسلم تكريم الشركة

مجلس اإلدارة يوصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة %5

العنزي: تأثير الزالزل على المكامن العنزي: تأثير الزالزل على المكامن 
النفطية يحتاج لدراسات معمقةالنفطية يحتاج لدراسات معمقة

• أشرف عجمي
نظمت إدارة العاقات العامة في وزارة النفط أمس حلقة نقاشية 
بعنوان »ظاهرة الزالزل«، حاضر فيها مدير برامج متخذي القرار 
إلدارة األزمات البيئية في معهد الكويت لأبحاث العلمية ومشرف 
الشبكة الــوطــنــيــة الــكــويــتــيــة لــرصــد الـــــزالزل د. عــبــدالــلــه الــعــنــزي، 
وحضرها عدد من موظفي الشؤون الفنية واالقتصادية في وزارة 
النفط وضيوف من الهيئة العامة للبيئة ووزارة الكهرباء والماء 
والطاقة المتجددة ومنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول 

)أوابك( واإلعاميين.
وفي بداية الحلقة، رحبت مديرة العاقات العامة واإلعام في 
وزارة النفط الشيخة تماضر خالد األحمد بالحضور لمناقشة 
ظاهرة الــزالزل بعد الكارثة المدمرة التي ضربت جنوبي تركيا 
وشمال ســوريــة، وأودت بــآالف الضحايا والمصابين، وذلــك في 
واحــدة من أســوأ الــكــوارث الطبيعية عبر التاريخ، مشيرة الــى أن 
أهمية الحلقة جاءت لنشر الوعي باألسباب التي حدثت في زلزال 

تركيا ونبذ االشاعات والمعلومات الخاطئة.
من جانبه، قال العنزي ان تأثير الزالزل على المكامن النفطية 
يحتاج الى دراسات معمقة، وهذا ما يجب ان يقوم عليه المسؤولون 

عن القطاع النفطي في الباد.
وأضــاف العنزي أن التنبؤ بــالــزالزل في الحقول النفطية يعد 
امرا صعبا، ولكن يمكن توقعه على حسب المعطيات والمرئيات 
التي من حولنا، مشيرا إلى ضرورة عدم بناء المواقف على التوقع 
والتنبؤ، ولكن يجب التركيز على االهتمام بتصاميم بناء المنشآت 

والمباني التي تستطيع مقاومة الزالزل.
وأوضح انه ليس شرطا ان تؤثر الزالزل تأثيرا سلبيا على مكامن 
النفط ولكن من الممكن ان تكون أكثر إفادة وايجابية، ضاربا المثل 
بعدة دول كانت حقولها النفطية اقل انتاجية إال أن الزالزل ساهمت 
في زيــادة اإلنتاج النفطي لديها كونها أحدثت تشققات ما ادى 
إلى تغيير أوضاع المكامن الى االفضل في عمليات االنتاج، الفتا 
الى ان أي نشاط بشري في باطن االرض ينتج عنه الــزالزل اال ان 
الزالزل الناتجة عن عمليات االستكشافات النفطية تظل ضعيفة 

الى حد كبير.

ارتفاع أتعاب اإلدارة 
والعموالت %14.8 
على أساس سنوي 

إلى 11.3 مليون دينار

https://www.aljarida.com/article/14763
https://www.aljarida.com/article/14758
https://www.aljarida.com/article/14756
https://www.aljarida.com/article/14751
https://www.aljarida.com/article/14749
https://www.aljarida.com/article/14748
https://www.aljarida.com/article/14745
https://www.aljarida.com/article/14743


العدد 5263 / الخميس 16 فبراير 2023م / 25 رجب 1444هـ

ةديرجلا•
economy@aljarida●comاقتصاد 10

»الوطني« يوفر خدمة SWIFT g4C لتعقب الحواالت الدولية
يحرص بنك الكويت الوطني 
ــر أفــــضــــل الـــخـــدمـــات  ــيـ ــلـــى تـــوفـ عـ
الــمــصــرفــيــة الــمــتــمــيــزة وأكــثــرهــا 
. وفــــي هــــذا اإلطــــــار، أعــلــن 

ً
تــــطــــورا

 SWIFT الــوطــنــي« تــوفــيــر خــدمــة«
g4C لــتــعــقــب الـــحـــواالت الــدولــيــة 
ــواردة، التي تمكن العمالء من  الــ
معرفة تفاصيل الحواالت الواردة 
منذ إصدارها من البنك الُمرسل 
 بــالــبــنــوك 

ً
ــرورا ــ خــــارج الــكــويــت مــ

الوسيطة حتى الوصول إلى بنك 
الكويت الوطني.

ــــمــــكــــن الــــخــــدمــــة الــــجــــديــــدة 
ُ
وت

الــعــمــالء المستفيدين مــن تتبع 
ــن الـــخـــارج  ــحــــواالت الــــــــواردة مـ الــ
ــذلــــك  ــلــــى صـــعـــيـــد األفـــــــــــــراد وكــ عــ
الــشــركــات والــمــشــاريــع الصغيرة 
ــة، حـــيـــث يــمــكــنــهــم  ــتــــوســــطــ ــمــ والــ
ــتـــأكـــد من  االســـتـــفـــســـار عــنــهــا والـ
تــفــاصــيــلــهــا قـــبـــل وصـــولـــهـــا إلـــى 
 SWIFT حساباتهم. وتعزز خدمة
g4C لتعقب الحواالت الدولية من 
سرعة وسهولة إتمام المدفوعات 
الــعــابــرة لــلــحــدود، كــمــا تجعلها 
، وتحد من المخاطر في 

ً
أكثر أمانا

ظل الكشف المبكر عن معلومات 
مفيدة تساعد على أخذ القرارات 
الخاصة باألعمال في حــال ثبت 
ــــود تــحــويــل وارد مـــن خـــارج  وجـ

الكويت ومطابقة تفاصيله.
ــك يـــســـتـــطـــيـــع الـــعـــمـــالء  ــ ــذلــ ــ وكــ
االســتــفــادة مــن هــذه الخدمة عبر 
الــتــواصــل مــع الــبــنــك بــاســتــخــدام 

الــقــنــوات الــرســمــيــة أو الــتــواصــل 
مـــع مـــســـؤول الـــحـــســـاب الــخــاص 
بالشركات والمشاريع الصغيرة 
ــتــــوســــطــــة وإرســــــــــــال الــــرقــــم  ــمــ والــ
الـــمـــرجـــعـــي لـــلـــحـــوالـــة لــلــحــصــول 
على كل تفاصيل حوالته الواردة 

بسرعة وسهولة.
بــهــذه الــمــنــاســبــة، قـــال الــمــديــر 
العام رئيس مجموعة العمليات 
لـــمـــجـــمـــوعـــة »الـــــوطـــــنـــــي« مــحــمــد 
ــي الــبــنــك  ــحــــرص فــ ــي: »نــ ــرافــ ــخــ الــ
عـــلـــى تـــقـــديـــم أحـــــــدث الـــخـــدمـــات 
الرقمية لعمالئنا بفضل التزامنا 
بــالــتــطــويــر الــمــســتــمــر ألجــنــدتــنــا 
الرقمية ومــا نتمتع بــه مــن بنية 
تحتية تكنولوجية هائلة تضمن 
تفوقنا وريادتنا في ذلك الصدد«، 
 أن الـــخـــدمـــة الـــجـــديـــدة 

ً
مـــضـــيـــفـــا

تــســاهــم فـــي تــمــكــيــن الــعــمــالء من 
إدارة الــســيــولــة الــنــقــديــة بشكل 
أفــضــل، وتــســاعــدهــم عــلــى اتــخــاذ 
قرارات أكثر دقة بشأن تعامالتهم 

المالية. 
وأردف الـــــخـــــرافـــــي: »يـــســـعـــى 
)الـــوطـــنـــي( إلـــى أن يــكــون األقـــرب 
 لــعــمــالئــه، لـــذلـــك ســيــكــون 

ً
ــا ــمــ دائــ

 عــلــى 
ً
فـــــريـــــق الــــــدعــــــم مــــــــوجــــــــودا

ــام  ــ ــ ــة طـــــــــــوال أيـ ــ ــاعــ ــ مـــــــــــدار 24 ســ
األســبــوع، لمساعدة العمالء في 
تـــوفـــيـــر الـــمـــعـــلـــومـــات الــمــطــلــوبــة 
واالستفادة من هذه الخدمة عبر 
الــتــواصــل مــع الــبــنــك بــاســتــخــدام 
الــقــنــوات الــرســمــيــة أو الــتــواصــل 

عبدالله المطوعمحمد الخرافي

مـــع مـــســـؤول الـــحـــســـاب الــخــاص 
بالشركات والمشاريع الصغيرة 

والمتوسطة«.
 على إطـــالق الخدمة 

ً
وتعليقا

الـــجـــديـــدة، قــــال مــســاعــد الــمــديــر 
العام بمجموعة العمليات في بنك 
الكويت الوطني عبدالله المطوع: 
»تلبية احتياجات العمالء تمثل 
ركــيــزة أســاســيــة فــي صميم عمل 
ــمـــل الـــبـــنـــك  ــعـ ــــك يـ ــذلـ ــ ــي، لـ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ
عــلــى اســتــثــمــار قـــدراتـــه الــرقــمــيــة 
الهائلة لتوفير أفضل الخدمات 
والمنتجات ومنح العمالء تجربة 
مــصــرفــيــة اســتــثــنــائــيــة تــضــاهــي 
ــتـــويـــات الــعــالــمــيــة  أحـــــــدث الـــمـــسـ

.»
ً
وأكثرها تطورا

ــــى تــعــزيــز  وأشـــــــار الـــمـــطـــوع إلـ
الــــخــــدمــــة الــــجــــديــــدة مـــســـتـــويـــات 
األمــــان، بــمــا تــوفــره مــن إمــكــانــات 
وأدوات للتحكم في المدفوعات 
والــــــحــــــواالت، وإعــــــــداد الــتــقــاريــر 

اليومية حول مسار الحوالة.
مــن جــانــبــه، أكــد أونـــور أوزان، 
ــــي مــنــطــقــة  ــيــــس »ســــويــــفــــت« فـ رئــ
الــشــرق األوســـط وشــمــال إفريقيا 
 SWIFT وتركيا، »ستعمل خدمة
g4C لــتــعــقــب الـــحـــواالت الــدولــيــة 
لـــلـــشـــركـــات عـــلـــى تـــعـــزيـــز الــتــنــبــؤ 
بــالــســيــولــة والــتــســويــات لعمالء 
ــكـــويـــت الـــوطـــنـــي، بــحــيــث  بـــنـــك الـ
تمكنهم من معرفة أن الحواالت 
في طريقها وموعد وصولها، ما 

يفتح مجااًل من الفرص الجديدة 
للشركات لخفض التكاليف وإدارة 
الــمــخــاطــر وتــقــلــيــل األخـــطـــاء في 

التحويالت«.
ويــعــد »الــوطــنــي« أول البنوك 
التي أدخلت أحدث التقنيات في 
مــجــال الــمــدفــوعــات والتحويالت 
الفورية في الكويت، ومنها ميزة 
 ،)SWIFT gpi( تتبع التحويالت
عبر قنواته الرقمية التي تشمل 
خـــدمـــة الـــوطـــنـــي عــبــر الــمــوبــايــل 
وعبر اإلنترنت وخدمة الوطني 
عــبــر اإلنــتــرنــت لــلــشــركــات، حيث 
يمكن لعمالء البنك التحقق من 
حـــالـــة الــتــحــويــل عــبــر اإلنــتــرنــت 

بشكل آمن وسريع.

   بنيتنا 
التكنولوجية 

الهائلة 
والتطوير 
المستمر 

يعززان تفوقنا 
وريادتنا في 

تقديم الخدمات 
الرقمية 

الخرافي

   الخدمة 
الجديدة تعزز 

مستويات األمان 
بما توفره من 
أدوات للتحكم 
في المدفوعات 

والحواالت 
المطوع

»الخليج« يواصل التوعية بمخاطر االحتيال ا»الخليج« يواصل التوعية بمخاطر االحتيال اإلإللكترونيلكتروني  
في إطار دعم البنك لحملة »لنكن على دراية«

ضــمــن مــســؤولــيــاتــه الــمــجــتــمــعــيــة، وفــــي إطــــار حــرصــه 
عــلــى حــمــايــة وتــوعــيــة الــعــمــالء والــمــجــتــمــع، يــواصــل بنك 
الخليج توعية العمالء والمتعاملين مــع البنوك بشكل 
عام، بالمخاطر التي تفرضها الجرائم اإللكترونية على 
معلوماتهم وحساباتهم المصرفية. ويأتي ذلك من خالل 
مشاركة »الخليج« الفاعلة، للعام الثالث على التوالي في 
حملة »لنكن على دراية«، التي يشرف عليها بنك الكويت 

المركزي، بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت.
وفــي هــذا اإلطـــار، دعــا مسؤول االتــصــاالت المؤسسية 
عبدالمحسن النصار عمالء البنوك إلى ضرورة التعامل 
بــحــذر مــن الــرســائــل اإللــكــتــرونــيــة والــنــصــيــة والمكالمات 
الهاتفية التي تصلهم من جهات غير معلومة، والتي قد 
 على 

ً
تنتحل صفة مــوظــف مصرفي فــي الــغــالــب، مــشــددا

 ،
ً
أهمية عدم التعامل مع هذه الرسائل، أو المكالمات كليا

والــحــفــاظ على معلومات وبــيــانــات حساباتهم، حتى ال 
تتعرض للسرقة دون أن تــدري، من قبل عصابات دولية 

تعمل ليل نهار على اختيار فريستها.
وأكد أن »البنوك لن تطلب منك معلوماتك الشخصية 
عــن طــريــق الــبــريــد اإللــكــتــرونــي، أو الــرســائــل الــنــصــيــة أو 
المكالمات الهاتفية، لذلك تجنب الرد على تلك الرسائل، 
فما هي إال محاوالت احتيال، الهدف منها الحصول على 
 
ً
معلوماتك المصرفية، وسرقة أموالك أو بياناتك«، مشيرا
إلــى أن »مــجــرد ضغطك على الــرابــط قــد يــعــرض بياناتك 

المصرفية السرية للسرقة«.
وأشار إلى أنه يجب األخذ باالعتبار التقارير التي تشير 
إلــى زيــادة أنشطة االحتيال عبر صفحات تبرع وهمية، 

عقب الكوارث، إذ إن المحتالين ال يتورعون عن انتهاز أي 
فرصة لتضليل الناس وسرقة أموالهم، مستغلين رغبتهم 

في تقديم يد العون للمحتاجين والمتضررين.
ونصح النصار عمالء البنوك بما يلي: 

- عـــدم حــفــظ معلوماتهم الــســريــة، مــثــل: أرقــــام بطاقة 
الــســحــب اآللــــــي، أو بــطــاقــة االئـــتـــمـــان، أو رقــــم الــتــعــريــف 

الشخصي على الهاتف النقال.
- عدم كتابة الرقم السري على بطاقة االئتمان، وكذلك 

.»OTP« عدم مشاركة كلمة المرور لمرة واحدة
- ضــــرورة تسجيل الـــخـــروج مــن التطبيق أو الــمــوقــع 

اإللكتروني للبنك فور انتهائك من المعاملة.
- تأكد من تحديث برامج مكافحة الفيروسات والملفات 

المرتبطة بها.

- ال تنقر أو تفتح الروابط في رسائل البريد اإللكتروني 
مباشرة، بل اكتب عنوان URL في متصفحك بداًل من ذلك.

 أثناء فتح المرفقات والروابط داخل رسائل 
ً
- كن حذرا

البريد اإللكتروني.
- تنزيل البرامج من مصادر معروفة ومشهورة وشرعية 

فقط.
- حـــافـــظ عــلــى تــحــديــث جــمــيــع األنــظــمــة )مـــثـــل أنــظــمــة 
األمـــان والتطبيقات وأنظمة التشغيل( بآخر تحديثات 
وتصحيحات األمــــان. ولــفــت إلـــى أن وعـــي العميل يمثل 
حائط صد في الحفاظ على البيانات المصرفية، السيما 
في ظل التوسع الكبير في استخدام الخدمات اإللكترونية، 
 العمالء بالتأكد من التعامل مع المواقع األصلية 

ً
ناصحا

عبدالمحسن النصارومؤسسات معروفة ومرخصة عند التبرع باألموال.

»بيتك« يعلن الفائزين في حساب »الرابح«
أعــلــن بيت التمويل الكويتي )بيتك( أســمــاء الفائزين فــي حساب 
 بجوائز نقدية قيمة كل منها 1500 دينار، 

ً
»الرابح«، حيث فاز 20 عميال

عن األسبوعين الثالث والرابع من شهر يناير من العام الجاري.
والــفــائــزون بــالــجــائــزة النقدية بقيمة 1500 ديــنــار لكل منهم هم: 
يعقوب يوسف بوكبر، ناصر صالح الجغيف، وفاء حمزة جراغ، محمد 
عيفان العازمي، أحمد محمد بهزاد، منصور فالح الرشيدي، عويضة 
محمد الهاجري، حسين علي الفاضل، فواز سعد الصليلي، حسن علي 
العجمي، بدرية علي مسلم، خليفة ماضي القعود، هدى عقاب الصباح، 
جراح عبيد الرشيدي، ضاري جابر العجمي، موزة عبدالله الصالح، 
صــالح الدين محمد فــرج، سامية عبدالعزيز المعجل، نــورة مهوس 

المهوس، ناصر حمد الهاجري.
وتتضمن حملة حــســاب »الـــرابـــح«، عــدة ســحــوبــات وجــوائــز تمنح 
«، ليصل مجموع 

ً
، وربع سنويا

ً
، وشهريا

ً
العمالء فرصة الفوز »أسبوعيا

. وأجري السحب في المقر الرئيسي 
ً
الفائزين خالل العام إلى 536 عميال

»بيتك« تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.  لـ
 من سعي »بيتك« المتواصل لتقديم منتجات 

ً
وتأتي الحملة انطالقا

 ،
ً
 وعالميا

ً
متميزة تلبي طموحات العمالء وتعزز مكانته الرائدة محليا

 ألعلى 
ً
وتعكس تميزه في طرح المنتجات والخدمات المصرفية وفقا

معايير الجودة.
و»الــرابــح« هــو حساب راتــب يتوفر للعمالء الراغبين فــي تحويل 
رواتبهم وإدارة حساباتهم الشخصية، ويفتح حساب »الرابح« بالدينار 
لألفراد عبر فروع »بيتك« المنتشرة في الكويت أو عن طريق القنوات 
اإللكترونية المتاحة، ويشترط تحويل الراتب كشرط أساسي لدخول 

السحب، واستمرار تحويله في الحساب.
وفيما يتعلق بشروط وأحكام الجوائز والسحب، تتم عملية السحب 
، و1 كيلو من 

ً
على 10 جوائز بمعدل 1500 دينار لـ10 عمالء أسبوعيا

، و25000 دينار لعميل واحد كل ربع 
ً
ذهب »بيتك« لعميل واحد شهريا

سنة، وبذلك يصل مجموع العمالء الفائزين الى 536 خالل العام، بعد 
مراعاة شروط وأحكام السحب، وهي أن يودع العميل 3 رواتب خالل 
األشهر الثالثة التي تسبق عملية السحب، ويشترط أال يقل الرصيد 
 في نهاية كل شهر خالل األشهر الثالثة 

ً
األدنى للحساب عن 50 دينارا

التي تسبق عملية السحب.
ويحرص »بيتك« على مواصلة تعزيز منظومة خدماته ومنتجاته 
م مع متطلبات العمالء واحتياجاتهم وتحقيق  المصرفية بما يتالء
تطلعاتهم وتزويدهم بما هو عصري ومبتكر، بما ينعكس على تحقيق 
رضا العميل، والــذي هو من أساسيات العمل في »بيتك« الــذي حقق 
نقلة نوعية وتميزا على مستوى الخدمات المطروحة باالستفادة من 
األدوات التكنولوجية ودراسة متطلبات السوق، ومالءمة كل مرحلة 

وكل شريحة من شرائح العمالء.

»وربة« يجري سحب السنبلة
أعـــــلـــــن بــــنــــك وربـــــــــــة أســــمــــاء 
الــفــائــزيــن بــســحــوبــات السنبلة 
األســبــوعــيــة. وسيستمر البنك 
بعمل السحوبات لعشرة رابحين 
 لــحــســاب الــســنــبــلــة، 

ً
أســـبـــوعـــيـــا

بحضور ممثل عن وزارة التجارة 
والصناعة وموظفي »وربة«.

وبــالــنــســبــة لــلــعــمــالء الـــذيـــن 
حـــالـــفـــهـــم الــــحــــظ خــــــالل ســحــب 
السنبلة األسبوعي، فقد توج 10 
رابحين من عمالء »وربة«، حصل 
ــل مــنــهــم عـــلـــى 1000 ديـــنـــار،  كــ
وهـــم: مــنــيــرة رمــيــح الــمــويــزري، 
وحسين علي الــعــرادي، وأحمد 
عــبــدالــعــزيــز إســمــاعــيــل، وعــمــاد 
ــفـــريـــح، وأحــمــد  عــبــدالــرحــمــن الـ
ــع فــهــيــد  ــ ــانـ ــ ــد مـــحـــمـــد، ومـ ــامــ حــ
العجمي، وعبدالعزيز مفرح بدر، 
وعبدالوهاب أحمد الدويسان، 
ومحمد سعد الدوسري، ونادر 

جمعان العازمي.
ــال أحمد  وحــــول الـــشـــروط، قـ
المطوع- مدير منطقة المجموعة 
الــمــصــرفــيــة لــــألفــــراد: »يــتــطــلــب 
اآلن وجـــود 100 ديــنــار لدخول 
سحوبات السنبلة األسبوعية 
 بأن 

ً
والسحوبات الكبرى، علما

أحمد المطوع

صقر آل بن علي

الـــعـــمـــيـــل يــحــصــل عـــلـــى فــرصــة 
واحدة مقابل كل 10 دنانير في 
حتسب وفق 

ُ
الحساب، والفرص ت

أدنى رصيد في الحساب خالل 
الشهر. لذلك يجب أن يكون قد 
مضى على المبلغ شهر كامل 
فـــي الــحــســاب لــلــتــأهــل للسحب 
األســـبـــوعـــي، وشــــهــــران كــامــالن 
للسحوبات الكبرى الحتساب 
ــــرص. وال تـــوجـــد قـــيـــود أو  ــفـ ــ الـ
حدود للسحب واإليــداع، وكلما 
زاد المبلغ المودع زادت فرص 

العميل للربح«.

»التجاري« يتبرع بمليوني دوالر 
لمتضرري زلزال تركيا وسورية

على إثر الزلزال الــذي ضرب 
 وتسبب 

ً
تركيا وســوريــة أخــيــرا

بــخــســائــر فــــادحــــة فــــي األرواح 
والممتلكات، قرر البنك التجاري 
الكويتي التبرع بمبلغ مليوني 
ــة بـــيـــن تــركــيــا  ــفـ ــنـــاصـ دوالر مـ
ــة الـــشـــقـــيـــقـــتـــيـــن، عــلــى  ــ ــــوريــ وســ
أن يــتــم تــوجــيــه مــبــلــغ الــتــبــرع 
لجمعية الهالل األحمر الكويتي 
لتوصيله ضمان جهود اإلغاثة 
ــزال  ــزلــ الـــمـــوجـــهـــة لــمــنــكــوبــي الــ
ــة  ــيــ ــمــــســــؤولــ ــود الــ ــ ــهــ ــ ــــن جــ ــمـ ــ ضـ

االجتماعية للبنك.
ــــي هـــــــــذا الـــــتـــــبـــــرع مـــن  ـــأتـــ ـــ ويـ
»التجاري« في إطار التوجيهات 
الـــســـامـــيـــة لــســمــو أمـــيـــر الـــبـــالد 
الشيخ نواف األحمد حفظه الله 
ورعــــاه بــمــســانــدة المتضررين 
 مــن البنك 

ً
مــن الــزلــزال، وإيــمــانــا

بأهمية مد يد العون والمساندة 
ــدفــــع  ــتــــضــــرري الـــــــزلـــــــزال ولــ ــمــ لــ
وتعزيز جهود اإلغاثة استجابة 
للفزعة الــكــويــتــيــة والــمــبــادرات 
ــــي أطـــلـــقـــتـــهـــا  ــتـ ــ والـــــــــدعـــــــــوات، الـ
 
ً
 ورسميا

ً
دولــة الكويت شعبيا

ــار الــمــدمــرة  ــ للتخفيف مـــن اآلثـ
التي خلفها الزلزال. 

ــذا الـــتـــبـــرع  ــ ــــى هــ ــة إلــ ــ ــافـ ــ وإضـ
المباشر، الذي رصده لمتضرري 
 
ً
هذه الكارثة، باشر البنك أيضا

ــيـــات  ــمـــعـ ــبــــات مــــــع الـــجـ ــيــ ــرتــ ــتــ بــ
والــجــهــات الــخــيــريــة الــمــشــاركــة 

ــرك مع  ــ ــاعـــف أجـ فـــي حــمــلــة »ضـ
الــتــجــاري« بــحــيــث يــتــم توجيه 
حصيلة التبرعات، التي يقدمها 
الــمــتــبــرعــون لمصلحة جمعية 
السالم وصندوق إعانة المرضى 
وجمعية الهالل األحمر الكويتي 
 
ً
لضحايا ومنكوبي الزلزال، علما
أن الــبــنــك يــقــوم -فـــي إطـــار هــذه 
الحملة -بالتبرع بمبلغ مماثل 

لما يقدمه أي متبرع. 
وأكـــد »الــتــجــاري« وقــوفــه مع 
ــاء فـــي مــصــابــهــم الــجــلــل،  ــقـ األشـ
 المولى أن يخفف عنهم 

ً
داعــيــا

معاناتهم وأن يحشر ضحايا 
الزلزال مع الصديقين والشهداء.

»المتحد« يعلن فائزي السحب »المتحد« يعلن فائزي السحب 
األسبوعي لـ »الحصاد«األسبوعي لـ »الحصاد«

ــلــــي الــمــتــحــد  ــلـــن الـــبـــنـــك األهــ أعـ
نتيجة الــســحــب األســبــوعــي على 
ــاد، والــــــــذي أقــيــم  جــــوائــــز الــــحــــصــ
أمــس، فــي المقر الرئيسي للبنك، 
بحضور ممثل عن وزارة التجارة 

والصناعة.
وأسفر السحب عن حصول 10 
من العمالء على 1000 دينار لكل 
مــنــهــم، وهـــم: أحــمــد رويــشــد حمد 
ــازمـــي، وجــايــانــجــانــيــا ريـــدي  ــعـ الـ
ــارريــــدي، وعــبــيــر  ــوبــ شـــابـــيـــدي ســ
صالح إبراهيم المحارب، وبندر 
محمد صــنــت الــمــطــيــري، ومــاجــد 
ــامــــد طــــاهــــر الــــعــــيــــد، ويـــعـــقـــوب  حــ
يـــوســـف عـــبـــدالـــرحـــمـــن الـــكـــنـــدري، 
وعماد كمال ماجد، وفيصل سعد 
منصور الدوسري، ومحمد سالم 
عـــلـــي الـــســـنـــافـــي، وســـمـــيـــر مــحــمــد 

كعور.
ــاد  ــ ــــصـ ــــحـ ويــــــــقــــــــدم حـــــــســـــــاب الـ
ــــي بـــاقـــتـــه الـــحـــالـــيـــة  اإلســـــالمـــــي فـ
ــا،  ــزايــ ــمــ ــة أوســــــــع مـــــن الــ ــمـــوعـ مـــجـ
حيث يحظى الرابحون من عمالء 
»المتحد« بجائزة شهرية بقيمة 
100000 د.ك، إضافة إلى 10 جوائز 

أســـبـــوعـــيـــة بــقــيــمــة 1000 ديـــنـــار 
لكل جــائــزة، وتبقى الجوائز ربع 
السنوية الكبرى بقيمة 250000 
ــي أهــــــم مــا  ــ ــرابــــح هـ ــلــ د.ك نــــقــــدا لــ
يطمح إلــيــه الــعــمــالء، حيث تمثل 
لهم فرصة حقيقية لتحقيق حلم 
العمر. وفضال عن هذه الباقة من 
الـــجـــوائـــز الـــجـــذابـــة، هـــنـــاك أيــضــا 
أرباح سنوية متوقعة على أساس 
عقد الوكالة، وهو ما يزيد جاذبية 

حساب الحصاد اإلسالمي.
ويـــــنـــــفـــــرد حـــــســـــاب الــــحــــصــــاد 
بالعديد مــن المميزات، منها أنه 
أبـــســـط وأســـهـــل بـــرنـــامـــج ادخـــــار، 
فضال عن ميزة فتح الحساب عبر 
اإلنــتــرنــت بكل سهولة ويــســر مع 
ميزة اإليداع الفوري في الحساب.

»األهلي« شريك رسمي لمهرجان نادي 
بورشه الكويت السنوي

رعــى البنك األهــلــي الكويتي 
مهرجان نادي بورشه الكويت 
السنوي كشريك رسمي للعام 
الثاني على التوالي، الذي أقيم 
بالتعاون مــع الــنــادي الكويتي 
لــريــاضــة الــمــحــركــات، ومــديــنــة 
الــكــويــت لــريــاضــة الــمــحــركــات، 
التابعة للديوان األميري، في 10 

فبراير 2023.
 على هذه المناسبة، 

ً
وتعليقا

صرح رئيس وحدة االتصاالت 
والــعــالقــات الخارجية باإلنابة 
صـــقـــر آل بــــن عــــلــــي: »يــســعــدنــا 
ــي الـــكـــويـــتـــي  ــ ــلـ ــ ــي الـــبـــنـــك األهـ ــ فـ
الــمــشــاركــة فـــي مــهــرجــان نـــادي 
ــنــــوي  ــســ بـــــــورشـــــــه الـــــكـــــويـــــت الــ
كــشــريــك رســمــي لــلــعــام الــثــانــي 
على التوالي، حيث استقطبت 
هـــــــذه الــــفــــعــــالــــيــــة الـــــرائـــــعـــــة كــل 
الشرائح من األطفال والشباب 
والـــعـــائـــالت لــالســتــمــتــاع بــيــوم 
مليء بأجواء جميلة تنافسية، 
فقد تخلل المهرجان العديد من 
المسابقات والنشاطات الممتعة 
لعشاق السيارات التي أظهرت 
 شغف هواة هذا النوع من 

ً
فعليا

الرياضات، وأود أن أهنئ نادي 
بــورشــه الــكــويــت لتنظيمه هذا 
الحدث الرائع الذي استمتع به 

جميع الحاضرين«.
وشــهــد الــمــهــرجــان ألول مرة 
بطولة ألندية بورشه في الشرق 
األوســــــــــط، األمـــــــر الـــــــذي أعـــطـــى 
الــفــرصــة لــلــمــشــاركــيــن بــخــوض 
ــــرض مـــهـــاراتـــهـــم فــي  تـــجـــربـــة عـ
القيادة والتنافس فيما بينهم 
في أجواء رياضية، إضافة إلى 
تــرتــيــب عــــرض ألكـــثـــر مـــن 300 

ــيـــارة بـــورشـــه مـــن طــرازاتــهــا  سـ
المميزة إلبـــراز جــمــال وتــاريــخ 

هذه السيارات الرائعة.
وكانت الفقرة األبرز في هذه 
الـــفـــعـــالـــيـــة هــــي الـــســـحـــب الــــذي 
أقــامــه الــبــنــك األهــلــي الــكــويــتــي، 
ــرى ســحــبــا الخــتــيــار  ــ حـــيـــث أجــ
ــن مـــحـــظـــوظـــيـــن  ــ ــزيـ ــ ــائـ ــ ثـــــالثـــــة فـ
ــلــــة مــمــتــعــة  لـــالســـتـــمـــتـــاع بــــرحــ
مـــع مــحــتــرفــي ســـبـــاق ســـيـــارات 
بـــورشـــه، حــيــث أتــيــح للفائزين 
الفرصة لتجربة القوة واإلثارة 
أثناء قيادة سيارة بورشه على 
مـــضـــمـــار ســـبـــاق الــمــحــتــرفــيــن، 
إضافة إلى ذلك وفر المهرجان 
مـــنـــطـــقـــة مـــخـــصـــصـــة لـــألطـــفـــال 
تــتــضــمــن الــكــثــيــر مـــن األنــشــطــة 
واأللعاب والعديد من الفعاليات 
الترفيهية المختلفة، ومنطقة 
ــدم كـــــل أذواق  ــ ــــخـ ــم تـ ــاعـ ــطـ ــمـ ــلـ لـ

الجمهور.
وتواجد فريق البنك األهلي 
الــكــويــتــي فـــي جــنــاحــه الــخــاص 

بــالــمــهــرجــان لــعــرض مجموعة 
واســــعــــة مــــن أفـــضـــل الـــخـــدمـــات 
والــمــنــتــجــات والــمــمــيــزات التي 
يــقــدمــهــا الــبــنــك لــعــمــالئــه، مثل 
مميزات حساب الراتب الجديدة 
ــــوز الـــــــذي يــمــنــح  ــفـ ــ ــــاب الـ ــــسـ وحـ
ـــ10000  حامليه فــرصــة الــفــوز بـ
، عــــالوة على 

ً
ديـــنـــار أســبــوعــيــا

الـــجـــائـــزة الــكــبــرى وهــــي عــبــارة 
 
ً
عــن راتـــب 5000 ديــنــار شهريا
لــمــدة 10 ســنــوات وغــيــرهــا من 
ــى عـــرض  ــ ــة إلـ ــافــ الــــجــــوائــــز، إضــ
ــا الـــبـــطـــاقـــات االئــتــمــانــيــة  ــزايــ مــ

العديدة والحصرية.
وتعتبر رعاية البنك األهلي 
الكويتي لمهرجان نادي بورشه 
 لدوره 

ً
الكويت السنوي تعزيزا

فـــي الــمــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة، 
 لــلــمــبــادرات الــتــي تخدم 

ً
ودعــمــا

المجتمع.
وتجدر اإلشارة إلى أن نادي 
ــكــــويــــت أســــــس عـــام  ــه الــ ــ ــــورشـ بـ
2003، ويعد النادي رقم 212 من 

 في 83 
ً
أصل أكثر من 660 ناديا

دولــة حول العالم، وهو يهدف 
إلــــى مـــشـــاركـــة شــغــف ســـيـــارات 
ــل عـــشـــاقـــهـــا فــي  ــع كــ ــه مــ ــورشــ بــ
الكويت، واالستمتاع بالعديد 
من المزايا التي يمنحها النادي 

ألعضائه.

جانب من حضور المهرجان

جانب من الفعاليات
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 لدار اآلثار لحمل راية التعايش والمعرفة
ً
وزير الخارجية: شكرا

 على تأسيس مجموعة الصباح اآلثارية في مؤتمر بالمركز األمريكاني الثقافي
ً
خالل االحتفال بـ 40 عاما

برعاية رئيس مجلس 
الوزراء سمو الشيخ أحمد 

نواف األحمد، وحضور وزير 
الخارجية الشيخ سالم الصباح، 

ونخبة من السفراء وكبار 
الشخصيات، احتفت دار 

اآلثار اإلسالمية بدبلوماسية 
الفن في المركز األمريكاني 
الثقافي، في مؤتمر بعنوان 
»الفن والدبلوماسية: لغة 

الكويت المشتركة«، والذي 
سلط الضوء على قوة الفن 

في تحقيق التفاهم وتقريب 
المصالح وتجاوز صراع 
الحضارات وبناء جسور 

التقارب والتواصل.

تــزامــنــا مــع الـــذكـــرى األربــعــيــن 
لتأسيس دار اآلثــــار اإلســامــيــة، 
فـــي فــبــرايــر 1983، أقـــامـــت الــــدار 
ــوان »الـــفـــن  ــ ــنـ ــ ــرا يـــحـــمـــل عـ ــمــ ــؤتــ مــ
والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة: لـــغـــة الـــكـــويـــت 
الــمــشــتــركــة«، وقـــد شــاركــت الـــدار، 
مــمــثــلــة فــــي مـــجـــمـــوعـــة الــصــبــاح 
اآلثــاريــة، والتي يمتلكها الشيخ 
ناصر صباح األحمد، رحمه الله، 
وقرينته الشيخة حصة صباح 
ــم، والـــتـــي تــشــغــل منصب  ــالـ الـــسـ
المشرف العام للدار، في معارض 
ا من  عــديــدة خـــارج الــكــويــت، بـــدء
الــتــســعــيــنــيــات، حــيــث اســتــذكــرت 
الــشــيــخــة حـــصـــة: »مـــنـــذ تــأســيــس 
الــــــــدار عـــــام 1983 ونـــحـــن نــضــع 
ــر  ــ ــا تـــعـــريـــف اآلخـ ــنـ ــنـ ــيـ نـــصـــب أعـ
الحضاري بحضارتنا اإلسامية، 
وسعينا إلـــى أن نحقق ذلـــك في 
جميع مشاركاتنا في المعارض 
والمتاحف العالمية، واهتممنا 
بــأن تــكــون محتويات معارضنا 
عاكسة لذلك الــهــدف، لقد حملنا 
ــال والــــحــــضــــارة،  ــمــ ــل الــــجــ ــ ــائـ ــ رسـ
وجبنا قارات العالم وبلدانه، نؤم 

معارضها ومتاحفها«.
وتطرق المؤتمر إلى مشاركات 
الــكــويــت فـــي الــــخــــارج، مـــن خــال 
المعارض التي تسلط الضوء على 
الفنون والكنوز اإلسامية، والتي 
حــمــلــت عـــنـــوان »الـــفـــن اإلســـامـــي 
ــه«، ومــــعــــرض »ذخــــيــــرة  ــ ــتـ ــ ــايـ ــ ورعـ
الدنيا: فنون الصياغة الهندية في 
العصر المغولي«، ومعرض »الفن 
فـــي حـــضـــارة بــــاد الــمــســلــمــيــن«، 
ولـــم يــخــل الــمــؤتــمــر مــن الــحــديــث 
عن المعارض والمؤتمرات التي 
أقيمت داخــل الكويت وخارجها 
ــات الــشــيــخ  ــامــ ــهــ اســــتــــذكــــارا إلســ
نـــاصـــر صـــبـــاح األحــــمــــد، وجــمــع 
ــكـــويـــت فــي  ــراء الـ ــفـ الـــمـــؤتـــمـــر بـــسـ
الــخــارج ممن أسهموا في تذليل 
ــام الـــمـــعـــارض  ــل الـــعـــقـــبـــات أمــــــ ــ كـ
الخارجية الكويتية التي أقيمت 
ــالـــت الــــقــــارات،  ــول الـــعـــالـــم، وجـ حــ
وعبروا عن التناغم بين سياسة 
الفن وفن السياسة، حيث شارك 
السفراء تجاربهم وشـــددوا على 
أهمية الفن في توصيل الرسالة 
الــســامــيــة وإشـــاعـــة روح الــســام 

واأللفة بين شعوب العالم.

صوت مسموع

ــح الــــمــــؤتــــمــــر األمــــيــــن  ــ ــتـ ــ ــتـ ــ وافـ
العام للمجلس الوطني للثقافة 
ــفــــنــــون واآلداب بــالــتــكــلــيــف  والــ
د. مــحــمــد الــجــســار بــكــلــمــة رحــب 
خالها بالشيخ سالم الصباح، 
وزيـــر الــخــارجــيــة، وممثل رئيس 
مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء راعـــــــي الــحــفــل 
سمو الشيخ أحمد نواف األحمد، 
والشيخة حصة صباح السالم، 
ــة الــــعــــامــــة لــمــجــمــوعــة  ــرفــ ــمــــشــ الــ
ــيـــوخ  ــشـ ــة، والـ ــ ــ ــاريـ ــ ــ ــبــــاح اآلثـ الــــصــ

والسفراء.
ــار إنــــــــه »تـــحـــت  ــ ــــسـ ــــجـ وقـــــــــال الـ
ــة...  ــيـ ــاسـ ــلـــومـ ــدبـ شـــعـــار الـــفـــن والـ
لغة الكويت المشتركة تقيم دار 
ــار االســـامـــيـــة فـــي الــمــجــلــس  ــ اآلثــ
الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
هذه االحتفالية بذكرى مرور 40 
عاما على تأسيسها، وال يسعنا 
ــذا الــمــقــام إال أن نــســتــذكــر  فـــي هــ
المغفور له بإذنه تعالى الشيخ 
نــاصــر صــبــاح األحـــمـــد، مــؤســس 
هــذه المجموعة جنبا إلــى جنب 
مع الشيخة حصة صباح السالم، 

ولقد كــان للشيخ ناصر الشغف 
الكبير في الفن والتراث اإلسامي 
ــه، وبـــــــــدأ مـــســـيـــرتـــه  ــ ــابـ ــ ــبـ ــ ــذ شـ ــنــ مــ
باالهتمام واقتناء القطع اآلثارية 
مــنــذ ســنــة 1975، وفـــي 1983 تم 
إنشاء دار اآلثار اإلسامية لتكون 
الــحــاضــنــة لــمــجــمــوعــة الــصــبــاح 
اآلثـــــاريـــــة، بـــالـــتـــعـــاون مـــع وزارة 
اإلعام الكويتية، وفي نفس السنة 
تم افتتاح مبنى متحف الكويت 
الوطني ليقدم للعالم روائع الفن 
واآلثــــار االســامــيــة مــن مقتنيات 
مجموعة الصباح اآلثارية، وفي 
ســنــة 1993 انــضــمــت الــــــدار إلــى 
المجلس الــوطــنــي، ومــمــا ال شك 
فيه أن مجموعة الصباح اآلثارية 
تعتبر أهــم مجموعة آثــاريــة في 
ــويـــت والـــمـــنـــطـــقـــة، ومـــــن أهـــم  ــكـ الـ
المجموعات اآلثــاريــة فــي العالم 

وأشملها«.
وأضـــاف: »لقد كــان لمجموعة 
ــد في  الــصــبــاح األثـــاريـــة دور رائــ
الــــدفــــاع عـــن الـــكـــويـــت إبـــــان فــتــرة 
االحـــتـــال، إذ أصــبــح لــــدار اآلثـــار 
اإلســـــــامـــــــيـــــــة صــــــــــوت مــــســــمــــوع 
حــول العالم يــدافــع عــن الشرعية 
الكويتية مــن خــال دبلوماسية 
ــر الكبير للفنون في  الــفــن، واألثــ
ــا،  تـــــقـــــارب الــــشــــعــــوب وتــــعــــارفــــهــ
ــالـــى  ــه وتـــعـ ــانـ ــبـــحـ ــال سـ ــ ــ وكــــمــــا قـ
ــــاُكــــْم 

َ
ــــن

ْ
ــل ــَعــ فــــي مــحــكــم كـــتـــابـــه َوَجــ

ــوا، ولم 
ُ
ــَعــاَرف

َ
ــت  ِل

َ
ــَبــاِئــل

َ
ــُعــوًبــا َوق

ُ
ش

تقف هذه الدبلوماسية بتحرير 
الــكــويــت مــن االحــتــال بــل أكملت 
مسيرتها لتكون سفير الكويت 
ــالـــم اإلســــامــــي فـــي الـــرخـــاء  والـــعـ
والــــــشــــــدة، وكـــــــان آخــــــر مــحــطــات 
هذه الدبلوماسية مشاركة الدار 
هــــذا الـــعـــام فـــي بــيــنــالــي الــفــنــون 
اإلســامــيــة بـــجـــدة، تــحــت عــنــوان 
ــدار اآلثـــار  الــبــيــت األول، إذ كـــان لـ
اإلسامية موضع مميز في هذا 
االحتفال الدولي تخليدا لذكرى 
الـــشـــيـــخ نـــاصـــر صـــبـــاح االحـــمـــد، 
واحـــتـــفـــاء بـــمـــرور 40 عــامــا على 
تــأســيــس هــــذا الـــصـــرح الــثــقــافــي 
الــفــريــد مــن نــوعــه بمشاركة أكثر 
من 130 قطعة أثرية تلخص الفن 

اإلسامي عبر الزمان والمكان«.

شعراء الجاهلية

وألقى وزير الخارجية الشيخ 
سالم الصباح، ممثل راعي الحفل، 
كلمة جاء فيها: »إنه لمن دواعي 
ســــــــروري أن أنــــقــــل لـــكـــم تــحــيــات 
قـــيـــادتـــنـــا الـــســـيـــاســـيـــة، حـــضـــرة 
ــبــــاد  ــر الــ ــ ــيـ ــ ــمــــو أمـ ــــب الــــســ ــاحـ ــ صـ
الشيخ نواف األحمد، وسمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد، كما 
أنني أحظى بشرف تمثيل سمو 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء الــشــيــخ 
أحــمــد نـــواف األحــمــد فــي مؤتمر 
ــة، احــتــفــاء  ــيـ ــلـــومـــاسـ ــدبـ الـــفـــن والـ

اليوم بالذكرى األربعين الفتتاح 
هــذه المنارة الثقافية، دار اآلثــار 
اإلسامية، وال يفوتني في هذه 
المناسبة الــســعــيــدة أن أستذكر 
بوافر االعتزاز وصادق المشاعر 
ــة مـــــن قــلــب  ــيـ ــلـ اإلســـــهـــــامـــــات الـــجـ
رعــــاة هـــذه الــــدار الــشــيــخــة حصة 
وفــقــيــدنــا الــشــيــخ نـــاصـــر صــبــاح 
األحمد، فتجسدت أصفى معاني 
الــحــب والــوفــاء للوطن بعملكما 
الــوطــنــي الــزاخــر بقيم اإلخـــاص 
والــــعــــطــــاء، وبــفــضــلــكــمــا تــعــرفــت 
ــم عــلــى ثــقــافــتــنــا  ــعـــواصـ كـــبـــرى الـ
ــة بـــرحـــات دار اآلثــــار  ــيـ االســـامـ
ــزمــــن، أطــلــقــتــم مــن  لـــعـــقـــود مــــن الــ
خالها معارض متجولة في شرق 
الــعــالــم وغــربــه، فــهــذا هــو صميم 
العمل الدبلوماسي، وهذه نقطة 
التقاء الفن بالدبلوماسية، وهنا 
أتــطــلــع لــحــديــث إخـــوانـــي ســفــراء 
الكويت حول تجاربهم الثرية في 
بــعــض الــــدول الــتــي خــدمــوا بها، 

والحاضنة لحضارات عريقة«.
وأضـــــــــاف وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة: 
ــة مــع  ــيــ ــلــــومــــاســ ــدبــ ــارك الــ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ »تـ
الفنون كونهما صفتين تازمان 
ا  أصــحــابــهــا، لــتــصــبــح بــهــم جـــزء
أصيا ال يتجزا، وغالبا تتعانق 
الدبلوماسية مع فن الشعر، فقد 
ــراء الـــجـــاهـــلـــيـــة ســـفـــراء  ــعــ كـــــان شــ
لــقــبــائــلــهــم، يـــوفـــدون فـــي مهمات 
دبـــلـــومـــاســـيـــة، وهـــنـــالـــك شـــواهـــد 

كثيرة على ذلك، ونماذج ساطعة، 
امـــتـــزجـــت مــســيــرتــهــا فـــي الــســلــك 
ــفـــن  الـــدبـــلـــومـــاســـي بـــالـــشـــعـــر والـ
يستحضرها تاريخنا المعاصر، 
، ســفــراء 

ً
ــرا ومــنــهــا مـــثـــااًل ال حـــصـ

الكويت حمد الرجيب، ويعقوب 
الرشيد، وخليجيا السفير غازي 
القصيبي، وليس من شيء معبر 
عن أمة كالثقافة والفنون، فهي من 
أهم مقومات الدول، وقد منحتنا 
الـــثـــقـــافـــة الـــعـــربـــيـــة واإلســـامـــيـــة 
طيب األدب والفن، وختاما شكرا 
لدار اآلثار اإلسامية لحمل راية 
التعايش والمعرفة واإلنسانية 
وتخليد إرث حــضــاري، ومرجع 
لألجيال القادمة، وهي تستشرق 

آفاق المستقبل«.

فيلم وثائقي

وتم عرض فيلم وثائقي حول 
ــن، وكــــيــــف اســـتـــطـــاعـــت  ــ ــفـ ــ قــــــوة الـ
ــة أن  ــاريــ مــجــمــوعــة الـــصـــبـــاح اآلثــ
تضع بصمتها حــول الــعــالــم من 
خـــــال مـــعـــارضـــهـــا وفــعــالــيــاتــهــا 
الفنية والثقافية، ما كان له مردود 
كبير على كبرى عــواصــم العالم 

شرقا وغربا.
وافتتحت جلسة سفراء الكويت 
ــــي الـــــخـــــارج الـــشـــيـــخـــة جـــواهـــر  فـ
إبراهيم الدعيج، والتي ألقت كلمة 
جاء فيها: »نلتقي هذا الصباح في 

مــكــان تــاريــخــي مــرمــوق لنحتفل 
بمناسبة تاريخية مميزة، وهي 
مــــرور 40 عــامــا عــلــى إنـــشـــاء دار 
اآلثــــــــار اإلســــامــــيــــة، ومــجــمــوعــة 
الــصــبــاح اآلثـــاريـــة، تــحــت عــنــوان 
الفن والدبلوماسية: لغة الكويت 

المشتركة«.
ــر:  ــواهــ ــابــــعــــت الـــشـــيـــخـــة جــ وتــ
»حـــســـنـــا فــعــلــت الــشــيــخــة حــصــة 
صــبــاح الــســالــم بــاخــتــيــار عــنــوان 
ومــــوضــــوع احــتــفــالــيــتــنــا الـــيـــوم، 
ــة الــــتــــخــــاطــــب  ــ ــغــ ــ ــن هــــــــو لــ ــ ــفــ ــ ــالــ ــ فــ
الوحيدة التي يشترك في فهمها 
واستيعابها، وعلى مر التاريخ 
كل شعوب المعمورة، ولقد دأبت 
الــكــويــت عــلــى مـــر الـــتـــاريـــخ على 
انتهاج سياسة معتدلة متوازنة، 
ركيزتها السام والوئام والنابعة 
من إيماننا بالمرتكزات اإلنسانية 
ومـــن ديــنــنــا اإلســـامـــي، وقيمنا 
الـــعـــربـــيـــة، وذلـــــك مـــن خــــال نشر 
وصــــون الــثــقــافــة والــفــن والــتــراث 
كــركــيــزة أســاســيــة لتعزيز مكانة 
الكويت الدولية وفق رؤية 2035«. 

إحياء التاريخ

وأضـــــافـــــت الـــشـــيـــخـــة جـــواهـــر 
أن الــمــؤتــمــر يــشــيــر إلـــى فترتين 
ــاريــــخ مـــســـيـــرة دار  ــتــ هـــامـــتـــيـــن لــ
ــار اإلســامــيــة، وهــي فــتــرة ما  اآلثـ
قبل الــغــزو الــعــراقــي للكويت في 
أغــســطــس 1990، وفــتــرة مــا بعد 
الـــتـــحـــريـــر فــــي 1991، مــــن خـــال 
ــدار، إضافة  أنشطة ومــعــارض الــ
إلى الندوات التي أقامتها داخل 
الكويت وخارجها، حيث كان أول 
مــعــرض أقــيــم داخـــل الــكــويــت عام 
1985 بالتعاون مع اليمن الشقيق، 
ــنـــعـــاء«،  بـــعـــنـــوان »مـــصـــاحـــف صـ
وضـــــم مـــجـــمـــوعـــة مــــن صــحــائــف 
ــات من  ــ الـــرقـــوق كــتــبــت عــلــيــهــا آيـ
القرآن الكريم، تعود إلى العصور 
الــخــمــســة األولـــــى لـــإســـام، تــاه 
معرض بدائع الفن اإلسامي في 
متحف األرميتاج عام 1990 حين 
استضافت الدار 120 تحفة فنية 
مــن مقتنيات متحف األرمــيــتــاج 
الــعــريــق، والـــذي عــرض ألول مرة 
خارج االتحاد السوفياتي، حيث 
ــان الـــمـــعـــرض ثـــمـــرة لــاتــفــاقــيــة  كــ
الموقعة بين الجانبين لتبادل 
المعارض الفنية، ثم جاء معرض 
روائع الشرق القديم بتحف أثرية 
من مجموعة الصباح عام 2013 
ليؤكد تضافر الشعوب في إعادة 
إحــيــاء الــتــاريــخ، عــنــدمــا شــاركــت 
ــدة مـــن تحفها  أربـــــع دول بــــواحــ
األثرية مساهمة منها في دعم هذا 
المعرض، وهذه الدول هي إيران 

والعراق وأفغانستان واليونان.
واردفــــــــت: »كـــــان مـــعـــرض الــفــن 
اإلسامي وكنوز من الكويت على 
مــوعــد مـــع أول مــحــطــة خــارجــيــة 
لدار اآلثار اإلسامية في متحف 
األرميتاج باالتحاد السوفياتي 
آنذاك، والذي أقيم بعد 4 أيام من 
احتال الكويت، مرورا بـ23 محطة 
فتحت ذراعيها الستقبال معرض 
كـــنـــوز مـــن الـــكـــويـــت، والــــــذي كــان 
ا  بمنزلة متحف با جـــدران، بدء
من الواليات المتحدة، ومن ثم إلى 
كندا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا 
ــا، ومـــنـــهـــا انـــتـــقـــل إلـــى  ــيــ ــانــ ــمــ وألــ
السعودية ومصر والبحرين، قبل 
أن يغادر إلى سيدني بأستراليا 
ــد بــنــيــوزيــلــنــدا  ومــتــحــف أوكــــانــ
حتى وصــل إلــى متحف الشارقة 

لـــلـــحـــضـــارة اإلســــامــــيــــة 2008-
2009، كــمــا بـــدأ مــعــرض ذخــيــرة 
الــدنــيــا: فــنــون الصياغة الهندية 
في العصر المغولي، الذي بدأ في 
المتحف البريطاني عــام 2001، 
ثم قام برحلة أخرى ال تقل أهمية 
عن المعرض األول عندما تحولت 
هذه الرحلة إلي تظاهرة ثقافية 
حينما أفتتح المعرض في متحف 
المتروبوليتان بمدينة نيويورك، 
ومنها انتقل إلى أفضل المتاحف 
في عواصم العالم كمتحف القصر 
الــمــلــكــي فـــي مـــدريـــد عــــام 2004، 
ومــتــحــف الـــلـــوفـــر فـــي الــعــاصــمــة 
الــفــرنــســيــة عــــام 2007، ومــتــحــف 
الحضارة اآلسيوية 2010 حتى 
ــانـــي  ــكـ ــريـ عــــــاد إلــــــى الــــمــــركــــز األمـ
الــثــقــافــي عـــام 2011، بــعــد أن أتــم 
جولة كانت خير وجهة للثقافة 

والحضارة اإلسامية«.

معارض عالمية

وأشـــــــــــارت الـــشـــيـــخـــة جــــواهــــر 
إلــــى »مـــعـــرض الــفــن فـــي حــضــارة 
بـــاد الــمــســلــمــيــن، الــــذي أقــيــم في 
مـــديـــنـــة مـــيـــانـــو اإليـــطـــالـــيـــة عـــام 
ــم انـــتـــقـــل إلــــــى فــيــيــنــا،  ــ 2010، ثـ
ــى الــمــتــحــف الــوطــنــي  ومـــنـــهـــا إلـــ
بكوريا الجنوبية 2013، ثم عاد 
إلــى رومــا، وارتحل بعد ذلــك إلى 
متحف الــبــحــريــن الــوطــنــي حتى 
عــاد للمركز األمريكاني الثقافي 
عام 2019 إلى اآلن، وعلى هامش 
كل هذه المعارض استفاد سفراء 
الــكــويــت بــإقــامــة نــــدوات تــنــاولــت 
تاريخ الكويت القديم والمعاصر، 
وذلـــــك إلبــــــراز الــــــدور الــحــضــاري 
لــلــكــويــت والـــثـــقـــافـــة والـــحـــضـــارة 
اإلسامية، وتمثل ذلك في ندوتين 
هامتين، عقدت األولى في جامعة 
ــــام 1995،  ــردج الـــعـــريـــقـــة عـ ــبـ ــامـ كـ
والثانية فــي متحف الصناعات 
والــحــرف فــي فــرانــكــفــورت 1996، 
ثم جاءت ندوة كتاب على شفير 
الحرب قصة المقاومة الكويتية 
– الــخــفــجــي 1990-1991، الـــذي 
صدر عام 2011 تكريما وعرفانا 
ألبطال المقاومة التي شاركت في 
تــحــريــر الــكــويــت، والــــذي يتزامن 
حفلنا اليوم مع مناسبتي عيدي 

الوطني والتحرير«.
ــر لــــم يــقــتــصــر  ــ وأكـــــــدت أن األمــ
على المعارض الفنية التي جابت 
ــنــــدوات الــتــي  أصـــقـــاع األرض والــ
اســتــضــافــت خــيــرة األكــاديــمــيــيــن 
المتخصصين، بل قامت دار اآلثار 
اإلســامــيــة أيــضــا بــإيــفــاد بعثات 
للكشف والتنقيب عن الحفريات 
فــي بعض المناطق التاريخية، 
مــثــل منطقة البهنسا فــي مصر 
الــشــقــيــقــة خــــال 1985 – 1987، 
حيث كانت هذه البعثة أول بعثة 
تنقيب عربية تنقب عن اآلثار في 
مــصــر، وتــا ذلــك تــعــاون آخــر في 
مــجــال التنقيب فــي منطقة طور 
ســـيـــنـــاء بــــاالشــــتــــراك مــــع الــبــعــثــة 

اليابانية عام 2006.
واخـــتـــتـــم الــمــؤتــمــر فــعــالــيــاتــه 
بجولة في المعارض التي تضم 
ــار اإلســامــيــة،  مقتنيات دار اآلثــ
وذلــك بعد جلسة تحدث فيها 8 
ضــيــوف هـــم د. مــارلــيــن جنكيز، 
وعبدالكريم الغضبان، والسفراء 
ــبــــدالــــعــــال الـــقـــنـــاعـــي وإدوارد  عــ
غــنــيــم وعــبــدالــعــزيــز الـــشـــارخ ود. 
سهيل شحيبر ونــاصــر المزين 

وعبدالعزيز العدواني.

... وجانب آخرجانب من الحضور

الشيخة جواهر الدعيج تتوسط المتحدثين بالمؤتمروزير الخارجية والشيخة حصة يتوسطان الحضور خال السام الوطني

السفير عبدالعال القناعيوزير الخارجية

ذكر السفير عبدالعال القناعي أن الكويت خال الغزو العراقي 
الغاشم كان ينظر إليها كبلد صغير ال يكاد يعرف تاريخه وال 
حضارته وال إنجازاته، فلم يكن يعرف عنه سوى أنه بلد بدوي 
قــبــلــي تحكمه أســــرة حــاكــمــة، وأنــــه بــلــد مــنــتــج ومــصــدر للنفط 
فقط، فيما كان ينظر للعراق على أنه بلد الحضارات العريقة، 
كالحضارة السومرية والبابلية واألشــوريــة، وفــي خضم ذلك 
النضال الذي كان يقوده الراحل الشيخ سعود الناصر الصباح، 
جاء معرض دار اآلثــار اإلسامية بتألقه وتميزه وبما احتواه 
مــن نفائس فنية وجــواهــر إســامــيــة، متزامنا مــع تلك الحقبة 
الصعبة من تاريخ الكويت حقبة الغزو العراقي الغاشم، ليوفر 
هذا المعرض دعما ومــددا وسندا للجهود الدبلوماسية التي 

كان يبذلها السفير الراحل رحمه الله.
وأضــاف القناعي أن هذا المعرض، الــذي جال على أكثر من 
والية أميركية، أتاح الفرصة ليتعرف الشعب األميركي على دولة 
الكويت وشعبها ونظامها عن قــرب، ومن خال هذا المعرض 
المتألق اســتــدرك الـــرأي الــعــام األميركي أن نظرته عــن الكويت 
وشعبها ودورهــــا الــحــضــاري كــانــت نــظــرة قــاصــرة، وأصبحت 
المقارنة لدى الشعب األميركي بين الكويت والعراق أكثر واقعية 
وإنصافا، فأصبح يرى العراق في وضعه الحالي كبلد يقوده 
حــاكــم دكــتــاتــوري عنيف ومتعطش لــلــدمــاء، وبــيــن بلد صغير 

مسالم متحضر لديه مساحة من الحرية والديموقراطية.

وأكـــد أن دار اآلثـــار ساهمت وبــنــجــاح قــل نظيره فــي إرســاء 
دبلوماسية الفن الراقي والحضارة اإلسامية لتكون خير ممثل 
للكويت، ولتساهم بشكل أساسي وكبير، إلــى جانب الجهود 
الدبلوماسية والسياسية الجبارة التي قادها سفراء الكويت، 
فــي حشد التأييد الـــازم الــذي قــاد الــى تحرير الكويت وعــودة 

شرعتيها متمثلة في أسرة الصباح الكرام.
وتــابــع: »إيمانا بأهمية وفاعلية وتأثير معرض دار اآلثــار 
اإلســامــيــة فــي التقريب بين الــشــعــوب والــحــضــارات وثــقــة منه 
بقدرة هــذا الفن على التأثير في توجيه الــرأي العام األميركي 
ــراره بــضــرورة تحرير  نحو الــحــق والــعــدالــة، بما يــتــوافــق مــع قـ
الكويت، قام الرئيس األميركي جورج بوش بإرسال ممثل عنه 
لحضور افتتاح معرض دار اآلثار اإلسامية في بلتيمور، حيث 
ألقى كلمة نيابة عنه بهذه المناسبة، كما ألقى صديق الكويت 
الحميم السفير ادوارد غنيم قصيدة مــؤثــرة ومعبرة سماها 
)الكويت - الكويت( وبكلمات حزينة صادقة عكس فيها حبه 
العميق للكويت وشعبها، وحرك بها وجدان الحضور وشجون 
أهــل الكويت جميعا، وهــو ما يؤكد أن دبلوماسية الفن، الذي 
مارسته دار اآلثــار اإلسامية بفنها اإلسامي الراقي األصيل، 
تمكنت من أن تثبت نفسها كرافد فاعل ومؤثر من روافد القوة 

الناعمة لدولة الكويت«.

عزة إبراهيم

 للدبلوماسية إبان الغزو العراقي
ً
القناعي: دار اآلثار كانت سندا
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عالمة بارزة من عالمات الثقافةعالمة بارزة من عالمات الثقافة
من بين الشهادات التي قدمت شهادة لألديب 
سليمان الشطي، حيث قال »أنا سعيد اليوم بهذا 
االحتفال للدكتور خليفة، ألنني اعتبره احتفااًل لي 
ولكل جيلنا، ألنه عالمة بارزة من عالمات الثقافة، 
ــداع الــفــنــي، وعـــالمـــات الشخصيات  ــ وعــالمــة اإلبـ

البارزة المؤثرة والمحترمة، القائدة والقدوة«. 
وأضاف د. الشطي »تجمعني بالدكتور خليفة 
سنوات ال تعد تجاوزت نصف القرن وبالتحديد 
 مـــن الـــصـــداقـــة ومــــن االشــــتــــراك األدبــــي، 

ً
57 عـــامـــا

والثقافة، والــجــدل الفكري الرفيع، وفــي كل هذه 
السنوات ما جلسته معه إال وخرجت بفائدتي، 

 إال وقد أضيف لي شيء«. 
ً
وما ناقشت أمرا

وتـــابـــع أن »د. خــلــيــفــة مـــن الــشــخــصــيــات الــتــي 
 مــتــمــيــز فــيــمــا يــصــنــع ويــفــعــل، 

ً
ال تــعــوض دائـــمـــا

فــهــو شــاعــر متميز وكــتــبــت عــنــه مــرتــيــن مـــرة في 
كتاب الشعر الطويل، ومــرة في المختصر، وما 
كتبته ال يفي بحقه، وهــو حــق كبير فــي الشعر. 
وعندما ننظر للثقافة فقد وضع بذرة رفيعة على 
مستويين، على مستوى البحث األدبــي ويمكن 
أن أشــيــر إلــى كتابه الـــذي أصــبــح عــمــدة المعرفة 
بالثقافة الكويتية، والـــذي طبع طبعات كثيرة، 

وهذا جانب في التأليف وما أكثر ما ألف«.
وذكــــر أن د. الــوقــيــان كـــان لــه تــأثــيــر مــن خــالل 
 فـــي الــمــجــلــس 

ً
ــان أمــيــنــا الــعــمــل الــمــبــاشــر فــقــد كــ

الــوطــنــي فــي عــــزه، مــع الــمــرحــوم األســـتـــاذ أحمد 
العدواني، وعلى يديه أنشئت المشروعات المهمة 
والكبيرة التي إلى اآلن نفخر بها ومنها المجلس 
الوطني، ومعرض الكتاب، عالم المعرفة، الثقافة 
األجنبية، وغير ذلك من األمور هي من غرس يديه، 
ومن فعله، ومباشرته، ومتابعته، وإلى اآلن نفخر 

بهذه األعمال.
من جانبه، قال األديب طالب الرفاعي، إن »تكريم 
أي أديـــب كــويــتــي إنــمــا هــو تــكــريــم لــســاحــة األدب 
 أقـــول، بالتالي فــإن تكريم 

ً
الكويتية هكذا دائــمــا

قامة كبيرة بوزن وحضور وموهبة وإبداع وفكر 
د. خليفة الوقيان مؤكد هو تكريم للساحة األدبية 
 والموهبة الشعرية الباكرة 

ً
والفكرية خصوصا

التي تميز فيها وحضوره على مستوى القضايا 
 حضوره الدائم، وهو جسر بين 

ً
العربية وأخيرا

األجيال في الكويت لذا فإن تكريم خليفة الوقيان 
هو تكريم للشعر والرواية والثقافه وفي األخير 

هو تكريم للساحة الثقافية الكويتية«.

على يديه 
أنشئت 

المشاريع 
المهمة في 

المجلس 
الوطني 
للثقافة 

سليمان الشطي

تكريم الوقيان 
تكريم للشعر 

والرواية 
والثقافة 
الكويتية

طالب الرفاعي

نحتفل اليوم 
بأديب كويتي 

باهر في 
شعره متفرد 

بعلمه
أحمد الفرج

المحتفى 
به رمز من 

رموز الحركة 
الشعرية

نورية الرومي

فضة المعيلي

»المرأة الدولية« في ضيافة معرض التراث الفلسطيني
قام وفد من مجموعة المرأة الدولية، برئاسة 
غادة شوقي حرم السفير المصري لدى البالد، 
 مــــن زوجــــــات الـــســـفـــراء وعـــضـــوات 

ً
وضــــم عــــــددا

فاعالت في المجموعة، بتنظيم من نائبة رئيسة 
المجموعة ريما الخالدي حرم سفير فلسطين 
لدى البالد، بزيارة لمعرض التراث الفلسطيني، 
ــبـــوع الــثــقــافــي الــفــلــســطــيــنــي« الـــذي  ضــمــن »األسـ
تنظمه األمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب، بالتعاون مع سفارة فلسطين 

والجمعية الثقافية االجتماعية النسائية ومركز 
التراث الفلسطيني.

وكــــان بــاســتــقــبــال الـــوفـــد، مــريــم جــبــر رئــيــســة 
مــركــز الـــتـــراث الــفــلــســطــيــنــي، ود. ســهــال الفليج 
رئيسة الجمعية الثقافية االجتماعية، وفاتن 
ــة مـــنـــســـقـــة الــــمــــعــــرض. وجـــــــال الـــوفـــد  ــ ــزالـ ــ ــوغـ ــ أبـ
ــام الـــمـــعـــرض، الـــتـــي ضــمــت الــتــطــريــز  عــلــى أقـــسـ
الــفــلــســطــيــنــي، والــحــرف الــيــدويــة الفلسطينية، 
وكــتــب تتعلق بــالــقــضــيــة الفلسطينية، إضــافــة 

إلــى الــمــأكــوالت الشعبية الفلسطينية. وأبــدت 
 بما احتواه المعرض.

ً
 كبيرا

ً
الزائرات إعجابا

وفـــي نــهــايــة الـــزيـــارة، قــدمــت شــوقــي شــهــادة 
تقدير باسم مركز التراث الفلسطيني، تسلمته 
جــبــر، الــتــي شــكــرت بــدورهــا »الــمــجــمــوعــة« على 

هذا التكريم.

من أجواء الزيارة

»عيون الغرقى«... إصدار لحسين جلعاد
 عــن المؤسسة العربية لــلــدراســات 

ً
صـــدرت حــديــثــا

والنشر مجموعة قصصية جديدة للكاتب والشاعر 
األردني حسين جلعاد بعنوان »عيون الغرقى«.

ومما جاء في تقديمها: »منذ البداية، نعرف أن ثمة 
ِقد بالضبط، 

ُ
خسارة ما، من دون أن نعرف ما الــذي ف

ونعرف أن هذه الحكايات ليست إال جوقة من المراثي 
تترنح في أرض صغيرة من التجارب والذكريات، تلك 

التي كانت قريبة، ثم أصبحت نائية«.
الكتاب هــو العمل األدبـــي الثالث للشاعر األردنــي 
جلعاد، بعد مجموعتيه الشعريتيين: »العالي يصلب 
« )أزمنة/1999(، و»كما يخسر األنبياء« )المؤسسة 

ً
دائما

الـــعـــربـــيـــة/2007(، حــيــث يــعــود الــشــاعــر بعشر قصص 
احتضنتها المجموعة، وعنونها جلعاد على درجات 
السلم الموسيقي »دو: أســـرار معلنة، ري، مـــي«، »فــا: 

ــــول: كــائــن ســـمـــاوي«، و»ال«،  اإلســفــلــت والــمــطــر«، و»صـ
 ،»

ً
»ســـي: أربــعــة جـــدران وبــــاب«، و»الــمــســاء يطير غــربــا

و»الخريف والشبابيك القديمة« )وهي قصة في ستة 
مشاهد: نعناع المصاطب، خمول متحرك، قال الحلم 
له، نزار وحده، شبابيك قديمة وآخر اللوحات(، وآخرها 
«. ويهدي الشاعر كتابه إلى 

ً
»دو: والبحر ينام أيــضــا

مدينته إربد.
غالف المجموعة القصصية

 بال غلو فكري
ً
 طالبيا

ً
 نقابيا

ً
الوقيان: عشت عمال

خالل حفل أقامته كلية اآلداب لتكريمه في »يوم األديب الكويتي«

ضمن فعالية »يوم األديب 
الكويتي«، احتفت كلية اآلداب 

بجامعة الكويت باألديب 
د. خليفة الوقيان، مشيرة إلى 
مكانته الثقافية وأهمية دوره 

األدبي الكبير.

نظمت اللجنة الثقافية في قسم 
اللغة العربية بكلية اآلداب جامعة 
الــكــويــت، حفال لتكريم األديــــب د. 
خليفة الــوقــيــان، ضمن احتفالية 
»يـــوم األديـــب الكويتي«، بحضور 
حشد كبير من األدباء والمثقفين، 
وأعضاء الهيئة التدريسية، وقام 
بإدارة الحفل مقرر اللجنة الثقافية 
فــي قــســم الــلــغــة الــعــربــيــة د. أحمد 

الفرج. 
وفي بداية الفعالية، قال الفرج 
إن »قــســم الــلــغــة الــعــربــيــة وآدابــهــا 
فــي كلية اآلداب جبل على تكريم 
القامات األدبية الكويتية الرفيعة 
مــنــذ تسعينيات الــقــرن الماضي 
عبر احتفالية يوم األديب الكويتي، 
حيث أقيمت االحتفالية األولى في 
نوفمبر 1998، ثــم استمر القسم 
بتكريم كوكبة من األدبــاء سنويا، 
ــام، حــتــى بــاتــت عــادة  عــامــا تــلــو عــ
مستحبة ال انــفــكــاك مــنــهــا إال ما 
ندر، ومن حسن الطالع، أننا نحتفل 
الــــيــــوم بــــأديــــب كــويــتــي بـــاهـــر في 
شعره، متفرد في علمه«، ليتطرق 
بعدئذ إلى نبذة من سيرته الذاتية.

قامات أدبية
ــائــــم  ــقــ ـــن جـــــانـــــبـــــه، أعـــــــــــرب الــ ــ مــ
بــــأعــــمــــال عـــمـــيـــد كـــلـــيـــة اآلداب د. 
عبدالهادي العجمي عن سعادته 
ــأن نستحضر فــي هـــذه الــعــادة  »بــ
المهمة احتفاء الكويت بالقامات 
األدبــــيــــة«، مــبــيــنــا أن الــمــؤســســات 
والمجتمعات جبلت دائــمــا على 
حــمــل هــاجــس الــنــمــوذج والــقــدوة 
والشخصية، وبال شك فإن االحتفاء 
بيوم األديب واختيار شخصية د. 
خليفة الوقيان بحد ذاتها جزء من 
متطلبات ورسالة كلية اآلداب، بل 

جامعة الكويت كلها.
وأكد العجمي أن خلق األجيال 
ال يعتمد إال عــلــى تــقــديــم نــمــاذج 
بالدرجة األولى، ثم بعد ذلك تأتي 
المعرفة، موضحا أن االحتفال بكل 
نجم من نجوم الثقافة واألدب في 
الكويت عــادة يجب أن تستمر في 
ظــل التحديات التي يعاني منها 
المجتمع، ليس الكويت فقط بل كل 

مجتمعات العالم. 
وأضاف: »اليوم في هذا الصرح 
نحتفى بالدكتور الوقيان ألنه الرمز 
ــرواد، ولسبب  لنموذج من جيل الـ
آخر يمس كلية اآلداب وقسم اللغة 
العربية ألن الدكتور هو أحد رموز 
هذا القسم، وهو نموذج لمساهمة 
جامعة الكويت، وقسم اللغة العربية 
وكلية اآلداب في تطوير وصناعة 

الوعي في الكويت«.

خطوة مهمة 
وأوضــح د. العجمي أن األديــب 
يــقــدم صــــورة مــن صـــور المعرفة، 
وصــــــورة مـــن صــــور الــتــعــامــل مع 
الــقــضــايــا الـــفـــكـــريـــة، والــتــحــديــات 
الــمــجــتــمــعــيــة، مـــعـــلـــقـــا: »ألديـــبـــنـــا 
مساهمات متعددة جعلته بحق 
يستحق هــذا التكريم«، ثــم أعطى 
د. العجمي نــمــاذج لمساهماته، 
ومنها مجموعة واسعة من األعمال 
العلمية، وأهمها كتابه »الثقافة في 
الكويت: بواكير وريــادات«، واصفا 
الكتاب بأنه خطوة مهمة في تاريخ 

الثقافة الكويت. 

من جانب آخر، قال د. العجمي: 
»أهــم ما نستحضره في تكريمنا 
ألدبــائــنــا نـــدرك أن التكريم ألديــب 
بهذا الحجم وهـــذه المكانة ليس 
إضـــافـــة لــــه، بـــل رســـالـــة لــنــا، وهـــذا 
الــمــعــطــى هـــو رســـالـــة لــكــل طــالــب، 
كل واحد منكم يستطيع أن يكون 
الــدكــتــور خليفة الــوقــيــان إذا بذل 
ــــرار  مـــا بــــذل هــــذا الــجــيــل مـــن اإلصـ
على العمل، من تقديم أدبه وفكره 
وعلمه ليبني هذا البلد ويؤسس 
مؤسسات، ويخدم مؤسسات قامت 
على جهوده ليس أقلها الحديث عن 
رابطة األدباء ودوره المهم في هذه 
المؤسسة التي رعت الثقافة واألدب 

في الكويت«.

صاحب الكلمات المعبرة
بــــدوره، ذكــر رئــيــس قسم اللغة 
العربية وآدابــهــا د. عبدالمحسن 
الطبطبائي: »اليوم نحتفي بأديب 
ــان الـــشـــاعـــر  ــســ ــو أبــــــو غــ ــ مـــمـــيـــز هـ
الـــدكـــتـــور خــلــيــفــة عــبــدالــلــه فـــارس 
الوقيان، صاحب الكلمات المعبرة، 
واإلشــراقــات المزهرة«، مضيفا أن 
»أديبنا اليوم هو شاعر من شعراء 

الكويت الكبار«.
وتطرق الطبطبائي إلى سيرته 
ومجموعة من إنجازاته التي أثرت 
الساحة األدبية والثقافية ليقول: 
»أديبنا الكريم، يسعد قسم اللغة 
العربية وآدابها بتكريمكم اليوم، 
كــمــا ســعــد بــتــكــريــم مــجــمــوعــة من 
ــم مـــن أدبــــــاء الــكــويــت  ــكـ ــاء دربـ ــقـ رفـ
فــي األعــــوام السابقة، وأشــكــر لكم 
مرافقتكم الكريمة على حضوركم 
لهذا التكريم، وأنــتــم أهــل التكريم 
والــتــقــديــر والــتــحــيــة. لــيــكــون هــذا 
اليوم ليس عنوان تقدير فحسب، 

بل عنوانات من الوفاء والصدق«.

مذاق خاص
من جهته، قال د. خليفة الوقيان: 
»بناتي، أبنائي، زميالتي زمالئي، 

سيداتي سادتي:
ى وبكم 

ّ
لكُم الحبَّ والوداد المصف

تزهر األماني َحْرفا
يا حماة الفصحى إذا أوسعوها 

ْسفا وَعْسفا
َ

في اعتالِل الزمان خ
)ان الثمانين وبلغتها )أنــا(/ قد 

احوجت سمعي إلى ترجمان(
واحوجت قلبي لفيض الحنان، 

وهئنذا أنعُم اليوم
بـــفـــيـــض حـــنـــانـــكـــم ومــحــبــتــكــم 

واشعر اني اعيش في حضن
دافــئ، وان سمعي ارتــد الي فلم 

اعد بحاجة الى ترجمان
وأضاف: »لكم أيها االحبة - بعد 
التحية - شكر ال تتسع له العبارة، 
ويـــمـــتـــد هـــــذا الـــشـــكـــر لــيــصــل الـــى 
زمـــيـــالت لــكــم وزمـــــالء ألـــحـــوا على 
تكريمي قبل سنوات خلت ضمن 
هذا البرنامج يوم األديب الكويتي، 
ومنهم من اعدوا بحوثا للمناسبة 
غــيــر أنـــي اعـــتـــذرت عــن عـــدم قبول 

التكريم ألسباب ال تخفى عليكم«.
وعن التكريم، ذكــر: »حين يأتي 
التكريم من جامعة الكويت - ممثلة 
بقسم اللغة العربية وآدابها فالبد 
أن يــكــون لــه مـــذاق خـــاص، ونكهة 
محببة، ففي هــذه الجامعة عشت 
وزميالتي وزمــالئــي أجمل األيــام، 
وأعذب الذكريات، وفيها اكتسبت 

ثروة نفيسة من المعارف والخبرات 
ــات، كـــمـــا عـــشـــت حقبة  ــ ــداقـ ــ ــــصـ والـ
ء  الــعــمــل الــنــقــابــي الــطــالبــي الــُمــَبــرَّ
من األمـــراض االجتماعية والغلو 
الفكري. كانت لغة الــحــوار بعيدة 
عــن الــتــوتــر والــتــجــريــح والتكفير 
والفجور في الخصومة، إذ كانت 
ثمة إيمان بــأن األرض تتسع لكل 
االجتهادات، )ولو شاء ربك لجعل 
ــنــــاس أمـــــة واحــــــــدة وال يـــزالـــون  الــ
مختلفين(، وسوف يبقون مختلفين 
ــة حين  والـــتـــطـــور ال يـــأتـــي ألي أمــ
يسودها فكر سكوني وإقصائي، 
يصادر االجتهادات ويغيب النقد، 

والنقد الذاتي«.
وتــابــع: »أيها األحــبــة. أسعدني 
الحظ وأبناء جيلي حين تتلمذنا 
على أعالم العصر في هذه الجامعة، 

وأحسب أنها حالة استثنائية أن 
يــقــدر لطلبة قــســم الــلــغــة العربية 
والـــــــــدراســـــــــات اإلســـــالمـــــيـــــة، عــلــى 
ســبــيــل الـــمـــثـــال، الــتــتــلــمــذ عــلــى يد 
األســاتــذة األجـــالء، شوقي ضيف، 
نــــازك الــمــالئــكــة، شــاكــر مصطفى، 
عبدالسالم هارون، محمد المدني، 
ــد الـــغـــنـــدور،  ــمـ ــكـــي، أحـ مـــحـــمـــود مـ
ــم عـــبـــدالـــرحـــمـــن، مــوســى  ــيــ ــراهــ إبــ
هــــنــــداوي، يــوســف خــلــيــف، جمال 
قاسم، محمد عبدالهادي أبوريدة، 
عبدالعزيز مطر... وغيرهم، فضال 
عن االختالط باألعالم المميزين في 

األقسام والكليات األخرى«.
واســـتـــطـــرد الـــوقـــيـــان مــتــحــدثــا: 
»أمـــا المناهج فــال يتسع المجال 
للحديث عــن ثــرائــهــا، السيما في 
مجال الدراسات اإلسالمية، إذ كان 

اســـم الــقــســم »قــســم الــلــغــة العربية 
ــيـــة«. وحتى  ــــات اإلســـالمـ ــــدراسـ والـ
ال نبخس الناس أشياءهم فالبد 
أن أشير إلى مصر العزيزة فضال 
كبيرا في السماح بإعارة كوكبة من 
علمائها الذين أسهموا في تأسيس 
جامعة الكويت، ومتابعة مسيرتها 
في مرحلة التأسيس بقيادة مدير 

الجامعة عبدالفتاح إسماعيل«.
ــذرة إن كــنــت  ــ ــ ــعـ ــ ــ وأضـــــــــــــاف: »مـ
ــــن حـــــــدود مـــنـــهـــج هـــذا  خــــرجــــت عـ
اللقاء، وأسلمت قيادي للتداعيات 

وااللتفات إلى زمن جميل مضى.
 لكم أيها األحبة، 

ً
وبــعــُد فشكرا

شكرا لكل مــن اقــتــرح تكريمي في 
مرحلة ســابــقــة، وشــكــرا لمن أعــاد 
اقـــتـــراح الــتــكــريــم فـــي يــــوم األديــــب 
 ،

ً
الكويتي، وشكرا لكل من أعد بحثا

أو شهادة أو كلمة أو تحمل مشقة 
حــضــور هـــذه المناسبة الثقافية 

االجتماعية الوجدانية«.

شاعر الكويت
أمـــا أســـتـــاذة األدب الخليجي 
ــورة  ــتــ ــيــــة، دكــ ــرة الــــعــــربــ ــ ــزيـ ــ ــجـ ــ والـ
نــوريــة الـــرومـــي، فــقــالــت »يحتفل 
قسم اللغة العربية اليوم كعادته 
 بأديب من أدباء الكويت، 

ً
سنويا

الذين أثروا الحركة األدبية فيها، 
ــيــــوم نــحــتــفــل بــتــكــريــم شــاعــر  والــ
الكويت الدكتور خليفة الوقيان، 
وهو غني عن التعريف، فالعارف 
ال يعرف صاحب دواوين مختلفة، 
ــة الـــشـــعـــريـــة عــلــى  ــركــ أثــــــــرى الــــحــ
مستوى الكويت والخليج العربي، 
ــة  ــركـ وهـــــــو رمـــــــز مـــــن رمـــــــــوز الـــحـ
الشعرية، وقد تنقل في محطات 
عديدة في دواوينه المختلفة، عّبر 
عــن قــلــق اإلنــســان وهــمــه، وبحث 
اإلنـــســـان عـــن الـــخـــالص مـــن هــذه 
الهموم في تيار رومانسي زاوج 
فيه بين الرومانسية والواقعية 

في ألفاظ عذبة وصور شعرية«.
وأكدت د. الرومي أنها ال يمكن 
أن توجز دور د. خليفة بالحركة 
الشعرية فــي دواويــنــه المختلفة 
في هذه العجالة، وختمت قولها 
فــــإذا كــــان الـــيـــوم تــكــريــم للشاعر 
الوقيان لتقول »فبرأيي هو الذي 
يــكــرم الـــيـــوم كــلــيــة اآلداب وقــســم 

اللغة العربية بحضوره إلينا«.

البناء الفكري
ــفــــاء  ــيــ وعـــــــــّبـــــــــرت دكـــــــــتـــــــــورة هــ
السنعوسي عن سعادتها قائلة 
 بالتكريم الشاعر 

ً
»ســعــيــدة جـــدا

ــيـــان وشـــهـــادتـــي به  خــلــيــفــة الـــوقـ
ــة، ألنـــــه ولـــــد خـــالـــتـــي«.  مــــجــــروحــ
واستذكرت د. السنعوسي بعض 
المواقف »منذ أن وعيت وأنا أدرك 
أن خليفة شاعر في بيتنا، وكانت 
تجمعنا الــرســائــل الكتابية قبل 
زمن السويشال ميديا والوتساب، 
فأتذكر أنه كان يترك رسائل عند 
خالتي فاطمة، وكان يبدأ مطلعها 
ابنتي العزيزة هيفاء، وكان يعرف 
أنــي أحــب األدب والــشــعــر، ولذلك 

اهتم أن يراسلني«. 
وذكــرت: تطورت هذه القضية 
ــــي شــعــر  حـــيـــن بــــــــدأت تـــتـــعـــمـــق فـ
الـــوقـــيـــان حــتــى وصــلــت أنــــه بعد 
ــن الـــبـــكـــالـــوريـــوس  ــ ــتـــهـــائـــهـــا مـ انـ
ــة  ــغــ ــلــ لــ لـــــيـــــســـــانـــــس آداب ا مــــــــن 
العربية أرادت أن تــقــوم برسالة 

الماجستير، وكانت عن الشاعر 
خـــلـــيـــفـــة الــــــوقــــــيــــــان، وأصــــــــــدرت 
كــتــابــا بــعــد انتهائها مــن رســالــة 
الماجستير، وكــان يحمل عنوان 
»شعر خليفة الوقيان بين الموقف 

الفكري والبناء الفني«.
 وختمت حديثها بالتعبير عن 
سعادتها بتكريم رمـــز مــن رمــوز 
ــارزة فـــي تــاريــخ  ــ األدب، وعـــالمـــة بـ

الكويت.
ووصــــــفــــــت دكـــــــتـــــــورة لــطــيــفــة 
التمار في حديثها دكتور خليفة 
الوقيان بأنه أحد رموز األدب في 
الــكــويــت، وقــالــت »يــســعــدنــا قسم 
اللغة العربية أن يكون اليوم هو 
تكريم الشاعر الفذ، الــذي يعتبر 
مــن أهـــم رمـــوز الــحــركــة الشعرية 
في الكويت وفي الخليج والوطن 
الــعــربــي، حــيــث تكلم عــن قضايا 
ــارع الــكــويــتــي  ــ ــشـ ــ ــثـــيـــرة تـــهـــم الـ كـ
واألمة العربية، وعرف عنه بشاعر 

القومية العربية«.

شاعر اإلنسانية والديموقراطية
بـــــدورهـــــا، عـــنـــونـــت د. ســعــاد 
ــــزي شــــهــــادتــــهــــا: »خـــلـــيـــفـــة  ــنـ ــ ــعـ ــ الـ
ــة  ــيـ ــانـ الــــــوقــــــيــــــان... شــــاعــــر اإلنـــسـ
والـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة« وقــــالــــت: »إن 
شاعرنا اليوم هو شاعر جمع في 
قصيدته جميع أطياف الحداثة 
واألصالة، التقليد والتجديد، هو 
أحد أبرز أعالم الحركة الشعرية 
في الكويت والخليج العربي، اسم 
يتردد لزمن إبداعي أصيل متفرد 
فـــي عــطــائــه اإلنــســانــي ومــتــمــايــز 
عــن األغــيــار ببصمته اإلنسانية 
العالية، وبحسه العروبي القوي، 
ووطنيته العالية، قصيدته عوالم 
إنسانية رحبة مليئة بالشغف، 
والحب، والصداقة والوفاء، وأبوة 
تحاور الطفولة بدفقات شاعرية 
حانية، وومضات تعليمية ثاقبة، 
همه هم إنساني موضوعي خرج 
ــر الـــذاتـــيـــة إلــى  مـــن نـــطـــاق الــــدوائــ
حدود العالمية، يشدو لإلنسانية 
ــي الــبــصــيــرة،  ــ فــتــتــحــرك هــمــم أولـ
قصائده تحدثك عن إرث تاريخي 
مشترك، يقاربه من زاويــة ورؤى 
تخص شــاعــرنــا وحـــده، تتقاطع 
مــع األغــيــار وال تتشابه أو تكرر 
نــفــســهــا... تــقــرأ لــه فتحس بــروح 
شعراء التجديد العرب من أمثال 

السياب والبياتي وغيرهم«.
وتابعت: »أفق حداثية وقصيدة 
تنشد الــمــوســيــقــى الــداخــلــيــة في 
عــوالــمــهــا األكــثــر حــركــة، وأخـــرى 
تأتيك شامخة شموخ القصائد 
الــــعــــمــــوديــــة... رؤاه رؤى مــثــقــف 
أصــيــل، نــهــم فــي مــنــابــع المعرفة 
التي تتجلى منثورة في النص، 
وإن صــمــت فــفــي صــمــتــه حكمة 

وترفع الحكماء عن الجهالء«.
وتــضــمــنــت االحــتــفــالــيــة ورقـــة 
بحثية قدمتها طالبة الدراسات 
الـــعـــلـــيـــا الــــهــــنــــوف الــــعــــنــــزي عــن 
 
ً
ــه؛ فــيــمــا ألــقــى أيــضــا الــمــحــتــفــى بـ
ع وفاطمة القالف من  نواف الربيِّ
طــالب الـــدراســـات العليا قصائد 
للشاعر الوقيان، كما عــرض في 
التكريم فيلم عن رسالة الوقيان 
اإلنسانية عبر نصوصه الشعرية.

جانب من الحضور  في التكريم
ً
الراحل أحمد الخطيب كان حاضرا

خليفة الوقيان  بحضور الطبطبائي والعجمي
ً
الوقيان مكرما

نورية الرومي هيفاء السنعوسي
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األسد يرحب بأي موقف إيجابي من الدول العربية
 لألزمة السورية • الجيش األميركي ُيسقط »درون« إيرانية

ً
 سياسيا

ً
• الصفدي يبحث في دمشق حال

قام وزير الخارجية األردني 
بزيارة حملت رسالة إنسانية 
وأخرى سياسية إلى دمشق 

حيث التقى الرئيس السوري 
بشار األسد إلظهار التضامن 
بعد كارثة الزلزال المدمر الذي 

ضرب طرفي الحدود التركية 
- السورية، في حين أسقط 
الجيش األميركي »درون« 

إيرانية كانت تحلق فوق قاعدة 
أميركية بشمال غربي سورية.

فــي واحـــدة مــن أبــرز المفاعيل 
السياسية للزلزال المدمر الــذي 
ضــــرب طـــرفـــي الــــحــــدود الــتــركــيــة 
ــام وأوقـــع  - الــســوريــة مــنــذ 10 أيــ
عــشــرات آالف القتلى والــجــرحــى 
وشــرد مئات اآلالف في البلدين، 
ــر الــخــارجــيــة األردنـــي  أجـــرى وزيـ
نـــــائـــــب رئـــــيـــــس الــــــــــــــــوزراء أيـــمـــن 
ــــى من  ــارة هـــي األولـ ــ الــصــفــدي زيـ
نوعها لمسؤول حكومي أردنــي 
إلــــى دمــشــق مــنــذ انـــــدالع الــحــرب 
األهلية عام 2011، والتقى الرئيس 
بشار األسد للتعبير عن التضامن 
مع البلد العربي المتاخم للمملكة 

الهاشمية.
ــه  ــارتــ ــدي، أن زيــ ــفــ وأكـــــــد الــــصــ
إلـــى دمــشــق كــانــت محطة لبحث 
الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة بــيــن األردن 
ــود  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ وســــــــــوريــــــــــة وبـــــــحـــــــث الـ
المبذولة للتوصل لحل سياسي 
ــة  ــارثــ ــهــــي كــ ــنــ يـــنـــهـــي األزمـــــــــــة ويــ
الــزلــزال، و»يحفظ وحــدة سورية 
وتــمــاســكــهــا وســيــادتــهــا ويــعــيــد 
لها أمنها واستقرارها ودورها«.

وقال الصفدي، في تصريحات 
لقناة »المملكة« األردنية نشرتها 
عــلــى مــوقــعــهــا اإللــكــتــرونــي، إنــه 
بحث خال زيارته دمشق ولقائه 
األســد ووزيـــر خارجيته فيصل 
ــــداد، الــــجــــهــــود الـــمـــبـــذولـــة  ــقـ ــ ــمـ ــ الـ
لــتــهــيــئــة الـــظـــروف الـــتـــي تسمح 
ــالــــعــــودة الـــطـــوعـــيـــة لــاجــئــيــن  بــ
ويــخــلــص ســـوريـــة مـــن اإلرهــــاب 
 عــلــيــنــا 

ً
ــرا ــ ــطــ ــ ــل خــ ــكــ ــشــ الـــــــــذي »يــ

.»
ً
جميعا

وتــابــع الــصــفــدي: »نــحــن اآلن 
في لحظة إنسانية صعبة، وهي 
لحظة إنسانية يعاني األشقاء 
من الشعب السوري الشقيق من 

نتائجها الكارثية«.
وأضــــاف »رســالــتــنــا واضــحــة 
أنـــنـــا نــقــف إلــــى جـــانـــب الــشــعــب 
الــســوري الشقيق فــي تقديم كل 
مـــا نستطيعه فـــي تـــجـــاوز هــذه 
األزمة ونأمل أن القادم سيشهد 
ــام الــمــقــبــلــة، وســتــشــهــد  ــ فـــي األيــ
المزيد من المساعدات التي أمر 
الملك عبدالله الثاني بإرسالها«.

وعقب اللقاء قال الصفدي في 
لقاء مشترك مع نظيره السوري 
ــه يـــأمـــل أن  ــداد، إنــ ــقـ ــمـ فــيــصــل الـ
ــه لــلــرئــيــس األســـد  ــارتـ تــكــون زيـ
»محطة للتوصل إلى حل لألزمة 

السورية«.
وكــرر الوزير األردنــي القول: 

»نحن في لحظة إنسانية يعاني 
فيها الشعب السوري ورسالتنا 
 أن 

ً
الوقوف إلى جانبه«، مؤكدا

 من 
ً
األيام المقبلة ستشهد مزيدا

المساعدات األردنية إلى سورية.
وشدد على أن عمان حريصة 
بــقــيــادة الــمــلــك عــبــدالــلــه الثاني 
على تقديم كل المساعدات إلى 
دمشق والوقوف معها في هذا 

المصاب الجلل.
من ناحيته، رّحب األسد خال 
ــــأي »مــــوقــــف إيـــجـــابـــي«  الـــلـــقـــاء بـ
يصدر من الــدول العربية. وقال 
األســـد، وفــق مــا نقلت حسابات 
الــرئــاســة، إن »الــشــعــب الــســوري 
يــرحــب ويــتــفــاعــل مــع أي موقف 
 من 

ً
إيــجــابــي تــجــاهــه خــصــوصــا

 على 
ً
األشـــقـــاء الــــعــــرب«، مـــشـــددا

»أهــمــيــة الــتــعــاون الــثــنــائــي بين 
سورية واألردن«.من جهته، أعرب 
الوزير السوري عن تقدير باده 
 لـــزيـــارة الــصــفــدي »ألنــهــا 

ً
عــالــيــا

تــأتــي فــي الــوقــت المناسب بعد 
الزلزال« الذي ضرب عدة مناطق، 
تـــخـــضـــع بــعــضــهــا لــلــمــعــارضــة 
الـــمـــســـلـــحـــة، مـــحـــافـــظـــات بــيــنــهــا 
إدلب وحماة والحلب والاذقية. 
ووصف المقداد كلمات التعزية 

الـــتـــي وجـــهـــهـــا الـــمـــلـــك عــبــدالــلــه 
إلــى األســد بأنها »بلسم لجراح 
 أن الــزيــارة 

ً
السوريين«، معتبرا

»تـــــرجـــــمـــــت عــــــواطــــــف الــــقــــيــــادة 
األردنـــــــيـــــــة والــــشــــعــــب األردنـــــــــي 
 في أنفس 

ً
 خاصا

ً
وأحــدثــت أثــرا

 .»
ً
كــل الــســوريــيــن قــيــادة وشــعــبــا

ــابــــع: »نـــقـــول إنـــنـــا ال نتمنى  وتــ
للشعب األردني إال كل السعادة 
والـــرفـــاه وأال يــمــروا بــمــثــل هــذه 
الـــــــكـــــــوارث ألن آالمـــــنـــــا واحـــــــدة 
ومـــشـــاعـــرنـــا واحــــــدة وأفـــراحـــنـــا 

واحدة«.
، غــــــــــادر الــــصــــفــــدي 

ً
والحــــــــقــــــــا

ــازي  ــعـ ــا لـــنـــقـــل تـ ــيـ ــركـ بــــاتــــجــــاه تـ
عمان إلــى المسؤوليين األتــراك 
ومـــتـــابـــعـــة الــــمــــســــاعــــدات الـــتـــي 
ــة  ــ ــاثـ ــ ــة إلغـ ــكــ ــلــ ــمــ ــمــ ــا الــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ أرسـ

المنكوبين.
ــــت ســـــابـــــق، أعـــلـــنـــت  ــ ــي وقـ ــ ــ وفـ
ــال  ــ ــ ــة إرسـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــة األردنـ ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
طـــــــائـــــــرتـــــــي مــــــــســــــــاعــــــــدات إلــــــى 
ــة، مـــشـــيـــرة إلـــى  ــ ــوريـ ــ تـــركـــيـــا وسـ
أن الــــمــــســــاعــــدات مـــســـتـــمـــرة فــي 
الوصول إلى سورية عبر الطرق 

البرية.
وزيــــارة الــصــفــدي هــي أحــدث 
حــلــقــة مــن الــتــقــارب بــيــن دمشق 

والعواصم العربية التي بادرت 
إلى تجاوز العقوبات السياسية 
المفروضة عليها بهدف إغاثة 
منكوبي الـــزلـــزال الـــذي يوصف 
بـــأنـــه تــســبــب بــأكــبــر كـــارثـــة في 
المنطقة منذ 100 عـــام. وتمثل 
 باتجاه 

ً
الخطوة األردنــيــة دفعا

استئناف التعاون على مختلف 
المسارات في ظل تعاون تجاري 
مــحــدود وتنسيق أمني لضبط 
الــــحــــدود بــيــن الـــبـــلـــد، بــوســاطــة 
ــة، بـــهـــدف مــنــع عــمــلــيــات  ــيــ روســ
ــان فــصــائــل  ــمــ ــريـــب تـــتـــهـــم عــ ــهـ تـ
مــوالــيــة إليـــــران بـــالـــتـــورط فيها 
بهدف زعزعة استقرار المملكة. 

مساعدات عربية

في هذه األثناء، وجه الرئيس 
اإلمـــــاراتـــــي مــحــمــد بــــن زايــــــد آل 
نــهــيــان، بــتــقــديــم مــبــلــغ إضــافــي 
بقيمة 50 مليون دوالر إلغاثة 
الـــمـــتـــضـــرريـــن مــــن الـــــزلـــــزال فــي 
ــلـــت طـــائـــرة  ســــوريــــة، فــيــمــا وصـ
إغاثية سعودية على متنها 35 
 مــن الــمــســاعــدات إلــى مطار 

ً
طــنــا

حــلــب وأخــــرى إلـــى مــطــار غــازي 
 
ً
ــلـــى مــتــنــهــا 90 طــنــا ــتـــاب عـ ــنـ عـ

مــن الــســال الــغــذائــيــة، والــمــواد 
الــطــبــيــة ضــمــن الــجــســر اإلغــاثــي 
الذي يسّيره مركز الملك سلمان 
لمساعدة متضرري الزلزال في 

البلدين.

إسقاط مسيرة

إلى ذلك، أكد الجيش األميركي، 
أمـــــس، أنــــه أســـقـــط طـــائـــرة بـــدون 
ــة الــــصــــنــــع كـــانـــت  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ طــــيــــار إيـ
 
ً
تحلق فــوق قــاعــدة تضم جــنــودا

أميركيين في شمال شرق سورية 
أمس األول. 

وقــــــالــــــت الـــــقـــــيـــــادة الــــوســــطــــى 
ــة عــــبــــر »تـــــويـــــتـــــر« إن  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ األمـ
الــطــائــرة الــمــســيــرة كــانــت تــحــاول 
إجــراء استطاع لقاعدة دوريــات 
فــي المنطقة الــتــي يــوجــد بها ما 
يـــقـــرب مـــن 900 جـــنـــدي أمــيــركــي 
يعملون إلى جانب قوات »سورية 
الديمقراطية« التي يقودها األكراد.
ــة  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ولـــــــــــــم تــــــعــــــلــــــن أي جـ
مسؤوليتها عن تحليق الطائرة 
المسيرة »الـــدرون«، لكن القواعد 
ــوات األمــيــركــيــة  ــقــ ــأوي الــ ــ ــتـــي تــ الـ
تــتــعــرض مــن حــيــن آلخـــر إلطــاق 
ــخ أو هـــجـــمـــات بــقــذائــف  ــواريــ صــ

الهاون، حيث تتمركز ميليشيات 
ــن إيـــــــران فــــي أمـــاكـــن  ــة مــ مـــدعـــومـ
قــريــبــة، وكــذلــك الــخــايــا النائمة 
ــِزم في  لتنظيم »داعـــــش« الـــذي ُهــ

سورية في مارس 2019.

استغالل »داعش«

من جانب آخر، أعلن »المرصد 
الــــســــوري« الـــمـــعـــارض، أمــــس، أن 
 ،

ً
تنظيم »داعش« أعدم 12 مختطفا

وعنصرا من قوات الحكومة، فيما 
ال يزال مصير 63 آخرين مجهواًل، 

في بادية تدمر.
وقال المرصد، إن هؤالء »جرى 
اختطافهم أثناء جمع الفقع في 
بادية تدمر ضمن بادية حمص 
الشرقية ومضى على اختطافهم 

نحو 5 أيام«.
وأضـــــــــــــاف أن الـــمـــخـــتـــطـــفـــيـــن 
»بــــيــــنــــهــــم امـــــــــــــرأة وغـــالـــبـــيـــتـــهـــم 
العظمى من عمال جمع الفقع، إذ 
كــانــوا يقومون بعمليات الجمع 
والبحث«. ولفت إلى أن »ذلك يأتي 
في ظل استغال خايا التنظيم 
انشغال المجتمع الدولي والعالم 
بكارثة الزلزال المدمر الذي ضرب 

سورية وتركيا«.

 بالصفدي في دمشق أمس )أ ف ب(
ً
األسد مجتمعا

مصر: ترقب لمسار االنفتاح السياسي بعد إطالق سراح جنينة
مها عبدالناصر لـ ةديرجلا●: نحتاج إلى المزيد من اإلجراءات لتخفيف االحتقان

• القاهرة - حسن حافظ
حالة من الترقب الممزوج باألمل تعيشها مختلف القوى 
السياسية في مصر، مع توالي رسائل من إدارة الرئيس 
عبدالفتاح السيسي، رأى فيها البعض إشارة عن انفراجة 
سياسية فــي الــبــاد تسمح بهامش أكبر مــن حرية الــرأي 
 بعد إطـــاق ســـراح الرئيس السابق 

ً
والتعبير، خصوصا

للجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، أمس 
األول، بعد أيام من إطاق سراح رجال األعمال صفوان ثابت 
وابنه سيف، والسماح بعودة المهندس المعارض ممدوح 

حمزة بعد 3 سنوات قضاها خارج الباد.
وعــــزز مــن مــنــاخ االنــفــراجــة الــســيــاســيــة خــــروج مــمــدوح 
حمزة في فيديو بثه عبر حساباته على مواقع التواصل 
 فور وصوله إلى القاهرة: »بعد دخولي 

ً
االجتماعي، قائا

المطار لــواء استقبلني، وقــال لــي: مصر ترحب بــأوالدهــا 
المخلصين، وفاتحة دراعاتها ليعودوا لبلدهم وتستفيد 
 ،

ً
 جـــدا

ً
مــنــهــم«، وتــابــع حــمــزة: »مـــا حـــدث يجعلني مــتــفــائــا

 أن هناك انفراجة وبالتأكيد لن 
ً
وما فهمته وأسعدني جدا

تقتصر علّي«.
وبــــالــــتــــوازي مـــع عــمــل لــجــنــة الــعــفــو الـــرئـــاســـي إلطـــاق 
 على ذمة قضايا 

ً
دفعات جديدة من المحبوسين احتياطيا

سياسية، تم اإلفــراج عن المستشار جنينة مساء الثاثاء، 
بعد قضاء عقوبته كاملة )الحبس 5 ســنــوات(، في قضية 
اإلساءة لمؤسسات الدولة وإذاعة أخبار كاذبة، عندما أدلى 
بتصريحات وقــت أن كــان مدير حملة المرشح المحتمل 
لانتخابات الرئاسية، رئيس أركان الجيش السابق، سامي 

عنان، والذي اعتزم الترشح أمام السيسي في 2018.
اإلشارات التي بعثت بها السلطة المصرية، كانت محل 

ترحيب حذر، إذ رحب بها أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
القاهرة، حسن نافعة، الذي كتب عبر حسابه الشخصي على 
 عــودة الدكتور ممدوح حمزة إلى 

ً
»تويتر«: »أسعدني جــدا

أرض الوطن. نرجو أن تكتمل هذه الخطوة المهمة بعودة 
ــراج عــن كــل المعتقلين  كــل المخلصين مــن المنافي، واإلفــ
، والسماح لكل الممنوعين من السفر واإلفراج عن كل 

ً
ظلما

 لفتح صفحة جديدة 
ً
المتحفظ على أموالهم، آن األوان فعا

في كتاب الوطن«.
، وصــفــت عــضــوة مجلس الــنــواب عــن الــحــزب 

ً
بــرلــمــانــيــا

المصري الديمقراطي، مها عبدالناصر، ما جرى في اآلونة 
«، وتابعت لـ »الجريدة«: 

ً
األخيرة بـ »اإلشـــارات الجيدة جــدا

»ترجح هذه الخطوات أن الدولة جادة في تحقيق انفراجة 
حقيقية في الفترة المقبلة. نتمنى المزيد من هذه الخطوات، 
بإطاق سراح أسماء التزال موجودة في السجون، وأن تفتح 

الــدولــة أذرعــهــا أكــثــر لكل المخلصين ولــكــل مــن يــرغــب في 
العودة إلى مصر، ليساعدوا في أي إصاح ممكن«.

وأشــارت النائبة إلى أننا نحتاج إلى تخفيف الكثير من 
األمــور على المواطنين في ظل األزمــة االقتصادية الحالية، 
وتابعت: »مطلب تخفيف الكثير من األمــور، ونسهل الدنيا 
على الــنــاس، ونشعرهم أنهم شركاء في اتخاذ الــقــرار، بما 
ينعكس بشكل إيجابي على المشهد السياسي المصري كله«.

في األثناء، وفي مؤشر على بدء استجابة الحكومة لمطالب 
المصريين بالخارج، أعلنت الحكومة مساء أمس األول، مد 
العمل بقانون التيسيرات للمصريين في الخارج بخصوص 
مبادرة استيراد السيارات دون دفع جمارك، وجاء مد العمل 
بالقانون بناء على تعديل تقدمه به النائب هشام هال، بهدف 
 
ً
إعطاء الفرصة والتيسيرات للمصريين بالخارج، خصوصا

بعد ضعف اإلقبال في الفترة السابقة.

قال وزير الدفاع األميركي، لويد 
اوســتــن، إن السلطات األميركية 
لــم ترصد تحليق أجــســام غريبة 
فـــي األجــــــواء األمــيــركــيــة فـــي آخــر 
48 ســاعــة، فــي حين قــال الناطق 
بــــاســــم مـــجـــلـــس األمــــــــن الـــقـــومـــي 
األميركي جون كيربي أن 3 أجسام 
طــائــرة لــم يتم تحديد طبيعتها 
وتــم إسقاطها منذ يــوم الجمعة 
 
ً
ــا ــراضـ الـــمـــاضـــي كـــانـــت تـــخـــدم أغـ

ــة، ولـــــــم تــــكــــن تــســتــخــدم  ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ تـ
 يساعد 

ً
للتجسس، وهو حكم ربما

في تخفيف التوتر بشأن المنطاد 
ق فوق األراضي 

ّ
الصيني الذي حل

األميركية قبل أن يتم إسقاطه.
ــــزة  ــهـ ــ وقـــــــــــال كـــــيـــــربـــــي، إن أجـ
االستخبارات تعتقد أن األجسام 
عـــلـــى عـــكـــس الـــمـــنـــطـــاد الــعــمــاق 
الـــذي تــم إســقــاطــه يــوم 4 فبراير، 
»ربـــــمـــــا تــــكــــون مــــجــــرد مــنــاطــيــد 
ــبــــطــــة بـــــغـــــرض تــــــجــــــاري أو  مــــرتــ
ــاف: »ال  ــ ــار«. وأضــ ــ غـــرض غــيــر ضـ

 يــشــيــر اآلن إلـــــى أن 
ً
نـــــرى شـــيـــئـــا

هـــذه األجـــســـام جـــزء مـــن بــرنــامــج 
ــة  مـــنـــاطـــيـــد الـــتـــجـــســـس الـــخـــاصـ
بجمهورية الصين الشعبية أو 
جمع معلومات استخباراتية ضد 

الواليات المتحدة من أي نوع«.
ويــهــدئ هــذا الــقــرار المخاوف 
مــن أن تــكــون الـــواليـــات المتحدة 
أصبحت عرضة لبرنامج مراقبة 
ــاق تـــابـــع  ــطــ ــنــ مـــكـــثـــف وواســـــــــع الــ
ــد ثــــارت  ــ ــنـــي. وقــ ــيـ لــلــجــيــش الـــصـ
هــــذه الـــمـــخـــاوف بــســبــب إســقــاط 
ثاثة أجسام فــوق أالسكا وكندا 
ــــن يـــوم   مـ

ً
ــارا ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ومـــيـــشـــيـــغـــان اعـ

 
ً
الــــجــــمــــعــــة ووضــــــعــــــت ضــــغــــوطــــا
ــــى إدارة بـــــــايـــــــدن لـــتـــفـــســـيـــر  ــلـ ــ عـ
طبيعة المناطيد عالية االرتفاع 
وأصولها، وما إذا كانت قد شكلت 

تهديدات لألمن القومي.
إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية 
الــصــيــنــيــة، فــي مــؤتــمــر صحافي، 
أمــس، إن بكين ستتخذ إجــراءات 

مضادة ضد الكيانات األميركية 
التي تقوض السيادة الصينية.

وقــــال الــمــتــحــدث بــاســم وزارة 
ــغ ون  ـــ الـــخـــارجـــيـــة الــصــيــنــيــة وانـ
بين إن الواليات المتحدة أساءت 
اســتــخــدام الــقــوة، وبالغت فــي رد 
الـــفـــعـــل، وصــــعــــدت الـــمـــوقـــف فــي 
إســـقـــاطـــهـــا لــلــمــنــطــاد الــصــيــنــي، 
و»استخدمت ذلــك ذريعة لفرض 
عقوبات على شركات ومؤسسات 

صينية بشكل غير قانوني«. 
ــيــــس  ــرئــ وأضــــــــافــــــــت إدارة الــ
األميركي، جو بايدن، ستة كيانات 
صينية مرتبطة ببرنامج منطاد 
المراقبة الصيني المشتبه به إلى 
قائمة سوداء خاصة بالصادرات.

وقال المتحدث باسم الخارجية 
الــصــيــنــيــة إن مــنــاطــيــد أمــيــركــيــة 
انطلقت مــن األراضــــي األميركية 
وحلقت فوق التبت وشينجيانغ 

منذ مايو العام الماضي.
وأضــــاف أن واشــنــطــن أرســلــت 

« لجمع معلومات 
ً
»طائرات وسفنا

 أنــه جرى 
ً
بشأن الصين، مضيفا

تسجيل 64 من مثل تلك الطلعات 
الـــعـــام الــحــالــي فـــي بــحــر الــصــيــن 

الجنوبي.

في سياق متصل، قال متحدث 
باسم الحكومة اليابانية أمس، 
إن الـــيـــابـــان أبــلــغــت الــصــيــن أن 
انتهاك مجالها الجوي بمناطيد 
مراقبة مسيرة أمــر غير مقبول 

على اإلطـــاق. وقــال كبير أمناء 
مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء، هــــيــــروكــــازو 
ماتسونو، للصحافيين إنه بعد 
إجـــــراء الــمــزيــد مـــن التحقيقات 
ــى شـــكـــل  ــ ــلـ ــ حـــــــــول األجــــــــســــــــام عـ

ــــدت فــي  ــــوهـ ــتــــي شـ بــــالــــونــــات الــ
الـــمـــجـــال الـــجـــوي الـــيـــابـــانـــي في 
السابق، يشتبه بشدة في أنها 
كانت مناطيد مسيرة قادمة من 

الصين.

 
ً
سعّيد: الموقوفون أخيرا
متآمرون على أمن الدولة

في أول تعليق له على موجة 
التوقيفات األخيرة التي 

 من الشخصيات 
ً
طالت عددا

البارزة المرتبطة بالمعارضة 
وحزب »النهضة« إلى جانب 
رئيس محطة »موزاييك إف 
إم«، قال الرئيس التونسي 
قيس سعّيد، إن »اإليقافات 

 
ً
األخيرة أظهرت أن عددا

من المجرمين المتورطين 
في التآمر على أمن الدولة 

الداخلي والخارجي هم 
وراء أزمات بتوزيع المواد 
الغذائية ورفع أسعارها«. 

ودعا من وصفهم بالقضاة 
الشرفاء إلى اتخاذ القرارات 

المناسبة ضد »الخونة 
الذين يسعون لتأجيج األزمة 

االجتماعية«.

ًفريق قرصنة إسرائيلي 
ل بأكثر من 30 انتخابا

ّ
تدخ

كشف تحقيق استقصائي، 
أجراه االتحاد الدولي 

للمحققين الصحافيين، 
حديثا، عن فريق من 

المتعاقدين اإلسرائيليين 
الذين قالوا إنهم تدخلوا 

في أكثر من 30 عملية 
انتخابية في جميع أنحاء 

العالم، وتاعبوا بنتائجها، 
باستخدام القرصنة 

والتخريب ونشر المعلومات 
المضللة على وسائل 
التواصل االجتماعي. 

وقالت صحيفة الغارديان 
البريطانية إن الفريق الذي 

يستخدم االسم الرمزي »فريق 
خورخي« يديره تال حنان، 

وهو عنصر سابق في القوات 
الخاصة اإلسرائيلية، يبلغ 

 
ً
، ويعمل مستقا

ً
50 عاما

تحت االسم المستعار 
»خورخي«.

وأخبر حنان الصحافيين 
المتخفين بأنه قدم خدماته، 

التي يصفها آخرون بـ 
»العمليات السوداء«، لوكاالت 

استخبارات وحمات 
انتخابية سياسية وشركات 

خاصة، كلها استعانت به 
.
ً
للتاعب بالرأي العام سرا

وشملت قائمة عمائه زبائن 
من جميع أنحاء إفريقيا 

وأميركا الجنوبية والوسطى 
والواليات المتحدة وأوروبا. 

وإحدى خدمات »فريق 
خورخي« الرئيسية هي حزمة 
 Advanced برامج متطورة أو

 ،Impact Media Solutions
والتي ترتبط بجيش ضخم 
من آالف الملفات الشخصية 

المزيفة على مواقع التواصل 
االجتماعي.

اسكتلندا: استقالة مفاجئة 
لرئيسة الوزراء ستورجن

 من 
ّ

رغم استبعادها قبل أقل
شهر القيام بهذه الخطوة، 

أعلنت رئيسة الوزراء 
االسكتلندية االستقالية 

 ،)
ً
نيكوال ستورجن )52 عاما

أمس، استقالتها بشكل 
مفاجئ من منصبها بعد 
ثماني سنوات من شغله، 

مضيفة أنها ستواصل 
ممارسة صاحياتها ريثما 

يختار الحزب الوطني 
اإلسكتلندي خليفة لها.
وفي إعان صادم، قالت 
رئيسة الحزب الوطني 

اإلسكتلندي التي كافحت 
من أجل استفتاء جديد 

على االستقال وهي 
صاحبة أطول مدة في 

رئاسة الوزراء كما أنها 
أول امرأة تتولى المنصب، 

في مؤتمر صحافي في 
إدنبره، إنها تعتقد بأنه 

الوقت المناسب للتنحي 
 
ً
بعد أن واجهت ضغوطا

متزايدة بشأن تكتيكاتها 
من أجل االستقال وحقوق 

.
ً
المتحولين جنسيا

واشنطن تتراجع في قضية »األجسام الطائرة«واشنطن تتراجع في قضية »األجسام الطائرة«

»داعش« يعدم
ً
12 مختطفا
بينهم امرأة

في بادية الشام

معدات عسكرية أميركية في مرفأ بريمرهايفن في ألمانيا بطريقها إلى أوكرانيا

https://www.aljarida.com/article/14760
https://www.aljarida.com/article/14754
https://www.aljarida.com/article/14775
https://www.aljarida.com/article/14769
https://www.aljarida.com/article/14767
https://www.aljarida.com/article/14693


بعد استقالة اليوسف... الصورة 
ضبابية في السالمية

ســادت صــورة ضبابية فــي السالمية، بعد 
ــام كــاظــمــة 1 - 3، في  ــ خـــســـارة فـــريـــق الـــقـــدم أمـ
الــمــبــاراة الــتــي جمعت بينهما فــي الجولة 14 
 
ً
مــن منافسات دوري زيــن الممتاز، خصوصا
أن الخسارة أخــذت الفريق للمركز الثامن في 

جدول الترتيب.
وأعلن رئيس نــادي السالمية الشيخ تركي 
اليوسف استقالته مــن منصبه، مقدما دعــوة 
ألعــضــاء مجلس اإلدارة، لعقد اجتماع طــارئ 
لقبول استقالته، واخــتــيــار الشخص األنسب 

للمرحلة المقبلة الستكمال الدورة الحالية.
وحتى يوم أمس لم تصل استقالة اليوسف 
إلــى هيئة الــريــاضــة، الجهة المعنية فــي مثل 
هذه الحاالت، خصوصا أن نائب رئيس النادي 
محمد البريكي، كان أعلن هو اآلخر منذ فترة 

رحيله عن مجلس اإلدارة.
ــة،  ــ وعــلــى مــســتــوى األجــهــزة الفنية واإلداريـ
داخل فرق النادي، أحدثت استقالة اليوسف هزة 

 أن الموسم يمر بأصعب 
ً
كبيرة، خصوصا

ــات  ــزامــ ــتــ ــل، وســــــط وجــــــــود الــ ــ ــراحـ ــ ــمـ ــ الـ
وارتباطات على جميع المستويات، 

السيما المالية.
وتخشى جماهير السالمية أن 

 
ً
تسبب استقالة اليوسف مزيدا

مـــن الـــتـــدهـــور، وســــط غــيــاب 
البديل القادر على انتشال 

الــــنــــادي مــــن الـــوضـــع 
القائم.

وقــال اليوسف، 
فــــــي بـــــيـــــان عــلــى 

مــوقــع الـــنـــادي: 
»أتـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــدم 

بالشكر على 
الفترة التي 
عملنا فيها 
 ،

ً
ســــــــــويــــــــــا

وأشهد الله أن الجميع عمل بكل إخالص وتفاٍن 
لــمــا فــيــه مــصــلــحــة هـــذا الـــصـــرح الــعــظــيــم الـــذي 
نفتخر باالنتماء إليه رغم الصعوبات التي ال 
 للنهوض 

ً
يعلمها أحد، ورغم محاولتنا جميعا

بهذا النادي العريق«.
وأضــــاف: »كــمــا أتــقــدم بالشكر الــجــزيــل إلــى 
جميع مكونات المنظومة الرياضية في النادي 
من محبين وداعمين وجماهير وكوادر وأجهزة 
فــنــيــة والعــبــيــن عــلــى الــفــتــرة الــمــاضــيــة وعــلــى 
الجهد المبذول خالل تلك الفترة، وانطالقا من 
إيماني العميق بــأن لكل منا دوره فــي خدمة 
النادي في وقت من األوقات أعلن اعتذاري عن 
االســتــمــرار فــي الــعــمــل فــي مــجــلــس اإلدارة في 
المرحلة الحالية رغــم أن المجلس فــي بداية 
ــر يــتــعــلــق بــقــنــاعــة شخصية  ــ مـــدتـــه ولـــكـــن األمـ
وموقف يجب على اإلنسان أن يتخذه لترسيخ 

قناعات معينة«.
وذكر أنه حتى ال ُيفهم كالمه بشكل خاطئ، 
ــه عــالقــة  ــالـــة لـــيـــس لــ ــقـ ــتـ فـــــإن قــــــرار االسـ
بنتيجة مباراة الفريق أمام كاظمة، 
الفتا إلى أن المقربين منه يعلمون 
ــبـــل هـــذه  ــذا الـــــقـــــرار قـ ــ ــه اتــــخــــذ هــ ــ انــ
 على تركيز 

ً
الــمــبــاراة ولكن حفاظا

الفريق واألداء، قرر تأجيل اإلعالن 
حتى نهاية المباراة.

ــه لــن  ــ ــدد الـــيـــوســـف عـــلـــى أنـ ــ وشــ
يتأخر عن خدمة النادي في 
أي وقـــت وأي مــكــان داخــل 
أو خـــــارج اإلدارة كــأحــد 
أبناء هذا النادي، مقدما 
اعتذاره عن اي تقصير 
ة أو إخــفــاق  أو إســــــاء
حــــدث خــــالل الــفــتــرة 

الماضية.
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أتمنى التوفيق فيهاأتمنى التوفيق فيها

البطولة الدولية الكبرى للرماية تنطلق الثالثاء
بمشاركة 400 رام ورامية من 40 دولة

ــلــــن رئــــيــــس نـــــــادي الـــرمـــايـــة  أعــ
الــــكــــويــــتــــي دعــــيــــج الـــعـــتـــيـــبـــي أن 
بطولة سمو أمــيــر الــبــالد الشيخ 
نــــواف األحــمــد الــدولــيــة السنوية 
الكبرى للرماية ستنطلق الثالثاء 
المقبل، بمشاركة نحو 400 رام 
ورامية وإداري من 40 دولة عربية 

وأجنبية.
ــــذي يـــرأس  وثــمــن الــعــتــيــبــي، الـ
الــلــجــنــة الــمــنــظــمــة لــلــبــطــولــة، في 
مــؤتــمــر صــحــافــي أمـــس األربــعــاء، 
الـــرعـــايـــة األبـــويـــة الــســامــيــة الــتــي 
ــايــــة  ــا ريـــــاضـــــة الــــرمــ ــهــ ــظـــى بــ تـــحـ
الـــكـــويـــتـــيـــة مــــن قـــبـــل ســـمـــو أمــيــر 
الــبــالد، إذ باتت من أهــم األحــداث 
الــريــاضــيــة الــدولــيــة الــتــي تحظى 

بمشاركة كبيرة.
وقال إن البطولة، التي ستستمر 
مــنــافــســاتــهــا حــتــى مــطــلــع مـــارس 
المقبل، ستتضمن إقامة مسابقات 
لرماية أسلحة الخرطوش )سكيت( 

و)تراب( للرجال والسيدات، مضيفا 
ــــذا الــتــجــمــع  ــه بـــالـــتـــزامـــن مـــع هـ ــ أنـ
الرياضي ستقام بطولة كأس آسيا 
للعبة بمشاركة 17 دولة آسيوية، 
وتشمل ذات المنافسات مع إضافة 

مسابقات لفئة الناشئين.
وأفــاد بــأن هــذا التجمع الكبير 
ألسرة الرماية الدولية واآلسيوية 
والعربية يشهد أيضا إقامة العديد 
من األنشطة المصاحبة، مثل عقد 
دورة تحكيمية متخصصة لحكام 
أسلحة الخرطوش وإقامة ورش 
ومعسكرات تدريبية للدول العربية 
واآلسيوية للرماة الواعدين ودورة 
خــاصــة فــي مــكــافــحــة المنشطات 

برياضة الرماية.
وأكـــد العتيبي اســتــعــداد رمــاة 
منتخب الكويت لخوض منافسات 
البطولة الــتــي ستقام فــي مجمع 
مــيــاديــن )الــشــيــخ صــبــاح األحــمــد 
ــبـــي لـــلـــرمـــايـــة(، إذ يــشــارك  األولـــمـ

بجميع الــرمــاة والــرامــيــات الذين 
حققوا الــرقــم التأهيلي المعتمد 

في البطولتين.
ــذه الــبــطــولــة  ــار إلــــى أن هــ ــ وأشــ
تعد محطة مهمة لــرمــاة الكويت 
لــالســتــعــداد لــلــبــطــوالت الــدولــيــة 
والقارية المقبلة المؤهلة لــدورة 
األلعاب األولمبية المقبلة )باريس 
2024(، مشيدا بدور الهيئة العامة 
لــلــريــاضــة ووزارات ومــؤســســات 

الدولة لدعمهم هذه البطولة.
من جانبه، أكد أمين سر النادي 

مدير البطولة عبيد العصيمي أنه 
تــم إعــــداد جميع مــيــاديــن الــنــادي 
لتكون جــاهــزة إلقــامــة منافسات 

البطولة.
وبــــيــــن الــعــصــيــمــي أن جــمــيــع 
ــات الـــــمـــــشـــــاركـــــة فـــي  ــبــ ــخــ ــتــ ــنــ ــمــ الــ
البطولتين تشارك بأبرز رماتها، 
نظرا ألهميتهما وقوتهما، متوقعا 
أن تحفل البطولتين بمنافسات 

قوية. 
)كونا(

العتيبي والعصيمي خالل المؤتمر

عقلة ينتقد الحكام ويصفهم عقلة ينتقد الحكام ويصفهم 
بـ »شلة« يرتكبون جريمةبـ »شلة« يرتكبون جريمة

انتقد نائب رئيس جهاز الكرة بنادي الكويت عادل 
عقلة أداء الحكم علي الحرز، والطاقم المساعد له، والذين 
أداروا مباراة األبيض والفحيحيل، في الجولة الـ14 من 

منافسات دوري »زين« الممتاز.
وكانت المباراة المذكورة انتهت بالتعادل اإليجابي 
بين الفريقين 3-3، ليرفع الكويت رصيده إلى 27 نقطة 

في صدارة الترتيب، مقابل 17 نقطة لفريق الفحيحيل.
ــام الـــفـــار، تــغــاضــوا عن  ــكـ ــال عــقــلــة إن الـــحـــرز، وحـ ــ وقـ
احتساب ركلة جــزاء مستحقة لألبيض، مشيرا إلــى أن 
حكم الفار عبدالله الكندري برر القرار بثبات »يد« الالعب.

وأضاف أن »شلة« من الحكام يرتكبون جريمة في حق 
األمانة التي يحملونها، مطالبا إياهم بمراجعة قراراتهم، 
خصوصا مــع وجـــود تقنية الــفــار، الــتــي تسمح بــإعــادة 

اللقطة أكثر من مرة.
ــتــــعــــادل أمــــام  ــــض الــتــقــلــيــل مــــن أهـــمـــيـــة نـــقـــطـــة الــ ــ ورفـ
الــفــحــيــحــيــل، مـــؤكـــدا أن األخـــيـــر قــــدم مــســتــوى الئــقــا في 
الــمــبــاراة، وأشــار إلــى أن فريقه تلقى 3 أهــداف من كرات 

ثابتة، وهو ما يجب االنتباه له مستقبال.

المقصيد وسابلون بحثا أكاديمية األزرق
اســـتـــعـــرض رئـــيـــس االتـــحـــاد 
الــكــويــتــي الــريــاضــي الــمــدرســي 
ــــي فـــيـــصـــل  ــالــ ــ ــعــ ــ والــــتــــعــــلــــيــــم الــ
المقصيد استراتيجية االتحاد 
2021 - 2026 مـــع الــمــســتــشــار 
ــتــــي  ــكــــويــ ــي لـــــالتـــــحـــــاد الــ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ الـ
لــكــرة الــقــدم الــمــحــاضــر الــدولــي 
البلجيكي ميشيل سابلون إلى 
جانب خطة االتحاد المدرسي 
الــخــاصــة بــكــرة الـــقـــدم وتنمية 

واكتشاف المواهب الرياضية 
مــــــن اجــــــــل دعــــــــم الـــمـــنـــتـــخـــبـــات 
الوطنية خــالل الــفــتــرة المقبلة 

في كل المراحل السنية.   
 جــــاء ذلــــك خــــالل االجــتــمــاع، 
ــد بــــمــــقــــر االتــــــحــــــاد  ــ ــقـ ــ الـــــــــــذي عـ
الــــمــــدرســــي بـــحـــضـــور الــــمــــدرب 
الوطني أنور بوطيبان مشرف 
ــز الــــتــــدريــــب حـــيـــث تــمــت  ــ ــراكـ ــ مـ
مناقشة آلية انطالق أكاديمية 

األزرق الــتــي ســتــقــام مـــن خــالل 
الشراكة بين االتحاد المدرسي 
واالتــحــاد الكويتي لــكــرة القدم 
وعـــدد مــن الــمــراكــز الــتــي سيتم 
افتتاحها خالل الفترة المقبلة، 
وتـــم خـــالل االجــتــمــاع مناقشة 
ــقـــدم لــلــمــدارس  ــرة الـ مـــشـــروع كــ
ــيــــقــــام تــــحــــت إشـــــــراف  الــــــــذي ســ
االتــــحــــاد الــــدولــــي لـــكـــرة الـــقـــدم 
الفيفا، بجانب مناقشة دوري 

ــدارس لـــجـــمـــيـــع الــــمــــراحــــل  ــ ــ ــمـ ــ ــ الـ
التعليمية والعمرية بدعم من 

االتحاد الكويتي لكرة القدم.
ومــن جانبه أعــلــن بوطيبان 
ــرف الــــــعــــــام لـــلـــمـــشـــروع  ــ ــشـ ــ ــمـ ــ الـ
جاهزية االتحاد المدرسي في 
تــنــفــيــذ اآللـــيـــة الــتــي تـــم االتــفــاق 
عليها، مما سيعود بالفائدة في 
تنمية المواهب ورفع المستوى 

الفني والبدني.

 تشارك اليوم في بطولة الشراع
ً
 11 منتخبا

تــنــطــلــق صـــبـــاح الـــيـــوم الــخــمــيــس بــطــولــة 
الكويت الدولية الثالثة عشرة للشراع التي 
تنظمها لجنة الــشــراع والتجديف والكاياك 
بوردنق في النادي البحري الرياضي الكويتي 
خالل الفترة من 15 إلى 18 الجاري، بمشاركة 
83 العــبــا والعـــبـــة يــمــثــلــون 11 منتخبا هي 
اإلمـــــارات والــبــحــريــن وقــطــر وعــمــان واألردن 
ومصر وتونس وإيطاليا وفرنسا وفنزويال 

إلى جانب منتخبنا الكويتي.
ــنـــة الـــمـــنـــظـــمـــة أحـــمـــد  ــلـــجـ وأكــــــــد رئــــيــــس الـ

الفيلكاوي حرص النادي على أن يتزامن موعد 
إقامة البطولة مع احتفاالت النادي بأعيادنا 
الوطنية، مشيرا إلى أن فعالياتها ستستهل 
بحفل االفتتاح الذي سيقام الساعة 10 صباحا 
في مقر اللجنة الكائن في شاطئ المسيلة - 
بجانب فندق الجميرا - يعقبه مباشرة بدء 
الــمــنــافــســات الــتــي تشتمل عــلــى صــنــف ليزر 
»إألكا« 4 وصنف االوبتمست، وتمتد حتى 4 
عصرا، بمتابعة فريق تحكيم دولي. وأضاف 
الفيلكاوي أن منافسات البطولة ستقام بشكل 

يومي من الساعة 10 صباحا حتى 4 عصرا، 
وسيقام الحفل الختامي الساعة 4 عصر يوم 
السبت، مشيرا إلــى أن المشاركة الخليجية 
العربية الدولية الواسعة تعكس مدى أهمية 

البطولة وما تحظى به من اهتمام كبير.

 في »المرشود« لقفز الحواجز
ً
 في »المرشود« لقفز الحواجز مشاركا
ً
9090 مشاركا

تنطلق اليوم )الخميس( منافسات النسخة التاسعة من بطولة 
»أطياب المرشود« للقفز على الحواجز التي ينظمها وليد المرشود 
في مركز الكويت للفروسية بمنطقة صبحان بمشاركة فرسان 
يمثلون جميع األندية المحلية، وتستمر منافساتها حتى مساء 

السبت بتتويج بطل الجائزة الكبرى.
وقال رئيس اللجنة المنظمة العليا مدير البطولة وليد المرشود: 
تشهد النسخة الحالية مــن البطولة مشاركة كبيرة مــن الفرسان 
والــفــارســات، وأصبحت البطولة ضمن رزنــامــة البطوالت السنوية 
التي تقام في الكويت، وأشاد بدعم القطاع الخاص للبطوالت المحلية 
األمر الذي شجع الفرسان على المنافسة بقوة لحصد المراكز األولى.
وأوضح أن بطولة المرشود مسابقة دولية من فئة النجمتين 
 وفارسة يمثلون 7 

ً
 وأكثر من 90 فارسا

ً
ويشارك بها 120 حصانا

دول هي الكويت وهنغاريا وألمانيا واألردن وايطاليا وأيرلندا 
وبلجيكا، وتبلغ مجموع جوائزها أكثر من 23 ألف دينار إضافة 

إلى جائزة سيارة للبطل.
ووجــه الــمــرشــود جزيل الشكر إلــى القائمين على إدارة مركز 
 في دعم هذه الرياضة 

ً
الكويت للفروسية الذين ال يدخرون جهدا

 بين الفئات العمرية 
ً
 خصوصا

ً
التي بــدأت فــي االنتشار سريعا

الصغيرة خالل السنوات األخيرة.
بـــدوره، أوضــح نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة 
الــفــارس مــرشــود الــمــرشــود أنـــه تــم رصـــد جــوائــز قيمة للفائزين 
بالمراكز األولــى باإلضافة إلــى جائزة السيارة التي تقدم لبطل 

الجائزة الكبرى.

األخضر عمق جراح »يد« السماوي
• محمد عبدالعزيز

عمق الفريق األول لكرة اليد 
بالنادي العربي جراح السالمية 
وألحق به الهزيمة الرابعة على 
الــتــوالــى بــنــتــيــجــة 24 - 23 في 
المباراة التى جمعت الفريقين 
أمس األول على صالة االتحاد 
بمجمع الشيخ سعد العبدالله، 
ــام مـــنـــافـــســـات الــجــولــة  ــتـ فــــي خـ
ــثــــالــــثــــة عــــشــــرة مـــــن الــــــــدوري  الــ
 
ً
الــمــمــتــاز والـــتـــي شــهــدت أيــضــا

فوز كاظمة على القرين بنتيجة 
.28 - 32

ورغم الخسارة، ظل السماوي 
ــفــــارق  ــــث بــ ــالـ ــ ــثـ ــ ــز الـ ــ ــركـ ــ ــمـ ــ فــــــي الـ
ــن الـــعـــربـــي الـــرابـــع  األهـــــــــداف عــ
والصليبيخات الخامس، ولكل 
ــــع كــاظــمــة  مــنــهــم 14 نــقــطــة ورفـ
رصيده إلى 10 نقاط في المركز 
الـــســـابـــع والـــقـــريـــن فــــي الــمــركــز 

العاشر واألخير بنقطتين.

وليد ومرشود المرشودجانب من لقاء العربي والسالمية )تصوير جورج رجي(

الكويت يعتذر عن 
»عربية أندية الطائرة«

اعـــتـــذر فـــريـــق الــكــويــت لــلــكــرة 
الـــــــطـــــــائـــــــرة رســـــمـــــيـــــا عــــــــن عـــــدم 
المشاركة في منافسات النسخة 
ــــم 41 مــــن الـــبـــطـــولـــة الــعــربــيــة  رقـ
لألندية الــرجــال، المقرر أن تبدأ 
في القاهرة 20 الجاري، وتستمر 
حــتــى 2 مــــارس الــمــقــبــل، بسبب 

إصابة عدد من العبي الفريق.
وبــذلــك سيكون فريق كاظمة 
ــد فــي  ــ ــيـ ــ ــــوحـ ــــت الـ ــويـ ــ ــكـ ــ مـــمـــثـــل الـ
الـــبـــطـــولـــة، والـــــــذي يــقــيــم حــالــيــا 
معسكر تدريب خارجيا للبطولة 

في البحرين.
وكـــــانـــــت الـــلـــجـــنـــة الــمــنــظــمــة 
للبطولة أجرت قرعتها، وأصدرت 
جــدول المباريات بوجود نادي 
ــــت، وجــــــــــاء ضــــمــــن فــــرق  ــويــ ــ ــكــ ــ الــ
الــمــجــمــوعــة الـــثـــانـــيـــة، لــكــن بعد 
اعتذاره عن عدم المشاركة سيتم 
تقليص فرق المجموعة الثانية 
إلى ثالثة فرق فقط، وهي الوكرة 
الــقــطــري وبــنــي يـــاس اإلمـــاراتـــي 

والسويحات الليبي.

تعاقد مجلس إدارة نادي النصر مع المدرب األردني 
جمال محمود لقيادة الفريق األول لكرة القدم 

بالنادي حتى انتهاء الموسم الحالي.
وكان مجلس اإلدارة قد أقال المدرب السابق 
د. محمد المشعان بعد الخسارة أمام القادسية 
في الجولة الرابعة عشرة من منافسات دوري زين 

الممتاز لكرة القدم.
ويمتلك محمود سيرة ذاتية جيدة، 
ــه تــــدريــــب الــمــنــتــخــب  حـــيـــث ســـبـــق لــ
الفلسطيني إلــــى جــانــب عــــدد من 
األنــديــة األردنــيــة منها الــوحــدات 

والرمثا وشباب األردن.
وفـــــــــــــــــي صــــــفــــــحــــــتــــــه عــــلــــى 
»فــــيــــســــبــــوك«، كـــتـــب مــحــمــود: 
»بسم الــلــه، وعلى بركة الله، 
أخــــوض تــجــربــة جــديــدة في 
عالم التدريب في دولة الكويت، 
وتحديدا مع نادي النصر، وأقدر 
ثقة إدارة النادي، وأســأل الله أن 
يــوفــقــنــا كــجــهــاز فــنــي فـــي أن نكون 
سفراء مميزين لزمالئنا في الدوري 

وكتب محمود الكويتي«.
جمال محمود

اقــتــنــص الــجــهــراء ثـــالث نقاط 
ثــمــيــنــة بــــفــــوزه الــمــســتــحــق عــلــى 
العربي 2-1 ضمن الجولة الـــ 14 

لدوري زين الممتاز لكرة القدم.
بــهــذه الــنــتــيــجــة رفـــع الــجــهــراء 
 
ً
ــيــــده إلـــــى 21 نــقــطــة مــحــتــال رصــ

المركز الرابع، فيما توقف رصيد 
الــعــربــي عــنــد 22 نــقــطــة، ومــــازال 
 بـــــفـــــارق األهـــــــــــداف عــن 

ً
وصــــيــــفــــا

كاظمة.
 من 

ً
جـــاء الـــشـــوط األول جـــيـــدا

الــفــريــقــيــن، مـــع أفــضــلــيــة نسبية 
للعربي، الذي بادر بالهجوم منذ 

البداية، وتمكن محترفه الليبي 
محمد الــصــولــة مــن إحـــراز هدف 
الفريق األول في الدقيقة الثامنة، 
بعد أن حول عرضية عبدالرحمن 
الــشــرهــان داخـــل الــشــبــاك، وأهـــدر 
األخــضــر أكــثــر مــن فــرصــة سهلة، 
بسبب رعــونــة الــنــيــجــيــري ايـــدو، 
رغم المجهود الوفير الذي يبذله 

في التحركات.
ــقـــوة،  ــراء بـ ــهــ ــجــ ــا هــــاجــــم الــ ــمـ كـ
وأهـــــدر العـــبـــوه أكــثــر مـــن فــرصــة 
ــبـــب تــــألــــق ســلــيــمــان  ــلـــة بـــسـ ســـهـ
ــــرز الــفــريــق  عــبــدالــغــفــور، كــمــا أحـ

 في الدقيقة 21، ألغاه حكم 
ً
هدفا

الــلــقــاء عــبــدالــلــه جــمــالــي لتسلل 
التونسي عمر بن زكري المتداخل 

في اللعبة.

إيساكا تألق
وتــعــادل الــجــهــراء فــي الدقيقة 
ــد أن تــــصــــدى ســلــيــمــان  ــعـ 48، بـ
ــة الـــقـــطـــري  ــيــ عـــبـــدالـــغـــفـــور لــــرأســ
عــبــدالــكــريــم حــســن لــتــرتــد الــكــرة 
ويــبــعــدهــا أحـــد مــدافــعــي العربي 
لــتــرتــطــم الــكــرة بــالــغــانــي إيساكا 
أبــودو، واحتسب جمالي الهدف 

بعد االستماع لرأي حكام تقنية 
الــفــيــديــو الــمــســاعــد، وبــعــد أربـــع 
دقــائــق، نــجــح إيــســاكــا فــي إحـــراز 
الهدف الثاني بتسديدة قوية من 

داخل منطقة الجزاء.
ــدور إيـــســـاكـــا  ــقــــ ــي مــــ وكـــــــــان فــــ
مضاعفة أهــدافــه، لكن العارضة 
وعبدالغفور حاال دون ذلك، فيما 
لم يهدد العربي مرمى الجهراء إال 
بتسديدة السنوسي الهادي في 
الدقيقة األخــيــرة، لينتهي اللقاء 

بفوز الجهراء 1-2.

العبو الجهراء يحتفلون بالفوز

الجهراء »يكرم«الجهراء »يكرم«
العربي بهدفين العربي بهدفين 

ويعود للمربع الذهبيويعود للمربع الذهبي
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أكـــــــــــد كـــــيـــــلـــــيـــــان مـــــبـــــابـــــي، 
مهاجم بــاريــس ســان جرمان 
الفرنسي، أن الدقائق األخيرة 
مـــن الـــمـــبـــاراة الـــتـــي خــاضــهــا 
ــايـــرن مــيــونــيــخ  ــام بـ ــ فــريــقــه أمـ
األلــمــانــي فــي بــاريــس أظهرت 
ــاب إلـــى  ــ ــذهـ ــ ــه يــســتــطــيــع الـ ــ أنــ
ألــمــانــيــا ســعــيــا لــلــتــأهــل لربع 
نــهــائــي دوري أبــطــال أوروبـــا 
رغم الخسارة في لقاء الذهاب 
مساء الثالثاء بهدف دون رد.

وقــــال مــبــابــي: لــقــد أظــهــرنــا 
أنـــه يــمــكــنــنــا خــلــق صــعــوبــات 
لهم، ولكن من أجل ذلك نحتاج 
إلى أن يكون الجميع بصحة 

جيدة.
وأكد النجم البالغ من العمر 
ه كـــان »غير  24 عــامــا أن أداء
مــتــوقــع« بــعــد اإلصـــابـــة، لكنه 

أشــــار إلــــى رغــبــتــه فـــي الــلــعــب 
كأساسي.

وتابع: بالنسبة للقاء اإلياب، 
الــشــيء المهم هــو أنــنــا جميعا 

عــلــى مــا يـــرام بــدنــيــا، نعلم أنــه 
عـــنـــدمـــا نــــكــــون جــمــيــعــا هــنــاك 
يمكننا لعب كرة قدم هجومية، 
وهم غير مستعدين لهذا الشكل.

يستعيد برشلونة اإلسباني 
وضــــيــــفــــه مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
اإلنكليزي اليوم ذكريات الليالي 
الساحرة التي جمعتهما في دوري 
األبطال، لكن هذه المرة في مكان 
ال يليق بتاريخهما، إذ يتواجهان 

في ذهاب الملحق الفاصل المؤهل 
إلى ثمن نهائي مسابقة »يوروبا 

ليغ« في كرة القدم.
وبعدما اعتاد جمهور الفريقين 
ــدام بــبــعــضــهــمــا في  ــطــ عــلــى االصــ
دوري األبطال، بينها مواجهتان 

في المباراة النهائية عامي 2009 
و2011 حـــيـــن خــــــرج بـــرشـــلـــونـــة 
جوزيب غوارديوال واألرجنتيني 
 فــي 

ً
ــيـــل مـــيـــســـي مـــنـــتـــصـــرا ــيـــونـ لـ

الــمــنــاســبــتــيــن، ســيــتــواجــهــان في 
»كامب نو« من أجل الفصل األول 

ــــى ثــمــن  مــــن الــمــلــحــق الـــمـــؤهـــل الـ
نهائي المسابقة القارية الثانية 

من حيث األهمية.
ــة األخــــيــــرة  ــهـ ــواجـ ــمـ وتــــعــــود الـ
بينهما إلــى عــام 2019 حين كان 
 في السبات الذي 

ً
يونايتد غارقا

ــزال الـــمـــدرب  ــتــ دخــــل فــيــه مــنــذ اعــ
األســطــوري االسكتلندي أليكس 
فيرغوسون عام 2013، وبرشلونة 

في مستهل مرحلة التراجع.
فــــي حــيــنــهــا خـــــرج بــرشــلــونــة 
 في ذهــاب ربــع النهائي 

ً
منتصرا

1-صفر خارج أرضه، قبل أن يجدد 
 3-صفر بفضل ثنائية 

ً
الفوز إيابا

لنجمه السابق ميسي.
ــلــــى غـــــــرار بـــرشـــلـــونـــة، بـــدأ  وعــ
يونايتد فــي قطف ثمار التعاقد 
مع تن هاغ وضمه العبين مؤثرين 
ــيـــرو  مـــثـــل الـــبـــرازيـــلـــيـــيـــن كـــازيـــمـ
وأنتوني واألرجنتيني ليساندرو 

مارتينيس.
ولـــم يـــذق »الــشــيــاطــيــن الحمر« 
طعم الهزيمة ســوى مــرة واحــدة 
فــي آخــر 17 مــبــاراة، وكــانــت ضد 
أرســــنــــال الـــمـــتـــصـــدر 2-3، وذلــــك 
 مـــع اســـتـــعـــادة الــمــهــاجــم 

ً
تـــزامـــنـــا

ــــوس راشـــــفـــــورد لــمــســتــواه  ــاركـ ــ مـ
 في 

ً
الــســابــق بتسجيله 13 هــدفــا

آخر 15 مباراة.

يوفنتوس يواجه نانت

وفي ظل عقوبة حسم 15 نقطة 
مـــن رصـــيـــده فـــي الــــــدوري بسبب 

التالعب المالي وبالتالي فقدانه 
األمل بالمشاركة في دوري األبطال 
الـــمـــوســـم الــمــقــبــل، يــشــكــل الــفــوز 
بلقب »يوروبا ليغ« األمل الوحيد 
لــيــوفــنــتــوس مـــن أجـــل الــمــشــاركــة 
في المسابقة القارية األولى، لكن 
على رجال المدرب ماسيميليانو 
ــغـــري الـــســـيـــر خـــطـــوة خــطــوة  ألـــيـ
واألولى ستكون اليوم في تورينو 

ضد نانت الفرنسي.
ــام مهمة  وســيــكــون أيــاكــس أمــ
شاقة ضد المتألق أونيون برلين 
الـــذي يــزاحــم بــايــرن على صــدارة 
»بـــونـــدســـلـــيـــغـــا«، فــيــمــا يــصــطــدم 
ــــي،  ــانـ ــ ــبـ ــ ــيـــة اإلسـ ــلـ ــيـ ــبـ ــــوح إشـ ــمـ ــ طـ
ـــ »يـــــوروبـــــا لــيــغ«  الــمــتــخــصــص بــ
وحامل رقمها القياسي )6 ألقاب(، 

بأيندهوفن الهولندي.
وفي أبرز المواجهات األخرى، 
يلتقي بــايــر ليفركوزن األلماني 
ــا  ــ مــــع مـــونـــاكـــو الـــفـــرنـــســـي ورومــ
اإليـــطـــالـــي مـــع مــضــيــفــه ريــــد بــول 
ــزبـــورغ الــنــمــســوي، عــلــى أن  ــالـ سـ
يحل رين الفرنسي على شاختار 
دانييتسك األوكــرانــي في بولندا 
بسبب الغزو الروسي للبالد، فيما 
يلعب سبورتينغ البرتغالي مع 

ميدتيالند الدنماركي.
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انتزع فريق بايرن ميونيخ 
 على 

ً
 صعبا

ً
األلماني فوزا

مضيفه باريس سان جرمان 
الفرنسي 1-صفر، خالل 

المباراة التي جمعتهما مساء 
الثالثاء في ذهاب دور الـ16 

ببطولة دوري أبطال أوروبا 
لكرة القدم.

وضــع باريس ســان جرمان 
الــفــرنــســي نــفــســه فــي وضعية 
ــــق حـــلـــمـــه  ــيـ ــ ــقـ ــ ــــحـ ــتـ ــ صـــــعـــــبـــــة لـ
األســمــى والمتمثل بالتتويج 
بــلــقــب دوري أبــــطــــال أوروبــــــا 
لــكــرة الــقــدم لــلــمــرة االولــــى في 
تاريخه، بسقوطه على أرضه 
أمــام بايرن ميونيخ األلماني 
صفر-1 في ذهاب ثمن نهائي 
الــبــطــولــة الــثــالثــاء، فــيــمــا هــزم 
ــفـــه  ــيـ مـــــــيـــــــالن اإليـــــــطـــــــالـــــــي ضـ
تـــوتـــنـــهـــام اإلنـــكـــلـــيـــزي بــهــدف 

نظيف.
ــان  ــ ــ ــرمـ ــ ــ ــــى ســـــــــــــان جـ ــ ــقـ ــ ــ ــلـ ــ ــ وتـ
الــخــســارة الــثــالــثــة تــوالــيــا في 
مختلف المسابقات فــي مدى 
6 أيام للمرة األولى منذ 2020.

ــقــــام مــــبــــاراة اإليـــــــاب فــي  وتــ
ميونيخ في الثامن من مارس.

ــــان  ــــس سـ ــ ــاريـ ــ ــ ــم بـ ــ ــــجـ بـــــــــدأ نـ
ــابــــي  ــبــ جــــــــرمــــــــان كـــــيـــــلـــــيـــــان مــ
المباراة على مقاعد الالعبين 
االحـــتـــيـــاطـــيـــيـــن بـــعـــد تــعــافــيــه 
مــن إصــابــة فــي الفخذ األيسر 
تعرض لها ضد مونبلييه في 
ــــدوري فــي األول مــن فبراير  الـ
الـــحـــالـــي، وكــــــان فـــريـــقـــه أعــلــن 

حينها غيابه عن هذه المباراة، 
وتحديدا لفترة 3 أسابيع.

 تبديل صائب 

وأجرى مدرب بايرن ميونيخ 
يوليان ناغلسمان تغييرا بين 
الـــشـــوطـــيـــن، فــــأشــــرك الــظــهــيــر 
ــو  ــونـــسـ ــفـ ــــدي ألـ ــنـ ــ ــكـ ــ األيــــــســــــر الـ
ديــفــيــس بــــدال مـــن الــبــرتــغــالــي 
جــــواو كــانــســيــلــو فــكــان خــيــاره 
فـــي مــكــانــه، ألنــــه كــــان صــاحــب 
التمريرة الحاسمة التي سجل 
ــان هــــــدف الــســبــق  ــ ــومـ ــ مـــنـــهـــا كـ
بتسديدة على الطاير منخفضة 
خاطفة خدعت دوناروما )53(.

ت اللحظة المنتظرة  وجــــاء
مـــن قــبــل أنـــصـــار ســـان جــرمــان 
لــــــــدى دخــــــــــول مــــبــــابــــي وســــط 
التصفيق الكثيف في الدقيقة 
ــذ دونــــارومــــا مــرمــاه  ــقـ 57، وانـ
مـــن هــــدف اكــيــد لــالعــب ســابــق 
في ســان جرمان وهــو تشوبو 
موتينغ، عندما ابعد بأطراف 
أصـــابـــعـــه كــــرتــــه األكـــروبـــاتـــيـــة 

الركنية )62(.
ونجح مبابي فــي استثمار 

كرة عرضية بعد مجهود فردي 
رائع للظهير األيسر البرتغالي 
نونو منديش ووضعها داخل 
الشباك لكن الحكم الغى الهدف 
ــتــــمــــريــــرة  لـــتـــســـلـــل صـــــاحـــــب الــ
الحاسمة )82(، ثم تدخل أحد 
مــدافــعــي بـــايـــرن لتشتيت كــرة 

خطرة لميسي )85(.
ــبـــاراة طــرد  ــر الـــمـ ــ وفــــي أواخــ
الحكم ظهير بــايــرن بنجامان 

بافار ليغيب عن مباراة اإلياب.

 أفضلية نسبية لميالن 

وعــــلــــى مـــلـــعـــب ســـــان ســـيـــرو، 
ــــدف نــظــيــف  ــهـ ــ ــــالن بـ ــيـ ــ تـــغـــلـــب مـ
لــإســبــانــي بــراهــيــم ديـــاس على 

ضيفه توتنهام.
وأحــرز ديــاس هــدف المباراة 
الــوحــيــد فـــي الــدقــيــقــة الــســابــعــة 

لتبقى المنافسة مفتوحة قبل 
ــي لـــنـــدن بـــعـــد 3  لـــقـــاء اإليــــــــاب فــ

أسابيع.
ــيــــالن، بـــطـــل أوروبــــــا  وعــــــاد مــ
سبع مرات، الى المسابقة القارية 
األم لــلــمــرة االولــــــى بــعــد غــيــاب 
7 ســـنـــوات بــعــد تــتــويــجــه بطال 
إليطاليا العام الماضي، ونجح 
فــي الــتــأهــل لــــالدوار اإلقصائية 

بعد غياب 9 مواسم.

ــام الـــروســـونـــيـــري بــبــدايــة  ــ وقـ
ــاح  ــ ــتـ ــ ــتـ ــ قـــــــويـــــــة ونـــــــجـــــــح فــــــــي افـ
التسجيل، عندما رفع األلماني 
مــــالــــيــــك ثـــــيـــــاو كــــــــرة مــــــن خــلــف 
المدافعين نحو مشارف المنطقة 
نـــحـــو الــــمــــدافــــع الـــفـــرنـــســـي تــيــو 
هـــرنـــانـــديـــز الـــــذي فــــاز بــثــنــائــيــة 
في كرة هوائية مع األرجنتيني 
كريسيتان روميرو، قبل أن يسدد 
عـــن الــجــهــة الــيــســرى مـــن زاويــــة 

ضيقة داخـــل المنطقة، تصدى 
لها فرايزر فوستر، تابعها دياس 
بـــرجـــلـــه تـــصـــدى لـــهـــا الـــحـــارس 
مجددا قبل ان يكملها اإلسباني 

برأسه في الشباك )6(.
 
ً
ــاراة طـــابـــعـــا ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــــدت الـ ــهـ ــ وشـ
 ودفع كونتي بالمهاجم 

ً
دفاعيا

البرازيلي ريشارليسون منتصف 
الشوط الثاني لمحاولة التعديل 

لكن من دون جدوى.

كيليان مبابي

جانب من تدريبات برشلونة

جانب من مباراة باريس سان جرمان وبايرن ميونيخ

مباريات اليوم
القناة الناقلة المباراة التوقيت

الدوري األوروبي

beINSPORTS EN1
برشلونة – مانشستر 

يونايتد
8:45

beINSPORTS PR3 شاختار - رين 8:45

 beINSPORTS
xtra1

أياكس – يونيون برلين 8:45

beINSPORTS PR2 ريد بول - روما 8:45

beINSPORTS PR1 يوفنتوس - نانت 11:00

beINSPORTS PR3
سبورتنغ لشبونة - 

ميتيالند
11:00

 beINSPORTS
xtra1

باير ليفركوزن - موناكو 11:00

beINSPORTS PR2 إشبيلية - ايندهوفن 11:00

دوري المؤتمر األوروبي

 beINSPORTS
xtra2

سبورتنغ براغا - فيورنتينا 8:45

 beINSPORTS
xtra2

التسيو - كلوج 11:00

beINSPORTS EN2 لودوغوريتس - اندرلخت 11:00

مرسيدس يقدم سيارته الجديدة للفورموال
ــــدس أمــــس  ــيـ ــ ــرسـ ــ قــــــــدم فـــــريـــــق مـ
ســيــارتــه لموسم 2023 مــن بطولة 
العالم لسباقات الفورموال واحــد، 
مع طموح استعادة لقب السائقين 
ــنـــازل عــنــه فـــي الــمــوســمــيــن  ــــذي تـ الـ
الماضيين لصالح سائق ريد بول 

الهولندي ماكس فيرستابن.
وبــعــد مــوســم مــخــيــب فـــي 2022 
تــأثــر بالمشاكل االنــســيــابــيــة التي 
جــعــلــت الــســائــقــيــن الــبــريــطــانــيــيــن 
لــويــس هــامــيــلــتــون وجــــورج راســل 
ــزيـــن الــــســــادس  ــركـ ــمـ ــالـ يـــكـــتـــفـــيـــان بـ
والرابع تواليا في بطولة السائقين، 

يــمــنــي الـــفـــريـــق األلــــمــــانــــي الــنــفــس 
بــــأن يـــكـــون مـــوســـم 2023 مختلفا 
مــع ســيــارة جــديــدة مختلفة حتى 

بلونها.
ــلـــى مــــرســــيــــدس بــســيــارتــه  وتـــخـ
الـــجـــديـــدة »دبـــلـــيـــو 14« عـــن الــلــون 
الــفــضــي الــــذي كــــان يــغــطــي ســيــارة 
2022، واســتــبــدلــه بـــاألســـود الـــذي 
ــع األلــــمــــانــــي فــي  ــانــ ــده الــــصــ ــمــ ــتــ اعــ
مــوســمــي 2020 و2021 كــجــزء في 
ــه الــمــنــاهــضــة  ــتـ ــالـ حــيــنــهــا مــــن رسـ

للعنصرية.
وأبــــقــــى الـــفـــريـــق األلـــمـــانـــي عــلــى 

الـــمـــفـــهـــوم الـــتـــصـــمـــيـــمـــي لــلــجــانــب 
النحيف مــن الــعــام الــمــاضــي، لكنه 
أدخل تعديالت بارزة مثل توسيع 
غطاء المحرك، كما عمل على خفض 
وزن الــهــيــكــل ومـــراجـــعـــة هــنــدســة 
نـــظـــام الــتــعــلــيــق األمـــامـــي وتــعــديــل 
أنظمة التبريد وتحسين المفهوم 
االنسيابي العام للسيارة بناء على 

تجربته الصعبة موسم 2022.

سيارة مرسيدس الجديدة

كروس يستقر على إنهاء مسيرته مع ريال
أعــاد توني كــروس، العب المنتخب األلماني السابق 
لكرة القدم، التأكيد على أنه سينهي مسيرته مع فريق 
 لم يحسم قراره بشأن 

ً
ريال مدريد اإلسباني، لكنه أيضا

ما إذا كان سيستمر في اللعب لما بعد هذا الموسم أم ال. 
( عــن اقـــتـــراب مــســيــرتــه من 

ً
وتــحــدث كـــروس )33 عـــامـــا

النهاية بعد أن تــوج ريـــال مــدريــد ببطولة كــأس العالم 
لألندية يوم السبت الماضي. 

وينتهي عقد كروس مع ريال مدريد بنهاية الموسم 
الجاري، وقال كروس في آخر نسخة من مدونته الصوتية، 

إنه لم يحسم قراره النهائي بشأن تجديد عقده أم ال. 
وقــال:«ســأنــهــي مسيرتي هنا. لكن ال أعلم بالتحديد 
متى. الحقيقة هي أنه ال يوجد أي قرار نهائي حتى اآلن. 

ولكن هناك اتجاه«. 
 من بايرن ميونخ 

ً
وانضم كــروس لريال مدريد قادما

بــعــد الـــفـــوز بــبــطــولــة كــــأس الــعــالــم 2014 مـــع المنتخب 
األلماني. وفاز كروس بخمسة ألقاب لكأس العالم لألندية، 
وأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا، وثالثة ألقاب للدوري 

اإلسباني مع الريال.

ناغلسمان: نستحق الفوز
أكــد مـــدرب بــايــرن مــيــونــخ، جــولــيــان ناغلسمان، أن 
فريقه استحق الفوز على باريس سان جرمان بهدف 
نظيف في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، لكنه 
أقــر بــأنــه عــانــى بعد نـــزول كيليان مبابي »الـــذي غير 

أجواء المباراة«.
وصرح ناغلسمان عقب المباراة »أنا سعيد بالنتيجة 
وسعيد بما قدمناه في أول 25 دقيقة وفي بداية الشوط 
الــثــانــي، لــكــن علينا أن نــحــســن بــعــض الــجــوانــب، لقد 
تقدمنا أول خطوة وعلينا تأكيد التأهل في ميونخ، 

هذه النتيجة تمنحنا الثقة ولكن ينبغي تأكيدها«.
وأشار إلى أن فريقه سيطر على الكرة »لكنه لم يكن 
 بأن »األمور كانت لتصبح 

ً
 أمام المرمى«، مبرزا

ً
شرسا

، كنا لنخاطر بشكل أكبر 
ً
 ثانيا

ً
أسهل لو سجلنا هدفا

 من الصعب فعل ذلك عند مواجهة العبين 
ً
لكن دائما

مثل ليو ميسي أو نيمار«.
وأضاف أن »مبابي قادر على تغيير أي مباراة، نأمل 
أن يلعب مباراة العودة، لكن علينا أن نحضر للمباراة 
ونحن قادرون على إلحاق الضرر بهذا البي إس جي«.

راموس: افتقدنا الحسممبابي متفائل رغم الهزيمة
أقــر مدافع باريس ســان جرمان اإلسباني، سرخيو 
من 

ُ
رامــــوس، بـــأن فــريــقــه افــتــقــر إلـــى الــحــســم فــي ذهـــاب ث

نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ، والذي 
انتهى بفوز الفريق البافاري على ملعب حديقة األمراء 

1 - صفر.
(، عقب اللقاء: »فــي الشوط 

ً
وصــرح الالعب )36 عــامــا

األول خرجنا بانتظارهم، وفي الشوط الثاني حظينا 
ــن الـــمـــســـاحـــات. والــنــتــيــجــة ســيــئــة،  بــالــمــزيــد مـ
ألنــنــا لـــم نــتــمــكــن مـــن االســـتـــفـــادة مـــن دعــم 

جمهورنا«.
وتابع: »افتقرنا إلى الحسم عند امتالك 
الكرة، وعلينا أن نتعلم، ويجب أال نكتفي 
بهذا. مباراة عودة مثيرة تنتظرنا، وعلينا 

أن نقدم فيها كل ما بوسعنا«.
وأضــاف مدافع باريس ســان جرمان، الذي 
تعرض لثالث هزائم متتالية: »كلنا نريد الفوز، 
لكن هــذه هــي كــرة الــقــدم، علينا أن نحافظ على 
رباطة جأشنا. نحن من لدينا خبرة أكبر، 
وعلينا أن نحاول الحفاظ على الهدوء«.

توني كروس

األنظار نحو قمة برشلونة ومان يونايتد في »يوروبا ليغ«

هوليداي يحسم موقعة الشرق بين باكس وسلتيكس
حسم جــرو هوليداي موقعة زعامة المنطقة 
الشرقية ضد بوسطن سلتيكس المتصدر، بقيادة 
فريقه ميلووكي باكس للفوز على أرضــه 131-
125 بعد التمديد الثالثاء في دوري كرة السلة 

األميركي للمحترفين.
وأكد هوليداي أنه يستحق التواجد في مباراة 
كل النجوم »أول ستار« التقليدية للمرة األولى 
منذ 2013 بتسجيله 40 نقطة، بينها ثالثية في 
آخـــر 25.2 ثــانــيــة مــن الــشــوط اإلضـــافـــي، ليهدي 

.
ً
باكس انتصاره الحادي عشر تواليا

وبحضور الوافد الجديد من بروكلين نتس 
كيفن دورانــــت فــي الــمــدرجــات لــعــدم تعافيه من 
إصــابــة فــي ركبته اليمنى أبــعــدتــه عــن المالعب 
منذ 12 يناير، تغلب فينيكس صنز على ضيفه 

ساكرامنتو كينغز 109-120.
وبفضل 33 نقطة نقطة من كواي لينارد، بينها 
7 ثالثيات، فاز لوس أنجلس كليبرز على جاره 
ــــرز 134-124، فيما حقق  غــولــدن ســتــايــت ووريـ

كايل كوزما عودة موفقة من اإلصابة بتسجيله 
33 نــقــطــة )بــيــنــهــا 6 ثــالثــيــات( لــيــقــود واشــنــطــن 
ويزاردز إلى فوز مريح 126-101 على بورتالند 

ترايل باليزرز.
وحقق تورونتو رابــتــورز فــوزه الخامس في 
ــدو  ــ آخـــر 6 مــبــاريــات وجــــاء عــلــى حــســاب أورالنـ
ماجيك 123-113، وذلك بفضل النمسوي ياكوب 
بويلتل )30 نقطة( والكاميروني باسكال سياكام 

.)26(

بايرن يهدد حلم سان جرمان 
 وميالن يهزم توتنهام

ً
مجددا
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري     

وفيات

ربيعه عيسى إبراهيم العمر  أرملة: عبدالله صالح العجيل
، شيعت، الــرجــال: الــعــزاء في المقبرة، النساء: كيفان، ق4، 

ً
68 عــامــا

 فقط(، ت: 99140991، 
ً
شارع عبدالعزيز الصرعاوي، م32، )العزاءعصرا

99877220
فاطمة شعيب راشد البكر زوجة: أحمد الحسينان

، شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: الفيحاء، ق3، 
ً
70 عاما

ش34، م19، ت: 99671744، 97893322
وليد خالد يوسف الخميس

، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: اليوجد عزاء، ت: 
ً
52 عاما

67777217 ،51596857 ،99704700 ،99781128
شيخه صالح محمد الحرب أرملة: ظاهر محمد ناصر الشمري

، شيعت، الرجال: الروضة، ق4، شارع أبوموسى األشعري، 
ً
75 عاما

م6، ديوان العامر، النساء: الفيحاء، ق2، ش21، م10، ت: 58888313، 
66551225 ،90006105 ،55644441

حنان مرزوق محمد السحيب
، شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: سلوى، ق2، ش9، 

ً
51 عاما

م26، ت: 99712303، 99519773
فاطمة عبدالرحمن درويش حسين زوجة: محمد إسماعيل مندكار

، شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: أبو فطيرة، ق3، 
ً
69 عاما

ش221، م408، ت: 67766788
عفاف بشير رشيد المرعبي أرملة: عبدالله إبراهيم عبدالعزيز المطوع

، شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: النزهة، ق2، 
ً
87 عاما

ش21، م10، ت: 94477902
راشد إسماعيل جمعه الياسين

، شيع، الرجال:الزهراء، ق5، ش47، م5، النساء: السالم، ق3، 
ً
91 عاما

ش21، م32، ت: 99669929، 94931212، 97512000، 65552926
سعود عبدالعزيز أحمد الهاجري

، يشيع اليوم بعد صالة العصر، الرجال: العزاء في المقبرة، 
ً
82 عاما

النساء: الخالدية، ق3، شارع بلودان، م12، ت: 97655500، 95557878
علي خالد يوسف القبندي 

، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: مشرف، ق5، ش4، 
ً
76 عاما

م28، ت: 99551053
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الطقس والبحرمواعيد الصالة

العظمى

الصغرى

أعلى مد

أدنى جزر

  22

09

ً
 09:20 صبـــاحــــــا

 06:32 مــــــســــــــــــــــاًء 

ً
01:52 صبـــاحـــــــا

ً
  12:40 ظــــــــــــهـــــــــرا

لديها 7 أبناء وأنجبت 5 توائم  في السجن
ً
براءة بعد ٢٨ عاما

أنجبت البولندية دومينيكا 
كــالرك التي لها 7 أبــنــاء تتراوح 
أعــــمــــارهــــم بـــيـــن 10 أشـــهـــر و12 
ــد فـــي أحــد  ــ ، 5 أطـــفـــال األحـ

ً
عـــامـــا

مــســتــشــفــيــات كــــراكــــوف جــنــوبــي 
البالد.

وقــــــــالــــــــت كـــــــــــــالرك وزوجـــــــهـــــــا 
البريطاني فينس بجانبها، في 
تصريح نقله موقع سكاي نيوز 
ا نخطط إلنجاب طفل 

ّ
أمس: »كن

ـــضـــح أنــنــي حــامــل 
ّ
ثـــامـــن، لــكــن ات

بأكثر من طفل واحد«.
واختار الوالدان لألطفال، وهم 
3 فتيات وصبيان، أسماء أريانا 
ديزي وتشارلز باتريك وإليزابيث 
مـــاي وإيــفــانــجــلــيــن روز وهــنــري 
جيمس. ووصفت كــالرك حملها 
بـ »المعجزة« ألن فرصة إنجابها 
5 أطفال كانت بحسب المستشفى 

.
ً
 على 52 مليونا

ً
واحدا

ألـــــغـــــى قـــــــــاٍض فــــــي واليــــــة 
مـــيـــســـوري األمـــيـــركـــيـــة حــكــم 
ــل قــضــى ما  ــة بــحــق رجــ ــ إدانــ
 في السجن 

ً
يقرب من 28 عاما

بتهمة الــقــتــل، الــتــي أنــكــرهــا 
مرات عدة.

وأصــــــدر الـــقـــاضـــي ديــفــيــد 
ة المار  ماسون ُحكمه بــبــراء
(، بعد 

ً
جــونــســون )50 عـــامـــا

مــــعــــركــــة قــــضــــائــــيــــة طـــويـــلـــة 

قادتها كيم جاردنر، محامية 
السجين. 

وقـــال مــوقــع ســكــاي نيوز، 
ــــس، إن جـــونـــســـون أديــــن  ــ أمـ
بــــارتــــكــــاب جـــريـــمـــة قـــتـــل فــي 
ــتــــوبــــر 1994 لـــمـــاركـــوس  أكــ
تل بالرصاص 

ُ
بويد، الــذي ق

في الشرفة األمامية لمنزله 
من قبل رجلين ملثمين.

 في الطائف
ً
 في الطائفالثعابين تغزو حيا
ً
الثعابين تغزو حيا

 من سكان حي الساير، 
ً
ذكرت صحيفة عكاظ السعودية، أن عددا

 من الثعابين التي 
ً
شمالي الطائف، اضطروا لهجر بيوتهم، خوفا

تتسلل إليها.
وأضافت الصحيفة، في خبر نقله موقع روسيا اليوم، أمس، 
 من الحي أبدوا تخوفهم من هجوم الثعابين وتسللها 

ً
أن سكانا

لمنازلهم، وقالوا إن الزواحف القاتلة أفقدتهم النوم، وتسببت 
في رعب عائالتهم.

وذكــر أحــد السكان: »ُحرمنا من النوم، بسبب الثعابين التي 
تــهــاجــم مــنــازلــنــا، بــســبــب اإلهـــمـــال فـــي مــكــافــحــتــهــا مـــن الــجــهــات 
 عن 

ً
 من جيرانه غادروا منازلهم، بحثا

ً
 أن كثيرا

ً
المعنية«، مضيفا

الراحة، والبعد عن الرعب الذي سببته الثعابين.
وقال آخر إن »الحي الذي يسكن فيه يواجه الكثير من اإلشكاالت 
، مثل تسربات المياه، التي أصبحت بيئة مناسبة للحشرات 

ً
أيضا

الطائرة والزاحفة والضفادع، حيث نخشى األمراض الوبائية التي 
تهددنا وتهدد أوالدنا«. وأعرب سكان الساير عن أملهم في »تدخل 

الجهات المعنية لمكافحة الزواحف بصورة حاسمة ونهائية«.

نطق باسم قاتله نطق باسم قاتله 
قبل موتهقبل موته

 بجروح أصيب بها، بعد هجوم 
ً
توفي رجل أيرلندي متأثرا

تعرض له من ديك في مزرعته.
وعانى غاسبر كــراوس من هجوم شرس لديك من فصيلة 
»براهما«، األمر الذي تسبب في جروح عميقة بساقه اليسرى.

وقالت ابنته فيرجينيا، لصحيفة »ميرور«، في تصريح نقله 
موقع سكاي نيوز، أمس، إن الهجوم نتجت عنه إصابة كراوس 
بنزيف حــاد، مشيرة إلــى أنها تلقت اتــصــااًل مــن أحــد جيران 
والــدهــا، أخبرها بأنه استدعى اإلســعــاف، في أعقاب سماعه 

صراخ والدها.
وأوضحت أنه لدى وصولها إلى المنزل رأت دمــاء والدها 
على األرض، والتي امتدت من المنزل حتى المكان الذي تتم 
فيه تربية الدجاج، إضافة إلى ثقوب عميقة في جسده، وأكدت 
 بالدماء، 

ً
فــي شهادتها للشرطة أن أحــد الديكة كــان ملطخا

 مخالبه.
ً
وخصوصا

ــال جـــار لـــكـــراوس إنـــه شــاهــد األخـــيـــر يــتــجــه إلـــى إطــعــام  وقــ
الدجاج، وبعد فترة سمع صراخه، وفوجئ بالدماء على جسده، 
لما وصل إلى منزله، وبعد طلبه اإلسعاف أجرى له اإلنعاش 
القلبي الرئوي، لكنه توفي بعد أن قال كلمة واحدة هي »الديك«.

الرئيس التنفيذي لـ »تويتر«... كلب
كشف رجل األعمال األميركي مالك موقع 
تــويــتــر إيــلــون مــاســك عــن »تــعــيــيــن« رئيس 
 خطوته 

ً
تنفيذي جديد للشركة، موضحا

بنشر صور لكلب على صفحته بالمنصة.
وأرفـــق مــاســك الــصــور بتعليقات نقلها 
موقع روســيــا الــيــوم أمــس تــقــول: »الرئيس 
ــع... أفضل  ــ الــتــنــفــيــذي الــجــديــد لــتــويــتــر رائــ
بكثير من ذلك الرجل اآلخــر! إنه ممتاز في 

التعامل مع األرقام!«.
ويظهر في الصور كلب من ساللة شيبا 
إينو، وعلى طاولة أمامه أوراق عليها »ختم« 
عــلــى شــكــل طــبــعــة مــخــلــب، والفــتــة مكتوب 

عليها اسم »فلوكي«.
يذكر أنه في سبتمبر 2021، امتلك ماسك 
 من هذه الساللة اسمه »فلوكي«، ونشر 

ً
جروا

وقتها صورة له عبر »تويتر«.
وفي نهاية ديسمبر الماضي، أعلن ماسك 
أنه سيتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي 
 بما فيه 

ً
 مجنونا

ً
»بمجرد أن يجد شخصا

الكفاية لتولي الــوظــيــفــة«. فــي ذلــك الــوقــت، 
ذكــــرت قــنــاة CNBC أن مــاســك كـــان يبحث 
بنشاط عن رئيس تنفيذي جديد لـ »تويتر«.
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يومية سياسية مستقلة

حسن العيسىكامل األوصاف

 لــكــم )الـــكـــالم ألهـــل الــســلــطــة( عــلــى إنــجــازاتــكــم 
ً
شــكــرا

العظيمة »كفيتم ووفيتم« نحو تحقيق حلمنا وأمــل 
أجيالنا حين قفزتم بالدولة تلك القفزات الكبيرة نحو 
تحقيق خطة »كويت 2035«، لم ننتظر حتى تطل علينا 
هــذه السنة الــمــوعــودة، فببركتكم وحــصــافــة إدارتــكــم 
حققتم المستحيل فــي الــقــفــزة الــكــبــرى نــحــو التنمية 
المستدامة، لم يبق غير القليل حتى يكتمل حلم 2035، 
مــا شـــاء الــلــه علينا، الــوظــائــف والــمــســاكــن والــشــوارع 
ومصادر الدخل المنتجة غير حنفية النفط أصبحت 

 من الغد.
ً
، ال خوف أبدا

ً
 واقعا

ً
أمرا

الحريات المدنية والسياسية عندنا أضحت مثار 
غــيــرة دول مــثــل الــدنــمــارك والـــنـــرويـــج، فــال تشريعات 
لقي بــاألفــراد فــي عتمة السجون سنوات 

ُ
وال أحــكــام ت

ممتدة لكلمات سارحة في »توتير«... وال مكان للقلق 
من القادم بعد أن أصبح حكم القانون ومعايير العدالة 
هي الرائدة في جل معامالت السلطة مع الناس، لم نعد 
 تم اختياره 

ً
 أو صغيرا

ً
 أو مسؤواًل كبيرا

ً
نعرف وزيــرا

 ومـــن الــجــمــاعــة الــذيــن نعرفهم وتعرفونهم 
ً
عــشــوائــيــا

، قانون الجدارة والكفاءة، ويا سبحان الله، أصبح 
ً
جيدا

السائد اليوم، ولم ال... فنحن على قمة الهرم العالمي في 
التعليم والثقافة واإلنجاز واإلنتاج وفي بناء الموالت 
وفي أطول عمارة وأطول »بشت« وأطول كرين كاميرا 
يصور الوزير وهو يتفقد أحــوال الرعية ويسهر على 

األمن واألمان. 
 ينقصنا أمــر بسيط ويكتمل الــفــردوس الخليجي 
عــنــدنــا، وهــو كما تــدركــون مــأســاة الــمــرور، وال أقصد 
زحمة الــشــوارع فــي بلد بــه الــســيــارات أكثر مــن الناس 
 )مبالغة ضرورية من أجل سياق المقال( بل حرب 

ً
تقريبا

الــشــوارع المستمرة، هناك أوغــاد كثيرون يتصورون 
ــوارع مــلــكــيــة خــاصــة لــهــم ورثـــوهـــا عـــن آبــائــهــم  أن الـــشـ
المجاهدين، فمضايقة »بولينغ باإلنكليزية« اآلخرين 
ــبـــاالة بــالــقــيــادة الــجــنــونــيــة،  بــاالســتــعــراضــات، والـــالمـ
وتعريض حياة اآلخرين للخطر هو مذهبهم ومسلكهم. 
ربما هؤالء الشباب غير المبالين يعانون من الملل، أو 
ربما كان عنفهم في القيادة سببه إحباط اجتماعي، أو 
ربما غياب رقابة شرطة المرور لقلة األفراد والدوريات 
فيها واالتـــكـــال عــلــى الــكــامــيــرا لصيد الــمــخــالــفــات هو 

السبب، ال نعرف، فأنتم أبخص كالعادة.  
  ليتكم تعلنون حالة الطوارئ واألحكام العرفية في 
شوارعنا المحفرة بالخيبات والفساد وبداًل من تغييب 
الضابط النشيط عبدالفتاح العلي انــشــروا مئة ألف 
من عينة عبدالفتاح بكل شارع بكل حارة »زنقة زنقة«، 
بلغة الفقيد القذافي، لعلهم يخلصون البلد من إجرام 
الشوارع، عندها سنصفق لكم، فقد حققتم كامل الحلم 
لـ »كويت 2035«. خلصونا من هــذه المأساة وعندها 

سننشد لكم »كامل األوصاف تلفني«.

الـــدرس التركي الــســوري مــع الـــزالزل يجب النظر إليه 
كتحذير للكويت، إننا ال نملك حتى أقل القليل من الخطط 

للطوارئ!
 ليس لدينا خطط طوارئ لحريق كبير أو انهيار مباٍن 

وال حتى حوادث طرق كبرى.
ــواع الـــكـــوارث  ــ  لــذلــك آن األوان لــالســتــعــداد لــجــمــيــع أنـ

واألحداث، فلسنا بعيدين عنها مهما تعددت أنواعها!
ــكـــوارث الــطــبــيــعــيــة والـــحـــرائـــق الــكــبــرى، فــإن  ــدا عـــن الـ عـ
حوادث إطالق النار تتزايد كما أن حوادث المرور المهلكة 

!
ً
بازدياد أيضا

تجهيزات المستشفيات حتى الحديث منها لم يحسب 
ــداث كــبــرى ومــع وجـــود فــرق طــوارئ  حــســاب كـــوارث وأحــ

طبية وغير ذلك.
لــديــنــا طـــــوارئ طــبــيــة جــيــدة وقــابــلــة لــلــتــطــويــر، ولــكــن 
استعداداتها ليست الستقبال وعالج أعداد كبيرة وغير 

عادية.
آن األوان لتجهيز وتطوير مركز طبي متكامل للطوارئ، 
وآن األوان لــتــدريــب طــواقــم طبية على استقبال وكشف 
وعـــالج حـــاالت كثيرة ومــتــعــددة بطريقة منظمة وفعالة 

ووجود جميع التجهيزات المناسبة لذلك الغرض...
ولتبدأ وزارة الصحة بأخذ االحتياطات الالزمة وخلق 
 أليـــة حـــــوادث وكـــــوارث، 

ً
الــتــجــهــيــزات الــمــنــاســبــة تــحــســبــا

والدكتور أحمد العوضي وزير الصحة لديه الخبرة وسعة 
البال للتخطيط لذلك.

د. ناجي سعود الزيداالحتياط واجب

الله بالنور
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