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»الوطنية العقارية«: 
سددنا إيجار سوق شرق 

حتى 2024 

 في »الشؤون«
ً
إلغاء تثبيت 23 إشرافيا

● جورج عاطف
 النفراد »الجريدة«، كشف وكيل 

ً
تأكيدا

وزارة الشؤون باإلنابة عبدالعزيز ساري 
لـ »الجريدة« عن صدور قرار بإلغاء تثبيت 
 بين مديرين ومراقبين 

ً
 إشرافيا

ً
23 موظفا

 من 
ً
ا ورؤساء أقسام صدرت قراراتهم بدء

 أنه 
ً
23 يناير الماضي وما بعده، مؤكدا

عقب صــدور قــرار يسمح بالنقل والندب 
واإلعـــــــارة وشــغــل الـــوظـــائـــف اإلشـــرافـــيـــة، 
 آخر بتثبيت هؤالء 

ً
ستصدر الوزارة قرارا

 للضوابط المحددة 
ً
 وفقا

ً
الموظفين مجددا

من ديوان الخدمة المدنية الصادرة بهذا 
الشأن.

وفــــي الـــســـيـــاق، شــــدد رئـــيـــس الـــديـــوان 
عصام الربيعان، أمس، على أن »الخدمة 
المدنية« أكد لجميع الجهات الحكومية 
ضــــــــــرورة ســــحــــب قــــــــــــرارات الـــتـــعـــيـــيـــنـــات 
»اإلشرافية« الصادرة 23 يناير الماضي 
وما بعده، واعتبارها كأن لم تكن، بما في 
ذلــك الموافقات المعتمدة في 19 يناير، 
)قبيل استقالة الحكومة( والتي لم تصدر 

قراراتها إال بعد 23 يناير. 
وأضاف الربيعان أن »مراقبي 

موت سريري لتحالف »حزب الله« 
وباسيل... والشظايا تصيب الجيش

ال نصاب وال ميثاقية لعقد الجلسة التشريعية 
دخــل التحالف بين حــزب الله 
 في 

ً
والتيار الوطني الحّر عمليا

ــري، مـــا يعني  ــريــ حـــالـــة مــــوت ســ
 لالنفجار في 

ً
أنــه سيكون قــابــال

 أن منسوب 
ً
أي لحظة، خصوصا

التوتر يرتفع بين الطرفين بعد 
رد رئــيــس الــتــيــار جــبــران باسيل 
بشكل مــبــاشــر عــلــى كـــالم األمــيــن 
العام لحزب الله حسن نصرالله 
حــــول الـــفـــوضـــى بــقــولــه »إنـــــه من 
ــل لـــنـــصـــرالـــلـــه  ــ ــهــ ــ ــل واألســ ــ ــــضـ األفـ
ــقـــواء عــلــى حـــاكـــم مــصــرف  ــتـ االسـ

لبنان بداًل من االستقواء 

قــبــل أربــعــة أيـــام فــقــط مــن الــذكــرى الــســنــويــة األولـــى 
للغزو الــروســي ألوكــرانــيــا، زار الرئيس األميركي جو 
بايدن أمس كييف، والتقى نظيره األوكراني فولوديمير 
 التزامه بتقديم دعــم »ال يتزعزع« 

ً
زيلينسكي، مــجــددا

ألوكرانيا، في زيارة تعد من الحاالت النادرة التي يسافر 
فيها رئيس أميركي إلى منطقة صراع، ومجالها الجوي 

خارج سيطرة الواليات المتحدة أو حلفائها. 
ووصـــل بــايــدن إلــى العاصمة األوكــرانــيــة على متن 
قطار، في رحلة معقدة وخطيرة استمرت طوال الليل 

بحسب صحيفتي »فايننشال تايمز« و»بوليتيكو«. 
ورغــم التقارير عــن إخــفــاء الــزيــارة عبر نشر جــدول 
أعمال مزيف يظهر أن بايدن ال يزال في واشنطن، كشف 
البيت البيض عن »اتصاالت مع الكرملين لتجنب أي 
ســوء تقدير قــد يـــؤدي إلــى صـــراع مباشر بين قوتين 

نوويتين«، في وقت أكد نائب رئيس مجلس 

02

02

02

02

بايدن وزيلينسكي يزوران النصب التذكاري في كييف أمس )رويترز(

بوشهري تطعن أمام »الدستورية« لمعاقبة الوزراء المتغيبين
 صحة عقد جلسات مجلس األمة بدون 

ً
مع تأكيدها مجددا

 
ً
حضور الحكومة، قدمت النائبة جنان بوشهري أمس طعنا

 أمام المحكمة الدستورية، بعدم دستورية الفقرة الثالثة 
ً
مباشرا

من المادة 25 من الالئحة الداخلية للمجلس، التي تستثني 
الوزراء من العقوبات في حال تخلفهم عن حضور الجلسات، 

وتقصر العقوبات على األعضاء المنتخبين.
وصرحت بوشهري بأن حضور الحكومة للجلسات واجب 
دســـتـــوري، والـــمـــادة 116 أوجــبــت ذلـــك عليها أو َمـــن يمثلها، 
موضحة أن الهدف من هذا النص ليس تحقيق النصاب في 

المجلس، ألنه يقوم على أساس عددي ال نوعي.
وأضــــافــــت: »بـــعـــد تـــكـــرار تــخــلــف الــحــكــومــة عـــن الــحــضــور، 
واســتــمــرار تــلــك الــمــمــارســة أكــثــر مــن فــصــل تــشــريــعــي، أصبح 
، وأن يوضع الوزراء 

ً
 التدخل وفق األدوات المتاحة حاليا

ً
لزاما

تحت طائلة المحاسبة والعقاب في حال تخليهم عن واجبهم 
الدستوري«.

الدوام 3 ساعات أو االستجواب!
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02

• الربيعان: ديوان الخدمة يتابع سحب القرارات بجميع الجهات
قلوا إليها

ُ
 لموظفين ن

ً
• »الموانئ« سحبت 36 قرارا

 بايدن يزور كييف ويعد بدعم ال يتزعزع
وصل إلى العاصمة األوكرانية عبر القطار 

والبيت األبيض نسق الزيارة مع موسكو
• زيلينسكي: إذا اصطفت الصين مع روسيا فستندلع حرب عالمية

»الزراعة«: تخفيض أسعار 
أعالف الثروة الحيوانية

 من مارس... للشعير والشوار 
ً
اعتبارا

والمخاليط والمركزات
أعلن المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة 
ــثــــروة الــســمــكــيــة بــالــتــكــلــيــف الــمــهــنــدس مشعل  والــ
القريفة، أمس، أنه سيتم تخفيض أسعار األعالف، 
ابتداء من أول مارس المقبل لمربي ومنتجي الثروة 

الحيوانية.
وقال القريفة لـ »كونا« إن تخفيض األسعار يشمل 
 إلى أنه 

ً
الشعير والشوار والمخاليط المركزة، مشيرا

تم التوصل إلى هذا القرار بجهود الهيئة وتنسيقها 
الــمــشــتــرك مـــع شــركــة مــطــاحــن الــدقــيــق والــمــخــابــز 
 ،

ً
الكويتية، في ظل هبوط بورصة األعــالف عالميا

والحرب الروسية األوكرانية التي أثرت بشدة على 
سوق الحبوب والغذاء العالمي.

الهاجري للماجد: إما العودة للعمل من 4 إلى 7 مساء بـ »دور القرآن« أو صعود المنصة
• سيناريو رفع جلسة مجلس األمة سيتكرر اليوم لغياب الحكومة

• عاشور: على الوزيرين العجمي والمال حضور الجلسة باعتبارهما نائبين
ب بعض النواب المصلحة االنتخابية على 

ّ
كالعادة، غل

العامة، فبداًل من وقوفهم مع وزير العدل وزير األوقاف 
 
ً
والشؤون اإلسالمية عبدالعزيز الماجد، الذي اتخذ قرارا

بتعديل ساعات العمل لموظفي وموظفات دور القرآن، 
 خالل الدوام المسائي، لتتوافق مع تعليمات 

ً
خصوصا

 الــوضــع لتصبح 7 
ً
ديـــوان الــخــدمــة الــمــدنــيــة، مصححا

ساعات بعدما كانت 3 فقط، واصلوا تصعيدهم بإعالن 
النائب فالح الهاجري تقديم استجواب للوزير إذا لم تتم 

العودة لـ »دوام الثالث ساعات«. 
وتوعد الهاجري، الذي شارك في اعتصام الموظفات 
أمــس لليوم الثاني على الــتــوالــي، باستجواب الماجد 
فــي حــال عــودتــه إلــى الحكومة إذا لــم يسحب قـــراره، أو 
استجواب الوزير القادم بقوله: »رسالة للوزير الحالي 
أو القادم، إذا استمر هذا القرار فإن مكان الوزير معروف، 
وهو منصة االستجواب، وإذا استمر مع الوزير الجديد 

 فمعروف مكانه... االستجواب«.
ً
الذي يأتي بعده أيضا

وقال: »أنا أعرف فكر وزير األوقاف وطرحه ورأيه، لكن 
أن يصب هــذا الــرأي في دور الــقــرآن الكريم والتضييق 
 إلى أن 

ً
على العاملين فيها فهذا أمر مرفوض«، مشيرا

 بين وكيل »األوقاف« والديوان حول هذه 
ً
هناك اجتماعا

القضية، »ونتمنى أن يتم نزع فتيل األزمة«.

محيي عامر وفهد تركي

األسد يزور ُعمان ويلتقي السلطان هيثم بن طارق
أجــــــرى الـــرئـــيـــس الــــســــوري بــشــار 
األسد، أمس، زيارة عمل إلى سلطنة 
ُعـــمـــان هـــي األولـــــى لـــه لــلــخــارج منذ 
الـــزلـــزال الــمــدمــر الـــذي ضـــرب جنوب 
تركيا وشمال سورية، والثانية لبلد 
عربي منذ اندالع األزمة السورية في 
٢٠١١ بعدما زار اإلمــارات في مارس 

 .٢٠٢٢
وكان سلطان عمان هيثم بن طارق 
فــي استقبال األســـد بالمطار، حيث 
أجريا محادثات تطرقت إلى العالقات 

الثنائية واألوضاع اإلقليمية. 
ــارة بــعــدمــا اســتــقــبــل  ــزيــ ــأتـــي الــ وتـ
األســــــد قـــبـــل أيــــــام وزيــــــر الــخــارجــيــة 

األردنـــــــــــــــــي مــــحــــمــــد الــــــصــــــفــــــدي فـــي 
دمــشــق، وتلقيه اتصالين هاتفيين 
مـــن الـــرئـــيـــس الـــمـــصـــري عــبــدالــفــتــاح 
الــســيــســي ومــلــك الــبــحــريــن حــمــد بن 
عيسى للتعزية بضحايا الزلزال. ومن 
المتوقع أن يــجــري زيـــارة لــإمــارات 

بعد مسقط. 
وكــــان وزيــــر خــارجــيــة الــســعــوديــة 
فيصل بــن فــرحــان قـــال عــلــى هامش 
 
ً
مــؤتــمــر مــيــونــيــخ إن هــنــاك إجــمــاعــا
 على أن عــزل ســوريــة لــم يعد 

ً
عــربــيــا

، وأن هناك حاجة للتواصل 
ً
مجديا

مع دمشق »في وقت ما«.

 األسد لدى وصوله لمطار مسقط أمس
ً
بن طارق مستقبال
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الدوام 3 ساعات...

إلغاء تثبيت 23 إشرافيًا...

»الزراعة«: تخفيض أسعار...

بايدن يزور كييف ويعد...
موت سريري لتحالف »حزب اهلل«...

 بتعديل فترة دوام هذه الفئة، لتكون من 
ً
وكان الماجد أصدر قرارا

 بالنسبة للفترة الصباحية، ومن 
ً
 حتى الثانية ظهرا

ً
السابعة صباحا

 حتى التاسعة مساء للمسائية، وهو ما تسبب في موجة 
ً
الثانية ظهرا

اعتراض واسعة من الموظفات الالتي يداومن بالفترة المسائية من 
 حتى السابعة مساًء.

ً
الرابعة عصرا

إلى ذلك، ومع اتجاه األنظار في التاسعة من صباح اليوم نحو قاعة 
ح  عبدالله السالم، حيث موعد الجلسة العادية لمجلس األمة، التي ُيرجَّ
استمرار مشهد رفعها لغياب الحكومة، تتزايد الضغوط النيابية على 

رئاسة المجلس لعقدها.
وطالب غير نائب بافتتاح الجلسة ومناقشة جدول األعمال، حتى 
مع غياب الحكومة، في وقت دعا النائب صالح عاشور الوزيرين د. بدر 
المال وعمار العجمي إلى حضورها، باعتبارهما »عضوين في المجلس 
انتخبكما الشعب الكويتي، وهو أولى بأن تقفا بجانبه، ولذلك عليكما 

حضور الجلسة، إال إذا كنتما تطمعان في دخول الحكومة القادمة«.
ويتصدر جدول أعمال الجلسة استجوابا وزير المالية وزير الدولة 
للشؤون االقتصادية واالستثمار عبدالوهاب الرشيد، ونائب رئيس 
مجلس الـــوزراء وزيــر الــدولــة لشؤون مجلس الـــوزراء بــراك الشيتان، 
والـــلـــذان سيعلن المجلس سقوطهما مــن الـــجـــدول؛ لــقــبــول استقالة 
الحكومة، إضافة إلى تقارير اللجان البرلمانية التي تتضمن تقارير 
 في وصــول العالقة بين السلطتين 

ً
اللجنة المالية التي كانت سببا

إلى أفق مسدود.

 على التأكد من إتمام سحب 
ً
شؤون التوظف بالديوان يعكفون حاليا

تلك القرارات، التي تقع خالل الفترة التي حددها قرار مجلس الوزراء، 
وعودة المنقولين أو المنتدبين إلى جهات عملهم األصلية، إلى جانب 
سحب قرارات التعيين بالوظائف اإلشرافية الصادرة خالل الفترة ذاتها، 

 من 
ً
وأوضح أنه سيتم العمل بأسعار األعالف الجديدة اعتبارا

مــارس، حيث سينزل سعر بيع الشعير من 4.250 دنانير إلــى 4، 
والشوار من 4.950 إلى أربعة كذلك، والمخاليط من 3.550 إلى 3.100 

والمركز من 3.600 إلى 3.150.

األمن الروسي دميتري مدفيديف أن موسكو منحت الرئيس األميركي 
ضمانات ألمنه.

وتــجــّول بــايــدن مــع زيلينسكي فــي شــــوارع كــيــيــف، وزارا النصب 
 فــي كاتدرائية 

ً
الــتــذكــاري لقتلى الجيش األوكــرانــي وعــقــدا اجتماعا

القديس ميخائيل مع المسؤولين األوكرانيين، في حين دّوت إنذارات 
أنظمة الدفاع الجوي أثناء خروجه وزيلينسكي من الكنيسة.

وقبل مغادرته إلى بولندا المجاورة، قال بايدن، في مؤتمر صحافي 
مع زيلينسكي: »عندما غزا بوتين أوكرانيا كان يعتقد أنها ضعيفة، 
، أنشأنا 

ً
والغرب منقسم، ويمكن له أن يصمد أمامنا، لكنه كان مخطئا

 من المحيط األطلسي إلى الهادئ للدفاع عن أوكرانيا بدعم 
ً
تحالفا

 أن »هــذه أكبر حرب برية 
ً
عسكري واقتصادي غير مسبوق«، معتبرا

في أوروبــا منذ ثالثة أربــاع قرن، وأوكرانيا نجحت فيها على عكس 

األميركية عنه، ولــذلــك يختار التمايز عــن الــحــزب والتلويح بإنهاء 
التحالف. 

، السيما أن 
ً
أما الخالفات المتعلقة بالملفات الداخلية فكثيرة أيضا

باسيل يرفض التمديد لمدير األمن العام اللواء عباس إبراهيم بدون 
التمديد للعديد من المديرين العامين في إدارات الدولة، ومعظمهم من 

المحسوبين على التيار الوطني الحر. 
يرفض كل من باسيل وحزب الله التنازل، لذلك يستمر باسيل في 
مقاطعة الجلسة التشريعية التي يعتزم رئيس مجلس النواب نبيه 
بري الدعوة إليها هذا األسبوع، مما يعني أن النصاب الدستوري لعقد 
، وفي حال توافر بشكل أو بآخر 

ً
الجلسة لن يكون على األرجح متوافرا

 على توفير الميثاقية المسيحية للجلسة بسبب 
ً
فلن يكون بري قادرا

مقاطعتها من أغلبية شبه مطلقة للنواب المسيحيين، على الرغم من 
أن بري حاول تضييق جدول أعمالها وحصره في عدد قليل من البنود 

تحت عنوان تشريع الضرورة.
 أما عن المستجدات الخطيرة على الساحة السياسية، فبرز االنتقال 
 من خالل الحملة التي 

ً
إلى مرحلة »الضرب تحت الحزام« خصوصا

بــدأت تشن ضــد قائد الجيش جــوزيــف عــون، وهــذه الحملة ال تطال 
قائد الجيش فقط بل قد تــؤدي إلــى استهداف المؤسسة العسكرية 
كآخر المؤسسات التي ال تزال تحافظ على هيكليتها وقدرتها على 
ضبط الوضع األمني. فبعد مواقف متعددة أطلقها باسيل ضد قائد 
 إياه بقائد االنقالب، واتهمه فيها بالفساد والتصرف 

ً
الجيش واصفا

في أموال المؤسسة العسكرية، تأتي حملة سياسية جديدة مبنية على 
أن الرجل مرشح جدي لرئاسة الجمهورية، وبالتالي يتم استهدافه 
على هــذا األســاس من خــالل تسريبات صحافية متعددة أحدها أنه 

متورط ببيع سالح الجيش. 
أخطر ما في األمــر أن هــذه المعركة ستؤدي إلــى تداعيات سلبية 
 أنها المؤسسة األخيرة المتبقية 

ً
على المؤسسة العسكرية كلها، علما

من مؤسسات الدولة اللبنانية، بعد انهيار السلطة القضائية بفعل 
االنــقــســامــات، والــقــطــاع المصرفي والهيكل االقــتــصــادي ومؤسسات 

االستثمار إلى جانب انهيار قطاعي التعليم والصحة.

وعودة الفئات المشمولة إلى أوضاعها الوظيفية قبل ذلك التاريخ«.
 بنقل 

ً
 إداريا

ً
على صعيد متصل، سحبت مؤسسة الموانئ 36 قرارا

 إليها من جهات حكومية عدة، بناء على قرار مجلس الوزراء 
ً
36 موظفا

وتعميم ديوان الخدمة.
ن القرار »اعتبار القرارات اإلدارية الصادرة كأنها لم تكن مع  ضمَّ

َ
وت

عودة المشمولين بتلك القرارات إلى جهات عملهم األصلية«، على أن 
 مع ما يترتب على ذلك 

ً
 مؤقتا

ً
سب فترة عملهم بالمؤسسة ندبا

َ
حت

ُ
ت

من آثار.

كل التوقعات، وشعبها أدهش الجميع بصموده أمام القصف الروسي 
العنيف«. وتابع بايدن: »األميركيون يعرفون أن اعتداء روسيا يشكل 
 ضدها شمل تضييق 

ً
، لذلك شكلنا تحالفا قويا

ً
 علينا جميعا

ً
خطرا

 بمليارات 
ً
الخناق عليها ومعاقبة شركاتها، ودعم أوكرانيا عسكريا

 أن روســيــا بــاتــت مــعــزولــة 
ً
الــــــدوالرات لــمــســاعــدة مــواطــنــيــهــا«، مـــؤكـــدا

واقتصادها يتراجع. 
في المقابل، اعتبر زيلينسكي زيارة بايدن »مؤشر دعم بالغ األهمية« 
 مــن أن 

ً
يظهر أن روســيــا »ال تملك أي فــرصــة لكسب الــحــرب«، مــحــذرا

الصين تخاطر بــانــدالع حــرب عالمية في حــال واصلت تحالفها مع 
روسيا واصطفت معها.

وبــعــد يـــوم مــن اتــهــام وزيـــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي أنــتــونــي بلينكن 
للصين بدراسة توفير دعم فتاك لروسيا، حذر االتحاد األوروبي بكين 

 للخط األحمر«.
ً
من اإلقدام على تلك الخطوة، ألنها »ستكون انتهاكا

في المقابل، نــددت بكين بـ »التصريحات الزائفة« لبلينكن، وقال 
متحدث باسم خارجيتها: »واضح للمجتمع الدولي من الذي يدعو إلى 
الحوار ويقاتل من أجل السالم، ومن يصب الزيت على النار ويشجع 
 الدعوة إلى دعم مقترح صيني إلنهاء الحرب.

ً
على المعارضة«، مكررا

 عن انتقاده محاولة الحزب فرض مرشحه الرئاسي 
ً
على الغرب«، فضال

سليمان فرنجية على المسيحيين.
ومن شأن هذا التوتر في العالقة بين التيار وحزب الله أن ينعكس 
 في ظل توتر عالقة 

ً
، خصوصا

ً
 مسيحيا

ً
 إسالميا

ً
 سيأخذ بعدا

ً
توترا

، إلى جانب رفض 
ً
القوات اللبنانية وحزب الكتائب مع حزب الله أيضا

القوى المسيحية األساسية، أي األحزاب الثالثة، وصول فرنجية إلى 
رئاسة الجمهورية. 

أسباب الخالف بين الحزب وباسيل ال تنحصر في ترشيح فرنجية، 
بل هناك أسباب أخــرى أبرزها ما يعتبره الحزب حاجة باسيل إلى 
تــرتــيــب عــالقــاتــه الــخــارجــيــة ومــحــاوالتــه الــمــســتــمــرة لــرفــع العقوبات 
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األمير يعزي رئيس باكستان بضحايا 
حادث حافلة الركاب

بــــعــــث ســــمــــو أمـــــيـــــر الــــبــــالد 
الــشــيــخ نــــواف األحـــمـــد ببرقية 
ــى رئـــيـــس جــمــهــوريــة  تــعــزيــة إلــ
باكستان اإلســالمــيــة الصديقة 
د. عارف علوي، عبر فيها سموه 
عـــن خـــالـــص تـــعـــازيـــه، وصــــادق 
ــادث  ــ ــايـــا حـ ــه، بـــضـــحـ ــ ــاتـ ــ ــواسـ ــ مـ
تــحــطــم حــافــلــة لــلــركــاب شــرقــي 
بــاكــســتــان والــــذي أودى بحياة 
ــة  ــابـ الـــعـــديـــد مــــن ركـــابـــهـــا وإصـ
آخـــريـــن، ســائــال ســمــوه المولى 
تـــعـــالـــى أن يــتــغــمــد الــضــحــايــا 
ــفــــرتــــه،  بــــــواســــــع رحــــمــــتــــه ومــــغــ
ويــدخــلــهــم فــســيــح جــنــاتــه، وأن 
يــمــن عــلــى الــمــصــابــيــن بــســرعــة 

الشفاء.

ولي العهد تسلم رسالة شفوية من نظيره السعودي
سموه استقبل تركي بن محمد وتمنى للمملكة المزيد من التطور واالزدهار

اســتــقــبــل ســمــو ولــــي الــعــهــد 
الــشــيــخ مشعل األحــمــد، بقصر 
بــــــيــــــان، صـــــبـــــاح أمــــــــــس، وزيــــــر 
الــدولــة وعضو مجلس الــوزراء 
بـــالـــســـعـــوديـــة صـــاحـــب الــســمــو 
الملكي األمير تركي بن محمد 
ــد الــــمــــرافــــق، حـــيـــث نــقــل  ــ ــوفـ ــ والـ
لسموه رسالة شفوية من أخيه 
ــيـــــس مــجــلــس  ــ ــهــــد رئـ ــعــ ولـــــــي الــ
الــــــــوزراء فـــي الــمــمــلــكــة صــاحــب 
الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــر محمد 

بن سلمان.
ــمـــوه تــحــيــات  ــــد حــمــلــه سـ وقـ
صــــاحــــب الـــســـمـــو أمــــيــــر الـــبـــالد 
الشيخ نواف األحمد، وتحياته 
ألخيه خادم الحرمين الشريفين 
الــمــلــك ســلــمــان بـــن عــبــدالــعــزيــز 
ملك السعودية، وأخيه صاحب 
السمو الملكي األمير محمد بن 
سلمان، وتمنياته لهما بموفور 
الصحة وتمام العافية، سائال 
سموه المولى تعالى أن ينعم 
على المملكة وشعبها الشقيق 

بــمــزيــد مــن الــتــطــور واالزدهـــــار 
ــادة الــحــكــيــمــة  ــيــ ــقــ تـــحـــت ظــــل الــ
ألخيه خادم الحرمين الشريفين.

حــضــر الــلــقــاء رئــيــس ديـــوان 
سمو ولــي العهد الشيخ أحمد 
العبدالله، ووزير شؤون الديوان 
األميري الشيخ محمد العبدالله، 

ووزيــر الخارجية الشيخ سالم 
الــصــبــاح، ومـــديـــر مــكــتــب سمو 
ولـــــي الـــعـــهـــد الـــفـــريـــق مــتــقــاعــد 
جمال الــذيــاب، ووكيل الشؤون 
الــخــارجــيــة بــمــكــتــب ســمــو ولــي 
الــعــهــد مـــازن الــعــيــســى، وسفير 
خــادم الحرمين الشريفين لدى 

الكويت صاحب السمو األمير 
سلطان بن سعد.

مــن جانب آخــر، بعث سموه 
ــيـــس  ــة إلـــــــى رئـ ــزيــ ــعــ بـــبـــرقـــيـــة تــ
جمهورية باكستان اإلسالمية 
الصديقة الدكتور عارف علوي 
ضمنها سموه خالص تعازيه 

وصـــــــادق مـــواســـاتـــه بــضــحــايــا 
ــادث تــحــطــم حــافــلــة لــلــركــاب  ــ حـ
شرقي باكستان، راجيا سموه 
للضحايا الرحمة وللمصابين 

الشفاء العاجل.

 األمير تركي بن محمد والوفد المرافق له أمس
ً
ولي العهد مستقبال

الخالد: مواكبة التطورات العسكرية لرفع كفاءة قواتنا 

● محمد الشرهان
أكــــد الـــنـــائـــب األول لــرئــيــس 
مــــــجــــــلــــــس الــــــــــــــــــــــــــوزراء وزيــــــــــر 
الـــــداخـــــلـــــيـــــة ووزيــــــــــــر الـــــدفـــــاع 
باإلنابة الشيخ طــالل الخالد، 
أمـــــس، حـــرصـــه عــلــى مــشــاركــة 
القيادات العسكرية الكويتية 
فــــــي الــــفــــعــــالــــيــــات الـــعـــالـــمـــيـــة 
لـــلـــوقـــوف عـــن كــثــب عــلــى آخــر 
الــمــســتــجــدات والـــتـــطـــورات في 
الـــمـــجـــال الـــعـــســـكـــري والـــعـــمـــل 
على مواكبتها لرفع مستوى 
ة لــلــقــوات  الــجــاهــزيــة والـــكـــفـــاء

المسلحة الكويتية.  
جــــــاء ذلــــــك خــــــالل حـــضـــوره 
ــاح مـــعـــرض  ــ ــتـ ــ ــتـ ــ فــــعــــالــــيــــات افـ
ومؤتمر الدفاع الدولي آيدكس 
2023 والذي يقام في العاصمة 
اإلماراتية أبوظبي خالل الفترة 
من 20 حتى 24 الجاري، تلبية 
ــة  ــيـــس الـــدولـ ــائـــب رئـ لــــدعــــوة نـ
رئــيــس مجلس الـــــوزراء حاكم 

دبــــــي وزيــــــــر الـــــدفـــــاع صـــاحـــب 
السمو الشيخ محمد بن راشد.
ــاد الـــنـــائـــب األول، فــي  ــ ــ وأشـ
ــتـــاح  ــتـ تــــصــــريــــح لـــــــه، خـــــــالل افـ
المعرض، بالجهود المتميزة 
ــرة  ــيــ ــبــ ــكــ واالســــــــــتــــــــــعــــــــــدادات الــ

والــــــقــــــدرات الـــمـــتـــفـــوقـــة لـــدولـــة 
ــارات فـــي اســتــضــافــة مثل  ــ ــ اإلمـ
هذه الفعاليات الدولية، والتي 
ــاعــــات  ــنــ ــتــــم بــــقــــطــــاع الــــصــ ــهــ تــ
الـــــــدفـــــــاعـــــــيـــــــة وعـــــــــــــــرض آخــــــر 
ــتــــطــــورات واالبــــتــــكــــارات فــي  الــ

هذا المجال من خالل مشاركة 
أبرز الخبراء وكبرى الشركات 

المتخصصة.
وأضاف أن المعرض يعكس 
ــارات على  ــ بــــدوره انــفــتــاح اإلمــ
الــعــالــم وحــجــم مــا تمتلكه من 

إمكانات فنية وكفاءات بشرية، 
قـــــــــادرة عـــلـــى تـــنـــظـــيـــم وإدارة 
وإنــجــاح مــثــل هـــذه الــمــعــارض 
والمؤتمرات والتي يشعر معها 
كـــل مـــواطـــٍن خــلــيــجــي بــالــفــخــر 
واالعــــــتــــــزاز فــــي ظــــل الـــجـــهـــود 
ــة  ــرؤيـ ــادة الــحــكــيــمــة والـ ــيـ ــقـ والـ
الـــــســـــديـــــدة ومــــســــيــــرة الـــخـــيـــر 
الــمــبــاركــة لـــقـــادة دول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية.
ــالــــد أن مـــعـــرض  وأكـــــــد الــــخــ
ومؤتمر الــدفــاع الــدولــي يتيح 
الــفــرصــة لــالطــالع عــلــى أحــدث 
ــيــــه الـــشـــركـــات  ــلـــت إلــ مــــا تـــوصـ
ــن تـــقـــنـــيـــات  ــ ــة مــ ــتـــخـــصـــصـ ــمـ الـ
وإمــكــانــات فــي مــجــال تصنيع 
الــمــعــدات واآللــيــات العسكرية 
 أن مثل هذه 

ً
الحديثة، مضيفا

الــمــعــارض والــمــؤتــمــرات تعد 
 لتبادل الخبرات العلمية 

ً
فرصة

والــــرؤيــــة االســتــراتــيــجــيــة ذات 
الــعــالقــة بــالــمــجــاالت الدفاعية 

واألمنية.

الخالد خالل حضوره معرض ومؤتمر الدفاع الدولي آيدكس 2023 بأبوظبي

الكويت والعراق: مواصلة الحوار 
اء لترسيم الحدود البحرية

ّ
البن

عـــقـــدت الــلــجــنــة الــفــنــيــة الــكــويــتــيــة - الــعــراقــيــة 
المشتركة، أمس، اجتماعها الخامس في العاصمة 

العراقية بغداد.
وترأس الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية 
منصور العتيبي في حين ترأس الجانب العراقي 

المستشار الدكتور عثمان العبودي.
وتضمن االجتماع مواصلة الحوار المشترك 
في الجوانب الفنية والقانونية لترسيم الحدود 

البحرية لما بعد العالمة 162.
واتفق الطرفان على مواصلة الحوار البناء بين 

الجانبين في إطار تعزيز العالقات األخوية التي 
تربط البلدين الشقيقين.

 من جهة أخــرى، التقى العتيبي، وكيل وزارة 
الخارجية للشؤون القانونية في وزارة الخارجية 
العراقية عمر البرزنجي، ووكيل وزارة الخارجية 
لــلــشــؤون اإلداريــــة والفنية السفير عبدالرحمن 

الحسيني بمناسبة زيارته الرسمية للعراق.
وتم خالل اللقاء بحث أوجه العالقات الثنائية 
ــبــــل تـــطـــويـــرهـــا  ــن الـــشـــقـــيـــقـــيـــن، وســ ــديـ ــلـ ــبـ ــن الـ ــيـ بـ

ُعد. وتعزيزها على جميع الصُّ

جانب من اجتماع اللجنة الفنية الكويتية - العراقية المشتركة

: دوام 
ً
سفير عمان مهنئا

االستقرار والتقدم للكويت
ــأ سفير سلطنة عمان 

ّ
هــن

ــالــــح  لـــــــــدى الـــــكـــــويـــــت د. صــ
الخروصي سمو أمير البالد 
الشيخ نواف األحمد، وسمو 
ولــــي الــعــهــد الــشــيــخ مشعل 
األحـــمـــد، والــشــعــب الكويتي 
الكريم بمناسبة الذكرى الـ 62 
لليوم الوطني والذكرى الـ 32 
للتحرير. وقـــال الــخــروصــي، 
في تصريح صحافي: »نتمنى 
للكويت الــمــزيــد مــن التطور 
ــدم، ولـــجـــمـــيـــع أبـــنـــاء  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ والـ
الشعب الكويتي الشقيق دوام 
االســتــقــرار واألمــــن واألمــــان، 
وان يـــواصـــل مــســيــرتــه نحو 
كــل مــا يتطلع إليه مــن رخــاء 
ــه الــحــكــيــمــة،  ــادتـ ــيـ ــل قـ فــــي ظــ
ولـــــلـــــعـــــالقـــــات الــــعــــمــــانــــيــــة ـ 
الكويتية المتميزة المزيد من 

النماء والرفاهية«.

صالح الخروصي

السفير القبرصي: الكويت رائدة 
بتعزيز االستقرار

● ربيع كالس
أشــاد السفير القبرصي لــدى البالد 
ــــروس بـــســـيـــاســـة الـــكـــويـــت  ــافـ ــ مـــايـــكـــل مـ
الخارجية المتوازنة وبــدورهــا الرائد 
في المجال اإلنساني العالمي وجهودها 
المستمرة لتعزيز االستقرار واألمن على 
المستويين اإلقليمي والدولي، إضافة 
إلى تعزيز مسار الدبلوماسية والحل 

السلمي للنزاعات.
وفـــــي بــــيــــان لــــه بــمــنــاســبــة الــــذكــــرى 
ـــ 32  ـــ 62 لــلــيــوم الــوطــنــي والـــذكـــرى الـ الـ
لــمــنــاســبــة يـــوم تــحــريــر دولــــة الــكــويــت، 
حصلت »الجريدة« على نسخة منه، قال 
مافروس: »أود أن أتقدم بأحر التهاني 
إلى صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
نواف األحمد وسمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحــمــد، وسمو رئيس مجلس 
ــواف األحــمــد  ــ الـــــــوزراء الــشــيــخ أحـــمـــد نـ
وحـــكـــومـــة وشـــعـــب الـــكـــويـــت الــصــديــق، 

ــقـــدم  ــتـ ــرار الــــســــالم والـ ــمــ ــتــ  اســ
ً
مـــتـــمـــنـــيـــا

واالزدهــار المتواصل في الكويت وفي 
جميع أنحاء المنطقة«.

وتـــابـــع: »قـــبـــرص والــكــويــت دولــتــان 
معتدلتان ومتشابهتان فــي التفكير، 
وتؤيدان بقوة أولوية القانون الدولي 
فـــي نــظــامــنــا الـــعـــالـــمـــي، بــعــد أن عــانــى 
كــالهــمــا الــتــجــربــة الــمــؤلــمــة والــصــدمــة 
 على أن 

ً
من الغزو واالحــتــالل«، مــشــّددا

»عالقات الصداقة الطويلة بيننا أقوى 
من أي وقت مضى، كما يتضح من خالل 
ــارات مهمة رفــيــعــة الــمــســتــوى خــالل  زيــ

عام 2022«. 
 
ً
وقــال السفير القبرصي: »أود أيضا
أن أؤكـــد لكم اســتــعــدادنــا وعزمنا على 
زيادة تعزيز عالقاتنا الثنائية لمصلحة 
شعبينا في ظل قيادة الرئيس المنتخب 
 لــجــمــهــوريــة قـــبـــرص نــيــكــوس 

ً
حـــديـــثـــا

كريستودوليدس«.

القمص بيجول: الكويت بلد السالم واالعتدال
هنأ القيادة السياسية باألعياد الوطنية

● عادل سامي
هنأ راعـــي الكنيسة القبطية المصرية 
في الكويت القمص بيجول األنبا بيشوي 
، بمناسبة 

ً
الكويت، قيادة وحكومة وشعبا

 دوام 
ً
عيدي »الوطني« و»التحرير«، متمنيا

الــبــهــجــة واحـــتـــفـــاالت الـــفـــرح عــلــى الــكــويــت 
العزيزة.

ــقـــمـــص بـــيـــجـــول، فــــي تــصــريــح  وقـــــــال الـ
صحافي، أمـــس: بــاإلنــابــة عــن نيافة األنبا 
أنطونيوس مطران القدس والكويت والشرق 
األدنى، وعن أخوتي آباء الكنيسة القبطية 
بالكويت وأبنائها، وباألصالة عن نفسي، 
أتـــقـــدم إلـــى صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ نـــواف 
األحــمــد، وســمــو ولــي عــهــده األمــيــن الشيخ 
مشعل األحمد، والشعب الكويتي بخالص 
التهاني والتبريكات بمناسبة االحتفاالت 

الوطنية.
وأضاف: نشارك الكويت فرحتها، ونتذكر 
مــع شعبها تضحيات الــرعــيــل األول، وما 
قدمه جيل مهم ساهم في النهوض بدولة 

الــمــؤســســات وبــنــاء دولـــة عصرية حديثة، 
كما نتذكر أبناءها الذين ضحوا بدمائهم 
فــي ملحمة التحرير الــرائــعــة الــتــي تجسد 
فيها حكمة القيادة ووحدة الشعب وثمار 
الـــعـــالقـــات الـــدولـــيـــة الــحــســنــة الـــتـــي تجمع 
دولـــة الــكــويــت بــكــل دول الــعــالــم، فالكويت 
 بمواقف الحكمة واالعــتــدال، 

ً
تتحلى دومــا

لــذلــك فــإن صداقاتها مــع كــل الــبــلــدان محل 
تقدير واحــتــرام، وهــي بلد يتدفأ بالسالم 

ويشع بالود.
وأعـــــرب عـــن إعــجــابــه الــكــبــيــر بــالــمــوقــف 
اإلنــســانــي الممتاز والنبيل الـــذي سطرته 
الـــكـــويـــت وشــعــبــهــا تـــجـــاه مــحــنــة األشـــقـــاء 
واألصدقاء في سورية وتركيا جراء الزالزل 
الـــمـــدمـــرة الــتــي ضــربــت مــســاحــات واســعــة 
هــنــاك، وقـــال إن مــا حققته حملة »الكويت 
بجانبكم« من دعم كبير في غضون ساعات 
ــفـــزعـــة« الـــتـــي تميز  قــلــيــلــة يــعــكــس روح »الـ
شعبها الوفي، وهي روح متوارثة منذ زمن 
بعيد وتتواصل عبر األجيال برعاية قيادات 

حكيمة وأسرة كريمة هي أسرة آل صباح.

شارك في افتتاح معرض ومؤتمر الدفاع الدولي آيدكس 2023 بأبوظبي

https://www.aljarida.com/article/15199
https://www.aljarida.com/article/15166
https://www.aljarida.com/article/15303
https://www.aljarida.com/article/15301
https://www.aljarida.com/article/15297
https://www.aljarida.com/article/15194
https://www.aljarida.com/article/15292


• سيد القصاص
ــوم لــتــطــبــيــق قــــرار  ــ مــــع أول يــ
ديــــوان الــخــدمــة الــمــدنــيــة بــزيــادة 
عدد ساعات الدوام للعاملين في 
قطاع شــؤون الــقــرآن والــدراســات 
اإلسالمية، شهدت وزارة األوقاف، 
 مــن قبل 

ً
صــبــاح أمـــس، اعــتــصــامــا

العاملين الــذيــن رفــضــوا تطبيق 
القرار الذي وصفوه بـ »المتخبط«، 
والــذي يستهدف إنتاجيتهم في 
ــقــــرآن الـــكـــريـــم، معلنين  خـــدمـــة الــ
رفــضــهــم الــقــاطــع لـــلـــقـــرار، داعــيــن 

مسؤولي الوزارة إلى إعادة النظر 
فــيــه، خــصــوصــا أنـــه ال يتناسب 

معهم.
بدوره، أكد وكيل وزارة األوقاف 
والــشــؤون اإلسالمية بالتكليف، 
ــم، أن »األوقــــــــــاف«  ــيـ ــلـ ــعـ مـــحـــمـــد الـ
وديوان الخدمة المدنية حريصان 
على حــل مشكلة دوام العاملين 

بمراكز دور القرآن الكريم.
وكــشــف العليم خـــالل وجـــوده 
مــــع الــمــعــتــصــمــيــن مــــن مــوظــفــي 
دور القرآن بمقر الـــوزارة، صباح 
أمس، أن الوزارة لم تكتف بإرسال 

كتاب إلى ديوان الخدمة المدنية 
بــخــصــوص مــواعــيــد الـــــــدوام، بل 
ســيــتــم عــقــد اجــتــمــاع مــع قــيــادات 
الــــــــديــــــــوان لـــــشـــــرح وجـــــهـــــة نــظــر 
»األوقاف« حول دوام العاملين في 
مراكز دور القرآن وضرورة تعديل 
ســـاعـــات الـــــــدوام، مــشــيــرا إلــــى أن 
وزارات الدولة ملتزمة بتعليمات 
ديوان الخدمة المدنية، لذلك بدأت 
الوزارة أمس في تطبيق التعميم 

الصادر بخصوص الدوام.
وكانت القطاعات المعنية في 
»األوقــــــــاف« وجـــهـــت كـــل اإلدارات 

ــزام  ــتـ ــااللـ بــتــعــمــيــم لــمــوظــفــيــهــا بـ
بساعات العمل الجديدة في الدوام 
للمعينين فــقــط، والــتــي تــتــوافــق 
مع ساعات العمل المعتمدة من 
ــــذي دفــع  ــر الـ ــ ــو األمـ الــــديــــوان، وهــ

الموظفين إلى االعتصام.
وأوضح التعميم أن الدوام يبدأ 
فـــي »الــفــتــرة الــصــبــاحــيــة مـــا بين 
الــســاعــة 7 و7:30 عــلــى أن تكون 
فترة التأخير من الساعة 7:31 إلى 
9 صباحا، وبصمة الخروج تكون 
مــا بــيــن الــســاعــة 2 و2:30 مــســاء، 
عــلــى أن يــتــم خــصــم ربـــع يـــوم من 

الموظف بعد 105 دقائق تأخير. 
وفـــيـــمـــا فـــيـــمـــا يـــخـــص الـــــــدوام 
المسائي ستكون بصمة الدخول 
ما بين الساعة 2 و2:30 على أن 

تــكــون فــتــرة التأخير مــن الساعة 
ــاء، وبـــصـــمـــة  ــ ــســ ــ 2:31 إلـــــــى 4 مــ
الـــخـــروج تــكــون مـــا بــيــن الــســاعــة 
9 و9:30 مــســاء، ويــكــون السماح 

للموظفين من النساء باالنصراف 
قــبــل مــوعــد انــتــهــاء الـــــدوام بــربــع 
ساعة، وال يشمل ذلــك من لديهم 

تخفيف نهاية الدوام.

ً»النجاة«: بطاقات تموينية 
لـ 1500 مستفيد شهريا

نفذت جمعية النجاة الخيرية، 
بدعم من األمانة العامة 

لألوقاف، مشروع »مصرف 
عموم اإلطعام«، الذي استفادت 

منه 366 أسرة بمعدل قرابة 
 داخل 

ً
1500 مستفيد شهريا

الكويت. وقال مدير إدارة 
المساعدات بالجمعية محمد 

الخالدي، في تصريح صحافي، 
أمس، »إننا نسعى من خالل 
المشروع إلى توفير المواد 

الغذائية األساسية التي 
تحتاجها األسر المتعففة 

داخل الكويت«. وتابع الخالدي: 
»يستفيد من هذا المشروع 
األسر المتعففة والغارمون 

وأسر األيتام واألرامل 
والمطلقات والمرضى، وذوو 
الدخل الضعيف، والمهتدون 
الجدد وغيرهم من الشرائح 

المستفيدة، بعد استيفاء 
األوراق الرسمية التي تثبت 

حاجة األسرة للدعم«. وأضاف: 
»يتم تنفيذ المشروع من خالل 

توزيع بطاقات ذكية، تصرف من 
األسواق المركزية داخل الكويت، 
وتتنوع قيمة الكوبونات الذكية 

تبعا لعدد أفراد األسرة«.

»إحياء التراث« تطرح دورة 
لتأهيل الداعيات بألبانيا

طرحت جمعية إحياء التراث 
اإلسالمي دورة »تأهيل علمي 

وثقافي للنساء الداعيات« 
في ألبانيا، لتأهيل النساء 
في مجال التربية والتعليم 

والدعوة.
وقالت الجمعية، في بيان، أمس، 

إنه تشرف على هذه الدورة 
لجنة البلقان التابعة للجمعية، 
بالتعاون مع مؤسسة العرفان 
بالمعروف في ألبانيا، مضيفة 
أنه حاضرت فيها من الكويت 

أستاذة الحديث والتفسير 
بكلية الشريعة جامعة الكويت 

الداعية د. سندس العبيد، حيث 
 لكتاب »األربعون 

ً
قدمت شرحا

 في 
ً
النووية« وخمسون حديثا

السعادة، كذلك قدمت قراءة 
 على كتاب الشمائل 

ً
وتعليقا

المحمدية، إضافة إللقاء العديد 
من الدروس والمحاضرات في 

المراكز النسائية.
وأوضحت أنه حضر هذه 

الدورة والمحاضرات العديد 
من طالبات العلم والحافظات، 

مستفيدات من هذه الدورات 
والمحاضرات النافعة، التي 

فيها بيان أهمية العلم، وشرح 
لوسطية اإلسالم وسماحته، 
ونبذ العنف واألفكار الهدامة.

»بلد الخير« توزع 825 
 على 400 أسرة

ً
جهازا

أعلنت جمعية بلد الخير 
تنفيذ مشروع »يوم البهجة 
2«، بالشراكة االستراتيجية 
مع األمانة العامة لألوقاف، 

لمساعدة األسر المتعففة 
باألجهزة والمستلزمات 

المعيشية، لتسهيل حياتهم 
ومساعدتهم في توفير مستوى 

معيشة الئق. وأكد مدير 
الجمعية عثمان الثويني، في 

تصريح صحافي، أمس، أن 
هذه المشروعات تعمل على 

مساعدة األسر المتعففة، والتي 
ُيثقل كاهلها أعباء الحياة، 

وبخاصة الحاجات الرئيسية 
التي ال يستغني عنها أي بيت 
أو أي أسرة، الفتا إلى أن »بلد 

الخير« تمكنت من توزيع نحو 
، استفاد 

ً
 منزليا

ً
825 جهازا

منها 400 أسرة متعففة داخل 
الكويت. وأشاد الثويني بجهود 
أمانة األوقاف، التي دعمت »بلد 

الخير« في تنفيذ المشروع 
ومساعدة األسر المتعففة داخل 
الكويت، وتزويدها بما تحتاجه 

من أجهزة.

»الخدمة المدنية«: سحب قرارات 
النقل وعودة الموظفين لجهاتهم 

»مراقبو التوظف يتولون التأكد من عملية التنفيذ«
أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية، د. عصام الربيعان، 
أمس، ضرورة االلتزام بوقف شغل الوظائف اإلشرافية في 
كل الوزارات واإلدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات 

 أو ترقية إليها.
ً
 أو نقال

ً
 أو تعيينا

ً
 كليا

ً
العامة ندبا

وشــدد الربيعان، في تصريح صحافي، على ضــرورة 
 بين 

ً
االلتزام أيضا بوقف النقل والندب أو تمديده خارجيا

الجهات المختلفة مع وقف اإلعارة وتمديدها بين الجهات 
 من 23 يناير الماضي حتى 

ً
المختلفة داخل البالد اعتبارا

إشعار آخر، وإلغاء كل ما يخالف هذا القرار.
وقال إنه فور صدور قرار مجلس الوزراء في السادس 
من فبراير الجاري بهذا الشأن بادر الديوان بالتنبيه على 
كــل الجهات الحكومية التقيد بــهــذا الــقــرار، مــؤكــدا على 
الجهات ضرورة سحب كل القرارات التي صدرت من ذلك 
التاريخ، واعتبارها كأن لم تكن، بما في ذلك الموافقات 
التي صدرت في 19 يناير قبيل استقالة الحكومة ولكن 
لم تصدر قراراتها إال بعد 23 من الشهر ذاته، وعدم اتخاذ 
أي إجراءات أو إصدار أي قرارات تتعارض مع قرار الوقف 

المشار إليه.
وأوضح أن مراقبي شؤون التوظف بالديوان يتولون 
التأكد من إتمام سحب كل القرارات المشار إليها التي تقع 
ضمن الفترة التي حددها قــرار مجلس الـــوزراء، وعــودة 
المنقولين أو المنتدبين إلـــى جــهــات عملهم األصــلــيــة، 
وسحب قرارات التعيين بالوظائف اإلشرافية التي تمت 
خالل ذات الفترة، وعودة كل الفئات المشمولة بالقرار إلى 

أوضاعهم الوظيفية قبل التاريخ المشار إليه.

 بقطاعاتها 
ً
»الشؤون« تلغي تثبيت 23 إشرافيا

ساري لـ ةديرجلا●: بناء على تعميمي أمانة مجلس الوزراء وديوان الخدمة
• جورج عاطف

 لخبر »الجريدة« المنشور في عددها الصادر 
ً
تأكيدا

بتاريخ 13 الجاري بعنوان )»الــشــؤون« تتجه إللغاء 
 بمختلف القطاعات(، كشف 

ً
قرارات تثبيت 20 إشرافيا

وكيل وزارة الشؤون االجتماعية باإلنابة عبدالعزيز 
 
ً
ــاري، عـــن صــــدور قــــرار بــإلــغــاء تــثــبــيــت 23 مــوظــفــا ــ سـ
 تضّمن مــديــريــن ومراقبين ورؤســــاء أقسام 

ً
إشــرافــيــا

 مــن تــاريــخ 23 يناير الماضي 
ً
ا صــدرت قــراراتــهــم بـــدء

.
ً
فصاعدا

 
ً
وقــال ســاري لـ »الــجــريــدة«، إن »اإللــغــاء جــاء تنفيذا
لقرار مجلس الــوزراء وديــوان الخدمة المدنية بوقف 
النقل والــنــدب واإلعــــارة، وشغل الوظائف اإلشرافية 
بالجهات الحكومية، وتعميم أمانته العامة على جميع 

الجهات الحكومية.
ــرار يــقــضــي  ــ ــــدور قــ ــــه عـــقـــب صــ ــاري، أنـ ــ ــ ــــح سـ ــ وأوضـ
بالسماح بالنقل والــنــدب واإلعـــارة وشغل الوظائف 
اإلشرافية، سيتم إصدار قرار من الوزارة بتثبيت هؤالء 
 للضوابط المحددة من ديوان 

ً
، وفقا

ً
الموظفين مجددا

الخدمة الصادرة بهذا الشأن.
إلى ذلك، أعرب ساري عن سعادته بحضور احتفالية 
الــــــــوزارة الـــتـــي أقـــيـــمـــت، أمـــــس، فـــي مــقــهــى الــفــروانــيــة 
الشعبي، برعاية وزيرة الشؤون االجتماعية والتنمية 
المجتمعية، وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي 
 
ً
البغلي، تحت شعار »نجتمع في حب الكويت« تزامنا

مع حلول ذكرى األعياد الوطنية وأعياد التحرير.

 المشاركين في االحتفال باألعياد الوطنية
ً
وكيل »الشؤون« ساري متوسطا

»التربية«: دوام الطلبة في رمضان حضوري
يبدأ 9:30 لجميع المراحل وينتهي 2:05 للمتوسط والثانوي

• فهد الرمضان
بينما تــرددت مطالبات بتحويل دوام الطلبة 
بالمدارس في شهر رمضان إلى التعليم عن ُبعد، 
»الجريدة« عدم وجود أي  أكدت مصادر تربوية لـ
تــوجــه حاليا لتحويل الـــدوام إلــى نــظــام التعليم 
اإللكتروني، موضحة أن خطة الوزارة بشأن دوام 
رمــضــان الــمــبــارك وضــعــت عــلــى أســــاس تخفيف 
الساعات مع التزام الطلبة بالحضور في مدارسهم.

وقالت المصادر إن الوزارة بصدد إصدار قرارات 
الـــدوام لشهر رمــضــان، والــتــي يتم عــادة تقليص 
ســـاعـــات الــعــمــل فــيــهــا لــكــل الــجــهــات الــحــكــومــيــة، 
 
ً
حــيــث يــصــدر ديــــوان الــخــدمــة الــمــدنــيــة  تعميما

بشأن ساعات الدوام ومواعيده لجميع الجهات، 
منوهة إلى أن دوام المدارس سيتم تحديده خالل 
الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يبدأ عند الـ 9:30 

صباحا لجميع المراحل الدراسية، على أن ينتهي 
في الواحدة ظهرا لمرحلة رياض األطفال، وعند 
الـــ 1:30 لالبتدائي، و2:05 للمدارس المتوسطة 

والثانوية.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة غير مقتنعة 
بضرورة التحول إلــى التعليم عن ُبعد في شهر 
ــرورة أو خــطــورة على  رمـــضـــان، لــعــدم وجـــود ضــ
الطلبة، السيما أن الوضع الصحي طبيعي، وليس 

هناك حاجة ماسة للتحول إلى التعليم عن ُبعد.
وفـــــي مــــوضــــوع مـــنـــفـــصـــل، حـــــــددت الــــمــــدارس 
االبـــتـــدائـــيـــة والــمــتــوســطــة مـــواعـــيـــد االخـــتـــبـــارات 
الــتــقــويــمــيــة لــلــفــتــرة الــدراســيــة الــثــالــثــة مــن الــعــام 
الــدراســي الــحــالــي، حيث وضــعــت فــي حساباتها 
اإللكترونية بمواقع التواصل مواعيد اختباراتها 
مطلع األسبوع المقبل، وذلــك بعد عطلة األعياد 

الوطنية.

طرح مناقصة »جنوب سعد العبدالله« بعد غد
 لتغطية 24508 وحدات

ً
العجمي: المشروع سينفذ خالل 48 شهرا

• محمد جاسم
أعلن وزيــر الــدولــة لشؤون مجلس األمــة وزير 
الدولة لشؤون اإلسكان والتطوير العمراني، عمار 
العجمي، طرح المناقصة الخاصة بإنشاء وإنجاز 
وصيانة أعمال الطرق الرئيسية والبنية التحتية 
الرئيسية لمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله 

السكنية الخميس المقبل.
ــال الــعــجــمــي، فـــي بــيــان صــحــافــي، إن طــرح  وقــ
المناقصة جـــاء بــعــد مــوافــقــة لجنة المناقصات 
التابعة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية في 
اجــتــمــاعــهــا أمــــس، حــيــث أجــمــعــت عــلــى أن يــكــون 
تاريخ الطرح في 23 الجاري، مضيفا أن الغرض 
من المشروع تنفيذ أعمال الطرق الرئيسية والبنية 
، وتم تحديد 

ً
التحتية له في مدة تنفيذ 48 شهرا

عدة مناقصات للطرق والبنية التحتية الخاصة 
بــالــضــواحــي السكنية والــمــبــانــي الــعــامــة، والــتــي 
سيتم طرحها الحقا وفق البرنامج الزمني المحدد 

لمناقصات المشروع.
وأفاد بأن مشروع جنوب سعد العبدالله يعد 
من المشاريع اإلسكانية الكبرى، والتي تعمل على 
تنفيذها المؤسسة العامة للرعاية السكنية ضمن 
، مبينا 

ً
خطتها اإلسكانية بمساحة 64 كم2 تقريبا

أن المشروع سيحتوي على 24508 وحدات سكنية.
وأشار إلى أن طرح مناقصات المشروع مرتبط 
باجتماعات اللجنة المختصة، والتي عقدت أول 
اجتماعاتها يـــوم 6 الـــجـــاري، بــعــد أن استكملت 
الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة الـــمـــشـــاركـــة فــيــهــا تــرشــيــح 
ممثليها في العضوية، بناء على طلب المؤسسة 

منهم منذ ديسمبر الماضي.

اعتصام لموظفي »األوقاف« مع بدء تطبيق زيادة الدوام

جانب من اعتصام »األوقاف«

البغلي: »المكشات« تشجع الشباب على اإلبداع
قالت وزيرة الشؤون االجتماعية والتنمية المجتمعية 
وزيــرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي، إن 
اقــامــة فعالية »المكشات« على شاطئ الصليبيخات، 
بإشراف »الشؤون«، وبالتنسيق مع اتحاد الجمعيات 
التعاونية االستهالكية، تهدف الى إضفاء أجواء ترفيهية 
عائلية وتشجيع الشباب الكويتيين على اإلبداع ودعم 

أصحاب المشاريع الصغيرة.

ــا«، أن فــعــالــيــة المكشات  ــونـ وأضـــافـــت الــبــغــلــي، لـــ »كـ
مــســتــوحــاة مــن البيئة الــصــحــراويــة وبلمسة إبــداعــيــة 
شبابية، حيث تحتوي الفعالية على مجموعة من الخيام 
العائلية، كما تحتوي على أمــاكــن ترفيهية لألطفال 
ومساحات لعرض منتجات الشباب واألســر المنتجة 
 
ً
بمشاركة أبنائنا من ذوي اإلعــاقــة، كما تضم أكشاكا
ألصحاب المشاريع الصغيرة لتقديم الوجبات الغذائية.

العليم: نجتمع مع ديوان الخدمة لحل مشكلة ساعات العمل

عمار العجمي

رئيس الوزراء يعزي باكستان 
بضحايا حادث حافلة للركاب

بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد 
ببرقية تعزية إلى رئيس جمهورية باكستان اإلسالمية الصديقة 
الدكتور عــارف علوي ضمنها سموه خالص تعازيه وصــادق 
مواساته بضحايا حادث تحطم حافلة للركاب شرقي باكستان.

مجلس الوزراء: اإلسراع في استكمال تطوير الواجهة البحرية

أكــــد مــجــلــس الـــــــوزراء ضــــرورة 
ســــرعــــة الـــمـــضـــي فـــــي اســـتـــكـــمـــال 
اإلجراءات الالزمة لمشروع إعادة 
تطوير وتجميل الواجهة البحرية، 
في إطار اهتمام الحكومة بتطوير 
المشاريع السياحية في الكويت، 
 على جهود القائمين على 

ً
مثنيا

هذا المشروع.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعه 
األسبوعي صباح أمس، في قصر 
الـــســـيـــف، بـــرئـــاســـة ســمــو الــشــيــخ 
أحمد نواف األحمد رئيس مجلس 
الـــــــوزراء، وبــعــد االجــتــمــاع صــرح 

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
ــة لـــشـــؤون مــجــلــس الـــــوزراء  الـــدولـ
بـــراك الــشــيــتــان بـــأن ســمــو الشيخ 
أحمد نواف األحمد أحاط المجلس 
 في مستهل اجتماعه بنتائج 

ً
علما

مشاركة سموه في القمة العالمية 
للحكومات التي استضافتها إمارة 
 وعلى الموضوعات 

ً
دبــي مــؤخــرا

التي تمت مناقشتها في القمة.
كما أحاط سمو رئيس مجلس 
 بفحوى 

ً
ــوزراء الــمــجــلــس عــلــمــا ــ الــ

الــلــقــاءات الــتــي تــمــت بــيــن سموه 
ــدول  ــ ــ وقــــــــــادة ورؤســـــــــــاء وفــــــــود الـ
الـــمـــشـــاركـــة فــــي الـــقـــمـــة الــعــالــمــيــة 
للحكومات، التي تركزت على بحث 
ســبــل تــعــزيــز الــعــالقــات الثنائية 
بين دولة الكويت وتلك الدول في 
كل المجاالت إضافة إلى القضايا 

محل االهتمام المشترك.

إغاثة سورية وتركيا
 
ً
ــفــــيــــذا ــنــ مــــــن جـــــانـــــب آخــــــــــر، وتــ

لــتــوجــيــهــات ســـمـــو أمـــيـــر الـــبـــالد 
الشيخ نواف األحمد، وسمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد، وفي 
إطـــــار الــــــدور اإلنـــســـانـــي لــلــكــويــت 

لمساعدة وإعانة المتضررين من 
كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب 
، أحاطت 

ً
تركيا وســوريــة مــؤخــرا

وزيــــــــــرة الــــــشــــــؤون االجـــتـــمـــاعـــيـــة 
ــرة  ــ والـــتـــنـــمـــيـــة الــمــجــتــمــعــيــة وزيــ
الــدولــة لــشــؤون الــمــرأة والطفولة 
 
ً
مي البغلي مجلس الـــوزراء علما
بنجاح الحملة الوطنية )الكويت 
ــم( إلغـــــاثـــــة ومـــســـاعـــدة  ــكـ ــبـ ــانـ ــجـ بـ
مــتــضــرري الــــزلــــزال، مــشــيــرة إلــى 
أن الــحــصــيــلــة الــنــهــائــيــة للحملة 
ــويــــت بــجــانــبــكــم(  ــكــ ــة )الــ ــيـ ــنـ الـــوطـ
بلغت 20.7 مليون ديــنــار، والتي 
تــم تنظيمها عبر الــبــث المباشر 
لتلفزيون دولـــة الــكــويــت، مشيدة 
بمساهمة الجميع بهذه الحملة 
ت لتعبر عن  الوطنية، التي جـــاء
تضامن الكويت قــيــادة وحكومة 
ــع الــشــعــبــيــن الــتــركــي   مــ

ً
ــا ــبـ ــعـ وشـ

والسوري والمساهمة في تخفيف 
مــعــانــاة الــمــتــضــرريــن مــن الــزلــزال 

المدمر.
ــرة البغلي  كــمــا أحــاطــت الـــوزيـ
الــمــجــلــس بــنــتــائــج زيـــارتـــهـــا إلــى 
ــراف عـــلـــى الــحــمــلــة  ــ ــــإشـ تـــركـــيـــا لـ
ــة الــــتــــي شـــــاركـــــت فــيــهــا  ــ ــيـ ــ ــاثـ ــ اإلغـ

الــجــمــعــيــات الــخــيــريــة الــكــويــتــيــة 
وإيـــــــصـــــــال مــــــــــواد اإلغـــــــاثـــــــة إلــــى 
الــمــتــضــرريــن مــن الـــزلـــزال المدمر 

الذي ضرب تركيا وسورية.

المشاريع اإلسكانية 
وفــــــي إطـــــــار مـــتـــابـــعـــة مــجــلــس 
الــــــــوزراء لــلــتــقــاريــر الــــــــواردة إلــيــه 
بشأن المشاريع اإلسكانية استمع 
مجلس الـــوزراء بهذا الصدد إلى 
ــر الــدولــة  شـــرح قــدمــه كــل مــن وزيــ
ــــؤون مـــجـــلـــس األمــــــــة ووزيــــــر  ــشـ ــ لـ
الدولة لشؤون اإلسكان والتطوير 
العمراني عمار العجمي والمدير 
الــعــام للمؤسسة العامة للرعاية 
السكنية بالتكليف ناصر خريبط 

وعدد من مسؤولي المؤسسة مع 
عرض مرئي حول الملف اإلسكاني 
الذي يهدف إلى استدامة منظومة 

الرعاية السكنية.
وأثـــنـــى مــجــلــس الــــــــوزراء على 
ــة مـــــن وزيـــــر  ــذولــ ــبــ ــمــ الــــجــــهــــود الــ
اإلســــكــــان والـــتـــطـــويـــر الــعــمــرانــي 
ــة الــــعــــامــــة لـــلـــرعـــايـــة  ــســ ــمــــؤســ والــ
السكنية الــتــي تــهــدف إلـــى وضع 

الحلول المناسبة بهذا الشأن.

ذكرى تأسيس السعودية
وبـــمـــنـــاســـبـــة ذكـــــــرى تــأســيــس 
ــذي يــوافــق  ــ الـــدولـــة الــســعــوديــة الـ
22 من شهر فبراير كل عام تقدم 
مجلس الــوزراء بخالص التهاني 

ــن الـــشـــريـــفـــيـــن  ــيــ ــرمــ ــحــ ــادم الــ ــ ــخــ ــ لــ
الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك 
المملكة العربية السعودية وولي 
ــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء  ــهــــده رئــ عــ
فــي الــســعــوديــة األمــيــر محمد بن 
سلمان، وإلـــى الشعب السعودي 
ــازات  ــاإلنــــجــ  بــ

ً
الـــشـــقـــيـــق، مـــشـــيـــدا

الكبيرة التي خطتها المملكة نحو 
 بما 

ً
آفاق التقدم واالزدهار، منوها

يــربــط قــيــادتــي وشــعــبــي البلدين 
الــشــقــيــقــيــن مــــن أواصــــــــر أخـــويـــة 
حميمة سائلين المولى عز وجل 
المزيد من العز والرخاء للمملكة 
فــي ظــل الــقــيــادة الحكيمة لخادم 
الحرمين الشريفين، وولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء في المملكة.

 اجتماع مجلس الوزراء أمس
ً
رئيس الحكومة مترئسا

استعرض الملف اإلسكاني بهدف استدامة منظومة الرعايةاستعرض الملف اإلسكاني بهدف استدامة منظومة الرعاية

https://www.aljarida.com/article/15261
https://www.aljarida.com/article/15183
https://www.aljarida.com/article/15212
https://www.aljarida.com/article/15190
https://www.aljarida.com/article/15181
https://www.aljarida.com/article/15287
https://www.aljarida.com/article/15286
https://www.aljarida.com/article/15284
https://www.aljarida.com/article/15282
https://www.aljarida.com/article/15280
https://www.aljarida.com/article/15280


● محمد جاسم
قـــــدمـــــت عـــــضـــــوة الـــمـــجـــلـــس 
 
ً
البلدي م. فرح الرومي مقترحا
بشأن دور المكاتب الهندسية 
في اإلشراف على أعمال البناء، 
ــالـــبـــت فـــيـــه بـــــإلـــــزام الــمــكــتــب  طـ
الهندسي المشرف على أعمال 
بـــنـــاء الــهــيــكــل الــخــرســانــي بــأن 
ــن فـــي عـــقـــده الـــمـــبـــرم مع  يــضــمِّ
صاحب القسيمة المراد تنفيذ 
 ينص على 

ً
البناء عليها، بــنــدا

الــتــزام المكتب بــاإلشــراف على 
أعمال صب الخرسانة.

واشترطت أن يقوم المكتب 
بفحص الخرسانة قبل صبها 
يـــقـــوم  ، وأن  »S lump Test «
بــأخــذ الــمــكــعــبــات الــخــرســانــيــة 
وفــحــصــهــا، لــلــتــأكــد مـــن جـــودة 
 عن 

ً
الخرسانة الــمــوردة، فضال

تزويد صاحب القسيمة بنسخة 
ــائــــج فــحــص  ــتــ ــنــ مــــــن جــــــــــدول بــ
الخرسانة خــالل فترة اإلنشاء 

من مختبر معتمد. 
ــــي الــبــلــديــة  ــــرومـ ــبـــت الـ ــالـ وطـ
بــإعــداد كتيب إرشــــادي مبسط 
يــتــضــمــن جـــمـــيـــع الــمــعــلــومــات 
المهمة المتعلقة بالبناء التي 
يحتاج إليها صاحب القسيمة 
ــاء تـــنـــفـــيـــذ بــــنــــائــــه، ومــنــهــا  ــ ــنـ ــ أثـ
الــمــعــلــومــات المتعلقة بأهمية 
الـــــفـــــحـــــوصـــــات الــــخــــرســــانــــيــــة، 
وطريقة معالجة الخرسانة بعد 
صــبــهــا، عــلــى أن يـــزود صاحب 
القسيمة بنسخة من هذا الكتيب 
بشكل إلزامي )توقيع باالستالم( 

وبرسم رمزي.
ولفتت إلى أن المتعارف عليه 

أن التعاقد بين صاحب القسيمة 
السكنية مع مكتب هندسي يتم 
ــراف الـــدوري  ــ عــلــى أســـاس اإلشـ
على البناء والهيكل الخرساني 
الخاص به، حيث يلتزم المكتب 
الــــهــــنــــدســــي بــــــــاإلشــــــــراف عــلــى 
استالم أبعاد الشدة الخشبية 

والحديد فقط.
وأوضحت أنه عندما يتقدم 
المكتب الهندسي للبلدية ألخذ 
موافقتها على قيامه باالشراف 
على بناء هيكل خرساني، فإن 
الـــبـــلـــديـــة تـــقـــوم بــــإلــــزام كــــل مــن 
الــمــكــتــب الـــهـــنـــدســـي وصـــاحـــب 
القسيمة بالتوقيع على نموذج 
»تعهد إشراف على تنفيذ بناء 
ــود(« الــــذي يتضمن  ــ )هــيــكــل أسـ
العديد مــن االلــتــزامــات الملقاة 
على عــاتــق المكتب الهندسي، 
الــتــي تــفــوق بــمــراحــل الــتــزامــات 
المكتب الــواردة بالعقد المبرم 

مع صاحب القسيمة.

● محمد الشرهان
نفذ قطاع الــمــرور والعمليات 
ــــالت األمــــنــــيــــة  ــمـ ــ ــحـ ــ  مــــــن الـ

ً
عــــــــــــددا

ــوع  ــ ــبـ ــ والـــــــمـــــــروريـــــــة، طـــــــــوال األسـ
الــمــاضــي، أســفــرت عــن تحرير 32 
 و345 مخالفة مــرور، وضبط 

ً
ألفا

، وإحالة 164 مركبة 
ً
72 مستهترا

ــى كـــــراج  ــ ــ و21 دراجــــــــــة نـــــاريـــــة إلـ
 إلى نيابة 

ً
الحجز، وإحالة 19حدثا

األحــــداث، بعد ضبطهم يــقــودون 
مركبات من دون رخصة سوق.

وقـــــال ضـــابـــط قــســم الــعــالقــات 
العامة والتوعية بـــاإلدارة العامة 
للمرور الــرائــد عبدالله بوحسن، 
في تصريح صحافي، إن دوريات 
أقسام الحركة في المحافظات الـ 6، 
إضافة إلى دوريات إدارة العمليات 
المرورية ودوريــات قسم مباحث 
 من الحمالت 

ً
المرور، نفذت عــددا

األمنية المرورية طــوال األسبوع 
الــمــاضــي، أســفــرت عــن تحرير 30 
 و595 مخالفة متنوعة، إضافة 

ً
ألفا

 يــــقــــودون 
ً
إلـــــى ضـــبـــط 15 حــــدثــــا

مــركــبــات مــن دون الــحــصــول على 
رخـــص ســـوق، و146 مركبة و21 

دراجة نارية.

وأضـــــــاف أن دوريــــــــات اإلدارة 
العامة للمرور تعاملت مع 5214 
 خـــالل األســـبـــوع الــمــاضــي، 

ً
بــالغــا

.
ً
 مروريا

ً
منها 1767 حادثا

وذكر بوحسن أن رجال دوريات 
اإلدارة الـــعـــامـــة لــشــرطــة الــنــجــدة 
، تنوعت 

ً
 أمنيا

ً
أحالوا 95 مطلوبا

ــة بـــيـــن الــتــغــيــب  ــيـ ــنـ ــم األمـ ــيـــودهـ قـ
ومخالفة قانون اإلقــامــة والطلب 
الجنائي إلى جهات االختصاص، 
 عن ضبط 11 مركبة مطلوبة 

ً
فضال

لجهات أمنية وقضائية، وتحرير 
1750 مخالفة مرورية متنوعة.

وأضـــــــــاف أن رجـــــــال دوريـــــــات 

اإلدارة الـــعـــامـــة لــشــرطــة الــنــجــدة 
أحـــالـــوا 4 أشـــخـــاص إلــــى اإلدارة 
العامة لمكافحة المخدرات، بعد 
أن تم ضبطهم بحالة غير طبيعية، 
وعثر بحوزتهم على مواد مخدرة 

ومواد تعاط.
وأوضـــــح أن قــطــاع التخطيط 
 في إدارة 

ً
والبحوث بالمرور، ممثال

 
ً
ذ ميدانيا

ّ
التنسيق والمتابعة، نف

 مــن الــحــمــالت األمــنــيــة التي 
ً
عــــددا

اســتــهــدفــت مــكــاتــب بــيــع وتــأجــيــر 
المركبات فــي منطقة العارضية 
الصناعية، وأسفرت تلك الحمالت 

عن تحرير 29 مخالفة متنوعة.

● جورج عاطف
ــــود، غــيــر  ــهـ ــ ــــجـ فـــــي إطــــــــار الـ
الرسمية، المبذولة من بعض 
أصـــحـــاب الــمــكــاتــب وشــركــات 
ــقـــدام الــعــمــالــة الــمــنــزلــيــة  ــتـ اسـ
بالبالد، في محاولة الحتواء 
ــالــــة الـــفـــلـــبـــيـــنـــيـــة،  أزمــــــــة الــــعــــمــ
 إلــى 

ً
وعــــودة إرســالــهــا مــجــددا

الــكــويــت، كــشــف المتخصص 
فــي شـــؤون الــعــمــالــة المنزلية 
بــســام الــشــمــري أن ثــمــة فريق 
 يــــــزور الـــبـــالد 

ً
عـــمـــل فــلــبــيــنــيــا

ــرز   لــبــحــث ودراســـــــة أبـ
ً
حـــالـــيـــا

وأهــم أسباب المشكالت التي 
تعانيها الــعــمــالــة الفلبينية، 
وعــلــى أثـــرهـــا اتـــخـــذت مانيال 
قرار الوقف المؤقت إلرسالها 

إلى الكويت.
وقال الشمري، لـ »الجريدة«، 
ــــن بـــيـــن مــهــام  ــريـــق، ومـ ــفـ إن الـ
عـــمـــلـــه، الـــتـــقـــى مـــجـــمـــوعـــة مــن 

أصحاب المكاتب، كما التقى 
بعض العامالت المتضررات 
والمحتميات في مبنى تابع 
ــــة 300  ــرابـ ــ ــم قـ ــارة يـــضـ ــفـ ــلـــسـ لـ
عــامــلــة يــعــانــيــن مــشــكــالت مع 
أربـــاب عملهن، ســـواء سجلت 
ــات تـــغـــيـــب أو  ــ ــــالغـ بـــحـــقـــهـــن بـ
نــــشــــبــــت بـــيـــنـــهـــن وأصـــــحـــــاب 
ــات فــشــلــت  األعــــــمــــــال مـــــنـــــازعـــ
الطرق الودية في حلها، أبرزها 
حجب جواز سفر، والشكاوى 
الخاصة بعدم الحصول على 
المستحقات الشهرية أو نهاية 
الخدمة، وعدم االلتزام ببنود 

العقد المبرم بين الطرفين.
وشدد على ضرورة جلوس 
األطراف المعنية الثالثة، وهي: 
وزارتـــا الخارجية والداخلية 
والهيئة العامة للقوى العاملة، 
عــلــى طـــاولـــة الـــحـــوار واتــخــاذ 
قرار حاسم حيال هذه األزمة، 
الســيــمــا أن اســتــمــرار الــوضــع 

الــــراهــــن يــنــعــكــس وبــــــااًل على 
 
ً
 ودوليا

ً
سمعة الكويت إقليميا

ــام الــمــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة  أمــــ
الدولية.

وطالب الجهات الحكومية 
بسرعة تشكيل لجنة ثالثية 
مــن الــجــهــات الــســالــف ذكــرهــا، 
تتولى التواصل مع مسؤولي 
الــســفــارة الفلبينية، لتسهيل 
ــة  ــالــ ــمــ ــعــ االلـــــــتـــــــقـــــــاء بــــــهــــــذه الــ
ــــودة داخـــــــل الـــمـــلـــجـــأ،  ــــوجـ ــمـ ــ الـ
ــم،  ــ ــــواهـ ــكـ ــ ــــى شـ ــلـ ــ لـــــلـــــوقـــــوف عـ
ــة لــهــا،  ــذريـ وإيــــجــــاد حـــلـــول جـ
والتأكد من حصول كل عاملة 
عــلــى مستحقاتها كــامــلــة في 
حال كان لديها الحق في ذلك، 
مــــع ضـــــــرورة إبــــعــــاد الــعــمــالــة 
ات  المخالفة، وتسريع إجـــراء
تسفيرها، بل وإدراجها ضمن 
قــــوائــــم »بـــــــالك لـــيـــســـت« لــعــدم 
.
ً
االستعانة بخدماتها مجددا

تشارك وزيرة األشغال العامة 
وزيـــرة الكهرباء والــمــاء والطاقة 
المتجددة د. أماني بوقماز، على 
رأس وفـــــد رســـمـــي كـــويـــتـــي، فــي 
الــمــلــتــقــى الــعــربــي لــلــمــيــاه، الـــذي 
انــطــلــق فـــي دبــــي، أمــــس االثــنــيــن، 
تحت عنوان »الموارد المائية غير 
الــتــقــلــيــديــة... فـــرص االســتــثــمــار«، 
بــرعــايــة جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة، 
ومشاركة وزارات المياه العربية.

وتــهــدف مــشــاركــة الــكــويــت في 
هذا الملتقى، وفق بيان صحافي 
ــهـــربـــاء والـــــمـــــاء، إلـــى  ــكـ لـــــــــوزارة الـ
ــيــــر فــــرص  الـــمـــســـاهـــمـــة فـــــي تــــوفــ
اســتــثــمــار جـــديـــدة، والــبــحــث عن 
حــلــول عــمــلــيــة لــتــطــويــر وتــمــويــل 
ــوارد الــبــيــئــيــة غير  ــمــ مـــشـــاريـــع الــ
التقليدية المستقبلية، وإلى بناء 
ــات جــــديــــدة مــــع أصـــحـــاب  ــ ــراكـ ــ شـ
الـــمـــصـــلـــحـــة ذوي االهـــتـــمـــامـــات 

المشتركة في هذا المجال.
ــاف الــبــيــان أن الملتقى،  ــ وأضـ
ــام، يسلط  الـــذي يستمر ثــالثــة أيــ
الضوء على أربعة محاور رئيسة، 
تتمثل في أطــر الحوكمة الفعالة 

وفرص االستثمار والتكنولوجيا 
الـــــذكـــــيـــــة ومــــــــجــــــــاالت الــــتــــمــــويــــل 
واالبـــتـــكـــارات، ســعــيــا إلـــى تنفيذ 
المشروعات الخضراء في مجال 
الــمــوارد المائية غير التقليدية، 
ودعم خطط الحكومات لالستثمار 
والتمويل في تنفيذ المشروعات.

ــح أن الــمــلــتــقــى يتبنى  ــ وأوضــ
نــهــجــا جـــديـــدا مــبــتــكــرا مـــن حيث 
المحتوى والبرنامج وطرق إدارة 
الجلسات التي تقوم على الحوار 
ــيـــن الــــحــــكــــومــــات والـــمـــنـــظـــمـــات  بـ

اإلقليمية والدولية والمؤسسات 
الــمــالــيــة، وأيــضــا ممثلي القطاع 
الخاص والمجتمع المدني إضافة 

الى مراكز البحث العلمي.
ولفت إلى أن الملتقى من شأنه 
أيضا تشجيع التفاعل التشاركي 
ــــات أصــــحــــاب  ــئـ ــ ــيــــن مـــخـــتـــلـــف فـ بــ
المصلحة، مما يسمح بالتعبير 
ــم ومـــشـــاركـــة خــبــراتــهــم  ــهـ عـــن آرائـ
واستكشاف فرص ريادة األعمال 
الواعدة في قطاع الموارد المائية 

غير التقليدية.
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تكدس طالبي في فصول »الشدادية«
األساتذة قّسموا طلبتهم إلى مجموعات 

● فيصل متعب
ــيــــة فــي  ــهـــدت الـــفـــصـــول الــــدراســ شـ
كليات جامعة الكويت بـ »الشدادية« 
 فـــــــــاق طـــاقـــتـــهـــا 

ً
ــا ــ ــيــ ــ ــالبــ ــ  طــ

ً
ــا ــ ــدســ ــ ــكــ ــ تــ

 
ً
االستيعابية، إذ تم تسجيل 88 طالبا

، وهو 
ً
رغم عدم كفايتها إال لـ 40 طالبا

العدد الذي حددته آلية التسجيل في 
مقاعد المقررات الدراسية!

 
ً
وشـــهـــدت بــعــض الــفــصــول نقصا

فـــي الـــكـــراســـي خــــالل بـــدايـــة انــطــالق 
المحاضرات؛ لكثرة أعداد المسجلين 
فـــي الــشــعــب الـــدراســـيـــة الـــتـــي تــفــوق 
طــاقــتــهــا االســتــيــعــابــيــة، مــمــا دعــاهــم 

الستعارة مقاعد من فصول أخرى!
وعــــــالــــــج بــــعــــض أعــــــضــــــاء هــيــئــة 
الــتــدريــس الــمــوقــف بتقسيم الطلبة 
إلى مجموعتين دراسيتين الستيعاب 
األعداد ليتم تحديد محاضرتين في 

االسبوع، لكل مجموعة محاضرة.

»عمومية الصحافيين« تعتمد الميزانية التقديرية لعام 2022
اعتمدت الجمعية العمومية العادية لجمعية الصحافيين 
الكويتية باإلجماع التقريرين اإلداري والمالي لمجلس اإلدارة عن 
عام 2021 وكذلك الميزانية التقديرية لعام 2022 - مكتب البزيع 
وشركاهم لتدقيق الحسابات لعام 2022 - في االجتماع الذي عقد 
مساء الخميس الماضي في مقر الجمعية المؤقت بمنطقة الشويخ 

الصناعية - شارع الصحافة.
وحضر عن الجمعية رئيسها عدنان الراشد، وأمين السر جاسم 
كمال، وأمين الصندوق دهيران أبا الخيل، وأعضاء مجلس اإلدارة 
عويد العنزي، وعبدالرحمن يوسف العليان، ورابعة حسين مكي، 
وحضر من وزارة الشؤون االجتماعية بــدور بوناشي قانونية 
في قسم الجمعيات المهنية، وهــادي العجمي المنسق اإلداري، 
وسعد الصاهود قانوني في قسم الجمعيات المهنية، وشفية 

العجمي إدارية في قسم الجمعيات التعاونية واالجتماعية، وسارة 
المطيري مساعد مشرف كتبة حسابات، وفوزية العتيبي باحث 
أول اجتماعي في قسم الجمعيات المهنية، ومهدي بوشهري 
مساعد منسق إداري في الجمعيات المهنية، وأمل محمود صائغ 
برامج، ورغد خليفة كاتب قانوني، وهيام العنزي سكرتير مدير 
إدارة الجمعيات األهلية، وهناء الشرع مشرف كتبة الحسابات، 
وحضر مندوب مكتب البزيع لتدقيق الحسابات أحمد عبدالكريم.

وتقدم رئيس الجمعية وأعضاء مجلس إدارتها بالشكر ألعضاء 
الجمعية العمومية على ثقتهم بمجلس اإلدارة واعتمادهم التقرير 
اإلداري والمالي ولوزارة الشؤون االجتماعية على حسن تعاونها 
وألعضاء مجلس إدارة الجمعية والجهاز اإلداري على جهودهم 

خالل الفترة الماضية.

فرح الرومي

بسام الشمري

جانب من المشاركين في المؤتمر

إحدى المركبات المطلوبة

بوقماز خالل مشاركتها في المؤتمر

جانب من اجتماع »العمومية«

فريق فلبيني يزور البالد لبحث مشكالت العمالةبوقماز تشارك في الملتقى العربي للمياه بدبي
الشمري لـ ةديرجلا•: نطالب بتشكيل لجنة ثالثية التخاذ قرار حاسم حيال األزمة

ً
32 ألف مخالفة وضبط 72 مستهترا

 إلى النيابة خالل أسبوع
ً
حجز 164مركبة وإحالة 19حدثا

»الجامعة األميركية« نظمت مؤتمر 
»االبتكار والتحول الرقمي«

نــظــمــت الــجــامــعــة األمــيــركــيــة بــالــكــويــت مــؤتــمــر 
ــدولــــي فــــي الـــلـــغـــة والــتــعــلــيــم واألعــــمــــال  الـــكـــويـــت الــ
والــتــكــنــولــوجــيــا، بــالــتــعــاون مـــع »TEFL« الــمــتــعــدد 
الــتــخــصــصــات، تــحــت عـــنـــوان »االبـــتـــكـــار والــتــكــامــل 
 في 

ً
والــتــحــول الــرقــمــي مــن خـــالل الــتــعــلــيــم« مـــؤخـــرا

الحرم الجامعي، بحضور العديد من األكاديميين 
والباحثين وغيرهم من المهتمين بهذه المجاالت.

ــارت الــجــامــعــة، فـــي بــيــان صــحــافــي، أمـــس،  وأشــــ
 في 

ً
 ومحليا

ً
إلــى أن نخبة مــن المختصين عالميا

مــجــال الــلــغــة والــتــعــلــيــم واألعـــمـــال والــتــكــنــولــوجــيــا 
 من الجلسات، بهدف تبادل ومشاركة 

ً
قدموا عــددا

المعلومات البحثية فيما بينهم، مــن خــالل رؤيــة 
متعددة التخصصات، بتنظيم مــن أســتــاذة اللغة 
 »TEFL« اإلنكليزية بالجامعة والشريك المؤسس لـــ

الكويت ساندرا شتين.
وتابعت: »شــارك كمتحدث رئيسي في المؤتمر 

أســتــاذ قسم سياسة التعليم والتنظيم والــقــيــادة 
بجامعة إلــيــنــوي د. ولــيــم كـــوب، وعميد أكاديمية 
الفنون بجامعة جنوب كاليفورنيا د. ثاناسيس 
ريكاكيس، والمهندسة سارة أكبر، وأستاذة اللغة 
اإلنــكــلــيــزيــة بجامعة الــكــويــت د. ابــتــهــال الخطيب، 
إضافة إلى أستاذ التعليم والهندسة باإلمارات د. 
 TESOLعبداللطيف الشامسي، والرئيس السابق لـــ

International د. كريستين كومب«.
من جانبها، أكدت رئيسة الجامعة د. روضة عواد 
»أهمية احتضان التغيرات التي تحدث من حولنا، 
ومــنــهــا تــحــويــل الــتــطــور الــتــكــنــولــوجــي ألداة تفيد 
التعليم، من خالل تعزيز ثقافة التعاون واالبتكار 
والتركيز على التعلم الشخصي، إضافة إلى التعاون 
مــع الــشــركــاء الــخــارجــيــيــن، وتشجيع ثقافة التعلم 

المستمر والتطوير المهني«.

الرومي إللزام المكاتب الهندسية 
بفحص خرسانة القسائم

»تعاونية مشرف« تبرعت لضحايا 
الزلزال بـ 250 ألف دينار

كشف رئيس مجلس إدارة 
جــمــعــيــة مـــشـــرف الــتــعــاونــيــة 
خــالــد الفضالة أن الجمعية 
ــــت تـــبـــرعـــهـــا لـــضـــحـــايـــا  ــــدمـ قـ
الــــــزلــــــزال بــــســــوريــــة وتـــركـــيـــا 
ــار  ــ ــنـ ــ بــــمــــبــــلــــغ 250 ألـــــــــف ديـ
ــــالن حــمــلــة »الــكــويــت  فــــور إعـ
بـــجـــانـــبـــكـــم« الــــتــــي أطــلــقــتــهــا 
وزيـــرة الــشــؤون االجتماعية 
والتنمية المجتمعية لتقديم 
المساعدات للمتضررين في 

سورية وتركيا.
ــة، فــي  ــالــ ــفــــضــ وأوضـــــــــح الــ
تصريح أمــس، أن »تعاونية 
مـــشـــرف« قــدمــت هـــذا الــتــبــرع 
بــالــنــيــابــة عــــن الــمــســاهــمــيــن 
 من 

ً
وأهالي المنطقة، إيمانا

إدارة الجمعية بالدور المهم 
الــذي تــؤديــه الكويت كرائدة 
للعمل اإلنساني إلــى جانب 
الوقوف بجانب إخواننا في 
 الله 

ً
مصابهم الجلل، سائال

الرحمة للمفقودين، والشفاء 
الـــعـــاجـــل لــجــمــيــع الـــجـــرحـــى 

والمصابين.  
وأضــــــــــــــاف أن مـــــــا يـــمـــيـــز 

الــعــمــل الــتــعــاونــي عـــن غــيــره 
هو المسؤولية االجتماعية 
ودوره الــمــهــم فــي المجتمع 
 
ً
الكويتي والذي ليس قاصرا

ــــاري  ــــجـ ــتـ ــ ــــى الـــــنـــــشـــــاط الـ ــلـ ــ عـ
وتوفير السلع االستهالكية 
بل تقديم الخدمات واألنشطة 
االجتماعية كذلك دعم صورة 
الـــكـــويـــت فــــي ريــــــــادة الــعــمــل 
.
ً
 وخارجيا

ً
اإلنساني داخليا

خالد الفضالة

https://www.aljarida.com/article/15185
https://www.aljarida.com/article/15239
https://www.aljarida.com/article/15238
https://www.aljarida.com/article/15237
https://www.aljarida.com/article/15236
https://www.aljarida.com/article/15235
https://www.aljarida.com/article/15234
https://www.aljarida.com/article/15215
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الطعن يتالفى 
إشكااًل 

 في 
ً
دستوريا

حال تعمد 
الوزراء عدم 

الحضور
جنان بوشهري

محيي عامر 
وفهد تركي

نافذة نيابيةنافذة نيابية الجلسات معطلة... واللجان نشطة
• سيناريو طيران »العادية« يتكرر اليوم... واجتماعات لـ 4 لجان 

• بوشهري: طعنت أمام »الدستورية« على استثناء الوزراء من عقوبة التغيب عن الجلسات

ــبــــة د. جـــنـــان  ــائــ ــنــ ــنــــت الــ ــلــ أعــ
بوشهري أنها تقدمت بصفتها 
عضوا في مجلس األمــة بطعن 
مباشر أمام المحكمة الدستورية 
على الفقرة الثالثة من المادة 25 
مــن الــالئــحــة الداخلية لمجلس 
األمة، والمتعلقة بغياب الوزراء 

عن الجلسات.
وصــــــرحــــــت بـــــوشـــــهـــــري، مــن 
مــجــلــس األمـــــة أمـــــس، بــــأن هــذه 
ــقـــرة تــســتــثــنــي الـــــــــوزراء مــن  ــفـ الـ
العقوبات في حال تغيبهم عن 
حضور جلسات مجلس األمــة، 
وتــقــتــصــر هـــذه الــعــقــوبــات على 
ــاء الـــمـــنـــتـــخـــبـــيـــن فـــقـــط،  ــ ــــضــ األعــ
مــبــيــنــة أنــهــا اســتــخــدمــت حقها 
ــلــــجــــوء إلـــى  الــــدســــتــــوري فــــي الــ
»الـــدســـتـــوريـــة« بــعــد أن عطلت 
الحكومة الجلسات البرلمانية 
ــثـــر مــــن شـــهـــر، وتــســبــبــت فــي  أكـ
تــعــلــيــق األدوات الـــدســـتـــوريـــة 
الـــرقـــابـــيـــة والـــتـــشـــريـــعـــيـــة، كــمــا 
تــســبــبــت فــــي أضــــــــرار جــســيــمــة 

للوطن والمواطنين.
وأكــدت أنها ال يمكن أن تقف 
متفرجة أمــام هــذا الــوضــع غير 
الــدســتــوري أو أن تتهاون دون 
استخدام جميع األدوات المتاحة 
لها لتصحيح هذا الوضع حتى 
وإن كــانــت هـــذه األدوات خــارج 
إطـــار الــبــرلــمــان، أنـــه بــعــد تــكــرار 
هـــذه الــمــمــارســة الــحــكــومــيــة في 
أكثر من فصل تشريعي أصبح 
لزاما أن يكون هناك تدخل وفق 
األدوات المتاحة حاليا، يضع 
الــوزراء تحت طائلة المحاسبة 
والــعــقــاب فــي حــال تخليهم عن 
أداء واجبهم الدستوري بحضور 

الجلسات.

النصاب عددي ال نوعي
وأكــدت أن حضور الجلسات 
واجب دستوري على الحكومة، 
مشيرة إلــى أن الــمــادة 116 من 
الدستور أوجبت على الحكومة 
أو من يمثلها حضور الجلسات، 
مشيرة إلــى أن »الــهــدف من هذا 
الــنــص لــيــس تــحــقــيــق الــنــصــاب 
في الجلسات، حيث إن النصاب 

يــــقــــوم عـــلـــى أســــــــاس عــــــــددي ال 
نوعي، بحسب فهمي وقناعتي 

في تفسير النصوص«.
وشددت على أن غاية المشرع 
في نص المادة 116 من الدستور 
فـــي وجـــــوب حـــضـــور الــحــكــومــة 
للجلسات، هــو إلدارة مصالح 
الــوطــن والمواطنين والــتــعــاون 
مــــع أعــــضــــاء مــجــلــس األمــــــة فــي 
ــة وفــــق  ــيـ ــعـ ــريـ ــتـــشـ ــــب الـ ــوانـ ــ ــجـ ــ الـ
ــمـــادة 50 من  مـــا نــصــت عــلــيــه الـ
الدستور، ولتمكين النواب من 
فـــرض أدواتـــهـــم الــرقــابــيــة داخــل 

المجلس.
وأكدت أن الواجب الدستوري 
ــا كــانــت  يــقــع عــلــى الــحــكــومــة أيــ
صفتها وشكلها القانوني سواء 
كانت حكومة قائمة أو حكومة 
تــصــريــف الـــعـــاجـــل مـــن األمـــــور، 
ــات الــحــكــومــة  ــبــ مــبــيــنــة أن واجــ
ثابتة أمــام الدولة والمواطنين 
ال تتغير بتغير صفتها، الفتة 
ــان مــــن واجــــب  ــ ــه »إذا كــ ــ ــى أنــ ــ إلــ
ــتـــخـــب االلـــــتـــــزام  ــنـ ــمـ ــعــــضــــو الـ الــ
بــحــضــور الــجــلــســات فــمــن بــاب 
أولــــى أن يــحــمــل عــضــو مجلس 
األمـــة المعين، أي الــــوزراء، ذات 

المسؤولية وذات االلتزام«.
ورأت أنه »ال عدالة وال مساواة 
فــــي أن يـــعـــاقـــب عـــضـــو مــجــلــس 
األمــة المنتخب على غيابه عن 
الـــجـــلـــســـات بــيــنــمــا ال يــحــاســب 
الـــوزيـــر الــــذي هـــو أيــضــا عضو 
في المجلس في حال تخليه عن 

واجبه الدستوري في الحضور، 
مــمــا يــتــســبــب فـــي تــعــطــيــل هــذه 
الجلسات وتعطيل مرفق مجلس 
األمــــــة وشـــلـــل مـــصـــالـــح الـــدولـــة 

والمواطنين«.

النائب والوزير مؤتمنان
 وأوضــــحــــت أن األصــــــل هــو 
أن يــــؤدي عــضــو مــجــلــس األمـــة 
ــبــــا أو وزيـــــــرا  ســــــــواء كـــــــان نــــائــ
ــــدق  ــــصـ ــانـــــة والـ أعــــمــــالــــه بـــــاألمـــ
ــتـــوري،  ــا بــالــقــســم الـــدسـ ــتـــزامـ الـ
وااللتزام باألعمال الموكلة إليه 
ألن الــنــائــب مــؤتــمــن فــي تمثيل 
ــر مـــؤتـــمـــن فــي  ــ ــــوزيـ الـــشـــعـــب والـ
تــمــثــيــل رئـــاســـة الـــدولـــة لخدمة 

الشعب.
ــلـــى ضــــــــرورة أن  وشــــــــددت عـ
يكون هناك جزاء في حال نكث 
الــنــائــب أو الــوزيــر بــهــذا القسم 
وأن تتصدى الالئحة الداخلية 
لمجلس األمة لهذه التصرفات 
»وأن تنص على عقوبات تشمل 
الــــــــوزراء وال تــســتــثــنــيــهــم، وأن 
تكون هناك محاسبة قانونية 
تتناسب وجسامة الفعل متى 
ما تعطلت المحاسبة السياسية 

كما نشهده اآلن«.
ــهــــري إلــــــى أن  ولـــفـــتـــت بــــوشــ
هــــنــــاك تــــعــــديــــالت مــــقــــدمــــة مــن 
بعض النواب على المادة 74 من 
الالئحة الداخلية تؤكد صحة 
انـــعـــقـــاد واســـتـــمـــرار الــجــلــســات 
ــة،  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ بــــــــــــدون حــــــضــــــور الـ

معربة عــن تأييدها لمثل هذه 
التعديالت حتى ال يكون هناك 
ــة  أي عـــــــذر أو ذريـــــعـــــة لـــرئـــاسـ
مجلس األمة برفع الجلسات في 

حال غياب الحكومة.
وذكـــــرت أن »إســـقـــاط الــفــقــرة 
الثالثة من المادة 25 في الالئحة 
الداخلية التي تستثني الوزراء 
من العقوبات في حــال غيابهم 
عــن الــجــلــســات أصــبــح ضـــرورة 
حــتــى تــحــقــق الــتــعــديــالت على 
المادة 74 مقاصدها وأهدافها، 
وحتى يتساوى النائب والوزير 
في العقوبات في حال إخاللهما 
ــادة 24 مـــن الــالئــحــة  ــمـ بــنــص الـ
الــداخــلــيــة الــتــي تــلــزم األعــضــاء 
سواء المنتخبين أو المعينين 
بحضور جلسات مجلس األمة«.

مضبطة 1963
وأفادت بأن هذا الكالم مثبت 
ــــي مـــضـــبـــطـــة جـــلـــســـة مــجــلــس  فـ
ــقـــدت فــــي تـــاريـــخ  ــتـــي عـ ــة الـ ــ األمــ
30 مــارس 1963 خالل مناقشة 
الئحة مجلس األمــة، مؤكدة أن 
الطعن الدستوري الذي تقدمت 
بــــه يــمــنــع الــــوقــــوع فــــي إشـــكـــال 
دســــتــــوري مــســتــقــبــال فــــي حـــال 
انعقاد الجلسات وتعمد الوزراء 
الـــغـــيـــاب عــــن الـــجـــلـــســـات وعــــدم 

تنفيذ واجباتهم الدستورية.
وأضـــــافـــــت بــــوشــــهــــري: »إذا 
كــنــا مــؤمــنــيــن بــصــحــة انــعــقــاد 
الـــــجـــــلـــــســـــات بـــــــــــــدون حــــضــــور 
الــحــكــومــة فيجب أال نفتح لها 
ــهـــروب من  بــابــا يــمــّكــنــهــا مـــن الـ
ــتــــوريــــة  ــات الــــدســ ــاقــ ــقــ ــحــ ــتــ االســ
ــة وعــــدم  ــيـ ــنـ والـــنـــيـــابـــيـــة والـــوطـ
حـــضـــور الـــجـــلـــســـات«، مــعــقــبــة: 
»أعلم أن هذا الطعن الدستوري 
سيكون محل نقاش دستوري 
ــن مــــؤيــــد  ــ ــيــ ــ وقـــــــانـــــــونـــــــي مــــــــا بــ
ومـــعـــارض، وهـــذا بالنسبة لي 
ــثــــري الـــنـــقـــاش  ــر إيــــجــــابــــي يــ ــ أمــ
ــمـــاع إلــــى جــمــيــع اآلراء  ــتـ واالسـ
األخـــرى، ولكل متخصص حق 
في إبداء رأيه، وكل المالحظات 
الــتــي ستصلني ســتــكــون محل 

تقدير واهتمام«.

جنان بوشهري

الطشة: تأخر التشكيل سّبب فوضى خالقة
أعرب النائب د. مبارك الطشة 
عن تضامنه مع مطالب موظفي 
وزارة األوقاف فيما يخص تغيير 
 رئــيــس 

ً
ســـاعـــات الــعــمــل، مــطــالــبــا

مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد 
النواف بالتدخل لحل مشكلتهم.

 وشـــــدد الــطــشــة فـــي تــصــريــح 
أمس على أهمية االستعجال في 
 
ً
تشكيل الحكومة الجديدة، معتبرا
أن تأخر التشكيل سبب »فوضى 
خــالقــة« عطلت الــبــلــد، وأوصــلــتــه 

إلى حالة سيئة. 
وقــال الطشة: بعض الـــوزراء 
يـــســـعـــون إلــــــى إحـــــــــراج رئـــيـــس 
ــوزراء ســيــاســيــا، بــتــجــاوزهــم  ــ الــ
ــور  ــ تـــصـــريـــف الـــعـــاجـــل مــــن األمـ
باتخاذ قرارات أخرى ال تندرج 
ــذا الـــبـــنـــد، مــعــتــبــرا أن  ــ تـــحـــت هـ

»قــرارات وزير األوقــاف األخيرة 
خير دليل على تصرف الوزراء 
كأنهم حكومة دائمة ومستمرة«.
واعــتــبــر أن اتــخــاذ قــــرار تغيير 
ــــدوام ثــم مخاطبة ديـــوان  مــوعــد الـ
الـــخـــدمـــة الـــمـــدنـــيـــة تــــصــــرف غــيــر 
مسؤول، ويؤكد عدم جدارة الوزير 
فـــي االســـتـــمـــرار عــلــى رأس وزارة 
األوقــاف، متسائال: نريد أن نعرف 

لمصلحة من يعمل هذا الوزير!
وطالب الطشة جميع الــوزراء 
بضرورة عدم اتخاذ قرارات ليست 
من تصريف العاجل من األمــور، 
ــرارات  ــ ــقـ ــ مــــؤكــــدا أن مـــثـــل هـــــذه الـ
غــيــر الــمــســؤولــة تــزيــد حــالــة عــدم 
االســــتــــقــــرار وهــــمــــوم الــــمــــواطــــن، 
ــة فــــي تــوجــه  ــقـ ــا ثـ ــنـ ــلـ مــضــيــفــا »كـ
رئيس الوزراء لحل هذه المشكلة 

خصوصا أن الوزير لم ينسق ال 
مــع ديــــوان الــخــدمــة الــمــدنــيــة وال 

وزارة التربية«.

مبارك الطشة

السعدون يسأل الوزراء عن تعيينات الوافدين

الشاهين يستقبل وفد »سفراء السكري«

استقبل أمين سر مجلس األمة النائب أسامة 
الشاهين في مكتبه وفد برنامج سفراء السكري 
التطوعي، وتسلم منه مشروع قانون لمعالجة 
ــه الــمــصــابــيــن بــمــرض  ــواجـ الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تـ

السكري في مختلف المجاالت. 
ونقل بيان صادر عن مكتب الشاهين ترحيبه 
بالوفد الزائر من البرنامج التطوعي الوطني، 
وأنــــه اســتــمــع لــشــرحــه حـــول جــهــود الــبــرنــامــج 
للتوعية باحتياجات وتحديات مرضى السكري 
خصوصا أن دولة الكويت من أكثر الدول إصابة 

بهذا المرض.
وأعرب الشاهين عن أسفه من كون السكري 
في الكويت من األمراض المهملة، التي يعاني 
المصابون بها وذووهــم من التكاليف المالية 
والبيروقراطية الحكومية، رغــم اإلحصائيات 
الــتــي تضعها فــي المرتبة الثانية عالميا في 

معدالت اإلصابة بالمرض. 
وأكــد تبينه مــشــروع قــانــون فــي هــذا الشأن، 
والـــذي تسلمه مــن الــوفــد الــزائــر بــهــدف توفير 

االحتياجات العالجية والطبية لتلك الفئة وإلزام 
الدولة بالقيام بواجبها تجاه هؤالء المرضى، 
فــضــال عـــن حــفــظ حـــقـــوق الــمــرضــى الــوظــيــفــيــة 

والدراسية وغيرها من الحقوق. 
وأعـــرب عــن إيــمــانــه بحق كــل مــن يعاني من 
إعاقة أو مــرض مزمن في الحصول على بيئة 
آمنة وسليمة وفــق منظومة صحية متكاملة 
ترعاها الــدولــة، متمنيا السالمة للجميع من 

جميع األمراض. 
بدوره، أوضح العضو المؤسس في برنامج 
»سفراء السكري« محمد البحر أن الوفد الزائر 
قدم شرحا لقانون ميثاق وحقوق المصابين 
بالسكري، من وجهة نظر من تعايش مع المرض 

وخاض تحدياته العالجية.
وبين أن من المعوقات التي تواجه مرضى 
السكر بطء الــدورة المستندية والبيروقراطية 
ات الحصول على الدواء واالستفادة  في إجــراء

من الخدمات الطبية الموجودة.

الشاهين خالل استقباله الوفد التطوعي

العازمي يستفسر عن تخزين قواعد
البيانات في الجهات الحكومية وحمايتها

قدم النائب حمدان العازمي سؤاال مشتركا لجميع الوزراء عن 
تخزين قواعد البيانات في الوزارات والجهات الحكومية والجهات 

المسؤولة عن نظم حماية هذه البيانات.
وتساءل العازمي: ما الجهة المسؤولة عن نظم الحماية المتبعة 
لقواعد البيانات وتخزينها في الوزارات والجهات التابعة لكم، 
وفي حال كونها شركات خاصة؟ طالبا نسخة من العقود الخاصة 
في هذا الشأن في كل وزارة وجهة تابعة لكم، وكم قيمة كل عقد 
ومــبــالــغ الصيانة فيه ومــدتــه الــزمــنــيــة؟ ومــا األنــظــمــة والــبــرامــج 
المستخدمة بموجب كل عقد؟ وما المهام والتكاليف األساسية 
المسنودة للشركة وفقا لكل عقد؟ وهل تشترط تدريب وتأهيل 

موظفي الجهات التابعة للوزارة من الكويتيين؟
وتابع: هل يمكن للشركة نقل وتخزين البيانات والمعلومات 
الــخــاصــة فــي الــــوزارة والــجــهــات التابعة لها لــلــخــارج مــن خالل 
األجهزة والبرمجيات والخدمات السحابية والسيرفرات أو غير 

ذلك من التقنيات الفنية؟ 
حمدان العازمي

شمس يسأل المال عن التعيينات في القطاع النفطي
سأل النائب هاني شمس نائب رئيس مجلس الــوزراء وزير 

النفط بدر المال عن التعيينات في القطاع النفطي.
وطلب كشفا بأعضاء لجنة التعيينات المختصة باختبارات 
القطاع النفطي، مضيفا: »يرجى تــزويــدي بصورة ضوئية من 
القرارات الصادرة بالموافقة على أسماء المعينين والمرفوضين، 
وكــشــف بــعــدد المتقدمين مــن الكويتيين للتعيين فــي القطاع 
النفطي، على أن يتضمن تحديد أسماء الناجحين والراسبين 
ودرجـــاتـــهـــم فـــي االخـــتـــبـــار، إضـــافـــة إلــــى شــهــاداتــهــم الــجــامــعــيــة 
وتخصصاتهم العلمية، وما احتياجات الوزارة سنويا للتعيين 
فــي الــقــطــاع«، وطــلــب كشفا بــعــدد المستوفين لــلــشــروط والــذيــن 
تقدموا الخــتــبــارات اللغة اإلنجليزية لكل تخصص على حــدة، 
والذين اجتازوا تلك االختبارات لكل تخصص على حدة، والذين 

اجتازوا اختبارات التخصص لكل تخصص على حدة.
ل شمس عن أسباب قيام مؤسسة البترول الكويتية  وتساء
والــشــركــات النفطية بالتوقيع مــع مــركــز التميز بكلية العلوم 
اإلدارية دون غيره، على الرغم من وجود مراكز تخصصية أخرى 
لــدى جامعة الــكــويــت تتبع الكليات العلمية، مثل مــراكــز كلية 
الهندسة والبترول أو مراكز كلية العلوم أو مركز التقييم والقياس 
المتخصص في اختبار القدرات األكاديمية في كل المجاالت وعلى 

مستوى جامعة الكويت كلها. 

  هاني شمس

عاشور يدعو الوزيرين المال 
والعجمي لحضور جلسة اليوم

ــح  ــ ــالـ ــ دعـــــــــــا الـــــــنـــــــائـــــــب صـ
عاشور نائب رئيس مجلس 
الــــــــوزراء وزيـــــر الـــنـــفـــط بـــدر 
المال، ووزير الدولة لشؤون 
مــجــلــس األمـــة وزيـــر الــدولــة 
لشؤون اإلسكان والتطوير 
الـــعـــمـــرانـــي عـــمـــار الــعــجــمــي 

لحضور جلسة اليوم.
ــاشـــــــور فـــي  ــ ــ ــب عـ ــ ــ ــاطـ ــ ــ وخـ
ــلــــى حـــســـابـــه  »تـــــغـــــريـــــدة« عــ
ــن:  ــ ــريـ ــ ــــوزيـ بــــــ »تـــــويـــــتـــــر«، الـ
»الــنــائــبــان الـــفـــاضـــالن بــدر 
المال وعمار العجمي بعد 
قـــبـــول اســـتـــقـــالـــة الــحــكــومــة 
ــل حــــكــــومــــة  ــيــ ــكــ ــشــ وعــــــــــدم تــ
ــديــــدة حـــتـــى اآلن أنــتــمــا  جــ

عــضــوان فــي مجلس األمــة، 
انتخبكما الشعب الكويتي 
وهــــــــــو أولـــــــــــــى بــــــــــأن تــــقــــفــــا 
ــــك عــلــيــكــمــا  ــذلـ ــ ــه ولـ ــبـ ــانـ بـــجـ
ــيــــوم إال  حـــضـــور جـــلـــســـة الــ
إذا كنتما تطمعان بدخول 

الحكومة القادمة«.

وسط ترجيحات بتكرار مشهد تطيير جلسات مجلس األمة، 
برفع الجلسة العادية المقررة التاسعة من صباح اليوم، نتيجة 
عدم حضور الحكومة، ينشط المجلس على مستوى لجانه، إذ 
تعقد 4 لجان اجتماعات اليوم، حيث تواصل اللجنة الصحية 

 مناقشة تكليف المجلس 
ً
في اجتماع تعقده في العاشرة صباحا

بحث موضوع تطوير العمل في القطاع التعاوني بعدة نواح، 
منها تكويت الوظائف، ودعم المنتجات والصناعات الوطنية.

 مع موعد افتتاح الجلسة، 
ً
  وفي وقت تناقش لجنة البيئة، تزامنا

تكليف المجلس بحث أمر تلوث المياه مع كل الجهات 
الحكومية ذات الصلة، تناقش لجنة المرافق العامة في العاشرة 
تكليف المجلس بحث عدد من الموضوعات، منها واقع وتطوير 

 تستكمل لجنة التحقيق بشأن 
ً
قطاع البريد في الدولة، وأخيرا

االستبعاد من دخول قرعة ضباط الجيش عملها بحضور آمر 
أعضاء يطالبون بعقد الجلسة بدون الحكومة )أرشيف(كلية علي الصباح العسكرية.

ــه رئــيــس مــجــلــس األمـــة  وّجــ
أحـــمـــد الـــســـعـــدون ســــــؤااًل إلــى 
ــوزراء بــشــأن أحــكــام  ــ ــ جــمــيــع الـ
الدستور بتعيين الكويتيين. 

ونــــــــص الـــــــســـــــؤال عــــلــــى مــا 
ــــذي تنص  يـــلـــي: فـــي الـــوقـــت الـ
فــيــه الـــمـــادة 26 مـــن الــدســتــور 
على »الوظائف العامة خدمة 
وطنية تناط بالقائمين بها، 
ويـــســـتـــهـــدف مـــوظـــفـــو الـــدولـــة 
فــي أداء وظــائــفــهــم المصلحة 
ــانـــب  ــولـــى األجـ الـــعـــامـــة، وال يـ
الــــــوظــــــائــــــف الـــــعـــــامـــــة إال فــي 
األحوال التي يبينها القانون«، 
وفـــي الـــوقـــت الــــذي تــنــص فيه 
الــمــادة 41 مــن الــدســتــور: لكل 
كويتي الــحــق فــي العمل وفي 
اختيار نــوعــه، والعمل واجــب 
ــلــــى كـــــل مـــــواطـــــن تــقــتــضــيــه  عــ
ــكـــرامـــة ويــســتــوجــبــه الــخــيــر  الـ
الـــــعـــــام، وتــــقــــوم الـــــدولـــــة عــلــى 
تـــوفـــيـــره لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن وعــلــى 
ــة شــــروطــــه، وفــــي الــوقــت  ــدالـ عـ
ــه الـــعـــديـــد  ــيـ الـــــــذي تــتــضــمــن فـ
مـــن الـــقـــوانـــيـــن الــمــعــمــول بها 
الـــــحـــــث عــــلــــى تــــوفــــيــــر فــــرص 
عــمــل لــلــكــويــتــيــيــن وتــدريــبــهــم 
وتأهيلهم، ربما مازالت بعض 
الــوزارات واإلدارات الحكومية 
والـــجـــهـــات ذات الــمــيــزانــيــات 
الملحقة والمستقلة مستمرة 

فـــي وضــــع مــخــتــلــف الــعــراقــيــل 
أمام توظيف الكويتيين لديها 
وتــمــتــنــع عـــن تــوظــيــفــهــم رغــم 
كونهم مؤهلين وربما مدربين 
لطبيعة أعمال جميع الجهات 
ــا، وتــســتــعــيــن  ـــرهــ الـــســـالـــف ذكـ
فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه بــمــوظــفــيــن 
غــيــر كويتيين ربــمــا يكونون 
 مــن 

ً
ــال ــيــ ــأهــ ــيـــة وتــ ــل صـــالحـ ــ أقــ

ــــك بــحــجــج  الــكــويــتــيــيــن كــــل ذلـ
وتبريرات واهية.

 وتابع السعدون في سؤاله، 
 بــأحــكــام الــدســتــور، 

ً
ــا ــتـــزامـ والـ

ورغبة في وضع حد لمعاناة 
مـــن يــنــتــظــر فــــرص الــعــمــل من 
ــتــــي اســـتـــمـــرت  الـــكـــويـــتـــيـــيـــن الــ
ــقــــت األذى بــهــم  فـــــتـــــرات ألــــحــ

وبأسرهم، ورغبة في متابعة 
ــم، يـــرجـــى مــوافــاتــي  ــهـ ــاعـ أوضـ
ــا فــــيــــه أعــــــــداد  ــنـ ــيـ ــبـ بــــكــــشــــف مـ
الــمــوظــفــيــن غـــيـــر الــكــويــتــيــيــن 
وجنسياتهم وتخصصاتهم 
العاملين في وزارتكم والجهات 
ذات الــــمــــيــــزانــــيــــات الــمــلــحــقــة 
والمستقلة وأي جهة خارجية 
 
ً
تابعة لكم، وبما في ذلك أيضا
مــن يعملون لــدى وزارتــكــم أو 
أي جهة مــن الجهات التابعة 
لكم عن طريق التعاقد مع أي 
طــرف يقوم بتزويدكم بهؤالء 
الــمــوظــفــيــن غـــيـــر الــكــويــتــيــيــن 
وأعــــــــــدادهــــــــــم وجـــنـــســـيـــاتـــهـــم 

وتخصصاتهم.

أحمد السعدون

الصقعبي: أذونات بناء 60 ألف مواطن في 
المطالع معطلة رغم جاهزية البنية التحتية

طــالــب الــنــائــب د. عبدالعزيز الصقعبي 
ــوزراء بــاتــخــاذ قــــرار عــاجــل بفك  ــ مــجــلــس الــ
االرتــبــاط بين السيولة المتوافرة في بنك 
االئتمان وتسليم أذونــات البناء ألصحاب 
القسائم في منطقة المطالع، واعتبارها من 

العاجل من األمور.
وقــال الصقعبي، في تصريح صحافي، 
بمجلس األمة إن هناك أكثر من 9800 أسرة 
تعاني فــي الــمــطــالع، أي مــا يــزيــد على 60 
ألف مواطن في الضواحي األربع المتبقية 
في منطقة المطالع "N1-N2-N3-N4”، ألنه 
ليس لديهم إذن بناء رغم جاهزية األرض 

والبنية التحتية والشوارع.
وأضاف أن قرار الربط بين أذونات البناء 
وســيــولــة بنك االئــتــمــان ُبــنــي على فرضية 

خــطــأ بـــأن كــل مــن لــه الــحــق فــي اســتــصــدار 
إذن بناء يقوم بالبناء، وهذا غير صحيح، 
مشيرا إلى أن من بين 18519 ألفا تسلموا 
شهادات لمن يهمه األمر، وقام بالبناء فعال 

عدد ال يتجاوز 6800 فقط.
وأوضح الصقعبي أن مبلغ الـ 800 مليون 
دينار التي تم إقرارها في المجلس الماضي 
للمطالع، وجنوب عبدالله المبارك، وخيطان 
صــرف منها، وفــق إحصائيات رسمية، ما 
ال يتجاوز 42 في المئة، أي صرف منها ما 
 
ً
لم يتجاوز مبلغ 330 مليونا فقط، مضيفا
أن الباقي 470 مليونا موجودة في خزينة 
"االئتمان"، بعد سنة كاملة من إقــرار مبلغ 

الـ 800 مليون.
وقــال: إن ما تحتاجه أذونــات البناء في 

 600 مليون ديــنــار، مشيرا 
ً
المطالع فعليا

إلـــى أنـــه بــافــتــراض أن 42 فــي الــمــئــة منهم 
سيبنون خــالل سنة مقبلة فإننا نحتاج 
فقط ما ال يتجاوز 240 مليون دينار، وهذا 
المبلغ نصف المتوفر والموجود اآلن لدى 

خزانة البنك.
وأضـــاف أن هــنــاك سيولة تــدخــل للبنك 
ما بين 220 إلى 250 مليون دينار سنويا 
كــمــبــالــغ مــســتــردة مــن الـــقـــروض الــعــقــاريــة، 
وأرباح واستثمارات البنك، وهذا يعني أنه 
خالل ٤ سنوات يتوفر للبنك مليار دينار 
إضــافــيــا يــغــطــي كـــل احــتــيــاجــات الــمــنــاطــق 
السكنية الحالية، ويزيد منه 300 إلى 400 

مليون. عبدالعزيز الصقعبي
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»المرأة للتنمية« يطلق مهرجان السالم السادس
يتضمن فعاليات وطنية وشعبية بمشاركة خليجية

● عزة إبراهيم
ــم مــعــهــد الـــمـــرأة للتنمية 

ّ
نــظ

والــــســــالم مـــهـــرجـــانـــه الـــســـادس 
بــعــنــوان »كــويــت الـــســـالم« تحت 
 نحمي الوطن« أمس، 

ً
شعار »معا

بــجــمــعــيــة مـــشـــرف الــتــعــاونــيــة، 
بالتعاون مع جمعية المحامين 
الــــكــــويــــتــــيــــة، والــــــــــــذي تــســتــمــر 

فعالياته حتى اليوم.
وقـــــــالـــــــت رئـــــيـــــســـــة الـــمـــعـــهـــد 
المحامية كــوثــر الــجــوعــان، في 
تصريح صحافي، إن المهرجان 
ينطلق هـــذا الــعــام فــي نسخته 
ن أول نسخة 

ّ
السادسة، حيث دش

ــــام 2018 بـــالـــتـــزامـــن مــع  مـــنـــه عـ
تكريم المغفور له سمو الشيخ 
صباح األحمد من جامعة الدول 
العربية كرجل السالم، ومن هنا 
تــــم اخـــتـــيـــار شـــعـــار الــمــهــرجــان 
هــو »كــويــت الــســالم«، ويتواكب 
ذلك احتفاالت الكويت باألعياد 
الــوطــنــيــة، وهـــال فــبــرايــر مــن كل 

عام.
وأضـــــــــافـــــــــت الـــــــجـــــــوعـــــــان أن 
المهرجان انطلق أمس بمسيرة 
شعبية بدأت من ساحة مدرسة 
ــيــــر بــمــنــطــقــة  مــــشــــعــــان الــــخــــضــ
ــال  ــفــ ــة أطــ ــاركــ ــشــ ــمــ ــــرف، بــ ــــشـ ــمـ ــ بـ
ــة مـــوســـيـــقـــى  ــ ــرقــ ــ الـــــــمـــــــدارس وفــ
الــشــرطــة وســـيـــارات كالسيكية 
قـــــديـــــمـــــة، وألول مــــــــرة تــشــهــد 
ــال  ــمــ الـــــمـــــســـــيـــــرة مــــــشــــــاركــــــة جــ
الهجن، فضال عن فرقة شعبية 
ومـــشـــاركـــات مــتــنــوعــة مـــن دول 
مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون الــخــلــيــجــي 
حرصت على الحضور ومشاركة 
ــــدي الــــتــــحــــريــــر  ــيـ ــ ــعـ ــ ــا بـ ــنــ ــتــ ــرحــ فــ

ــقـــالل، مـــن خــــالل تــقــديــم  ــتـ واالسـ
فقرة شعبية من مملكة البحرين، 
وأخـــرى مــن سلطنة عــمــان، إلى 
جــانــب الــقــصــيــدة الــتــي نظمها 
شـــاعـــر الــبــحــريــن عــبــدالــرحــمــن 

المضاحكة في حب الكويت.
ولفتت إلى أن المسيرة التي 
انــطــلــقــت صـــبـــاح أمــــس وصــلــت 
إلـــــى ســــاحــــة الــــســــالم بــجــمــعــيــة 
مــــشــــرف بـــعـــد ســــاعــــة تـــقـــريـــبـــا، 
لــتــتــحــول الـــســـاحـــة األســمــنــتــيــة 
ــة الجمعية  الــصــمــاء داخـــل أروقـ
إلــــى مــعــنــى جــمــيــل مـــن مــعــانــي 
ــال  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الـــــحـــــب والــــــــوفــــــــاء واالحـ
والــبــهــجــة بـــاألعـــيـــاد الــوطــنــيــة، 
لتنطلق فــعــالــيــات الــحــفــل الــذي 
تــضــمــن الــشــعــر واالســـتـــعـــراض 
الموسيقي، والعزف الرائع من 
فــرقــة موسيقى الــشــرطــة، وذلــك 
ــــذي  ــان الــــمــــعــــرض الـ ــ ــــضـ ــــي احـ فـ

يـــقـــام عــلــى جـــانـــب الــمــهــرجــان، 
ــم مـــشـــاركـــات مــــن جــهــات  ويـــضـ
عدة حكومية وأهلية وتطوعية، 
وجـــمـــيـــعـــهـــا اتـــفـــقـــت عـــلـــى حــب 

الكويت.

أجواء الفرح

ــــى أن  ــان إلـ وأشــــــــارت الـــجـــوعـ
ــرة يــنــطــلــق  ــ الـــمـــهـــرجـــان ألول مـ
على مدى يومين، نتيجة كثافة 
الفعاليات الجميلة التي تضمن 
للجميع المشاركة واالستمتاع 
ــاء  ــفــ ــتــ ــة واالحــ ــرحــ ــفــ ــواء الــ ــ ــأجــ ــ بــ
بـــالـــوطـــن، وتــتــضــمــن فــعــالــيــات 
اليوم انطالق مسيرة ثانية على 
غـــرار مــســيــرة أمـــس، ولــكــن هــذه 
المرة في ممشى الواحة بمنطقة 
 
ً
مــــشــــرف مـــنـــذ الــــرابــــعــــة عـــصـــرا
حتى الــعــاشــرة مــســاء، ويتخلل 

المسيرة أجواء احتفالية وهدايا 
ــيـــة لـــأطـــفـــال ومــوســيــقــى  ــنـ وطـ
واستعراضات، وغيرها الكثير 
من األنشطة الترفيهية والتوعية 

بأهمية وحب الوطن.

وأكدت فخرها وسعادتها بأن 
مسيرة اليوم، التي تتم بمشاركة 
القانونيين، تعتبر األولـــى من 
نــوعــهــا الــتــي يــتــم الــســمــاح بها 
إلحـــــــدى الـــجـــمـــعـــيـــات الــمــهــنــيــة 

ــــد  ــدا مــــن روافـ ــ ــ ــتـــي تــعــتــبــر رافـ الـ
الدولة وعلما من أعالم القانون 
والدستور ومكتسباته، وهو ما 
يعكس القدر الكبير من التحرر 

الذي تنعم فيه الكويت.

ًمحافظ األحمدي: الحركة 
التعاونية الكويتية رائدة إقليميا

جدد محافظ األحمدي الشيخ فواز الخالد التأكيد على ريادة 
الحركة التعاونية الكويتية اقليميا وعربيا، مثمنا الجهود الحثيثة 
التي يبذلها القائمون على القطاع التعاوني للمساهمة الفاعلة 
في تجسيد فكرة وغايات هذا الشريان المجتمعي واالقتصادي 
الخدمي المهم في خط يتوازى مع تحقيق الجمعيات التعاونية 

االستهالكية لأمن الغذائي للمواطنين والمقيمين في الكويت.
وخالل لقائه امس رئيس المكتب االقليمي لدول مجلس التعاون 
الخليجي باالتحاد التعاوني العربي سعود الحرفان في الديوان 
الــعــام للمحافظة اطلع الخالد على اإلطـــار الــعــام لمهام المكتب، 
وتوجهاته الحالية والمستقبلية، ومساهمات الكويت وشقيقاتها 
دول المجلس في خطط وبرامج االتحاد وأبرز الرؤى والتصورات 

لتعزيز العمل التعاوني العربي المشترك على الصعد كافة.

 الحرفان أمس
ً
محافظ األحمدي مستقبال

وسط األجواء االحتفالية التي تغمر 
الــبــالد بــالــذكــرى الـــ 62 للعيد الوطني 
والـ 32 للتحرير، تتزين المرافق العامة 
والمباني الحكومية والخاصة بألوان 
علم الكويت وصور صاحب السمو أمير 
البالد الشيخ نواف األحمد، وسمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحــمــد، مشّكلة 
لــوحــة جمالية يــزهــو بها ليل الكويت 

احتفاء باألعياد الوطنية. 
من جانب آخر، نظم االتحاد الكويتي 
لصاحبات المهن للمشروعات الصغيرة 
 
ً
والمتوسطة، أمس األول، احتفااًل مميزا

بــأعــيــاد الــكــويــت الــوطــنــيــة عـــرض فيه 
 من األنشطة المتنوعة للعضوات.

ً
جانبا

تخللت الحفل ورش فنية إلى جانب 
عرض للمشغوالت اليدوية والمأكوالت 

الكويتية في أجواء كرنفالية بامتياز.
ويــســتــهــدف االتـــحـــاد، الـــذي تترأسه 
الشيخة د. حصة سعد العبدالله دعم 
وتطوير البرامج التأهيلية لصاحبات 
المهن وتبني مشاريعهن بغية تنمية 
قــــــدرات الـــقـــطـــاع الـــخـــاص عـــــالوة على 
تــشــجــيــع الـــمـــهـــارات الــحــرفــيــة لــلــمــرأة 

الكويتية.

 باألعياد
ً
الكويت تتزين باألعالم وصور رموزها احتفاال

 من المشاركات في المهرجان
ً
الجوعان تتوسط عددا

»الصحة«: تطوير العمل بـ »الطوارئ الطبية«
االحتفال بيوم اإلسعاف الكويتي في مركز »جسر جابر«

أعلن مدير ادارة الطوارئ الطبية بوزارة 
الصحة د. أحمد الشطي اعتبار 20 فبراير 
من كل عام )يوم اإلسعاف الكويتي( ليكون 
 مع احتفاالت البالد 

ً
االحتفال به تزامنا

باألعياد الوطنية وعيد التحرير.
وقال د. الشطي، في كلمة له باالحتفال 
 الــــذي أقــيــم أمــــس، بــرعــايــة وزيــــر الصحة 
د. أحمد العوضي في مركز إسعاف جسر 
الشيخ جــابــر األحــمــد، إن إدارة الــطــوارئ 
الطبية تعتبر من أقدم اإلدارات وأكثرها 
 
ً
حــيــويــة إذ يــأتــي هــــذا االحـــتـــفـــال تــقــديــرا

لجهود العاملين فيها.
وأضــــــاف أن مــهــنــة الــــطــــوارئ الــطــبــيــة 
تستلزم الحكمة واإليثار ورسم االبتسامة 
 »جميع 

ً
وتخفيف معاناة المصاب، داعيا

العاملين إلـــى الــتــعــاون مــن أجـــل تطوير 
ــــوارئ ورفـــــــع الـــتـــوصـــيـــات  ــطـ ــ ــالـ ــ الـــعـــمـــل بـ
والمقترحات للمسؤولين لتذليل العقبات 

وتسهيل العمل وتطوير األداء العام«.
ــأ الـــشـــطـــي الــــقــــيــــادة الــســيــاســيــة  ــنــ وهــ

 
ً
والشعب الكويتي باألعياد الوطنية ناقال

عن راعي الحفل الوزير العوضي »التأكيد 
عــلــى أهــمــيــة تــخــصــص الـــطـــوارئ الطبية 
باعتبار إدارة الطوارئ الطبية واحدة من 

أقدم اإلدارات بالوزارة«.
وثــمــن جــهــود رئــيــس وأعــضــاء اللجنة 
المنظمة لالحتفال بيوم اإلسعاف الكويتي 
األول واالحـــتـــفـــال بــجــمــيــع الــعــامــلــيــن في 
المراكز والقطاعات المختلفة للطوارئ 
الطبية والــخــروج بهذا المستوى الجيد 
وتشجيع الجمهور على اكتساب مهارة 
اإلســعــافــات األولــيــة بإتاحة الفرصة لهم 
للتسجيل في الدورات الخاصة باإلسعاف.

تكريم وتقدير

من جانبه، قال رئيس اللجنة المنظمة 
لــالحــتــفــال رئـــيـــس مـــركـــز إســـعـــاف جسر 
)الشيخ جــابــر األحــمــد( عبدالله عــاشــور، 
إنها الــمــرة األولـــى فــي تــاريــخ الكويت أن 

»نــحــتــفــل بــيــوم اإلســـعـــاف الــكــويــتــي الــذي 
 
ً
 وتقديرا

ً
يصادف 20 فبراير كل عام تكريما

لجهود العاملين في هذا المجال الحيوي 
والمهم«.

وأوضــــــح أنـــهـــا فـــرصـــة لــتــذكــر األدوار 
المهمة التي يحترفها الفنيون والفنيات 
في إنقاذ أرواح الناس وما يقدمونه من 
دور أساسي في تقديم الرعاية الصحية 
األولـــيـــة لــلــمــرضــى والــمــصــابــيــن بــحــاالت 
طارئة وغير طارئة على الرغم من وجود 
بعض المخاطر المهنية والتحديات التي 

تواجههم.
ــال اإلســـــعـــــاف مــن  ــفــــت إلــــــى أن مــــجــ ولــ
المجاالت المهمة والحيوية فــي القطاع 
الصحي، إذ يعد ركيزة أساسية من ركائز 
المنظومة الصحية لما يقدمه العاملون 
فيه مــن جــهــود جــبــارة فــي إنــقــاذ األرواح 
وتوفير الرعاية الطبية الالئقة للمرضى 

والمصابين.

وكيل »الدفاع« بحث التعاون 
العسكري مع مسؤول إسباني

بحث وكــيــل وزارة الــدفــاع الشيخ د. عبدالله 
ــرال اإلســبــانــي  ــيــ الــمــشــعــل، أمـــــس، مـــع نـــائـــب االمــ
الفريق أول بحري خوان لويس بيريث موضوعات 

عسكرية مشتركة.
وقالت »الــدفــاع«، في بيان صحافي، إن وكيل 
الوزارة استقبل نائب األميرال الفريق أول بحري 

بيريث يرافقه سفير مملكة إسبانيا لدى الكويت 
ميغيل اغــيــالر بمناسبة زيــــارة نــائــب االمــيــرال 
الرسمية للبالد، مضيفة أنه تم خالل اللقاء تبادل 
األحاديث الودية وبحث أوجه التعاون والتنسيق 

المشترك بين البلدين الصديقين.

 بيريث أمس
ً
المشعل مكرما
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»إيقاف األسهم بناًء على طلب الشركة« 
ظاهرة تضر صغار المساهمين

تجميد لألموال وتراجع لقيمة االستثمار وضياع فرص بالجملة
يــبــدو أن مــلــف إيــقــاف األســهــم يــتــخــذ أشــكــااًل محمد اإلتربي

وفـــصـــواًل فــي بــورصــة الــكــويــت، فــبــعــد اســتــغــال 
بعض مجالس اإلدارات، الــتــي لديها مخالفات 
جسيمة وتسعى للهروب من الجهات الرقابية، 
جاءت سابقة جديدة في البورصة يتم تكريسها 
تتعلق بشركات تدخل عمليات هيكلة ويتم الطلب 

بوقف السهم لثاثة أشهر أو أكثر. 
ويــعــد مــلــف »طــلــب الــشــركــات تــوقــيــف السهم« 
سابقة جديدة تضر بالمساهمين وتجمد أموال 
المستثمرين، وهو ملف يحتاج إلى آليات تضمن 
للمستثمر الراغب في التخارج أن يبيع أسهمه، 
 على 

ً
 ويــمــثــل عــبــئــا

ً
فــوقــف الــســهــم يــأتــي قــســريــا

صغار المستثمرين وأصحاب المبالغ الصغيرة 
واألقليات. 

ــــت مــــصــــادر الــجــهــات  ــاق مـــتـــصـــل، دعـ ــيـ فــــي سـ
الرقابية إلى ضرورة التدقيق على عمليات البيع 
التي تسبق كل قرار بوقف األسهم عن التداول، إذ 
لوحظ نشاط وعمليات بيع وتراجعات تشهدها 
األسهم المقبلة على هذا السيناريو، مما يعني أن 
هناك مستفيدين من معلومات الوقف. فهل تتم 
مراجعة كل التعامات، التي سبقت قرارات وقف 

كــل األســهــم ســواء التي كانت بطلب مــن الشركة 
أو غيرها؟ 

أموال األجانب 

في سياق متصل، قالت مصادر، إن السيولة 
األجنبية آخذة في النمو والزيادة، وهو ما يجب 
 في ملف قــرارات وقف 

ً
أن تتم مراعاته خصوصا

األسهم الطويل، الذي يمثل أسوأ قرار للمستثمر 
حيث يتم تجميد أمــوالــه وفــقــدان قيمة أسهمه 

وضياع الفرص.
ولإلشارة فإن آخر تسوية أظهرت بلوغ قيمة 
السيولة األجنبية في البورصة 5.731 مليارات 
دينار، حيث تدخل العديد من األسهم في موازاة 
الــقــطــاع الــمــصــرفــي حــيــز االهــتــمــام األجــنــبــي من 

كبريات الشركات التشغيلية.
 مــا تشهد تلك المرحلة عمليات بناء 

ً
وغالبا

لــمــراكــز اســتــثــمــاريــة جــديــدة بــنــاًء عــلــى توقعات 
 ما تمتد 

ً
األرباح والتوزيعات النقدية، التي غالبا

تلك المرحلة إلعــانــات الــربــع األول الــتــي تحدد 
مسار باقي العام بالنسبة للسيولة األجنبية.

تأهل 5 شركات دولية لتقديم 
استشارات لـ »البترول الوطنية«

الستخدام الطاقة المتجددة في مرافق الشركة
 لعطاء خاص بعقد خدمات استشارية 

ً
طرحت الكويت طلبا

تتعلق بتحديد إمكانية استخدام الكويت الطاقة المتجددة، 
بما يخلق قيمة مضافة في األداء التشغيلي لمنشآت النفط 
والغاز، على أن تقوم الشركة الفائزة بالعقد بتقديم خدمات 

 لوثائق العطاء.
ً
استشارية لدراسة جدوى مسبقة، وفقا

ووفق »ميد«، فإن العماء هما شركتا التكرير والمعالجة 
الــمــمــلــوكــتــان لــلــدولــة؛ شــركــة الــبــتــرول الــوطــنــيــة الــكــويــتــيــة، 
والــشــركــة الكويتية للصناعات الــبــتــرولــيــة المتكاملة. وقــد 
 
ً
تقدم للمشروع خمس شركات هندسية دولية مؤهلة مسبقا

لتقديم العطاءات، هي: وود جروب )المملكة المتحدة(، تكنيب 
)فرنسا(، دورنــيــر سونتريس )ألمانيا(، وورلــي )أستراليا(، 
ونيكسانت )المملكة المتحدة(. وتم تحديد الموعد النهائي 

لتقديم العطاء في 16 مارس.
وأشارت »ميد« إلى أن شركات النفط والغاز تبحث بشكل 
متزايد في كيفية استخدام الطاقة المتجددة لتزويد الطاقة 
في مرافق المنبع والمصب، حيث قامت »أرامكو« السعودية 
بتنفيذ استراتيجية الطاقة المتجددة ألول مــرة في إحدى 
منشآتها للنفط والغاز في الثمانينيات، عندما قامت بتركيب 
ألـــواح كهروضوئية 10.9 فــولــت لمحطة حماية فــي محطة 
شدقم للغاز بالقرب من األحساء، وهي منطقة واحة في شرق 

السعودية.
وفــي عــام 2019، بــدأت إدارة أنظمة الطاقة المتجددة في 
»أرامكو« في نشر تكنولوجيا الطاقة المتجددة عبر المرافق، 
بما في ذلك مباني المكاتب والمنشآت الصناعية وآبار النفط. 
عد البئر غير التقليدية في وعد الشمال أحد المواقع التي 

ُ
وت

تستخدم فيها »أرامكو« الطاقة الشمسية.
وبناًء على ما قالته »أرامــكــو«، في بيان سابق لها: »إنها 
ليست طريقة موثوقة وأقـــل تكلفة لتشغيل اآلبـــار البعيدة 
 من انبعاثات الكربون، وتساعد 

ً
فحسب، بل إنها تقلل أيضا

على توفير الهيدروكربونات للتصدير، من خال توفير الغاز 
الطبيعي لتوليد الطاقة في المنطقة«.

»التجارة«: إعادة تنظيم دعم المواد 
اإلنشائية تعزز سيولة »الكويتية للتموين«

ذكـــرت وزارة الــتــجــارة أن الــقــرار الــخــاص بــإعــادة 
تنظيم المواد اإلنشائية المدعومة يهدف إلى إعادة 
توزيع مبالغ الدعوم المخصصة للمواد االختيارية 
لتكون أساسية موزعة على ثمانية قطاعات إنشائية 

تقدمها المصانع الوطنية الكويتية.
وقالت الوزارة، في بيان صحافي، أمس، إن إصدار 
القرار الوزاري رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٣ جاء بهدف حماية 
ودعم المنتج الوطني، من خال إعادة توزيع نسب 
المواد المدعومة، مما يصب في مصلحة المستهلك 
والــمــصــانــع المحلية والــمــنــتــجــات الــكــويــتــيــة، ومــن 
ثــم حماية االقتصاد الكويتي بالحرص على عدم 
خــروج مبالغ الدعم لمصلحة المصانع الخارجية 
للدول األخرى، وسيؤثر بشكل غير مباشر في دعم 
الكوادر الوطنية التي تعمل بالمصانع المحلية، من 
خال زيادة نسبة تعيين العمالة الوطنية في هذه 
المصانع التي تحصل على الدعم الثابت، أي تحقيق 

االستفادة الكاملة لجميع األطراف.
وردت على استفسارات المتابعين حول أسباب 
دعــــم الــمــنــتــجــات الــوطــنــيــة الــكــويــتــيــة فـــي مــواجــهــة 
المنتجات الخارجية، مشيرة إلى أن المنتج الكويتي 
تــه على مــر السنين،  ذو جـــودة عــالــيــة، وأثــبــت كــفــاء
وسيعود ذلــك بالنفع على المستهلك على المدى 
الــبــعــيــد، مـــن خـــال االســـتـــخـــدام االســتــهــاكــي لــهــذه 
المنتجات طويلة األمـــد وشــديــدة التحمل، كما أن 
دعم المنتج الوطني سيعود بالنفع على االقتصاد 
الكويتي ويدعم العمالة الوطنية والكوادر العاملة 

الكويتية.
وعما إذا كان سيتم بذلك تخفيض مبلغ الـ30 ألف 
دينار المخصص للدعم، أجابت »التجارة« بأن مبلغ 
الدعم ثابت ولم يتم تخفيضه، وتم فقط إعادة توزيع 
الحصص وزيادة االختيارات المتاحة أمام المواطن 
فــي هــذا الــقــرار، وتــم استيفاء كامل مبلغ الــــ30 ألف 

دينار لمصلحة المستفيد.
وعــن سبب زيـــادة أســعــار الــمــواد فــي الــقــرار كما 

يتحدث البعض، أوضحت أنه تمت زيادة عدد المواد 
األساسية المدعومة من 6 إلى 13، إذ إنه توجد زيادة 
في أسعار بعض السلع، وانخفاض في أسعار سلع 
أخرى، لذلك فإن القرار بالمجمل لمصلحة المستهلك، 
ألنــه تمت إعـــادة تــوزيــع الــدعــوم على الــمــواد لكبح 
جــمــاح ارتــفــاع األســعــار والــســيــطــرة على التضخم، 
فالقرار سيضمن عدم ارتفاع أسعار مواد 8 قطاعات 
إنــشــائــيــة، كما أنــه سيشجع الــقــطــاعــات الصناعية 
الوطنية، التي تحظى بالدعم، على تخفيض أسعار 

منتجاتها لترويج الشراء بأسعار تنافسية.
ــذا الــــقــــرار عــلــى الـــســـوق الـــســـوداء  ــن تــأثــيــر هــ وعــ
الخاصة بالمواد اإلنشائية، أشــارت الــوزارة إلى أن 
الــقــرار سيساهم في القضاء على السوق الــســوداء، 
إذ إنــه سيخلق الفرص للمصانع الكويتية لزيادة 
الطاقة اإلنتاجية لها، لتعزيز السلع المعروضة، مما 
سيساهم في خفض األسعار والسيطرة عليها وعدم 

.
ً
زيادتها مستقبا

وأضافت أن هــذا القرار الـــوزاري ملزم ونافذ من 
 أن وزارة 

ً
تاريخ صدوره بتاريخ ١٥ فبراير ٢٠٢٣، علما

التجارة والصناعة تقوم بمراجعة جميع القرارات من 
حين آلخر، وتتابع باستمرار تبعات أي قرار وتقوم 
بتعديله حسب المعطيات االقتصادية واالقتراحات 
 على 

ً
المقدمة، موضحة أن مبلغ الدعم سيكون موزعا

عدة مراحل حسب دور كل مصنع للقطاع اإلنشائي 
في مرحلة البناء، ولن يتم صرف مبلغ الدعم دفعة 

واحدة.
وعــن تأثير هــذا القرار على المواطنين أصحاب 
، لفتت إلى أن هذا 

ً
 ومستقبا

ً
القسائم السكنية حاليا

القرار سيساهم في تعزيز السيولة المالية للشركة 
الكويتية للتموين، مــمــا سيتيح الــفــرصــة لصرف 
، وزيادة 

ً
مبالغ الدعوم لعدد أكبر من المواطنين حاليا

وتسهيل عملية توفير الــدعــوم بالمستقبل، ســواء 
فــي ظــل وجــود عجز مالي أو ارتــفــاع عــدد الطلبات 
اإلسكانية وتأثيرهما على السيولة وعملية الصرف.

ارتفاع أسعار النفط مع تفاؤل بالطلب الصيني
ــار الـــنـــفـــط صـــبـــاح أمـــس  ــعــ ــعـــت أســ ارتـــفـ
االثنين وسط تفاؤل حيال انتعاش 
الطلب الصيني ومخاوف من أن 
يحد نقص االســتــثــمــارات من 
إمدادات النفط في المستقبل، 
ومــع إبقاء المنتجين الكبار 

على حدود اإلنتاج كما هي.
 
ً
وصعد خام برنت 47 سنتا
أو 0.6 فـــي الــمــئــة إلــى 
 للبرميل. 

ً
83.47 دوالرا

وبــــــــلــــــــغ ســــــعــــــر خــــــام 
غــرب تكساس الوسيط 

 للبرميل 
ً
األميركي لشهر مارس 76.78دوالرا

 أو 0.6 بالمئة. وارتفعت 
ً
 44 سنتا

ً
مرتفعا

.
ً
تعاقدات أبريل 0.5 بالمئة إلى 76.90 دوالرا

واســـتـــقـــر خـــامـــا بـــرنـــت وغـــــرب تــكــســاس 
الـــوســـيـــط عـــلـــى انـــخـــفـــاض دوالريـــــــــن يـــوم 
الجمعة وأغلقا على انخفاض نحو 4 في 
الــمــئــة األســـبـــوع الــمــاضــي، بــعــد أن أعلنت 
الواليات المتحدة ارتفاع مخزونات النفط 

الخام والبنزين.
وقــــال بــــادن مـــور رئــيــس أبـــحـــاث السلع 
ــة فــــي بـــنـــك أســـتـــرالـــيـــا الـــوطـــنـــي، إن  ــيــ األولــ
 
ً
إعــان واشنطن األســبــوع الماضي خططا

لسحب 26 مليون برميل من النفط الخام 
مــن االحــتــيــاطــي الــبــتــرولــي االســتــراتــيــجــي 
زاد الــضــغــوط الــنــزولــيــة عــلــى الــســوق لكن 
اإلمـــــــدادات الــعــالــمــيــة تــبــدو »مــســتــقــرة إلــى 
منخفضة« مقارنة بالفترة السابقة المماثلة 
بعد الوضع في االعتبار خفض اإلنتاج من 

قبل روسيا وتحالف »أوبك +«.

السيولة األجنبية 
تسجل 5.73 

مليارات دينار 
وتركيز على أسهم 

التوزيع

تراجع محدود لمؤشرات البورصة والسيولة 32.6 مليون دينار
• علي العنزي

ســجــلــت مــــؤشــــرات بـــورصـــة 
الــكــويــت خــســائــر مـــحـــدودة في 
أولـــى تــعــامــات األســبــوع أمس 
االثنين، وخسر مؤشر السوق 
الــعــام نسبة 0.09 فــي المئة أي 
6.79 نقاط ليقفل على مستوى 
7357.68 نقطة بسيولة تراجعت 
إلــى حـــدود 32.6 مليون دينار 
تــــداولــــت 134.8 مـــلـــيـــون ســهــم 
عــبــر 8599 صــفــقــة، وتـــم تـــداول 
 
ً
 ربح منها 48 سهما

ً
122 سهما

وخـــســـر 55 بــيــنــمــا اســـتـــقـــر 19 
دون تغير.

وخــســر مــؤشــر الــســوق األول 
نـــســـبـــة مـــقـــاربـــة هــــي 0.10 فــي 
المئة أي 7.99 نقاط ليقفل على 
مستوى 8224.44 نقطة بسيولة 

قـــريـــبـــة مــــن 26 مـــلـــيـــون ديـــنـــار 
تداولت 82.6 مليون سهم عبر 
 
ً
5523 صفقة، وربـــح 12 سهما

مــقــابــل تــراجــع 14 واســتــقــرار 5 
دون تغير.

وخـــــــســـــــر مـــــــؤشـــــــر الــــــســــــوق 
الــرئــيــســي نــســبــة أقـــل هــي 0.07 
في المئة أي 3.89 نقاط ليقفل 
عــلــى مــســتــوى 5546.84 نقطة 
بــســيــولــة مــتــوســطــة بــلــغــت 6.7 
ــنــــار تــــداولــــت 52.1  مـــايـــيـــن ديــ
مليون سهم عبر 3076 صفقة، 
 في السوق 

ً
وتم تداول 91 سهما

الرئيسي ربح منها 36 وتراجع 
41، بينما استقر 14 دون تغيير.

واســــتــــمــــرت االنـــتـــقـــائـــيـــة فــي 
تــعــامــات ونـــشـــاط األســـهـــم في 
بــورصــة الــكــويــت، إذ قـــاد بيتك 
ــم لــكــن بــمــشــاركــة أســهــم  ــهـ األسـ

كتلة إيفا )عقارات الكويت وإيفا 
وأرزان( إضافة إلى أسهم جديدة 
لم تكن تتداول بنشاط كسهمي 
ــة لــلــتــأمــيــن والــخــصــوصــيــة  وربــ
بعد إعان توزيعاتهما السنوية 
التي كانت كبيرة لوربة للتأمين 
41 في المئة منحة و8 في المئة 
 بينما وزع الخصوصية 5 

ً
نقدا

.
ً
في المئة منحة و7 فلوس نقدا

وربحت أمس أسهم »الوطني« 
وهـــيـــومـــن ســــوفــــت والـــجـــزيـــرة 
كما ربح سهم عقارات الكويت 
ــة نــســبــة  ــقـ ــيـ الـــــــذي قــــــاد أول دقـ
ــان الــتــمــاســك  1.8 فـــي الــمــئــة وكــ
واالستقرار لسهم بيتك وسهمي 
الــتــجــاريــة الــعــقــاريــة والـــدولـــي 
وتراجعت بقية األسهم األفضل 
 مــثــل أجــيــلــيــتــي وزيـــن 

ً
نـــشـــاطـــا

وبـــنـــك وربـــــة ووطـــنـــيـــة عــقــاريــة 

وصــالــحــيــة وجـــي إف إتـــش من 
الــســوق الرئيسي، كما خسرت 
أســـهـــم بــنــك بـــوبـــيـــان وجــــي إف 
إتــش والغانم من السوق األول 
 
ً
لتنتهي الجلسة متعادلة تقريبا

وبسيولة محدودة.
 مـــال أداء مـــؤشـــرات أســـواق 
دول مجلس التعاون الخليجي 
ــــاع وربــــحــــت أربـــعـــة  ــفـ ــ ــــى االرتـ إلـ
مــؤشــرات مقابل تــراجــع ثاثة، 
 مــؤشــر 

ً
وكــــان أكــثــرهــا تـــراجـــعـــا

السوق السعودي، الذي ضغط 
بـــشـــدة عـــلـــى بــقــيــة الـــمـــؤشـــرات 
وخـــســـر نــســبــة تـــجـــاوزت 1 في 
ــانــــت خــســائــر  ــة بـــيـــنـــمـــا كــ ــئـ ــمـ الـ
مــحــدودة فــي مــؤشــري الكويت 
وأبوظبي، وكانت أسعار النفط 
 
ً
تتداول على مستوى 83 دوالرا

لبرميل برنت القياسي.

أخبار الشركات

»الرابطة« تجدد »الرابطة« تجدد 
تسهيالت مصرفيةتسهيالت مصرفية

بـ بـ 34.534.5 مليون دينار مليون دينار

وافــــــــــــــق مـــــجـــــلـــــس إدارة 
ــــت  ــويـ ــ ــكـ ــ شـــــــركـــــــة رابــــــــطــــــــة الـ
والخليج للنقل على توقيع 
عـــقـــود تــجــديــد الــتــســهــيــات 
المصرفية الــقــائــمــة المزمع 
ــن الــــشــــركــــة  ــ ــيـ ــ ــا بـ ــهــ ــعــ ــيــ ــوقــ تــ
وشركاتها التابعة والزميلة 

مع بنوك محلية.
ولــفــتــت »الــرابــطــة« إلـــى أن 
التسهيات في حــدود مبلغ 
34.47 مليون دينار بغرض 
تــمــويــل أنــشــطــة الــمــجــمــوعــة 

التجارية.

»استثمارات«: احتساب مبلغ غرامة مجلس »استثمارات«: احتساب مبلغ غرامة مجلس 
التأديب ضمن الربع الرابعالتأديب ضمن الربع الرابع

قالت شركة االستثمارات الوطنية، إن هيئة أسواق المال أعلنت 
صــدور قــرار مجلس التأديب بتوقيع جــزاء مالي على الشركة 
بمبلغ قدره ألفا دينار عن كل مخالفة من المخالفات المسندة 

 أن هذه المخالفات إجرائية وليست موضوعية.
ً
للشركة، علما

وعــن أثــر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة، 
أوضحت أنه سيتم احتساب مبلغ الغرامة البالغ قدره 10 آالف 

دينار عند السداد، ضمن الربع الرابع من عام 2023.

وقف التداول على أسهم »أسيكو«وقف التداول على أسهم »أسيكو«
بناء على طلب الشركةبناء على طلب الشركة

كشفت بورصة الكويت أنــه سيتم وقــف الــتــداول على أسهم 
 مــن أمــس االثنين 

ً
شــركــة أسيكو للصناعات )أســيــكــو( اعــتــبــارا

الموافق 20 - 2 - 2023 بناء على طلب الشركة.

حكم نهائي بنفاذ شراء »الديرة« حكم نهائي بنفاذ شراء »الديرة« 23.523.5  
مليون سهم في »سنام العقارية«مليون سهم في »سنام العقارية«

أفادت شركة الديرة القابضة بصدور حكم استئناف يفيد 
بصحة ونفاذ عقد شراء أسهم في شركة سنام العقارية.

وأقامت »الديرة« دعوى في أغسطس 2021 بطلب صحة 
ونفاذ اتفاقية شــراء أسهم، قامت بموجبه الشركة بشراء 
23.53 مليون سهم في »سنام العقارية« بما يمثل %19.25 

من رأسمال الشركة المذكورة.
وقضى حكم االستئناف بصحة ونفاذ عقد شــراء هذه 
األسهم، واإللزام بنقل ملكيتها بسجات الملكية لدى الشركة 
 أن هذا الحكم نهائي 

ً
الكويتية للمقاصة باسم »الديرة«، علما

وبات واجب النفاذ.
ولفتت »الديرة« إلى أن األثر المالي للحكم يتمثل في أنه 
بتمام هذا الحكم سوف تمتلك الشركة عدد 23.53 مليون 

سهم من أسهم »سنام العقارية« بما يعادل %19.25.

3.113.11 ماليين دينار  ماليين دينار 
أرباح »وربة ت إ« أرباح »وربة ت إ« 

حققت شــركــة وربـــة للتأمين 
 بقيمة 

ً
وإعـــادة التأمين أربــاحــا

3.11 مــايــيــن ديـــنـــار فـــي الــعــام 
ــي الـــمـــنـــتـــهـــي فــــــي 31  ــ ــاضـ ــ ــمـ ــ الـ
ديــســمــبــر 2022 مــقــابــل أربــــاح 
بــلــغــت 2.34 مــلــيــون ديـــنـــار في 

السنة المقارنة من 2021.
 
ً
كــمــا ســجــلــت الــشــركــة، ربــحــا

في ثاثة األشهر المنتهية بـ 31 
ديسمبر الــمــاضــي بقيمة 1.89 
ــنـــار، مــقــابــل 437.12  مــلــيــون ديـ
ــنـــار ربــــح الـــربـــع الـــرابـــع  ألــــف ديـ

من 2021.

»سكب ك« تؤسس»سكب ك« تؤسس
شركة تابعةشركة تابعة

أتمت شركة السكب الكويتية إجراءات 
ــة تـــابـــعـــة لـــهـــا بــنــســبــة  ــركــ تـــأســـيـــس شــ
99.99% باسم شركة السكب الكويتية 

القابضة.
وبلغ رأس المال المصرح به للشركة 
الجديدة نحو 2.10 مليون دينار، على 
أن تــقــوم تــلــك الــشــركــة الــتــابــعــة بــــإدارة 

استثمارات شركة السكب الكويتية.
ولفتت »السكب الكويتية« في بيانها 
إلى أنه ال يوجد أثر مالي لتلك المعلومة 

الجوهرية.

8.158.15 ماليين دينار أرباح » أرزان« ماليين دينار أرباح » أرزان«
سجلت مجموعة أرزان المالية للتمويل واالستثمار 
 بقيمة 8.15 مايين دينار في عام 2022، مقابل 

ً
ربحا

7.43 مايين دينار عن السنة المقارنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2021.

وتكبدت »أرزان« خسائر الربع الرابع الحالي بقيمة 
1.23 مليون دينار، مقابل 1.62 مليون دينار ربح الربع 

الرابع من 2021.
وأوصــى مجلس إدارة المجموعة بتوزيع نقدية 
بنسبة 4% مــن القيمة االسمية للسهم، مــع توزيع 

أسهم منحة »أسهم الخزينة« بواقع %2.

»اإلحصاء«: ارتفاع التضخم المحلي  
3.31% في يناير الماضي

أظهرت بيانات اإلدارة المركزية لإلحصاء 
ارتفاع األرقام القياسية ألسعار المستهلكين 
)التضخم( في الكويت بنسبة 3.31 في المئة 
في شهر يناير الماضي على أساس سنوي.

ــاء«، فــي بــيــان لـــ »كــونــا«،  وذكــــرت »اإلحـــصـ
ــيــــة ألســــعــــار  ــيــــاســ ــقــ أمـــــــــس، عــــــن األرقـــــــــــــام الــ
المستهلكين أن معدل التضخم في الكويت 
ارتـــفـــع 0.24 فـــي الــمــئــة فـــي يــنــايــر الــمــاضــي 
ــار كــل  ــعــ ــاع أســ ــ ــفـ ــ عـــلـــى أســــــاس شـــهـــري الرتـ
المجموعات الرئيسية الــمــؤثــرة فــي حركة 
األرقـــام القياسية السيما الــمــواد الغذائية 

والتعليم.
وأضــافــت أن الــرقــم الــقــيــاســي للمجموعة 
ــة والـــمـــشـــروبـــات( ارتـــفـــع في  ــذيـ األولــــى )األغـ
يناير الماضي بنسبة 7.38 في المئة مقارنة 
بالشهر ذاته من 2022 وارتفع مؤشر أسعار 
المجموعة الثانية )السجائر والتبغ( بنسبة 

طفيفة 0.22 في المئة على أساس سنوي.
وأوضـــحـــت أن مــؤشــر األرقـــــام الــقــيــاســيــة 
لــلــمــجــمــوعــة الــثــالــثــة )الـــمـــلـــبـــوســـات( ارتــفــع 
بــنــســبــة 6 فـــي الــمــئــة، كــمــا ارتــفــعــت أســعــار 
مــجــمــوعــة )خـــدمـــات الــمــســكــن( بــنــســبــة 1.44 

فــي المئة، ومــعــدل التضخم فــي المجموعة 
الــخــامــســة )الــمــفــروشــات الــمــنــزلــيــة( بنسبة 

1.77 في المئة.
ــار الــمــجــمــوعــة  ــعــ وذكـــــــرت أن مـــؤشـــر أســ
الــســادســة )الــصــحــة( ارتــفــع بنسبة 2.63 في 
الــمــئــة، فـــي حــيــن شــهــدت أســـعـــار مــجــمــوعــة 
 بنسبة 2.87 فــي المئة في 

ً
)الــنــقــل( ارتــفــاعــا

يناير مقارنة بالشهر ذاته من 2022.
وبينت »اإلحــصــاء« أن أسعار المجموعة 
الثامنة )االتصاالت( ارتفعت بنسبة 1.16 في 
المئة على أساس سنوي، كما ارتفع معدل 
التضخم فــي المجموعة التاسعة )الترفيه 
والــثــقــافــة( بنسبة 3.21 فــي الــمــئــة فــي حين 
ارتفعت أسعار المجموعة العاشرة )التعليم( 

بنسبة 0.40 في المئة.
وأضــافــت أن أســعــار مجموعة )المطاعم 
ــعـــت عـــلـــى أســــــاس ســنــوي  ــفـ والــــفــــنــــادق( ارتـ
فــي يــنــايــر الــمــاضــي بنسبة 3.51 فــي المئة 
فــي حين ارتــفــعــت أســعــار مجموعة )السلع 

والخدمات المتنوعة( 3.91 في المئة.
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»بوبيان« يكثف التوعية بمخاطر االحتيال 
اإللكتروني من خالل اإلعالنات المزيفة

واصل دعمه لحملة »لنكن على دراية«
يواصل بنك بوبيان مشاركته 
ودعمه للحملة التوعوية )لنكن 
عــلــى درايـــــة(، الــتــي أطلقها بنك 
ــت الـــــمـــــركـــــزي واتـــــحـــــاد  ــ ــويـ ــ ــكـ ــ الـ
مــصــارف الــكــويــت للعام الثالث 
عــلــى الـــتـــوالـــي، مـــن خــــال نشر 
ــتـــوى الــــتــــوعــــوي، بــهــدف  ــمـــحـ الـ
توعية عماء البنوك بعدد من 
الــمــخــاطــر، الســيــمــا مــع انــتــشــار 
العديد من الجرائم اإللكترونية، 
وضرورة تعزيز دور البنوك في 
زيادة الوعي السيبراني لحماية 
ــيــــانــــات الــــعــــمــــاء الــشــخــصــيــة  بــ

والمصرفية.
ــر أول إدارة أمـــن  ــديـ وقــــــال مـ
ــــي »بـــــوبـــــيـــــان«،  ــلــــومــــات فــ ــعــ ــمــ الــ
عــلــي الــمــعــتــوق: »كـــنـــا ومــازلــنــا 
مستمرين في مخاطبة مختلف 
شـــرائـــح الــجــمــهــور، وتــوعــيــتــهــم 
ــم الــمــنــتــشــرة  ــرائـ ــجـ بـــخـــطـــورة الـ
 فــي معظم دول الخليج، 

ً
حــالــيــا

وهـــي )االحـــتـــيـــال اإللــكــتــرونــي(، 
ــرورة عـــدم االنــســيــاق وراء  ــ وضــ
أي وســـائـــل أو إعـــانـــات مزيفة 
ــتـــي من  مــجــهــولــة الـــمـــصـــدر، والـ
خــالــهــا يــمــكــن الــســيــطــرة على 
البيانات المصرفية والشخصية، 
ومعرفة كل التفاصيل الخاصة 

بالحساب«.
وأوضــــح الــمــعــتــوق أنـــه »رغــم 
هــذه الــتــحــذيــرات، فإننا وجدنا 
 
ً
ــة األخـــيـــرة ازديــــــادا ــ خــــال اآلونــ

في الشكاوى وحــاالت التعرض 
للنصب اإللــكــتــرونــي، مــن خال 
ــن إعـــانـــات  ــد مــ ــديـ ــعـ ــار الـ ــشـ ــتـ انـ
مــنــصــات الــتــواصــل االجتماعي 
 إلى أن ما يزيد 

ً
الوهمية«، مشيرا

هــذا األمــر صعوبة، هو انتحال 
ــفــــة الــــبــــنــــوك أو مـــؤســـســـات  صــ
مالية، من خال هذه اإلعانات، 
معتمدين على شعارات وعامات 

تجارية تبدو أصلية.
 
ً
وأضـــــــــاف أن هــــنــــاك تـــنـــوعـــا

 بصفة دائمة في وسائل 
ً
وتغييرا

االحتيال والنصب اإللكتروني 
مـــــن قـــبـــل هــــــــؤالء الـــمـــحـــتـــالـــيـــن، 
منها استقبال مكالمات هاتفية 
واالدعاء بأنهم تابعون لشركات 
ــــروض  ــمـــاريـــة لـــتـــقـــديـــم عـ اســـتـــثـ
ترويجية حصرية تحقق عوائد 
 خــيــالــيــة، أو مــن خــال 

ً
وأربـــاحـــا

إرســــــــــال إعــــــــان يــــحــــتــــوي عــلــى 
ــل الـــــوصـــــول إلـــى  ــ رابـــــــط مــــن أجــ
الــمــعــلــومــات الــشــخــصــيــة، مــثــل: 
أرقــــــام الــحــســابــات الــمــصــرفــيــة، 
ــات الـــبـــنـــكـــيـــة،  ــاقــ ــطــ ــبــ وأرقـــــــــــام الــ

وكلمات المرور السرية.

الحماية من جرائم
االحتيال اإللكتروني

وأشـــــــــار الـــمـــعـــتـــوق إلــــــى أنـــه 
ــا المصرفي   مــن دورنــ

ً
»انــطــاقــا

يتوجب علينا التواصل الدائم 

لــتــحــذيــر عــمــائــنــا وغــيــرهــم من 
كل مخاطر االحتيال اإللكتروني، 
ونــشــر الــوعــي لحمايتهم وعــدم 
تعرضهم لمخاطر تلك الهجمات، 
والتي من الممكن أن تؤدي إلى 
خــســارة مــالــيــة وســرقــة الــهــويــة، 

وعواقب وخيمة أخرى«.
وذكــر أن أولــى طــرق الحماية 
مــــــن خــــطــــر جــــــرائــــــم االحــــتــــيــــال 
اإللكتروني، المعرفة التامة أن 
البنك لــن يطلب مــن العميل أي 
بــيــانــات مصرفية أو معلومات 
شخصية، مثل بيانات اعتماد 
تسجيل الـــدخـــول الــخــاصــة بــك، 
ــــال وســـــائـــــل الــــتــــواصــــل  ــ مـــــن خـ
االجـــتـــمـــاعـــي، إضـــافـــة إلــــى عــدم 
طــــلــــب الــــــدفــــــع مــــــن خــــــــال هــــذه 

 أن »التعامل مع 
ً
الوسائل، مؤكدا

جميع معاماتنا يتم فقط من 
خـــال قــنــواتــنــا الــرســمــيــة اآلمــنــة 

والمعتمدة«.
وأضـــــاف: »عــنــد الــتــعــامــل من 
أي إعـــان مــوجــود على حساب 
تواصل اجتماعي، وقبل الضغط 
على أي روابط يجب التأكد أواًل 
أن هـــذا الــحــســاب هـــو الــحــســاب 
الــــرســــمــــي عــــن طــــريــــق الــتــحــقــق 
مـــن الــمــوقــع الــرســمــي ووســائــل 
الــتــواصــل االجتماعي الرسمية 
لــهــذه الــجــهــة، وحــتــى الــتــواصــل 
مــع خدمة العماء إذا استدعى 
 بـــأنـــه فـــي حــالــة 

ً
األمــــــر«، مــنــوهــا

الشك في انتحال أحد الحسابات 
الشخصية لجهة معينة، يجب 
اإلبــــاغ عــنــه للجهات المعنية، 
وفــي أقــرب وقــت ممكن، للتمكن 
مــــن اتــــخــــاذ الـــخـــطـــوات الـــازمـــة 

لمعالجة الموقف.
وأكـــد الــمــعــتــوق أن »بــوبــيــان« 
ــر كـــل الــوســائــل 

ِّ
 مـــا يــســخ

ً
ــا ــمـ دائـ

ــع الــــعــــمــــاء عــبــر  ــ ــل مــ ــتــــواصــ ــلــ لــ
جــمــيــع قـــنـــواتـــه الـــرقـــمـــيـــة لــدعــم 
جهود حملة »لنكن على درايــة« 
ــة الـــــعـــــمـــــاء، ونـــشـــر  ــايــ ــمــ ــــي حــ فــ
الثقافة المالية، وتعزيز الوعي 
لــــدى عــمــاء الــبــنــوك بحقوقهم 
ــل الــســبــل  ــ ــــضـ ــم وأفـ ــهــ ــاتــ ــبــ وواجــ
ــادة مـــــــن الـــــخـــــدمـــــات  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــــاســ لــ

المصرفية.

... و»التجاري« يسلط الضوء على الحماية 
المصرفية ضمن مشاركته في الحملة

ــــي إطـــــــــار مــــشــــاركــــة الـــبـــنـــك  فــ
التجاري الكويتي ومساهماته 
لنشر الثقافة المصرفية والمالية 
بين شرائح المجتمع المختلفة 
ــادة الـــوعـــي لـــدى الــجــمــهــور  ــ وزيــ
ــاع الــــمــــصــــرفــــي،  ــ ــطــ ــ ــقــ ــ ــ بــــــــــــدور ال
وكيفية االستفادة من الخدمات 
الــمــصــرفــيــة الــمــقــدمــة لــجــمــهــور 
العماء، يواصل »التجاري« دعمه 
لحملة »لنكن على دراية«، بنشر 
المحتويات التوعوية لتثقيف 
عمائه وتوعيتهم فيما يتعلق 
بالتعامل مــع الــبــنــوك، وحماية 

بياناتهم المصرفية.
ــالــــت  وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــــشــــــــأن، قــ
إلــهــام مــحــفــوظ، رئــيــس الجهاز 
ــتــــجــــاري«، إن  الــتــنــفــيــذي فـــي »الــ
حملة »لنكن على دراية« تساهم 
بشكل كبير، وبصورة مبسطة، 
في توعية عماء البنوك، ونشر 
الــثــقــافــة الــمــصــرفــيــة. كــمــا تحث 
ــلـــى االســــتــــمــــرار فــي  الـــعـــمـــاء عـ
اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بحماية 
معاماتهم المصرفية، حيث إنه 
مــن األهــمــيــة أن يحافظ العميل 
ــلـــى مـــعـــلـــومـــاتـــه الـــمـــصـــرفـــيـــة،  عـ
وتــأمــيــن حــســابــاتــه عــنــد إنــجــاز 
أي معاملة مصرفية، سواء كانت 
العملية عبر اإلنترنت أو الهاتف 
ــزة  ــهـ ــــن خــــــال أجـ الــــنــــقــــال، أو مـ
السحب اآللـــي، بــعــدم إفــشــاء أي 
من المعلومات السرية الخاصة 
به إلى أي أحد، لضمان الحماية 
من الجرائم المالية، والتصدي 

منها بشكل شامل. 
وشــــــــــــــــــددت عــــــلــــــى ضــــــــــــرورة 

تـــــوخـــــي الــــــحــــــذر الـــــشـــــديـــــد مــن 
الرسائل اإللكترونية والنصية 
والـــمـــكـــالـــمـــات الـــهـــاتـــفـــيـــة الــتــي 
ــبــــوهــــة،  تـــــــــرد مـــــــن جــــــهــــــات مــــشــ
حــيــث يــنــتــحــل الــمــحــتــالــون في 
الــغــالــب صفة مــوظــف مصرفي، 
أو مـــســـؤول حـــكـــومـــي، أو جهة 
استثمارية، وإيهام العميل بأنهم 
يـــقـــدمـــون خـــدمـــة لــــه، وفــــي هــذه 
اإلثــنــاء يطلبون منه معلومات 
ــانـــات  ــيـ ــبـــح بـ مـــــن خــــالــــهــــا تـــصـ

العميل في أيديهم. 
ــعـــروف  ــمـ ــه مــــن الـ ــ وذكــــــــرت أنــ
أن الــمــحــتــالــيــن مـــن الــعــصــابــات 
ــة يـــعـــمـــلـــون بــشــكــل  ــيـ ــتـــرونـ ــكـ اإللـ
دائـــم على ابتكار طــرق وبــرامــج 
ــال  ــيــ ــتــ جـــــديـــــدة لـــلـــنـــصـــب واالحــ
واإليــقــاع بالعماء، السيما في 
هــــــذا الــــعــــصــــر، الـــــــذي أصــبــحــت 
فـــيـــه تــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات 
واالتـــــــــــصـــــــــــال والـــــبـــــرمـــــجـــــيـــــات 

ــيـــطـــرة عــلــى  ــة مـــسـ ــيــ ــتــــرونــ ــكــ اإللــ
ــاة، ومـــنـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــــحـ كـــــل مــــنــــاحــــي الـ
ــات الـــمـــصـــرفـــيـــة، وصــــار  ــدمـ ــخـ الـ
الــجــمــيــع يــتــعــامــل مـــع األجـــهـــزة 
الــذكــيــة، مــا يــزيــد مــن المخاطر 
السيبرانية، ويحتم على الجميع 
بــــذل مـــا بــوســعــه لــلــحــمــايــة من 
ــبـــة  هــــــــذه الــــمــــخــــاطــــر الـــمـــصـــاحـ

للتكنولوجيا. 
وتــابــعــت مــحــفــوظ: »ال نطلب 
 من العماء اإلفصاح عن 

ً
مطلقا

معلوماتهم الشخصية والسرية 
عن طريق البريد اإللكتروني أو 
الرسائل النصية أو عبر الهاتف، 
لذلك يجب على العميل أن يعلم 
 أن من يتصل به لطلب تلك 

ً
تماما

المعلومات ما هو إال محتال، لذا 
يتعين عليه الحذر«. 

وأضـــــــافـــــــت أن »الـــــتـــــجـــــاري« 
تــنــاول فــي الــســابــق الــعــديــد من 
الـــمـــوضـــوعـــات الـــمـــهـــمـــة، مــنــهــا 
الــتــوعــيــة بــالــمــخــاطــر المرتبطة 
ــة، مــثــل  ــيــ ــتــــراضــ بـــالـــعـــمـــات االفــ
»بتكوين«، وغيرها من العمات 
االفــتــراضــيــة األخـــــرى، حــيــث إن 
هـــذه الــعــمــات لــيــس لــهــا وجــود 
مــلــمــوس أو جــهــة رقــابــيــة تقوم 
بــــــــاإلشــــــــراف عـــلـــيـــهـــا وتـــنـــظـــيـــم 
أعمالها، منوهة بأن البنك يقوم 
بتوعية العماء من االستثمارات 
ــدم  ــة، وضـــــــــــــرورة عــ ــوهــ ــبــ ــشــ ــمــ الــ
مــشــاركــة رمـــز OTP عــنــد إجـــراء 
الـــــمـــــعـــــامـــــات، مــــــع تـــحـــذيـــرهـــم 
مـــن عــمــلــيــات االحـــتـــيـــال الــمــالــي 
والــعــمــلــيــات الــمــرتــبــطــة بغسل 

األموال. 

... ويعلن الفائز
بحساب »النجمة« 

األسبوعي

أجـــــــــــرى »الــــــتــــــجــــــاري« 
ســحــبــه األســبــوعــي على 
حـــســـاب الــنــجــمــة، أمـــس، 
بمبنى البنك الرئيسي، 
بحضور ممثل عن وزارة 
الــــــتــــــجــــــارة والــــصــــنــــاعــــة 
عـــبـــدالـــعـــزيـــز أشـــكـــنـــانـــي، 
وقــــــــــام الــــبــــنــــك بــتــغــطــيــة 
ــبــــاشــــرة عــبــر  الـــســـحـــب مــ
وســـــــــــائـــــــــــل الــــــــتــــــــواصــــــــل 
االجـــــتـــــمـــــاعـــــي، وجــــــــاءت 
نـــتـــيـــجـــة الــــســــحــــب عــلــى 

النحو التالي:
سحب حساب النجمة 
األسبوعي – جائزة 5.000 
دينار كويتي من نصيب 
الفائز ماجد حمد فرحان 

علي. 
يذكر أن جوائز حساب 
»الــنــجــمــة« مميزة بحجم 
مبالغ الجوائز المقدمة، 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى تــنــوعــهــا 
ــة، والــــتــــي  ــ ــنـ ــ ـــسـ طــــــــــوال الــ
ــات  ــ ــوبــ ــ ــحــ ــ تـــــتـــــضـــــمـــــن ســ
أســبــوعــيــة بقيمة 5.000 
ديــنــار كــويــتــي، وشهرية 
بــقــيــمــة 20.000 ديـــنـــار، 
بــــاإلضــــافــــة الــــــى جـــائـــزة 
ــنــــويــــة بــقــيــمــة  نــــصــــف ســ
500.000 دينار، وسحب 
ــلــــى أكـــبـــر  آخـــــــر الـــــعـــــام عــ
ــائــــزة نـــقـــديـــة مــرتــبــطــة  جــ
بــــحــــســــاب مــــصــــرفــــي فــي 
العالم بقيمة 1.500.000 

دينار. 

إلهام محفوظ

علي المعتوق

»المركزي« يستضيف حلقة نقاشية عن تنظيم ورقابة التكنولوجيا المالية

ذكــر بنك الكويت المركزي، 
أنه في إطار الجهود المستمرة 
الــتــي يبذلها لــتــدريــب الــكــوادر 
الوطنية والخليجية وتعزيز 
ــة الــمــصــرفــيــة  ــابـ ــرقـ أســـالـــيـــب الـ
وتــطــبــيــق أفـــضـــل الــمــمــارســات 
اإلقــلــيــمــيــة والــعــالــمــيــة فــي هــذا 
ــأن، ســيــســتــضــيــف الــبــنــك  ــ ــــشـ الـ
حلقة نقاشية رفيعة المستوى 
بــعــنــوان تنظيم التكنولوجيا 
 Selected Issues ــيـــة ) ــالـ ــمـ الـ
 ،) in Fintech Regulation
ينظمها مــركــز صــنــدوق النقد 
الـــدولـــي لــاقــتــصــاد والــتــمــويــل 
في الشرق األوسط )CEF( خال 

الـــفـــتـــرة بـــيـــن 20 و23 فــبــرايــر 
الجاري بمشاركة ممثلين من 
الــبــنــوك الــمــركــزيــة ومؤسسات 
الــنــقــد لــــدول مــجــلــس الــتــعــاون 

الخليجي.
وقال »المركزي« في بيان له 
أمـــس، إن ذلــك يــأتــي فــي سياق 
ــامــــي الـــكـــبـــيـــر بـــصـــنـــاعـــة  ــنــ ــتــ الــ
الـــتـــقـــنـــيـــات الـــمـــالـــيـــة الــحــديــثــة 
ــتــــوســــع فــــي الــــفــــرص الــتــي  والــ
تــقــدمــهــا الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة 
ــات الـــمـــالـــيـــة  ـــدمــ ـــخـ لـــتـــطـــويـــر الـ
الرقمية ودعم الشمول المالي، 
لتطوير حلول وأدوات تنظيمية 
ورقــابــيــة تــســاعــد عــلــى تطوير 

ــارات الــمــالــيــة  ــكــ ــتــ صـــنـــاعـــة اإلبــ
من جهة وتعمل على تحسين 
إدارة المخاطر وتوفر الحماية 
لمستخدمي الخدمات المالية 

الرقمية من جهة أخرى. 
وأوضــــح أن الــورشــة تهدف 
إلـــى تعميق اإلدراك لمفاهيم 
وأدوات التقنيات التنظيمية 
والرقابية، وأحــدث تطوراتها، 
إضــــــافــــــة إلــــــــى االطــــــــــــاع عــلــى 
مـــنـــهـــجـــيـــات وخـــــبـــــرات الــــــدول 
الـــرائـــدة، مــن خــال استعراض 
تجارب دولية في كيفية تبني 
هــــــذه الـــتـــقـــنـــيـــات، كـــمـــا ســيــتــم 
تناول أثر شركات التكنولوجيا 

عـــلـــى   )BigTech لـــــكـــــبـــــرى ) ا
الــخــدمــات الــمــالــيــة، وبالنسبة 
إلـــــــــــى األمــــــــــــــن الـــــســـــيـــــبـــــرانـــــي، 
ستستعرض الحلقة النقاشية 
المخاطر السيبرانية وأفضل 
الــمــمــارســات الــدولــيــة فـــي هــذا 

المجال.
وذكـــــــــــــــر »الــــــــــمــــــــــركــــــــــزي« أن 
ــقــــة  ــلــ ــة هـــــــــــذه الــــحــ ــ ــافــ ــ ــــضــ ــتــ ــ اســ
النقاشية يندرج ضمن سلسلة 
الــحــلــقــات الــنــقــاشــيــة الــســنــويــة 
التي ينظمها البنك والهادفة 
ــدرات الــعــامــلــيــن  ــ إلـــى تــطــويــر قـ
فــي مــؤســســات النقد والبنوك 
المركزية الخليجية واطاعهم 

على آخر المستجدات في مجال 
الرقابة المصرفية.

ــة الــــــــدور الــــذي  ــيـ ــمـ وأكـــــــد أهـ

تؤديه مؤسسات النقد والبنوك 
ــة فـــــي إطــــــــار جـــهـــود  ــزيــ ــركــ ــمــ الــ
ــقــــرار  ــتــ ــلـــى االســ الـــمـــحـــافـــظـــة عـ

الـــمـــالـــي، مـــمـــا يــتــطــلــب تــعــزيــز 
ــوادر الـــعـــامـــلـــة فــي  ــ ــكـ ــ قـــــــدرات الـ
الــبــنــوك الــمــركــزيــة ومؤسسات 

الــنــقــد وتــنــمــيــتــهــا وفـــق أفــضــل 
الــمــمــارســات الــدولــيــة فـــي هــذا 

المجال.

»الخليج«: إعادة تدوير 18 طن نفايات إلكترونية
فـــــي إطـــــــــار إيــــمــــانــــه بـــأهـــمـــيـــة 
ــادئ االســـــتـــــدامـــــة،  ــ ــبــ ــ ــيـــق مــ ــبـ تـــطـ
 مـــــــــع الــــمــــعــــايــــيــــر 

ً
وتـــــــمـــــــاشـــــــيـــــــا

واإلرشادات العالمية في حماية 
الــــبــــيــــئــــة، أعـــــلـــــن بــــنــــك الـــخـــلـــيـــج 
ــــن نـــحـــو 18  الـــتـــخـــلـــص اآلمـــــــن مـ
 مــن الــنــفــايــات اإللكترونية، 

ً
طــنــا

 Enviroserve بالتعاون مع شركة
المحلية المتخصصة في إدارة 
النفايات الصلبة وإعادة التدوير.
وبهذه المناسبة، قالت مدير 
ــة فــي  ــيــ ــســ ــمــــؤســ االتــــــــصــــــــاالت الــ
»الـــخـــلـــيـــج«، لــجــيــن الــقــنــاعــي، إن 
الـــبـــنـــك حـــريـــص عـــلـــى الــتــخــلــص 
اآلمــن مــن النفايات اإللكترونية 
بــشــكــل دوري، فــي إطــــار حرصه 
على ترسيخ مــبــادئ االســتــدامــة 
البيئية فــي المجتمع، موضحة 
أن الــمــواد اإللــكــتــرونــيــة الــتــي تم 
 تتنوع ما 

ً
التخلص منها أخيرا

ــزة كــمــبــيــوتــر لــوحــيــة،  ــهـ بــيــن أجـ
وطـــابـــعـــات وشـــاشـــات ولـــوحـــات 
ــواتــــف وســـيـــرفـــرات  مــفــاتــيــح وهــ
ــادن  ــ ــعـ ــ ــح وأســـــــــــاك ومـ ــيــ ــاتــ ــفــ ومــ

متنوعة. 
وأشــــــــارت إلـــــى أن »الــخــلــيــج« 
ــلــــى مـــــــدى الـــعـــامـــيـــن  تـــخـــلـــص عــ
 من 

ً
السابقين من نحو 22.3 طنا

النفايات اإللكترونية، تتنوع ما 

بــيــن أجـــهـــزة كــمــبــيــوتــر مكتبية/ 
مــحــمــول، وطــابــعــات، وشــاشــات، 
وماكينات عد العملة، وتلفونات 
ــة، وغـــيـــرهـــا مـــن األجـــهـــزة  ــيــ أرضــ

اإللكترونية. 
ونوهت إلى أن موظفي البنك 
يتابعون جميع مراحل التخلص 

اآلمن من تلك األجهزة، بداية من 
عملية النقل إلى حين التخلص 
مــنــهــا، ســـــواء بــالــكــبــس وإعـــــادة 
التدوير، أو طرق أخــرى، مشددة 
على أهمية التعاون مع الشركات 
الــمــتــخــصــصــة فـــي هـــذا الــمــجــال، 
 
ً
للحد من النفايات الضارة بيئيا
فــي مكبات الــنــفــايــات، وبالتالي 
تـــقـــلـــيـــل انــــبــــعــــاثــــات غـــــــاز ثـــانـــي 
أكسيد الكربون، وإنقاذ الموارد 

المتجددة.
ــن  وبــــــيــــــنــــــت أن الـــــــــغـــــــــرض مـ
المشروع، هو التخلص اآلمن من 
النفايات اإللكترونية، وحماية 
البيانات الخاصة بالبنك بطريقة 
سليمة، مــا يــوفــر ضــمــانــات بــأن 
ــادة  ــ جــمــيــع الــــمــــواد الـــقـــابـــلـــة إلعـ
االســـتـــخـــدام يــتــم تـــدويـــرهـــا مــرة 
ــاد، لتجنب  ــتـــصـ أخـــــرى إلــــى االقـ
الـــتـــخـــلـــص غـــيـــر الــــمــــشــــروع فــي 
مــكــبــات الــنــفــايــات الـــعـــاديـــة قــدر 

اإلمكان.

»وربة« يعلن فائزي »السنبلة« األسبوعي
ــاء  ــمـ ــنـــك وربـــــــة أسـ ــلــــن بـ أعــ
الفائزين بسحوبات السنبلة 
األسبوعية. وسيستمر البنك 
بــعــمــل الـــســـحـــوبـــات لــعــشــرة 
 لحساب 

ً
رابــحــيــن أســبــوعــيــا

السنبلة، بحضور ممثل عن 
وزارة الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة 

وموظفي »وربة«.
وخـــــــال ســـحـــب الــســنــبــلــة 
األسبوعي، توج 10 رابحين 
من عماء »وربة«، وحصل كل 
منهم على 1000 دينار، وهم: 
سالم محمد العتيبي، وعبير 
عوض العازمي، وعبدالعزيز 
مــشــعــان الــمــطــيــري، وفيصل 
ــنــــت الـــعـــتـــيـــبـــي، وأمـــيـــنـــة  صــ
يوسف الشمري، وذبحة فهد 
الـــعـــجـــمـــي، وحــــمــــدان فــيــصــل 
ــنــــوه امــصــبــح  الـــعـــتـــيـــبـــي، ومــ
الــــتــــيــــســــي، وفــــيــــصــــل ســعــد 
الدغيم، وعادل عيادة الحربي.

لقطة جماعية للمشاركين في الحلقة

عبدالعزيز البخّيتلجين القناعي

»الوطنية العقارية«: سددنا إيجار سوق شرق حتى 2024
»وزارة المالية قبضته دون اعتراض أو تحفظ«

رفضت الشركة الوطنية العقارية 
أمس إخاء موقع سوق شرق لمصلحة 

وزارة المالية.
وقـــالـــت الــشــركــة، فـــي إفـــصـــاح على 
موقع بورصة الكويت، أمس، »للتعليق 
على القرار اإلداري بشأن إخاء الشركة 
مــن مــشــروع ســوق شــرق، والـــذي نشر 
بــالــجــريــدة الــرســمــيــة الــكــويــت الــيــوم 
بتاريخ 2023/2/18 أوضحت الوطنية 
أن صدور القرار اإلداري يفيد بإخاء 
الشركة من مشروع الواجهة البحرية 
الــمــرحــلــة الــثــالــثــة ســـوق شــــرق، وجــاء 
بالمادة 2 من القرار أن موعد اإلخاء 

االثنين 2023/2/20«.
وأضـــافـــت أنـــهـــا تــــرى أن الــعــقــد تم 
تــجــديــده لــمــدة أخـــرى بموافقة وزارة 
المالية، ممثلة في لجنة أماك الدولة 
ــم 42 لــســنــة 2020  ــ فــــي االجـــتـــمـــاع رقـ
المنعقد فــي 8 ديسمبر 2020، حيث 
وافقت على تمديد العقد لمدة 20 سنة، 

وقامت الشركة بسداد القيمة اإليجارية 
لـــلـــمـــشـــروع حـــتـــى 2024، وقــبــضــتــهــا 

الوزارة دون اعتراض أو تحفظ.
وأفـــــــادت »الـــوطـــنـــيـــة« بــــأن الــشــركــة 
رفعت القضية رقم 13033 لسنة 2022 
تــجــاري مــدنــي كــلــي حــكــومــة 5 طالبة 
ثبوت امتداد العاقة اإليجارية لمدة 
ــت الــقــضــيــة  ــ ــا زالـ ــرى، ومــ ــ 20 ســنــة أخــ
مــتــداولــة أمــــام الــقــضــاء، كــمــا ستقوم 
الــشــركــة بالطعن على الــقــرار اإلداري 
المشار إليه باإللغاء لمخالفته القانون 

من أوجه متعددة.
وأشارت إلى أنه إذا نفذ هذا القرار 
ولم تحصل الشركة على حكم بإلغائه 
فستترتب على ذلك آثار على البيانات 
الــمــالــيــة لــلــشــركــة تــتــمــثــل فـــي تــوقــف 
إيــــرادات الــمــشــروع، ومــن المتوقع أن 
يكون صافي اإليرادات التي ستفقدها 
الشركة في حال عدم إلغاء هذا القرار 

بمبلغ 5 مايين دينار.

ــن جـــهـــتـــه، حــــــذر وكــــيــــل وزارة  ــ مـ
التجارة والصناعة محمد العنزي من 
توقف أي نشاط تجاري بالمخالفة 
ــانـــون، خـــاصـــة أن الــــــــــوزارة مــن  ــقـ ــلـ لـ
ضمن أهدافها مراقبة سير األنشطة 

التجارية المختلفة وفق القانون.
جاء ذلك خال الجولة التفتيشية 
التي قام بها العنزي في سوق شرق، 
للتأكد مــن سير األعــمــال التجارية، 
ــراءات  ــ ــإجـ ــ ــان عـــــدم تـــأثـــرهـــا بـ ــمــ وضــ
اإلخــــاء، حيث أكــد أن لــلــوزارة دورا 
كبيرا في تسيير األعــمــال التجارية 
ــل األســـــــواق في  ــرق وكــ ــوق شــ فـــي ســ

الكويت.
ــى أن مــفــتــشــي وزارة  ــ وأشــــــــار إلــ
التجارة والصناعة حريصون على 
ــال الـــتـــجـــاريـــة،  ــ ــمـ ــ ــيـــر األعـ ضــــمــــان سـ
والتأكد من عــدم تأثر تلك األنشطة 
الموجودة في سوق شرق، حيث تقوم 

حضور أمني خال عملية اإلخاءوزارة المالية بتنفيذ قرار اإلخاء.

وحــــــــــــــــول الـــــــــــــشـــــــــــــروط، قـــــــال 
عبدالعزيز البخّيت، مدير منطقة 
المجموعة المصرفية لألفراد: 
»يتطلب اآلن وجــود 100 دينار 
ــات الــســنــبــلــة  ــوبــ ــحــ ـــول ســ ــدخــ ــ لـ
األسبوعية والسحوبات الكبرى، 

 بــــــأن الـــعـــمـــيـــل اليــــــزال 
ً
عـــلـــمـــا

يــحــصــل عــلــى فــرصــة واحـــدة 
ــابـــل كــــل 10 دنــــانــــيــــر فــي  ــقـ مـ
حتسب 

ُ
الحساب، والفرص ت

وفق أدنى رصيد في الحساب 
خــال الــشــهــر. لــذلــك يجب أن 
يكون قــد مضى على المبلغ 
ــل فـــــي الـــحـــســـاب  ــ ــامـ ــ ــر كـ ــهــ شــ
للتأهل للسحب األسبوعي، 
وشهران كامان للسحوبات 
الــكــبــرى الحــتــســاب الــفــرص. 
ــيـــود أو حــــدود  ــد قـ وال تـــوجـ
للسحب واإليــداع، وكلما زاد 
الــمــبــلــغ الـــمـــودع زادت فــرص 

العميل للربح«.

يعقدها مركز صندوق النقد لالقتصاد والتمويل بالشرق األوسطيعقدها مركز صندوق النقد لالقتصاد والتمويل بالشرق األوسط

»التجارة« 
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ــيــــوت االســـتـــثـــمـــاريـــة  نـــظـــمـــت مـــجـــمـــوعـــة بــ
القابضة عبر إحــدى شركاتها التابعة »كي 
آر إتــــش« ألول مـــرة فــي الــكــويــت ورشــــة عمل 
للجمعية الدولية لعمليات االستقرار بعنوان 
»ممارسة األعمال في دولة الكويت« بالتعاون 
مــع الــمــركــز االســتــشــاري األمــيــركــي للتجارة 
فـــي الــكــويــت بــحــضــور خـــبـــراء ورواد أعــمــال 

ومتخصصين من جميع أنحاء العالم.
ونــاقــشــت الـــورشـــة آلــيــات الــعــمــل فــى دولــة 
الــكــويــت والــطــرق المتاحة لــدخــول الشركات 
األجــنــبــيــة الــــى الـــســـوق الــمــحــلــي، وتــنــاولــت 
عــدة مــحــاور أبــرزهــا التحول الرقمي واألمــن 
السيبراني وقيادة المرأة في العمل وكيفية 
ــة الــكــويــت، وحــقــوق   فــي دولــ

ً
الــعــمــل قــانــونــيــا

العمال ومكافحة االتجار بالبشر.
ــال الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــلــمــجــمــوعــة م.  ــ وقـ
عبدالرحمن الخنة في تصريح صحافي، إن 
الورشة تأتي في إطار تنامي حجم المشاريع 
التنموية في الدولة مما يتطلب دخول شركات 
أجنبية ذات خــبــرة وإمــكــانــيــات تكنولوجية 
 إلـــى أن الــمــجــمــوعــة تهدف 

ً
مــتــطــورة، مــشــيــرا

إلـــى مــســاعــدة تــلــك الــشــركــات لــلــمــشــاركــة في 
المشاريع الحيوية التي تعكس رؤية الكويت 

االقتصادية.

وأكــد الخنة أن الشركات األجنبية تواجه 
ــال دخـــولـــهـــا إلــــى بيئة  صـــعـــوبـــات عـــديـــدة حــ
األعـــمـــال الــمــحــلــيــة ســــواء بــســبــب اإلجــــــراءات 
 
ً
الحكومية أو المواضيع السياسية، مشيرا
إلى أن الورشة استعرضت الفرص المتاحة 
ــام الـــشـــركـــات االجــنــبــيــة، وتـــنـــاولـــت آلــيــات  ــ أمـ
ات  وطــرق مساعدتها وإرشــادهــا إلى اإلجــراء
التي يجب اتباعها للدخول والمشاركة في 

تلك المشاريع.
ــيــــة دخــــــــول الــــشــــركــــات  ــلــــى أهــــمــ وشــــــــدد عــ
األجــنــبــيــة لــلــمــشــاركــة فـــي تــنــفــيــذ الــمــشــاريــع 
التنموية الكبرى التي تتطلب خبرات وكوادر 
ــادرة  مــتــخــصــصــة وتــكــنــولــوجــيــا مـــتـــطـــورة قــ
على ترجمة المشروعات على أرض الواقع، 
 »نحاول جاهدين كقطاع خاص الربط 

ً
مضيفا

ما بين المشروعات التنموية وبين الخبرات 
الــتــي تتطلع إلـــى المساهمة فــي تنفيذ تلك 
المشاريع حيث نسعى إلى أن نصبح حلفاء 
محليين لتلك الشركات األجنبية السيما اننا 
سنقدم لهم الدعم المطلوب والكفاءة المحلية 

المدربة«.
ــه، اســـتـــعـــرض الــخــنــة  ــ وعـــلـــى الــصــعــيــد ذاتــ
خالل ورشة العمل رؤيته حول التعاون بين 
الحكومة والــقــطــاع الــخــاص، مسلطا الضوء 

على الدور المهم الذي يلعبه كالهما في دعم 
نمو األعمال التجارية والتنمية في الكويت، 
 إلى أن الكويت سوق ناٍم يكتظ بالعديد 

ً
الفتا

من الفرص االستثمارية الجاذبة للشركات.
واختتم »نحن ملتزمون بدعم نمو ونجاح 
 إلـــى 

ً
ــا ــمــ ــويـــت، ونـــســـعـــى دائــ ــكـ ــال فــــي الـ ــمــ األعــ

المساهمة في تعزيز االقتصاد المحلي عن 
طريق المساهمة في خلق بيئة عمل صحية 

جاذبة لالستثمارات األجنبية«.
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»الكويتية« توقع اتفاقية مع »مستشفيات فقيه«
لتقديم خدمة الفحص الصحي لركاب األولى ورجال األعمال

في إطار مساعيها الدؤوبة 
ــدمــــات  ــل الــــخــ ــ ــــضـ لــــتــــقــــديــــم أفـ
لعمالئها، ومع دخول موسم 
الــصــيــف 2023 ونــمــو حــركــة 
ــافـــريـــن، وقـــعـــت شــركــة  الـــمـــسـ
الــخــطــوط الــجــويــة الــكــويــتــيــة 
ــع مـــجـــمـــوعـــة مــســتــشــفــيــات  مــ
فقيه اتــفــاقــيــة لــتــقــديــم خدمة 
ــى إجـــــــــــراء  ــ ــلــ ــ ــات عــ ــ ــ ــومـ ــ ــ ــــصـ ــ خـ
الـــفـــحـــص الـــصـــحـــي وفــحــص 
الـــحـــاالت الــطــارئــة لعمالئها 
مــن ركـــاب الــدرجــتــيــن األولـــى 
ورجـــــال األعـــمـــال فـــي كـــل مــن 

دبي وجدة والرياض.
ــال  وفـــــــي هـــــــذا الــــــصــــــدد، قــ
ــبـــي فــي  ــطـ ــيــــس الــــمــــركــــز الـ رئــ
»الكويتية« د. محمد القناعي: 
»يــــســــر الـــخـــطـــوط الــكــويــتــيــة 
تــــــوقــــــيــــــع هـــــــــــذه االتـــــفـــــاقـــــيـــــة 
ــة مــــــع مـــســـتـــشـــفـــيـــات  ــمــ ــهــ ــمــ الــ
ــر مـــــــزودي  ــ ــبـ ــ ــه، أحـــــــد أكـ ــيــ ــقــ فــ
خــــدمــــات الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
والــمــؤســســات الــعــالجــيــة في 
منطقة الخليج العربي، حيث 
تعد هذه الخدمة التي سيتم 
تـــقـــديـــمـــهـــا لـــعـــمـــالء الـــشـــركـــة 

ــم الـــصـــيـــف  ــة مــــوســ ــ ــدايـ ــ ــع بـ ــ مـ
2023 اســتــكــمــااًل لــلــعــديــد من 
ــــدة الـــتـــي  ــديـ ــ ــــجـ ــــات الـ ــــدمـ ــــخـ الـ
طرحتها الخطوط لعمالئها 

بداية من العام الحالي«.
: »إن 

ً
وأضاف القناعي قائال

الــكــويــتــيــة تـــدرس فــي الــوقــت 
الـــحـــالـــي الــــدخــــول والــتــوســع 
ــلـــة مــع  ــفــــاقــــيــــات مـــمـــاثـ ــــي اتــ فـ
مزودي الرعاية الصحية في 
عدة مدن حول العالم، والتي 
تأتي ضمن خطتها في تلبية 
احتياجات العمالء، وتقديم 
ــات مـــتـــنـــوعـــة  ـــ ــدمـ ـــ حــــلــــول وخـ
 مـــــــع خـــطـــة 

ً
ــا ــ ــيـ ــ ــاشـ ــ ــمـ ــ ــهــــــم، تـ لــــ

وتــوجــيــهــات مــجــلــس اإلدارة 
واإلدارة التنفيذية في توفير 
أفضل سبل الراحة، بما يليق 
بركاب الناقل الوطني لدولة 

الكويت«.

عبدالرحمن الخنة

»بيوت االستثمارية« تشارك فى ورشة عمل
»ممارسة األعمال في الكويت«

»حماية المنافسة« يشارك بفعاليات 
هال فبراير في برج الحمراء

ابتهجت سماء الكويت مع استهالل شهر 
األعـــيـــاد واالحـــتـــفـــاالت الــوطــنــيــة بمناسبتي 
ــوم الـــوطـــنـــي وعـــيـــد الـــتـــحـــريـــر )25 و26  ــيــ الــ

فبراير(.
ــارات  ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــــح فــــــي هـــــــذا الــــشــــهــــر الـ ــــوشـ ــتـ ــ وتـ
والمباني والمؤسسات الحكومية والخاصة 
باألعالم الوطنية، ليعم الفرح والسرور أرجاء 
البالد، وترحب الكويت في هذا الشهر من كل 

عام بهال فبراير.
كما بــادر جــهــاز حماية المنافسة بإقامة 
فعالية في البوابة الرئيسية في برج ومجمع 
الــحــمــراء الــتــجــاري، الـــذي يــعــد أطـــول ناطحة 
ســـحـــاب فــــي الـــكـــويـــت، ضـــمـــن فـــعـــالـــيـــات هــال 
فبراير، من االثنين 20 فبراير إلى الخميس 

ــنــــه، احــــتــــفــــاء بـــالـــعـــيـــد الــــوطــــنــــي ويــــوم  23 مــ
التحرير تحت شعار »عــز وفــخــر«، للتعريف 

عن دور الجهاز والمشاركة الوطنية.

»برقان«: تعديل إجازة األبوة إلى 5 أيام عمل
ــر أقــــصــــى درجــــــات  ــيـ ــوفـ ــلـــى تـ  عـ

ً
ــا ــ ــــرصـ حـ

المرونة والراحة لموظفيه، بصفتهم الركائز 
االستراتيجية األساسية، أعلن بنك برقان 
تعديل مدة إجازة األبوة من يوم إلى 5 أيام 
عمل، فــي إطــار استراتيجيته التي تهدف 
إلــى تعزيز بيئة العمل اإليجابية وتلبية 
احـــتـــيـــاجـــات الـــمـــوظـــفـــيـــن، الــــذيــــن يــمــثــلــون 
ــوارد الــبــشــريــة  ــمــ أصــــول الــبــنــك األغـــلـــى والــ

األكثر أهمية.
 
ً
ويأتي تعديل مدة إجازة األبوة انطالقا
من إدراك بنك برقان الحتياجات الموظف 
ــيـــة وأهـــمـــيـــة رعـــايـــة  ــمـــاعـ ــتـ ــــة واالجـ ــريـ ــ األسـ
الموظفين، من خــالل تحقيق الــتــوازن بين 
العمل وجوانب الحياة الشخصية، وهو ما 
يسهم بصورة إيجابية في استقرار الحالة 
الصحية، الجسدية والعقلية للموظفين، 

ويساعدهم على النجاح في إنجاز مهامهم 
اليومية بأمان وكفاءة عالية.

بـــهـــذه الــمــنــاســبــة، قـــالـــت رئــيــســة مــديــري 
الــمــوارد البشرية والتطوير للمجموعة في 
بنك بــرقــان هــالــة الشربيني: »نــحــن فــي بنك 
 أن رفــاهــيــة الــمــوظــف 

ً
بـــرقـــان نــتــفــهــم تــمــامــا

وسعادته في حياته الشخصية ستنعكس 
بكل تأكيد بــالــفــائــدة والــتــفــانــي واإلنتاجية 
ــذا الـــنـــوع من  ــإن هـ ــذا فـ الــعــالــيــة فـــي الــعــمــل، لـ
ــازات االستثنائية التي تراعي الجانب  اإلجـ
االجتماعي للموظف، من شأنها اإلسهام في 
خلق توازن فّعال بين العمل والحياة األسرية 

لدى الموظف«.
وأضافت الشربيني: »العديد من الدراسات 
ــــوة لــهــا تــأثــيــر إيــجــابــي  ــازة األبـ ــ تــؤكــد أن إجـ
عــلــى الــصــحــة العقلية للموظفين، إذ تتيح 

ــم األبــــوي والـــزوجـــي في  لــهــم مــمــارســة دورهــ
 عن أي حاالت قلق تجاه 

ً
صفاء ذهني بعيدا

مــســؤولــيــات الــوظــيــفــة والــعــمــل، إضــافــة إلــى 
ــروري لدعم  أن هـــذا الــنــوع مــن اإلجـــــازات ضــ
ومساندة المرأة األم في بعض المهام اليومية 
الصعبة، لــذا نحن فــي بنك بــرقــان نضع في 
رأس قــائــمــة أولـــويـــاتـــنـــا تــلــبــيــة احــتــيــاجــات 
الموظف المهنية واألسرية، على حد السواء«.

تجدر اإلشارة إلى أن إدارة الموارد البشرية 
 في العمل على 

ً
في بنك برقان ال تدخر جهدا

تــوفــيــر كـــل الـــوســـائـــل والـــخـــدمـــات الــخــاصــة 
بالموظفين، والتي تدعم سبل االرتقاء ببيئة 
العمل، من أجــل ضمان راحتهم ورفاهيتهم 
بما يسهم في رفع مستوى كفاءتهم وأدائهم، 
ويعود بالنتائج اإليجابية على مسيرتهم 

العملية بالتوازي مع حياتهم الشخصية.

هالة الشربيني

جناح الجهاز

شكوى ضد رئيس مجلس إدارة »شركة تأمين«: 
انتفع بـ 6 ماليين دينار من أموال المساهمين

 بواقع 10 آالف«
ً
 شهريا

ً
»استولى على أصول الشركة وخصص لنفسه مبلغا

حــصــلــت »الــــجــــريــــدة« عــلــى 
كتاب شكوى مقدمة من نائب 
رئــيــس مــجــلــس إدارة إحـــدى 
شركات التأمين على رئيس 
مجلس إدارة الشركة لوحدة 
ــــي مــن  تــنــظــيــم الـــتـــأمـــيـــن، وهـ
الشركات التي طالما امتنعت 
عــن ســداد مطالبات العمالء 

لعدم توفر السيولة.
ــدة  ــ ــاب عـ ــ ــتــ ــ ــكــ ــ ــن الــ ــ ــمـ ــ ــــضـ وتـ
تـــجـــاوزات غــيــر قــانــونــيــة قــام 
بــهــا رئــيــس مــجــلــس اإلدارة، 
ــــى أمـــــــــوال  ــلـ ــ واالســـــــتـــــــيـــــــالء عـ
الشركة بطرق غير مشروعة، 
إضافة إلى عدم أحقيته بكل 
قــيــمــة األســهــم الــتــي اســتــولــى 
عـــلـــيـــهـــا مــــن أصــــــول الـــشـــركـــة 
لــشــرائــهــا وتــســجــيــلــهــا بــاســم 
ابـــنـــه دون أن يـــدفـــع قــيــمــتــهــا 
من حسابه الخاص، منها 12 
مليون سهم بقيمة إجمالية 
بــلــغــت 864 ألــــف ديــــنــــار، و6 

مـــاليـــيـــن ســـهـــم بـــقـــيـــمـــة 432 
، و3 ماليين سهم بقيمة 

ً
ألفا

.
ً
216 ألفا

وطــــــــالــــــــب نـــــــائـــــــب رئــــيــــس 
مـــجـــلـــس اإلدارة بـــاســـتـــرداد 
ــقــــوق الــــشــــركــــة كـــامـــلـــة مــع  حــ
إرجـــــــــــــاع األســـــــهـــــــم لـــلـــشـــركـــة 
ــيـــمـــة الـــمـــبـــالـــغ  واســـــــتـــــــرداد قـ
الــنــقــديــة الــتــي تــم االســتــيــالء 
عــلــيــهــا بــالــكــامــل، مــع إقــصــاء 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس اإلدارة مــن 
ــيــــل لــجــنــة  ــكــ ــبــــه، وتــــشــ مــــنــــصــ
تحقيق بــتــجــاوزاتــه، بــعــد أن 
يتم تجميده وتحويل الملف 
لــجــهــات االخــتــصــاص للنظر 
في الموضوع وإعادة حقوق 
ــادة  ــ الـــشـــركـــة الــمــســلــوبــة وإعـ
ــم لــمــصــلــحــة الـــشـــركـــة  ــهــ األســ
كــأســهــم خــزيــنــة، والــمــطــالــبــة 
بجميع األضــرار التي لحقت 
ــيــــن  ــة والــــمــــســــاهــــمــ ــ ــركـ ــ ــــشـ ــالـ ــ بـ
ــــدر مـــجـــمـــوع  ــقـ ــ اآلخــــــريــــــن، ويـ

الــمــبــالــغ الــنــقــديــة والــعــيــنــيــة، 
إضافة إلــى األسهم، التي تم 
االستيالء عليها، بما يفوق 

6 ماليين دينار. 

أراٍض مسروقة

ومــــــن ضـــمـــن الــــتــــجــــاوزات 
التي قام بها الرئيس تحويل 
مــا يــقــارب 6 مــاليــيــن ديــنــار، 
بموجب كتاب تحويل رسمي 
ــــس مــجــلــس  ــيـ ــ ــع مـــــن رئـ ــ ــوقـ ــ مـ
اإلدارة إلــــى األردن ومــصــر، 
لـــمـــصـــلـــحـــة  ء أراض  لـــــــشـــــــرا
ــذه  ــم تـــســـجـــل هـ ــ ــة، ولــ ــركــ ــشــ الــ
األراضــــــــي فــــي حـــيـــنـــهـــا، وتـــم 
ــــاص  ــــخـ ــــم ألشـ ــهـ ــ ــتـ ــ ــفــــيــــق الـ ــلــ تــ
آخـــريـــن، وهـــي اآلن مــنــظــورة 

في المحاكم.
كما تم بيع أرض في مصر 
ــل الــــرئــــيــــس بــمــوجــب  ــبـ مــــن قـ
كــــتــــاب تــــوكــــيــــل مـــــن شــخــص 

غير مخول، وبموجب عقود 
بــيــع بمبلغ 120 ألــف ديــنــار، 
ــود إلــــى  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ وتــــــــم تـــغـــيـــيـــر الـ
 من قبله 

ً
 الحقا

ً
مبلغ 80 ألفا

بــدون علم الــشــركــة، ولــم يكن 
الــتــحــويــل بــاســم الــشــركــة بل 
 
ً
تم تحويل ما يقارب 120 ألفا
لحساب المستشار القانوني 
ــرة الــقــانــونــيــة  ــ ــدائـ ــ ومــــديــــر الـ
 
ً
ــداد 60 ألـــفـــا ــ ــم ســ ــ آنــــــــذاك، وتـ

دفـــعـــة مـــن ثــمــن األســـهـــم، مــن 
شخص في الشركة األخــرى، 
بموجب وصــل مــوجــود لدى 
الـــدائـــرة الــمــالــيــة، وســـداد 20 
 لــشــركــة ثــالــثــة، وهــي من 

ً
ألــفــا

الشركات التي قامت بإقراض 
الشركة بفائدة غير مطابقة 
لــنــشــاط الــشــركــة األم، وبقية 
الــمــبــلــغ تـــم االســـتـــيـــالء عــلــيــه 
ــم يــتــم تـــوريـــده لــمــصــلــحــة  ولــ

الشركة منذ ذلك الوقت.
وبين الكتاب أنه تم توقيع 

ــة  ــركـ ــن الــــشــــركــــة وشـ ــيـ ــد بـ ــقـ عـ
أخــرى للتجارة والمقاوالت، 
ــلـــغ 300 ألــــف  ــبـ ــــراض مـ ــتــ ــ القــ
ديـــنـــار بــفــائــدة تـــعـــادل ثــالثــة 
أضـــعـــاف الــمــبــلــغ، وبــمــوجــب 
ــــن شـــركـــة  شـــيـــكـــات بـــنـــكـــيـــة مـ
ــا مــع  الـــتـــأمـــيـــن، وتــــم ســــدادهــ
الفائدة بمبلغ يفوق المليون 
دينار، لسداد بعض التزامات 
الــشــركــة الــتــي أرهــقــتــهــا عــدم 
تــوفــر ســيــولــة شـــراء األســهــم، 
وتعامل مع شركات وسطاء 
التأمين وحصل على مبالغ 
نقدية بعد أن وعدهم بتوفير 
وثائق تأمين بأسعار زهيدة.

سيارات للعائلة

وقام رئيس مجلس اإلدارة 
ــارات فـــارهـــة مــن  ــيــ بـــشـــراء ســ
حساب وسيط باسم زوجته 
وابنه بقيمة تفوق 200 ألف 

ديــنــار، وكـــان يــقــوم بتحميل 
المصاريف العائلية وتذاكر 
ــة  ــ ــ ــزوجـ ــ ــ الـــــســـــفـــــر ألقــــــــــــــارب الـ
والـــــــهـــــــدايـــــــا واإلصــــــــالحــــــــات 
والــــــــــديــــــــــكــــــــــورات الـــــخـــــاصـــــة 
بالسيارات والبيت الخاص 
ــة،  ــركــ ــاب الــــشــ ــ ــــسـ ــلــــى حـ بـــــه عــ
بــمــوجــب ســـنـــدات صـــرف من 
الـــــشـــــركـــــة ومــــــــوجــــــــودة لــــدى 
الدائرة المالية، كما خصص 
 
ً
 شـــهـــريـــا

ً
لـــنـــفـــســـه مـــخـــصـــصـــا

بـــواقـــع 10 آالف ديـــنـــار، رغــم 
وجـــــود خـــســـائـــر ومــطــالــبــات 
مــتــكــررة، إضــافــة إلــى قضايا 

التنفيذ.

حصة المطيري

الشركة امتنعت 
عن سداد مطالبات 
العمالء لعدم توفر 

السيولة

المصاريف العائلية 
وتذاكر السفر 

والهدايا وديكورات 
البيت والسيارات 

على حساب الشركة

اقترض للشركة 300 
ألف دينار بفائدة 

تتجاوز 3 أضعاف 
المبلغ

استولى على أراض 
للشركة ودفع مبالغ 
لوسطاء دون إتمام 

صفقات
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العمل في 
القطاع 

الخاص يتسم 
بالتنافسية 

الشديدة 
ويحتاج 

إلى تعزيز 
المهارات 

بصورة 
مستمرة 

نوفر مجموعة 
متنوعة من 

المبادرات 
والبرامج 

لتدريب 
الموظفين 
بالتعاون 
مع أعرق 

المؤسسات 
العالمية

قوة القطاع 
الخاص 

تساهم بشكل 
كبير في دعم 

االقتصاد 
الكويتي 

وتعزز وقوفه 
على أرض 

صلبة

استقطاب 
المواهب 
الكويتية 

وتطويرها 
قيم ثابتة 

وراسخة في 
هوية البنك 

وثقافته 
المؤسسية

»بيتك« يحصد جائزتين عالميتين في مجال الموارد البشرية
األفضل في »االرتباط الوظيفي« و»أتمتة األعمال« من مجموعة براندون هول العالمية

حصد بيت التمويل الكويتي )بيتك( جائزتين 
عالميتين في مجال الموارد البشرية من مجموعة 
براندون هول )Brandon Hall Group( المرموقة 
والمتخصصة فــي تقييم أداء البنوك والشركات 
والمؤسسات حول العالم، وهما »أفضل تقدم في 
تــعــزيــز االرتـــبـــاط الــوظــيــفــي«، و»أفـــضـــل تــطــور في 

أتمتة األعمال«.
وتــســلــم »بـــيـــتـــك« الــجــائــزتــيــن فـــي حــفــل تــوزيــع 
الجوائز الذي أقيم في فلوريدا بالواليات المتحدة 
مــطــلــع فــبــرايــر الـــجـــاري، وســـط حــضــور حــشــد من 
مــســؤولــي الــمــؤســســات الــرائــدة ورجـــال االقــتــصــاد 
واألعمال، ومسؤولي التعلم والتطوير، والمهتمين 

بمجال إدارة المواهب، واإلعالميين.

معايير منح الجوائز

وتم منح الجائزتين لـ »بيتك« بناء على معايير 
استندت إلى دراسات وتقييم وبحوث واستقصاء 
ــمـــوارد  ــراء مــتــخــصــصــيــن فـــي مـــجـــاالت الـ ــبـ آراء خـ
البشرية والتعلم والتطوير، ومن أهم تلك المعايير 
 الحتياجات المؤسسة 

ً
أن يكون البرنامج ملبيا

 من ناحية التصميم والــعــرض ومتعدد 
ً
ومتميزا

 
ً
 إيجابيا

ً
 للقياس، ويحقق تأثيرا

ً
المزايا وقــابــال

على المؤسسة بشكل عام، حيث صادقت مجموعة 
بــرانــدون هــول األميركية على التطور الملموس 
في أنظمة »بيتك«، وعلى النقلة النوعية الخاصة 
ات عمل الموارد البشرية،  في أتمتة ورقمنة إجراء
وتــصــاعــد مــؤشــر االرتـــبـــاط الــوظــيــفــي ســنــويــا، ما 

ة وأداء الموارد البشرية. ساهم في تطور كفاء
وتعتبر مجموعة براندون هول شركة التطوير 

المهني الوحيدة التي توفر البيانات، واألبحاث، 
والـــرؤى، والــشــهــادات المتخصصة لــقــادة التعلم 
والــتــطــويــر حـــول الــعــالــم، حــيــث قــامــت المجموعة 
بتمكين واالعــتــراف بالممارسات المتميزة حول 
العالم في هذا الصدد، مما ساهم في تطوير أكثر 

من 10 ماليين موظف وقيادي.
وتعد جائزة التميز في إدارة الثروات البشرية 
 Human Capital Management Excellence(
Awards( األولى في تكريم المؤسسات والجهات 
الرائدة في مجال التعلم وإدارة المواهب، إضافة 
إلى كونها الجائزة األكثر شهرة وموثوقية على 

مستوى العالم في هذا المجال.

إنجاز غير مسبوق

بهذه المناسبة، أعرب رئيس الموارد البشرية 
للمجموعة فــي »بــيــتــك« زيـــاد الــعــمــر عــن سعادته 
بــفــوز »بــيــتــك« بــجــائــزتــي »أفــضــل تــقــدم فــي تعزيز 
ــاط الــوظــيــفــي«، و»أفـــضـــل تــطــور فـــي أتــمــتــة  ــبـ االرتـ
 إلى أن »بيتك« هو أول مؤسسة 

ً
األعــمــال«، مشيرا

على مستوى الكويت ومــن األوائــل على مستوى 
الخليج العربي الذي يحقق هذا اإلنجاز.

وأوضـــح الــعــمــر أن الــجــائــزتــيــن تــؤكــدان المركز 
الـــريـــادي لـــ »بــيــتــك« عــلــى مــســتــوى جــــودة وتــطــور 
بيئة العمل، وتــفــرد التطبيقات وتكامل الجهود 
في أعمال الموارد البشرية في »بيتك«، واعتمادها 
 
ً
أفضل الممارسات وفق المقاييس العالمية، مبينا
أن األهمية التي يوليها »بيتك« لتعزيز االرتباط 
الوظيفي وأتمتة األعمال أكدت استحقاق »بيتك« 
ــــرق  لــنــيــل الـــجـــائـــزتـــيـــن بـــالـــتـــنـــافـــس مــــع أكـــبـــر وأعـ
 عن فخره 

ً
المؤسسات والشركات العالمية، معربا

بتقدير وإشادة المقّيمين والخبراء والعاملين في 
مجال الموارد البشرية عند مراجعة سجل أعمال 

وإنجازات »بيتك«.
وأفاد بأن أتمتة األعمال من أهم أسباب نجاح 
عمليات الموارد البشرية للمجموعة، حيث تعتبر 
األنــظــمــة والــمــمــارســات الــمــتــبــعــة فــي هـــذا الــصــدد 
 على مستوى الكويت والخليج مع 

ً
األكثر تطورا

ة لــإشــراف على  وجـــود كـــادر مهني عــالــي الــكــفــاء
االنظمة والعمل على تطويرها وتحسينها ونقلها 
 
ً
لمستويات جديدة تواكب تطلعات »بيتك«، الفتا
إلــى أن الفريق القائم على األنظمة والتطبيقات 
بـــالـــمـــوارد الــبــشــريــة فـــي »بــيــتــك« يــعــتــبــر الــمــرجــع 
 فيما يخص تطبيق وتــطــويــر وتحسين 

ً
إقليميا

ــتـــم االســـتـــعـــانـــة بــخــبــراتــهــم  ــة، إذ تـ ــمــ ــظــ هـــــذه األنــ
وحلولهم ليس فقط على مستوى »بيتك« بل على 

مستوى بنوك وشركات محلية وإقليمية. 

استبيان االرتباط الوظيفي

من جانبها، قالت مديرة أولى االرتباط الوظيفي 

ــبـــاط  ــارة الـــســـالـــم، إن تــعــزيــز االرتـ ــ فـــي »بـــيـــتـــك« سـ
الــوظــيــفــي فــي »بــيــتــك« يعتبر إحـــدى أهـــم الــركــائــز 
التي يعتمد عليها البنك على مستوى المجموعة.

وأضــافــت الــســالــم أن »بــيــتــك« مــن أوائـــل الــبــنــوك 
المحلية واإلقليمية في تنفيذ استبيان االرتباط 
الوظيفي السنوي منذ عام 2013، ومن خالله يتم 
قــيــاس رضـــا الــمــوظــفــيــن بعملية شــفــافــة ومهنية 
ات وخـــطـــط تــنــفــيــذيــة  وســــريــــة مــــع وجـــــود إجــــــــراء
للعمل على تعزيز مكامن الــقــوة الــتــي يوضحها 
االستبيان، والعمل على تطبيق التحسينات في 
بيئة العمل حسب المؤشرات التي يوضحها هذا 
االســتــبــيــان، وأشــــادت بــتــصــاعــد مــؤشــر االرتــبــاط 
الوظيفي سنويا، مقارنة بنتائج األعوام السابقة، 
وبالمقارنة مع المؤسسات اإلقليمية والمؤسسات 

ذات األداء العالي.
ولفتت الى أن نجاح الخطط التنفيذية الخاصة 
بــتــعــزيــز االرتـــبـــاط الــوظــيــفــي جـــاء بــفــضــل تــرابــط 
األعمال الخاصة بهذا النشاط، حيث تعمل الموارد 
البشرية للمجموعة لتغطية جميع المستويات 
الـــوظـــيـــفـــيـــة بــخــطــط تـــتـــنـــاســـب مــــع احــتــيــاجــاتــهــم 
ومتسقة مع اقتراحاتهم التطويرية، ما ساهم في 
تعزيز ارتباطهم الوظيفي، مبينة أن »بيتك« يتبع 

منهجية علمية فــي تطبيق الــمــبــادرات الخاصة 
باالرتباط الوظيفي، حيث يتم قياس أثرها على 
نتائج االرتباط الوظيفي بصفة سنوية، مع العمل 
على تطوير هذه المبادرات وتحسينها بناء على 

المؤشرات الموضوعة.

ثمرة جهود وعطاء

واخــتــتــم الــعــمــر بــالــقــول إن الــجــائــزتــيــن ثــمــرتــا 
جهود وعطاء جميع العاملين في الموارد البشرية 
ــام الــمــســتــمــر مــــن مــجــلــس  ــمــ ــتــ فــــي »بـــيـــتـــك«، واالهــ
اإلدارة واإلدارة التنفيذية ورغبتهما الدائمة في 
تطبيق أفضل الممارسات وتحسين بيئة العمل 
ورفـــع درجـــة الــــوالء، مــا يجعل الــجــائــزتــيــن حــافــزا 
ــد مــــن الـــتـــطـــويـــر والـــتـــحـــديـــث لــتــحــقــيــق  ــزيـ نـــحـــو مـ
أعلى معدالت األداء للقدرات البشرية العاملة في 
»بيتك«، واستقطاب المزيد من الفائقين، خاصة 
مــن الشباب الكويتي، بما يساهم فــي المحافظة 
على مكانة »بيتك«، المؤسسة المالية االسالمية 

الرائدة عالميا. 

زياد العمر سارة السالم

العبالني: »الوطني« يبحث عن كوادر لديها نفس الطموح
ْن لتدريب الكويتيين

َّ
َمك

َ
خالل حلقة نقاشية مفتوحة مع شباب برنامج ت

 لــتــدريــب 
ْ
ــن ــ ــكَّ ــ ــَم ــ

َ
ــامـــج ت ــرنـ ــلـــت فـــعـــالـــيـــات بـ تـــواصـ

الكويتيين مــن حملة الــشــهــادات الجامعية، حيث 
 
ً
 الفتا

ً
استضاف البرنامج في لقاء مفتوح شهد تفاعال

المدير العام للموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت 
الوطني عماد العبالني، تحدث خالله عن المحطات 
البارزة في رحلة التحول إلى القطاع الخاص وقيادة 
منظومة شديدة التعقيد للموارد البشرية للمجموعة.

وشــــــارك الــعــبــالنــي الـــشـــبـــاب الــكــويــتــي خــبــراتــه 
الطويلة، وأبـــرز األســبــاب التي كرست موقع البنك 
الـــريـــادي كــأكــبــر الــبــنــوك الــتــي تــلــتــزم بمسؤوليتها 
االجتماعية وتوظيف الشباب في القطاع الخاص، 
كما أســدى لهم العديد مــن النصائح التي تساهم 
في تقرير مصيرهم المهني، وأفضل السبل لتطوير 
ــقــــدرات الــشــخــصــيــة، بــهــدف الــتــأهــيــل  الـــمـــهـــارات والــ
الناجح لــدخــول ســوق العمل، وضــمــان التطور في 

المسار الوظيفي.
أكد أهمية توفير بيئة عمل إيجابية تفضي إلى 
 على أن ثقافة 

ً
النمو الشخصي والمهني، مــشــددا

 فــي توفير 
ً
 مهما

ً
الــمــؤســســات وقيمها تـــؤدي دورا

بيئة عمل إيجابية تغذي اإلبداع واالبتكار والعمل 
الجماعي، ثم ناقش سبل التطوير وفرص اإلرشاد 
ومــســارات الــتــقــدم الوظيفي الــتــي تتضمن رفاهية 
الموظفين ودعم التوازن بين العمل والحياة، والذي 
 للنمو الوظيفي والنجاح على المدى 

ً
يعد ضروريا

الطويل.

استقطاب المواهب والكفاءات 
وقــــال الــعــبــالنــي، خـــالل حــــواره مــع الــشــبــاب، »إن 
ــه جـــيـــنـــات تــتــســم بـــالـــتـــطـــور والــنــمــو  ــديـ الـــوطـــنـــي لـ
 أفضل المواهب 

ً
الــالمــحــدود، وهــو يستهدف دائــمــا

ات التي لديها نفس الجينات، وتسعى إلى  والكفاء
تحقيقه، وتعمل على بناء مسيرة مهنية ناجحة من 
خــالل التطور المستمر وبــذل مجهود مضاعف، ال 
سيما أن العمل في القطاع الخاص يتسم بالتنافسية 
الــشــديــدة، ويــحــتــاج إلـــى تــعــزيــز الــمــهــارات بــصــورة 
مستمرة لمواكبة التطورات الرقمية التي نشهدها 

كل يوم«.
وأضـــاف أن قــوة القطاع الــخــاص تساهم بشكل 
كبير في دعم االقتصاد الكويتي وتعزز وقوفه على 
أرض صلبة بفضل تنوع مصادر الدخل، وفي هذا 

اإلطار، فإن الوطني باعتباره أكبر مؤسسات القطاع 
الخاص في الكويت يدعم كل مبادرات وخطط التنمية 
لحكومة الكويت، وأبرزها توظيف العمالة الوطنية 
الماهرة وتقديم كل أوجه الدعم لهم لبناء مستقبل 

وظيفي مستدام.
ودعــا الشباب الطموح الــراغــب فــي بناء مسيرة 
مهنية إلى التوجه للعمل في القطاع الخاص، ألنه 
يوسع مداركهم وينمي مهاراتهم باستمرار، ويفتح 
 أن بنك 

ً
 مهنية أرحب في المستقبل، مؤكدا

ً
لهم آفاقا

الــكــويــت الــوطــنــي أكــبــر مــؤســســات الــقــطــاع الــخــاص 
 للعمالة الكويتية.

ً
توظيفا

االستثمار في رأس المال البشري 
وعــــن بـــرامـــج الــتــدريــب والــتــطــويــر، الــتــي تعتبر 
ا ال يتجزأ من ثقافة »الوطني« واستراتيجيته  جزء
في تحقيق أهدافه، قال العبالني: »نطلق باستمرار 
مجموعة متنوعة من المبادرات والبرامج لتدريب 
الموظفين، بالتعاون مع أعرق المؤسسات العالمية، 
 IE Business School, Madrid مثل كلية إدارة األعمال
التي تعد واحــدة من أكبر كليات إدارة األعمال في 
العالم، وبمشاركة مجموعة من الخبراء البارزين، 
لتحقيق قيمة مضافة للموظفين وتطوير مهاراتهم 
ورفع كفاءاتهم، ما ينعكس بالضرورة على أدائهم في 
العمل وتحسين جودة الخدمات التي يتم تقديمها 

للعمالء«.
وشــــدد عــلــى الـــتـــزام الــبــنــك الــعــمــيــق باالستثمار 
في رأس المال البشري بدعم من اإلدارة التنفيذية، 
مــن خــالل استقطاب المواهب الكويتية وتدريبها 
 على أن هذه 

ً
وتطويرها وصقل مهاراتها، مــشــددا

االســتــراتــيــجــيــة تعتبر ركــيــزة أســاســيــة فــي صميم 
 ثــابــتــة وراســـخـــة 

ً
ــه، كــمــا أنـــهـــا تــعــتــبــر قــيــمــا ــالـ ــمـ أعـ

 ال يتجزأ من هوية البنك وثقافته.
ً
ا وأصبحت جزء

 مــن 
ً
ــة إلـــــى ذلـــــك فـــــإن الـــبـــنـــك وضـــــع عــــــــددا ــافــ إضــ

الــبــرامــج بــالــتــعــاون مــع بــعــض الــجــهــات الحكومية 
وطــلــبــة الــجــامــعــات حــديــثــي الــتــخــرج مــثــل بــرنــامــج 
تمّكن، والموظفين الجدد وأبرز المواهب النسائية 
والقيادات المصرفية الشابة، وتأتي هذه المبادرات 
الــتــعــلــيــمــيــة ضــمــن تــعــزيــز ركـــائـــز االســـتـــدامـــة الــتــي 
يتبناها البنك، حيث يسعى البنك إلى تركيز الجهود 
لتحقيق أهدافه في ذلك الشأن عبر مجاالت مختلفة، 
بما في ذلك إدارة المواهب والتنوع وتعزيز الكوادر 
الــوطــنــيــة وإشـــــراك الــمــوظــفــيــن وتــزويــدهــم بــبــرامــج 
التدريب الالزمة لتطوير مهاراتهم وأداء مهام عملهم 

بكفاءة واحترافية.

التدريب ال يتوقف
وأوضــــح الــعــبــالنــي، أن بــرامــج الــتــدريــب فــي بنك 
الكويت الوطني ال تتوقف عند مستوى معين، وال 
تقتصر على مرحلة معينة في المسيرة الوظيفية، 
 أن جميع الموظفين في البنك ينضمون إلى 

ً
مؤكدا

برامج تدريب لتطوير مهاراتهم بداية من الموظفين 
الجدد حتى القيادات، وتبدأ من اليوم األول الستالم 
العمل، وتستمر طــوال الحياة الوظيفية مع البنك، 
ومع ترقية الموظف وانتقاله من مستوى إلى مستوى 
يخضع لبرامج تدريب محددة تتناسب والمهارات 
المطلوبة للوظيفة الجديد وتؤهله للمستوى التالي  ... وجانب آخرجانب من حضور الجلسة

حتى يصل إلى أعلى المناصب القيادية في البنك.
وأكد أن الترقية في »الوطني« تعتمد على المهارات 
والكفاءة، وذلك يتطلب بذل مجهود مضاعف لتطوير 
المهارات الشخصية ومهارات االتصاالت والتعامل 
مـــع فــريــق الــعــمــل حــتــى يــمــكــنــه تــحــمــل الــمــســؤولــيــة 
 بــالــمــهــارات التي 

ً
 مــصــقــال

ً
 نــاجــحــا

ً
ويــصــبــح قــيــاديــا

تساعده على إنجاز مهامه الوظيفية.
وشدد على أن »الوطني« يتمتع ببيئة عمل مثالية 
 استثنائية 

ً
وفـــريـــدة مـــن نــوعــهــا ألنـــه يــوفــر فـــرصـــا

للتطور المهني بصفة مستمرة بما يقدمه لكوادره 
وموظفيه وحديثي التخرج من برامج تدريب على 
أعلى مستوى، ما يضمن لهم بناء مستقبل وظيفي 

مستدام.

مقابالت العمل
وفـــي رده عــلــى ســـؤال أحـــد الــشــبــاب المشاركين 
حـــول مــقــابــالت الــعــمــل ذكـــر الــعــبــالنــي: »الــمــؤســســة 
الــتــي تــجــري مقابلة الــعــمــل ألي مــوظــف تــحــاول أن 
تستكشف المهارات الخاصة للشخصية، من خالل 
بعض األسئلة التي يتم طرحها وتقييم اإلجابات 
وردود الفعل ومــدى االستجابة، وأفضل اإلجابات 
خالل مقابالت العمل هي اإلجابات الصادقة، حتى 
وإن لم تخدم الوظيفة التي تقدم عليها، فال تحاول 
أن تتجمل أو تقدم معلومات غير صحيحة ألن ذلك 

قد يأتي بنتائج عكسية«.
ونصح الشباب بعدم الخوف من مقابالت العمل، 
الســيــمــا الـــذيـــن ال يــمــلــكــون الـــخـــبـــرة فـــي مــثــل هــذه 

 على ضرورة التجاوب مع من يدير 
ً
المواقف، مشددا

المقابلة، وعدم االكتفاء فقط بالردود المختصرة على 
األسئلة المطروحة، كما دعا بعض المديرين، الذين 
يجرون مثل هذه المقابالت، إلى االبتعاد عن األسئلة 
الشخصية التي تؤدي إلى إحــراج الشباب المتقدم 
للعمل، مثل األسئلة االجتماعية والسياسية، إضافة 
إلــى تسهيل المقابلة، وعــدم التطرق إلــى مواضيع 

معقدة بهدف استعراض خبرات المدير.
وفي سؤال آخر حول كيفية إنشاء السيرة الذاتية 
عند التقدم للوظيفة قال: »ال تحاول أن تنشئ السيرة 
الذاتية بمعلومات تخدم الوظيفة التي تتقدم إليها 
فــقــط، بــل اجعلها تعبر عــن شخصيتك ومــهــاراتــك، 
وابحث عن الوظيفة التي تحب أن تقوم بها بغض 
الــنــظــر عـــن الـــراتـــب األول والــمــرتــبــة، ألن عــمــلــك في 
الوظيفة الــتــي تحبها وترغبها سيجعلك تتطور 
 وتبدع في القيام بمهامك الوظيفية وتبتكر 

ً
سريعا

حلواًل جديدة لتطوير العمل، وسيكون لديك الشغف 
الدائم لهذه الوظيفة، ومن المؤكد أنك ستجني ثمار 

 ما بالترقيات المستحقة«.
ً
هذا التطور يوما

رسائل مهمة لمسيرة وظيفية ناجحة
وقــدم العبالني بعض الرسائل المهمة للشباب 
 
ً
 فارقا

ً
الكويتي حديثي التخرج التي ستشكل عامال

نحو بناء مسيرة وظيفية ناجحة:
• العمل في الوظيفة التي تحبها يمنحك الشغف 

الدائم للتطور.
• ال تنظر إلى الترقيات المبكرة واعمل على تعزيز 

مهاراتك.
• الــجــهــد الــــذي تــبــذلــه فــي صــغــرك ستجني ثــمــاره 

بالترقيات المستحقة.
• ال تتوقف عن التعلم والتطور بعد الترقيات.

• القيادي الناجح هو من يستطيع تحمل المسؤولية 
واحتواء فريق العمل وتطويره.

»الوطني« يتمتع ببيئة 
عمل مثالية وفرص 
استثنائية للتطور 

المهني

 خالل الجلسة النقاشية
ً
عماد العبالني متحدثا

»بيتك« من أوائل البنوك 
المحلية واإلقليمية في تنفيذ 

استبيان االرتباط الوظيفي
السالم

إنجاز غير مسبوق يؤكد 
المركز الريادي لـ »بيتك« 

في أعمال الموارد البشرية
العمر
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● جراح الناصر
قال مدير العالقات الخارجية 
ــة تـــــجـــــارة وصـــنـــاعـــة  ــ ــرفـ ــ فـــــي غـ
الكويت صالح عيادة، إن الصين 
ـــعـــد الـــشـــريـــك الـــتـــجـــاري األول 

ُ
ت

 
ً
للكويت، وهي شريك مهم، الفتا
إلــى أن حجم التبادل التجاري 
بين البلدين بلغ في 2021 نحو 

6.4 مليارات دوالر.
وذكر عيادة، في تصريحات 
لــه على هــامــش استقبال غرفة 
 
ً
تــجــارة وصناعة الكويت وفــدا
، لبحث ســبــل الــتــعــاون 

ً
صــيــنــيــا

ــي الـــعـــديـــد مــن  واالســـتـــثـــمـــار فــ
ــمــــجــــاالت االقــــتــــصــــاديــــة بــيــن  الــ
الــبــلــديــن، أنـــه تـــم الــتــقــاء الــوفــد 
الـــصـــيـــنـــي مــــن مـــديـــنـــة شــنــغــن، 
ــنــــة صـــنـــاعـــيـــة تــقــع  وهـــــــي مــــديــ
ــا أهــمــيــة  ــنـــوب الـــصـــيـــن، ولـــهـ جـ
اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة جـــــغـــــرافـــــيـــــة، 
ــعــد مـــن أكــبــر الــمــنــاطــق 

ُ
حــيــث ت

االقتصادية في الصين، وهذه 
ــنـــة مـــشـــهـــورة بــصــنــاعــة  الـــمـــديـ
اإللــكــتــرونــيــات والتكنولوجيا 
ــهــــواتــــف الــنــقــالــة  الـــحـــديـــثـــة والــ

وأجهزة الكمبيوتر.

ولفت إلــى أنــه تمت مناقشة 
واستعراض العديد من الفرص 
الـــمـــتـــاحـــة فــــي هـــــذه الــمــنــطــقــة، 
كالفرص اللوجستية، وغيرها 
ــع: »نــحــن  ــ ــابـ ــ ــة، وتـ مــــن األنــــشــــطــ
ــــرض تــلــك  ــعـ ــ ــوم بـ ــ ــقـ ــ ــدورنـــــــا نـ بـــــ
الفرص على قطاع األعمال في 
الـــكـــويـــت، القــتــنــاص الــمــنــاســب 

منها، واالستثمار فيه«.
مـــن جــانــبــه، قـــال المستشار 
في مكتب الشؤون االقتصادية 

والــتــجــاريــة فــي ســفــارة الصين 
لـــدى الــكــويــت، تشنغ يــانــغ رو: 
 عــلــى االســتــثــمــار 

ً
»نــحــث دائـــمـــا

فـــي كـــل الـــمـــجـــاالت الـــتـــي تــعــود 
بــــاألربــــاح عــلــى كـــال الــبــلــديــن«، 
 فـــــي الـــــوقـــــت نــفــســه 

ً
مــــوضــــحــــا

ــمــــن الــــقــــطــــاعــــات الـــتـــي  أنـــــــه ضــ
يـــمـــكـــن االســـتـــثـــمـــار فـــيـــهـــا، هــو 
الــقــطــاع الــصــنــاعــي والــمــخــازن 
والـــــمـــــســـــتـــــودعـــــات، كـــــذلـــــك فــي 
الــمــجــال الــتــمــويــلــي، مـــن خــالل 

 
ً
المؤسسات التمويلية، وأيضا
في مجال السيارات الكهربائية.

وأشــــار إلـــى أن زيــــارة الــوفــد 
ليست فقط للكويت، بل ستشمل 
منطقة الخليج كله، لبحث سبل 
التعاون واالستثمار بين الصين 
 
ً
والكويت ودول الخليج، متوقعا
حــــــــدوث تـــــعـــــاون فـــــي مـــجـــاالت 

.
ً
العقار أيضا

أعلنت »طيران الجزيرة«، أمس، إطالقها 
خط رحالت جديدا إلى ثالث وجهاتها في 
أوزبــكــســتــان، حــيــث ســتــبــدأ بــخــدمــة مدينة 
سمرقند بــواقــع رحلتين أســبــوعــيــا، لربط 
الـــمـــســـافـــريـــن مــــن الـــكـــويـــت بـــهـــذه الــمــديــنــة 
الــتــاريــخــيــة، وتــوفــيــر خــطــوط ربـــط مالئمة 
لألوزبكيين المسافرين إلى منطقة الشرق 
األوســـط والــوجــهــات األخـــرى ضمن شبكة 

الشركة.
ــران الـــجـــزيـــرة« أطــلــقــت أول  ــيـ وكـــانـــت »طـ
خطوطها بين الــكــويــت وأوزبــكــســتــان إلى 
العاصمة طشقند عــام 2021، والتي بدأت 
بخدمتها بــواقــع رحلتين أسبوعيا، فيما 

أطلقت ثاني خط لها بين الدولتين العام 
ــبـــر مـــديـــنـــة فــي  ــالـــث أكـ الـــمـــاضـــي لـــخـــدمـــة ثـ

أوزبكستان، نمانجان.
بهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي 
لشركة طيران الجزيرة روهيت راماشاندران: 
»تركز طيران الجزيرة على توسيع نطاق 
شبكة الوجهات التي تخدمها في منطقة 
آسيا الوسطى، بما في ذلــك بأوزبكستان 
التي تواصل تحقيق نجاح في جذب طلب 

قوي للسفر منها وإليها«.
 وأضاف راماشاندران: »يسعدنا اليوم أن 
نضيف مدينة سمرقند إلى شبكة وجهاتنا 
وتــســهــيــل الـــســـفـــر لــلــمــســافــريــن الــقــادمــيــن 

والمغادرين، السيما أن الــرحــالت الدولية 
التي تخدمها ال تزال محدودة«. 

وتقع مدينة سمرقند على طريق الحرير 
التاريخي، وهي مدرجة أيضا على قائمة 
اليونسكو للتراث العالمي، لما تتمتع به 
من مساحة جغرافية فريدة تشمل المعالم 
المعمارية التاريخية والفريدة من نوعها، 
وانعكاس الحقبات العلمية والفنية عليها، 

وكذلك ثراء األعمال الحرفية فيها.
وتبدأ »طيران الجزيرة« تسيير رحالتها 
إلــى مدينة سمرقند اعــتــبــارا مــن 1 مــارس 

المقبل.
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»كامكو إنفست« تربح 5.5 ماليين دينار في 2022

مجلس اإلدارة يوصي بتوزيع 10 فلوس للسهم

• الجابر: نهجنا االستراتيجي في التركيز على أعمالنا األساسية ساهم في الحفاظ على ميزتنا التنافسية
• صرخوه: النتائج تعكس متانة استراتيجيتنا ومرونة نموذج أعمالنا للتعامل مع المتغيرات والتقلبات

أعلنت شركة كامكو إنفست، بياناتها المالية 
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 
 صافية بلغت 5.5 ماليين دينار 

ً
محققة أرباحا

( مــقــارنــة مــع 10.3 
ً
)ربــحــيــة السهم 16.08 فــلــســا

ماليين ديــنــار فــي 2021 )ربحية السهم 30.14 
.)

ً
فلسا

ــرادات 24.5 مليون دينار  وبلغ إجمالي اإليــ
( فيما ارتــفــعــت اإليــــرادات 

ً
)2021: 30.1 مــلــيــونــا

مــن الــرســوم والــعــمــوالت بنسبة 2.5% مقارنة 
 تمثل 84.6% من 

ً
بالعام 2021 لتبلغ 20.7 مليونا

إجمالي اإليرادات، ويعزى االنخفاض في إجمالي 
اإليرادات بشكل رئيسي إلى تراجع المكاسب غير 

المحققة التي تأثرت بأداء األسواق.
وخالل العام، استقطبت الشركة أكثر من 1.3 
مليار دوالر استثمارات في عدد من المنتجات 
والصفقات وبلغ حجم األصول المدارة لصالح 
الــعــمــالء 13.8 مــلــيــار دوالر فـــي نــهــايــة الـــعـــام. 
وواصلت صناديق األسهم والمحافظ المدارة 
تحقيق أداء فاق أداء مؤشرات القياس الخاصة 
بها. كما برزت صناديق األسهم الكويتية المدارة 

من كامكو إنفست كاألفضل أداء خالل العام. 

فـــقـــد حـــقـــق صــــنــــدوق كـــامـــكـــو االســـتـــثـــمـــاري 
10.81% وصندوق كامكو لمؤشر السوق األول 
8.64% ليكونا أفضل الصناديق التقليدية أداء 
ــدرة اإلســـالمـــي %4.62  ــ فــيــمــا حــقــق صـــنـــدوق الـ
ليكون األفضل أداء ضمن الصناديق اإلسالمية.
وخــالل الــعــام ارتــفــع حجم األصـــول العقارية 
 تغطي 

ً
المدارة إلى 1.8 مليار دوالر عبر 21 عقارا

4.01 ماليين قدم مربعة، كما تم التخارج بنجاح 
 
ً
مــن عقار استثماري لمصلحة العمالء محققا

عوائد مجزية.
ونــجــح فــريــق االســتــثــمــارات الــمــصــرفــيــة في 
إدارة 13 صــفــقــة خـــالل الـــعـــام بــقــيــمــة إجــمــالــيــة 
بلغت 5.6 مليارات دوالر، تضم سبع صفقات 
دمج واستحواذ لمصلحة العمالء، وعمليتين 
في أســواق رأســمــال األسهم وأربــع صفقات في 

أسواق رأسمال الدين. 
واســتــمــرت ذراع الــوســاطــة المالية، شركة 
األولى للوساطة المالية، في استقطاب عمالء 
جدد بما في ذلك خدمات التداول اإللكتروني. 
وتمكنت الشركة بنجاح من زيــادة حصتها 
الــســوقــيــة وإيـــراداتـــهـــا ومــــن مــســاهــمــتــهــا في 

إيرادات كامكو إنفست.
وخالل العام، طورت الشركة استراتيجيتها 
الرقمية وأطــلــقــت المرحلة الثانية مــن تطبيق 
كامكو إنفست تتضمن ميزات إضافية عديدة 
وتــحــســيــن مـــســـتـــوى تـــجـــربـــة الـــعـــمـــالء. ويـــقـــدم 
التطبيق تجربة استثمارية رقمية متكاملة من 

فتح الحساب إلى اإليداع واالستثمار.
وتتمتع الشركة بمركز مالي قوي وبحقوق 
مساهمين بلغت 62.5 مليون دينار كما في 31 
ديسمبر 2022، بارتفاع بنسبة 3.4% مقارنة 
بـنهاية ديــســمــبــر 2021، وبتصنيف ائتماني 
ــل عــنــد مــســتــوى »BBB« وتصنيف  طــويــل األجــ
قــصــيــر األجــــل عــنــد »A3« مــع نــظــرة مستقبلية 
مستقرة مــن قبل كابيتال انتليجنس فــي آخر 

مراجعة لها في مايو 2022.
ونتيجة لقيام الشركة بتحقيق أرباح تعكس 
المنهج واالستراتيجية الناجحة إلدارة الشركة، 
فــقــد أوصــــى مــجــلــس اإلدارة للجمعية الــعــامــة 
العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
2022 بالموافقة على توزيع أربــاح نقدية على 

المساهمين بواقع 10 فلوس للسهم الواحد.

 على هذه النتائج، قال الشيخ طالل 
ً
وتعليقا

علي عبدالله الــجــابــر الــصــبــاح، رئــيــس مجلس 
اإلدارة: »نحن سعداء بهذه النتائج على الرغم 
من حالة عدم اليقين والتحديات التي شهدتها 
أسواق رأس المال، وساهم نهجنا االستراتيجي 
في التركيز على أعمالنا األساسية في الحفاظ 
 ،

ً
على ميزتنا التنافسية، وبينما نمضي قدما

سنواصل تركيزنا على خلق قيمة طويلة األمد 
لــعــمــالئــنــا ومــســاهــمــيــنــا وأصـــحـــاب المصلحة 

اآلخرين«.

بدوره، قال فيصل منصور صرخوه، الرئيس 
التنفيذي: »تعكس هذه النتائج الخبرات التي 
يتمتع بها الفريق في مختلف المجاالت، ومتانة 
استراتيجيتنا ومرونة نموذج أعمالنا للتعامل 
مع المتغيرات والتقلبات التي يمر بها العالم«. 
وأضاف صرخوه: حققنا العديد من اإلنجازات 
فــي جــوانــب مختلفة منها نــمــو حــجــم أعمالنا 
واألداء المتفوق لمنتجاتنا الــمــدارة باإلضافة 

إلى إنهاء عدد من الصفقات بنجاح«.

لقطة جماعية

جانب من استقبال الغرفة للوفد الصيني

فيصل صرخوه طالل الجابر الصباح

عيادة: 6.4 مليارات دوالر حجم التبادل 
التجاري بين الصين والكويت في 2021

»طيران الجزيرة« تطلق خط رحالت »طيران الجزيرة« تطلق خط رحالت 
 إلى أوزبكستان

ً
 إلى أوزبكستانجديدا
ً
جديدا

Ooredoo تطلق مبادرة »أسبوع اإلنترنت اآلمن«

 مــبــادرة 
ً
ــرا ــدو الــكــويــت مـــؤخـ ــ أطــلــقــت أوريــ

»أسبوع اإلنترنت اآلمــن« لتعزيز االستخدام 
اآلمــن والمسؤول لالنترنت من قبل األطفال، 
بــالــتــعــاون مــع مــدرســة الــبــيــان ثــنــائــيــة اللغة 
BBS، والمدرسة األمريكية الدولية AIS، بهدف 
تثقيف الجيل الحديث حول طرق االستخدام 
اآلمن لضمان حصولهم على أفضل الخبرات 
ــن، وذلــــك ضمن  ــفـــرص مـــن عــالــم األونــــاليــ والـ
برنامج المسؤولية المجتمعية لشركة أوريدو. 
  في الواقع الحديث والرقمي الذي نعيش 
فيه اليوم، تحرص أوريدو الكويت على إطالق 
مبادرات تــدور حول أحــدث التقنيات اآلمنة، 
 لــألطــفــال والـــشـــبـــاب. فـــي الــشــركــة 

ً
خــصــوصــا

ــا 
ً
ــا وتــرابــط

ً
نسعى إلـــى خــلــق عــالــم أكــثــر أمــان

لألطفال والشباب ونقبل تحدي بناء شبكة 
آمنة لهم. 

وتعتبر AIS وBBS من أكثر المدارس جدارة 
في الكويت التي تهدف الى بناء نظام تعليمي 
يتماشى مع احتياجات أبناء الجيل الحديث، 
ويـــعـــزز قـــدراتـــهـــم ومــواهــبــهــم. لــتــحــقــيــق هــذا 
الهدف، يتوجب فهم نمط الحياة والــقــرارات 
التي يتخذها الطفل، خصوصا فيما يتعلق 
باإلنترنت. في اليوم الحاضر، يعتمد معظم 
الطالب واألطــفــال على اإلنترنت في التعليم 
والــتــرفــيــه، مــمــا يــجــعــل هـــذا الــتــعــاون شــديــد 

األهمية. 

في يوم إطالق المبادرة، قالت مديرة إدارة 
قدرات التكنولوجيا في أوريدو الكويت، دينا 
صبح: »تحدثت اليوم عن مبادرة تم االحتفال 
بــهــا فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم لــزيــادة الــوعــي 
العام بأهمية السالمة في استخدام اإلنترنت، 
ا للجميع، 

ً
وللحث على توفير إنترنت أكثر أمان

خصوصا األطفال.
ــتــــرنــــت  ــــق أهــــــــــداف »أســــــبــــــوع اإلنــ ــوافـ ــ ــتـ ــ وتـ
اآلمــن« مع رؤية شركة أوريــدو ومسؤوليتها 
المجتمعية فــي نــواح عــديــدة. لكوننا مــزودا 
لإلنترنت وخدمات االتصال فنحن ملزمون 
بتعزيز الوعي العام وفهم المخاطر والقواعد 
ــرنـــت  ــتـ ــم اإلنـ ــالــ ــوق الــمــتــعــلــقــة فــــي عــ ــقــ ــحــ والــ

خصوصا مع األطفال.
وأضـــافـــت صــبــح: »بــســبــب ســرعــة الــتــطــور 
الرقمي في العالم اليوم، أصبح من الضروري 
أن ينمو األطفال مجهزين بالوعي والمعرفة 
والــمــهــارات الــالزمــة للتعامل مــع التحديات 
والمخاطر )بما في ذلك ما يتعلق باستخدام 
بياناتهم الشخصية( الناتجة عــن تفاعلهم 
مــع أحـــدث التطبيقات والــخــدمــات المتصلة 
بــاإلنــتــرنــت. يــقــوم »أســبــوع اإلنــتــرنــت اآلمـــن« 
بتسليط الضوء على المخاطر التي يواجهها 
األطفال عبر اإلنترنت، مثل المحتوى الضار 
والتنمر اإللكتروني، فمن الواضح أن األمان 
وحماية البيانات وجهان لعملة واحدة. على 

سبيل المثال، إدراكك لمخاطر مشاركة بياناتك 
الشخصية مع الغرباء في العالم االفتراضي 

سيضمن سالمتك اإللكترونية«.
وفي هذا السياق، قالت منسقة برامج طالب 
المرحلة االبــتــدائــيــة فــي الــمــدرســة األمريكية 
الــدولــيــة AIS، كيلسي كومنغز: »قــدمــت دينا 
صبح نصائح ممتازة لطالب الصفين الثاني 
والـــثـــالـــث لــضــمــان ســالمــتــهــم فـــي اإلنــتــرنــت، 
وكيفية استخدامه بشكل آمن، ومسؤول. بعد 
انتهاء المحاضرة، اختبرت دينا مدى معرفة 
الطالب باألساليب اآلمنة الستخدام اإلنترنت 
من خالل لعبة تفاعلية ممتعة، شكًرا أوريدو 

على هذه المبادرة الجميلة«.
وأضــافــت مــديــرة الــمــدرســة االبــتــدائــيــة في 
مدرسة البيان ثنائية اللغة الخاصة BBS، ندى 
درويش: »ندعم مبادرة أسبوع اإلنترنت اآلمن 
 من 

ً
ا مــن أوريــــدو، ونــحــن ســعــداء لنكون جـــزء

المبادرة. لطالما عملت المدرسة االبتدائية في 
مدرسة البيان على تعزيز وزيادة الوعي من 
 لطالبنا، 

ً
أجل صنع تجربة إنترنت أكثر أمانا

ونــحــن ممتنون ألوريــــدو على هــذه الفرصة 
 من 

ً
الــرائــعــة. يمكن أن يكون اإلنــتــرنــت عالما

الــفــرص والمعلومات المفيدة ألطفالنا، إذا 
علمناهم كيفية استخدامه بطرق آمنة«.

https://www.aljarida.com/article/15242
https://www.aljarida.com/article/15248
https://www.aljarida.com/article/15251
https://www.aljarida.com/article/15252
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خبريات

»المجلس الوطني« يحتفل 
باألعياد الوطنية

»توحة« خارج رمضان 
بعد أزمة عال غانم

محمد الشقنقيري ينتصر 
 على رحيل ذكري

ً
قضائيا

يقيم المجلس الوطني 
للثقافة والفنون 

واآلداب عدة أنشطة 
 باالحتفال 

ً
تزامنا

باألعياد الوطنية، 
فاليوم سيفتتح معرض 

»هنا الكويت« للفنانة 
التشكيلية ابتسام 

العصفور في العاشرة 
، بمكتبة الكويت 

ً
صباحا

الوطنية. ويوم األربعاء 
)22 الجاري( ستقام 

أمسية شعرية بالتعاون 
مع رابطة األدباء 

الكويتيين سيقدمها 
رجا القحطاني، وندى 

الرفاعي، ووليد القالف، 
بالسابعة مساء. وفي 

27 فبراير، ستقام ورشة 
حريق الراكو »ساعة 

قصر السيف«، بمشاركة 
خزافي وخزافات بيت 

الخزف في الساحة 
الخارجية لبيت الخزف 

الكويتي في السابعة 
مساء.

خرج مسلسل »توحة«، 
الذي تقوم ببطولته 

الفنانة عال غانم، من 
السباق الرمضاني، 

بعدما تعطل تصويره 
ألسباب مختلفة، رغم 
انتهاء المخرج محمد 

النقلي من التحضيرات 
الخاصة بالعمل.

وتتجه الشركة المنتجة 
الستكمال العمل، ليعرض 
خارج السباق الرمضاني، 

 أن العقود 
ً
خصوصا

ُوقعت بالفعل مع فريق 
العمل، الذي يضم دينا 
فؤاد وانتصار، إضافة 

إلى حجاج عبدالعظيم، 
 بأن التصوير 

ً
علما

سيجري بالكامل داخل 
مصر.

وجاء خروج المسلسل من 
السباق الرمضاني نتيجة 

الوضع الصحي لبطلته 
عال غانم، التي دخلت في 

خالفات ومشاجرات مع 
زوجها دخلت على إثرها 

للمستشفى لتلقي العالج، 
في وقت لم يتحدد موعد 

خروجها، حيث تخضع 
لرعاية صحية مكثفة.

حصل الفنان محمد 
الشقنقيري على حكم 
قضائي ضد عارضة 

األزياء رحيل ذكري على 
خلفية البالغ الذي تقدم 
به للنائب العام الصيف 

الماضي ينفي فيه ما 
ذكرته من تصريحات 

حول زواجها منه بشكل 
سري. وأكد الشقنقيري 

أنه حصل على حكم 
قضائي بتغريمها 50 ألف 

جنيه، وإلزامها بدفع 15 
ألف جنيه للحق المدني، 
في وقت ال يزال يالحقها 
بقضايا أخرى، من بينها 
االبتزاز والسب والقذف، 

وهي قضايا يتوقع أن 
يحصل فيها على أحكام 

لمصلحته على خلفية 
الحكم الذي صدر السبت 

بعد عدة جلسات.
ولم تستطع عارضة 

األزياء إثبات ادعائها، 
بوجود زواج بينها 

وبين الشقنقيري، رغم 
ما قدمته من صور 

وما نشرته عبر مواقع 
التواصل االجتماعي، 
فيما أكد الشقنقيري 

أنه لم يتزوج منها، كما 
حاولت الترويج في 

الفترة الماضية.

المنير: القصص المصورة ليست مخصصة لألطفال فقط
»أحصل على األفكار من المسلسالت الدرامية وألعاب الفيديو«

•صف لنا العملية اإلبداعية لكتابة 
القصة، ومــا يساعدك إليجاد اإللهام 

واألفكار.
 أستقيها 

ً
- بــعــض األفـــكـــار أحــيــانــا

من خالل ألعاب الفيديو التي ألعبها، 
ا مــن فــكــرة اللعبة،  حيث أقتبس جــزء
ــا مــمــكــن أحـــصـــل عــلــى األفـــكـــار  وأيـــضـ
ــيــــة أو  ــمــ ــالــ ــن خـــــــالل األحــــــــــــداث الــــعــ ــ مــ
المحلية، وكذلك من األعمال الدرامية 
كالمسلسالت، وغيرها، أو عن طريق 
ــن ثــم  ــ ــّيـــن، ومـ ــــدث مـــعـ الــتــفــكــيــر فــــي حـ
ــة،  ــلـــروايـ ــتـــخـــالص فـــكـــرة مــعــيــنــة لـ اسـ
ــــدث مـــعـــي عـــنـــدمـــا كــتــبــت  وهـــــذا مــــا حـ
عن »التنمر«، بعد أن استقيت الفكرة 
مــن حـــادث انــتــحــار فــتــاة فــي الــكــويــت 
ــوام، وكــــان الــســبــب تنمر  ــ قــبــل عـــدة أعـ
أصدقائها والمحيطين بها، وأيضا 
كــتــبــت روايــــــة عـــن مـــرضـــى الــســرطــان 
عقب أن ُدعيت إلــى مقهى يلتقي فيه 
الــمــصــابــون بــهــذا الــمــرض، وشــاهــدت 
الــفــنــانــيــن يــقــومــون بــرســم لــوحــاتــهــم 
فجاءتني فكرة كتابة قصة عن مرضى 

السرطان، وبالفعل حققت نجاحا، لكن 
قــصــة »مــــاك كــيــنــج« تــخــتــلــف فــكــرتــهــا، 
حيث كان هناك فيلم أعجبت به كثيرا، 
خاصة طريقة األكشن فيه، كان واقعيا، 
لذلك استلهمته وقمت بتغيير القصة، 

فأنا بطبيعتي أحّب أفالم الرعب. 
• مـــــا الــــنــــصــــائــــح الــــتــــي تــعــطــيــهــا 
للمبتدئين في مشوار الكتابة والرسم؟
- أعــتــقــد أنـــه يــجــب أن يــكــون هــنــاك 
ــام بـــيـــن الـــــــروائـــــــي؛ والـــكـــاتـــب  انــــســــجــ
الــــذي ال يــتــفــاهــم مـــع الـــرســـام »ينسى 
الموضوع«، لذلك قبل أن يقع اختياره 
على شخص الــرســام، ال بــّد أن يكون 
هــنــاك تــفــاهــم بينهما حـــول مضمون 
القصة وأحــداثــهــا، بــل وأن يصل إلى 
ــة نــفــســهــا، لـــذلـــك تــعــودت  ــروايــ حـــب الــ
ــع الــــرســــام أن أتــفــقــد  قـــبـــل االتــــفــــاق مــ
غله وأخــذ بعض أعماله، وأضعها 

ُ
ش

فـــي أحــــد الـــمـــواقـــع لــلــتــحــقــق مـــن أنــهــا 
ــه فــي بعض األحيان 

ّ
أعماله أم ال، ألن

تكون األعمال لشخص آخــر، وأنصح 
الرسام بأال يشغل بأكثر من مشروع 
في وقت واحد، حتى ال يحدث تأخير 
فــي تسليمه األعــمــال المطلوبة منه، 
وبالنسبة إلّي، عند اختياري الرسام 
ال بّد أن أختار شخصا متفاهما معه 
يكون محبا للقصة ومدركا بتفاصيل 
أحـــداثـــهـــا، حـــتـــى يــســتــطــيــع أن يــبــدع 

ة الرواية.  برسوماته بعد قراء
• لماذا اخترت مجال قصص الرعب 

في كتابك Happy Asylum Day؟ 
ــــن أود الـــكـــتـــابـــة فــــي مــجــال  - لــــم أكـ
اب 

ّ
الرعب، ولكن نظرا ألن أغلبية الكت

ال يدخلون هــذا الــمــجــال، فقد أرت أن 
ــّول إلــى  أبـــرز نــفــســي فــيــه، ومـــن ثـــّم أحــ
مجاالت أخرى كاألكشن وغيره، خاصة 
أنني كتبت الرعب في البداية كنوفل، 

وحدثت صعوبة في نشره، ألن هناك 
اب المعروفين في مجال 

ّ
كثيرا من الكت

الــرعــب ال أســتــطــيــع أن أتــحــّداهــم، لــذا 
 .»comics« تحولت إلى

• كــيــف كــانــت تــجــربــتــك فـــي كــتــابــة 
قصص أللعاب الفيديو؟

- بطبيعتي أهــوى ألــعــاب الفيديو 
كثيرا وأحب أن ألعبها، وبالفعل قمت 
بإعداد لعبة قصيرة تقوم فكرتها على 
أن هناك شخصا يمتلك كاميرا، ويقوم 
باكتشاف أدوات الجريمة ويستطيع 
حــل األلــغــاز المصاحبة لها، وحققت 
الــلــعــبــة نـــجـــاحـــا كـــبـــيـــرا، حـــيـــث كــانــت 
عـــلـــى مـــوقـــع تـــــون، وإذا وجـــــدت أحـــد 
مهتما بألعاب الفيديو، فأنا مستعد 

للدخول معه. 
• كيف تختار مــواضــيــع القصص 
الــمــصــورة الــتــي تــنــشــرهــا عــلــى »ويــب 

تون«، ومن هو جمهورك؟ 
- أحــيــانــا أخـــتـــار مــواضــيــعــي بعد 

التفكير بعمق في ماهية القصة التي 
بـــصـــدد كــتــابــتــهــا، أو إذا كــــان هــنــاك 
حدث معّين حصل ممكن الخروج منه 
بــفــكــرة، لــذلــك أخــتــار الــمــواضــيــع على 
حــســب مـــزاجـــي، فــال أخــتــار أي شــيء، 
ي البعض أن أقوم بنشر 

ّ
وقد طلب من

»ماب كينج« الجزء الثاني، ولكن حاليا 
ال أفكر في هذا األمر. 

• هل هناك فرق بين الجمهور الذي 
يــقــرأ بــالــلــغــة اإلنــكــلــيــزيــة والــجــمــهــور 

العربي؟
- نـــعـــم هــــنــــاك فــــــرق كـــبـــيـــر، فــمــثــال 
البعض من القراء العرب ال يتقّبلون 
ــورة، ألن الــمــفــهــوم  ــمــــصــ الـــقـــصـــص الــ
الــــســــائــــد فــــي مــجــتــمــعــاتــنــا الــعــربــيــة 
ــمــــصــــورة مــخــصــصــة  أن الـــقـــصـــص الــ
لألطفال، وهــذا مفهوم خاطئ، فضال 
عن أن بعض الجمهور العربي يرفض 
قــصــص الـــرعـــب، بــحــّجــة أنــهــا تخيف 
صغارهم وما شابه ذلك، وهذا عكس 

وضع الجمهور اإلنكليزي الذي تجده 
متساهال، وهذا ما دفعني إلى الكتابة 
بــالــلــغــة اإلنـــكـــلـــيـــزيـــة، إضـــافـــة إلــــى أن 
الكتابة العربية أصعب من اإلنكليزية، 
األهــــم أن الــمــجــتــمــع األجــنــبــي يــتــقــّبــل 
جــمــيــع الــقــصــص الـــروايـــات بمختلف 
أنواعها، على عكس مجتمعنا، حيث 
ــتـــراض مــن مختلف  زيــــادة حــجــم االعـ

الزوايا والرؤى للقصة.
• لديك عمل باألبيض واألسود، هل 
يمكنك أن تقول لنا ما هو السر وراء 
رسم الكوميكس بهذه األلوان؟ ولماذا 
 the war has اخترت أن تنشر العمل
been started بـــاألســـود واألبـــيـــض 

وباستخدام أسلوب المانجا؟
- االخــتــيــار بين األبــيــض واألســـود 
واأللــــــــــوان األخـــــــرى يـــأتـــي بـــنـــاء عــلــى 
طــبــيــعــة مـــشـــروع الـــعـــمـــل الـــــذي أكـــون 
بصدد اختياره والتفكير فيه، فمثال 
عندما أكتب باألستيل الياباني تكون 
القصة خيالية إلى حد كبير، بالتالي 
سأختار األبيض واألسود الذي يطلق 
عليه المانجا، ألنه سهل، أما إذا كتبت 
عن طريقة الباتمان وغــيــره، فأحاول 
استخدام األلـــوان، علما أن استخدام 
ــيــــس ســـهـــال،  األلــــــــــوان أمــــــر صـــعـــب ولــ
وأحـــيـــانـــا يــأتــيــنــي بــعــض الــرســامــيــن 
يـــشـــتـــرطـــون أن يـــنـــفـــذوا الـــرســـومـــات 
باألبيض واألسود، على أن أبحث عن 
شخص آخــر يقوم بتلوينها، خاصة 
أن بعض الرسامين ال يجيدون تلوين 

رسوماتهم.

محمد المنير
فضة المعيلي

 االختيار 
بين األبيض 

واألسود 
واأللوان 

األخرى يتحدد 
 لطبيعة 

ً
وفقا

العمل

محمد المنير كاتب مبدع ومميز في مجال القصص المصورة؛ كتاباته 
باللغتين العربية واإلنكليزية، وصدرت له العديد من الروايات، وهو 

يؤكد أن بدايته مع الكتابة كانت بالمصادفة البحتة، شديد الولع بألعاب 
الفيديو، يميل إلى »الرعب« في قصصه، يختار أفكار موضوعاته بعناية 

شديدة من خالل األحداث المحيطة به وكذلك األعمال الدرامية 
»المسلسالت« وجميع األعمال الفنية األخرى.

»الجريدة« حاورته في اللقاء التالي، ليكشف لنا عن كيفية اختياره أفكار 
قصصه، وكيف يكتبها، وآخر أعماله ومشاريعه، وبماذا ينصح الرسامين 

العاملين في مجال القصص المصورة، وفيما يلي مضمون الحوار: 

هدى حسين تصور »ملح 
وسمرة« في اإلمارات

● فضة المعيلي
أطلت الفنانة هدى حسين على متابعيها عبر 
أحد مواقع التواصل االجتماعي، مشيرة إلى أن 
تصوير مسلسل »ملح وســمــرة« يجري على قدم 

وساق في اإلمارات.
 من الراحة، 

ً
وذكــرت أن فريق العمل أخذ قسطا

ألنهم فــي سباق مــع الــزمــن لالنتهاء مــن تصوير 
المسلسل، المقرر عرضه في رمضان المقبل، الفتة 
 كبيرة، ألن »العمل متعب، 

ً
إلى أنهم بذلوا جهودا

«، معربة عن سعادتها بهذه الفسحة 
ً
وليس سهال

التي جعلتها تتواصل مع جمهورها. 
ــن إخــــــراج عــلــي الــعــلــي،  وأفـــــــادت بــــأن الــعــمــل مـ
وتـــألـــيـــف د. حـــمـــد الـــــرومـــــي، مـــشـــيـــدة بــمــجــهــود 
الشركة المنتجة )إيغل فيلم(، مبينة أن فريق عمل 
المسلسل توجه إلــى »لوكيشن« خــارج أبوظبي، 
وبمنطقة بــعــيــدة، وســتــكــون مـــدة الــتــصــويــر فيه 

10 أيام.
ــذا الــعــمــل مــخــتــلــف عـــن األعـــمـــال  ــرت أن هــ ــ وذكــ
السابقة التي قدمتها، وأنها ستغيب عن التواصل 
فــــي األيــــــــام الــــقــــادمــــة، ألنـــــه غـــيـــر مـــســـمـــوح خـــالل 

التصوير، حتى يكون مفاجأة للجمهور.

عبدالعزيز النصار 
ُيرزق بمولود

أعلن الفنان عبدالعزيز النصار والدة طفله 
ســـعـــود، ونــشــر صــــورة لـــه مـــع الـــمـــولـــود، عبر 
 عليها: »الحمد 

ً
حسابه في »إنستغرام«، معلقا

لله الــذي بنعمته تتم الصالحات، رزقني الله 
بمولود اسميته سعود. أسال الله أن يبارك فيه، 
، وأن يجعله من عباده 

ً
 حسنا

ً
وأن ينبته نباتا

الصالحين، ومن حفظة كتابه الكريم«.
وقد بارك عدد كبير من الفنانين والمتابعين 
له على مولوده الجديد، منهم الفنانون: هبة 
الــدري، وفوز الشطي، وشهاب جوهر، وبشار 
الشطي، وفرح المهدي، وعبدالله التركماني، 

وعبدالله المسلم، وميثم بدر وغيرهم.
 
ً
تجدر اإلشــارة إلى أن النصار شارك أخيرا

في مسرحية »ممنوع من الرقابة«، التي قدمت 
عروضها ضمن فعاليات »تقويم الرياض« على 
مسرح محمد العلي في بوليفارد رياض سيتي. 
 بجانب النصار؛ 

ً
ويــشــارك في البطولة أيضا

حــصــة الــنــبــهــان، وخـــالـــد الــســيــجــاري، وغـــادة 
الزدجالي، ومحمد فايق، وموسى كاظم، وخالد 
الثويني. وهي تأليف تغريد الــداود، وإخــراج 

يوسف البغلي.

»All Quiet on the Western Front«
يكتسح جوائز »بافتا« البريطانية

فازت نسخة ألمانية من الفيلم 
الــكــالســيــكــي الــمــنــاهــض لــلــحــرب 
 All Quiet on the Western«
ــادئ على  ــ ــل شــــيء هـ Front«، »كــ
الجبهة الغربية« بعدد من جوائز 
األكــاديــمــيــة الــبــريــطــانــيــة لفنون 
الــســيــنــمــا والــتــلــفــزيــون )بــافــتــا(، 
أمس األول، وعلى رأسها جائزة 

أفضل فيلم.
ــــع  ــــي أرفـ ــا هـ ــتـ ــافـ ــبـ وجـــــوائـــــز الـ
األوسمة في صناعة السينما في 
بــريــطــانــيــا. وأقــيــم الــحــفــل بقاعة 

المهرجانات الملكية في لندن.
ــااًل، فــــاز الــفــيــلــم بسبع  ــ ــمـ ــ وإجـ
جــــــــوائــــــــز، هــــــــــي: أفــــــضــــــل فــــيــــلــــم، 
وســــيــــنــــاريــــو مــــقــــتــــبــــس، وفـــيـــلـــم 
غير مكتوب باللغة اإلنكليزية، 
وأفضل إخــراج، وأفضل تصوير 
سينمائي، وأفضل صوت، وأفضل 

موسيقى تصويرية.
وكـــــان »كــــل شــــيء هـــــادئ على 

الـــجـــبـــهـــة الـــغـــربـــيـــة«، وهـــــو فــيــلــم 
درامـــــي مـــن إنـــتـــاج »نــتــفــلــيــكــس«، 
 لــجــوائــز 

ً
اقـــتـــنـــص 14 تـــرشـــيـــحـــا

»بافتا«. ويستند الفيلم إلى رواية 
منشورة عام 1928 تأليف الكاتب 
األلماني إيريش ماريا ريمارك عن 

أهوال الحرب العالمية األولى من 
منظور جندي ألماني شاب.

وحــــــصــــــدت الـــمـــمـــثـــلـــة كـــيـــري 
كــونــدون والممثل بـــاري كوجان 
جــائــزتــيــن فـــي فــئــة أفــضــل ممثل 
مساعد عن دورهما في »حوريات 

إينيشيرين«، الذي يتناول قصة 
ــداء عــلــى  ــ ــة عــ ــالـ صــديــقــيــن فــــي حـ
جزيرة نائية قبالة ساحل أيرلندا.

وكان الفيلم ومعه »إيفري ثينغ 
إيفري وير أول آت وانس« قد ناال 
عــشــرة ترشيحات. وفـــاز فــي فئة 
أفــضــل مــمــثــل أوســـتـــن بــاتــلــر عن 

فيلم »إلفيس«.
كــــمــــا فــــــــازت كــــيــــت بــالنــشــيــت 
بجائزة أفضل ممثلة عن دورها 
فــي فيلم »تــــار«، الـــذي لعبت فيه 
دور مايسترو من مجتمع الميم 
ــرا بـــرلـــيـــن تــنــقــلــب  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــــي أوركـ فـ
 على عقب 

ً
مسيرتها المهنية رأسا
بسبب فضيحة اعتداء.

ــاز إدوارد بــيــرغــر بــجــائــزة  وفــ
أفضل مخرج عن فيلم »أول كوايت 

أون ذا وسترن فرونت«.
)رويترز(

نجوم الفيلم 

 بـ »هال فبراير«
ً
»أليس في بالد العجائب« احتفاال

● عزة إبراهيم
 من جميع أنحاء العالم 

ً
شارك 60 فنانا

فــي تــقــديــم الــعــرض الــمــســرحــي العالمي 
الــشــهــيــر »Alice in Wonderland« أو 
»أليس في بــالد العجائب«، على خشبة 
ــأرض الــمــعــارض  الــمــســرح الــمــكــشــوف بــ
في مشرف، والذي تستمر عروضه حتى 
نــهــايــة الــشــهــر الــجــاري، احــتــفــااًل بـــ »هــال 

فبراير« واألعياد الوطنية.
نــجــح نـــجـــوم الـــعـــرض االســتــعــراضــي 
الــمــبــهــر فـــي تــقــديــم عــــدد مـــن الــلــوحــات 
الموسيقية المبهجة، والتي استطاعت 
جــــــذب جـــمـــهـــور مـــتـــنـــوع بـــيـــن الـــشـــبـــاب 
ــروا  ــــن حــــضــ ــذيــ ــ واألطـــــــفـــــــال واألســــــــــــر، الــ
بصحبة أبــنــائــهــم، وكـــان الــعــرض، الــذي 
واكبته »الجريدة«، على مستوى عاٍل من 
االحترافية واإلبـــداع والمتعة البصرية 

والموسيقية.
واســتــطــاع الــعــرض أن يــخــطــف أنــظــار 
وقــلــوب الــجــمــاهــيــر الــصــغــيــرة واألهــالــي 
ــال الـــتـــي نــســجــهــا  ــيـ ــن الـــخـ ــم مــ ــوالــ إلـــــى عــ
ــارول عـــام 1865، عبر  ــ مــؤلــفــهــا لــويــس كـ
الرقصات والموسيقى واأللوان واألقمشة 
والتصاميم بأدائهم الصامت والبارع لفن 
الــبــالــيــه، وتجسيدهم المتقن لمضمون 
النص، عبر األداء التعبيري الذي بلوره 
ورسم صورته المتكاملة أزياؤهم الخالبة 
وحركاتهم الرشيقة التي كانوا بها أشبه 

بالفراشات فوق خشبة المسرح.

أجواء شتوية

وعلى مدى ساعة، امتد العرض، الذي 
ــــي نـــجـــاحـــه األجــــــــــواء الـــشـــتـــويـــة  ــم فـ ــاهــ ســ
ــــوف، الــــــــــذي ســـاعـــد  ــشـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ ــرح الـ ــ ــســ ــ ــمــ ــ والــ
أعــضــاء الفرقة فــي التنقل بين الرقصات 
والحركات االستعراضية الخطيرة بنعومة 
وانـــســـيـــابـــيـــة. كـــمـــا كــــان لـــشـــاشـــة الـــعـــرض 
الكبيرة فــي خلفية الراقصين ومواجهة 
ــر فــي جـــذب انــتــبــاهــهــم  الــجــمــهــور دور آخـ
إلى الخلفيات المتعددة التي يتم عرضها 
على الشاشة، لتقدم ألطفال الكويت تجربة 
مـــســـرحـــيـــة ثـــريـــة تـــداخـــلـــت فـــيـــهـــا أحـــــداث 
ــة ســــاعــــدت فــي  ــمـــالقـ ــة عـ الــــعــــرض بـــشـــاشـ
نسج الرواية التاريخية التي ال تغيب عن 

أذهانهم لفترات طويلة.

، حين 
ً
وليس أصدق من الصمت أحيانا

ر الجسد بلغته التي ال تعرف الكذب،  يعبِّ
وهنا أبدع الراقصون والراقصات بأدئهم 
ــاتـــهـــم، عـــبـــر فــن  ــم حـــركـ ــاغـ ــنـ الـــمـــتـــقـــن، وتـ
الباليه، في شرح قصة أليس، ورحلتها 

الــثــريــة فــي بـــالد الــعــجــائــب، تــلــك القصة 
 
ً
الــمــحــمــلــة بــالــحــنــيــن واالنـــبـــهـــار، فــضــال
عن الواقع السائد في العالم من نكبات 

وحروب وصراع.
ــر بـــالـــذكـــر، أن »ألــــيــــس فــــي بـــالد  ــديـ جـ
العجائب« قصة عالمية شهيرة لألطفال 
كـــتـــبـــهـــا الــــكــــاتــــب وعـــــالـــــم الــــريــــاضــــيــــات 
اإلنكليزي لويس كارول في سنة 1885، 
ـــرجـــمـــت إلــــى أكـــثـــر مـــن 70 لــغــة حــول 

ُ
وت

الــعــالــم. وهــي تحكي قــصــة فــتــاة اسمها 
ألــيــس فــي الــعــاشــرة مــن عــمــرهــا سئمت 
طـــول الــجــلــوس بـــجـــوار أخــتــهــا، ثـــم رأت 
 يجري أمامها، فلفت انتباهها أنه 

ً
أرنبا

 
ً
أخـــرج ســاعــة مــن جــيــبــه، وهـــرع مــســرعــا
ه، فــرأتــه  يـــركـــض، فـــأخـــذت تــركــض وراء
ه. عبر  يـــدخـــل فـــي ُجـــحـــر، فــدخــلــت وراء
 ُيدعى 

ً
 غريبا

ً
هــذا الُجحر دخــلــت عالما

بــالد العجائب، حيث انتظرتها الكثير 
ــــواقـــــف الـــغـــريـــبـــة  ــمـ ــ ــرات والـ ــامــ ــغــ ــمــ ــــن الــ مـ
والــشــخــصــيــات الــخــيــالــيــة، مــثــل: األرنـــب 
األبيض، وقط الشيشاير، وأرنب مارس 
الوحشي، في جو من المغامرات ال يخلو 
من المتعة، وخالل تلك الرحلة تعرضت 

أليس ألزمات وأفراح جديدة.

من العرض المسرحي
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ــارة األولـــــــى لـــوزيـــر  ــ ــزيـ ــ ــبـــدو أن الـ يـ
الخارجية األميركي أنتوني بلينكن 
مـــنـــذ تــســلــمــه مــنــصــبــه، إلـــــى تــركــيــا، 
تحت عنوان دعمها في وجه الزلزال 
المدمر، الــذي خلف حصيلة مخيفة 
من الضحايا واألضــرار االقتصادية، 
لم تنجح في تحقيق انفراجة ملموسة 
بــيــن الــبــلــديــن الــشــريــكــيــن فـــي حلف 
شمال األطلسي »ناتو«، والتي تعصف 
الــخــالفــات بعالقتهما مــنــذ نــحــو 10 

سنوات. 
وقال بلينكن، في مؤتمر صحافي 
بــأنــقــرة عــقــب مـــحـــادثـــات مـــع نــظــيــره 
الــتــركــي مـــولـــود جـــاويـــش أوغـــلـــو، إن 
الواليات المتحدة وتركيا ال تتفقان 
فـــي كـــل الـــقـــضـــايـــا، لــكــنــهــمــا تــقــيــمــان 
»شراكة صمدت في وجه التحديات«، 
فــي حــيــن شـــدد الـــوزيـــر الــتــركــي على 
أن تــعــاون واشــنــطــن مــع »المنظمات 
ــراد  ــ ــى أكـ ــ ــــة«، فــــي إشـــــــارة إلـ ــيـ ــ ــابـ ــ اإلرهـ

سورية، أمر غير صائب.
وباإلضافة إلى موضوع الزلزال، 
ركزت تصريحات المسؤولين خالل 
مؤتمرهما الصحافي على 4 قضايا 
رئــيــســيــة، هـــي: صــفــقــة شــــراء تركيا 
مـــقـــاتـــالت F16 مــــطــــورة، والــعــرقــلــة 
التركية النضمام السويد وفنلندا 
لــلــنــاتــو، والــــخــــالف حــــول »وحـــــدات 
حماية الشعب الــكــرديــة« الــســوريــة، 

والحرب الروسية على أوكرانيا.

F16 صفقة الـ

ـــ F16، قــال  وبــخــصــوص صــفــقــة الــ
جاويش أوغلو، إن أنقرة تتوقع دعم 
 
ً
الكونغرس األمــيــركــي للمضي قدما
فـــي الــصــفــقــة الــتــي تــبــلــغ قيمتها 20 
 إلـــى أن تركيا 

ً
مــلــيــار دوالر، مــشــيــرا

تـــريـــد مـــن اإلدارة األمـــيـــركـــيـــة إحــالــة 
اإلخطار الرسمي بشأن المقاتالت إلى 
 على أن تركيا ال 

ً
الكونغرس، ومشددا

يمكنها شراء المقاتالت وفق شروط 
تقييدية مسبقة.

في المقابل، قال بلينكن إن »إدارة 
)الـــرئـــيـــس جــــو( بـــايـــدن تـــدعـــم بــشــدة 
الحزمة الهادفة إلى تحديث طائرات 
 وإلــــى تــزويــد 

ً
ــال F16 الـــمـــوجـــودة أصــ

 إلى عدم 
ً
تركيا بأخرى جديدة« مشيرا

تمكنه من إعطاء »جدول زمني رسمي« 
لــــذلــــك، إذ إن أي عــمــلــيــة بـــيـــع تــكــون 
مــشــروطــة بــمــنــح الـــكـــونـــغـــرس، الـــذي 

يعارض الصفقة، ضوءه األخضر.

السويد وفنلندا 

كذلك عّبر بلينكن وجاويش أوغلو 
عن اختالفهما في الرأي حول قضية 
انضمام السويد وفنلندا إلــى حلف 

 من 
ً
الــنــاتــو وهـــو مــا يتطلب اجــمــاعــا

دول الحلف. وذّكـــر الــوزيــر األميركي 
بــأن البلدين االسكندنافيين اتخذا 
»تــدابــيــر ملموسة« بموجب المذكرة 
الموقعة مع تركيا، وينبغي ضّمهما 

إلى الناتو »في أقرب وقت ممكن«.
من جانبه، رأى جاويش أوغلو أنه 
عــلــى جميع األطــــراف إقــنــاع السويد 
بــاتــخــاذ خـــطـــوات مــلــمــوســة لــتــهــدئــة 
مــخــاوف تــركــيــا، وشــــدد عــلــى أهمية 
التزام فنلندا والسويد بمذكرة التفاهم 
 
ً
التي توصلتا إليها مع أنقرة، مضيفا
أن »جــعــل انــضــمــام الــســويــد وفنلندا 
 ،F16 للحصول على 

ً
إلى الناتو شرطا

 غير عادل«، وقال »يجب 
ً
سيكون أمرا

أال تكون يدا تركيا مكّبلتين«.

»الوحدات الكردية«

ــــدات حــمــايــة الشعب  وتــعــتــبــر »وحـ
الكردية« التي تشمل العمود الفقري 
لقوات قسد المتحالفة مع واشنطن 
 
ً
فــي ســوريــة وتــعــدهــا تــركــيــا تــهــديــدا
 لـــهـــا عـــلـــى طـــــول حـــدودهـــا 

ً
مـــســـتـــمـــرا

الجنوبية، إحدى النقاط الخالفية بين 
الجانبين األميركي والتركي. واكتفى 
ــر األمـــيـــركـــي بــــاإلشــــارة إلــــى أن  الـــوزيـ
 المخاوف األمنية 

ً
بــالده تــدرك تماما

الــمــشــروعــة لــتــركــيــا بــشــأن حــدودهــا 

 وعن 
ً
الجنوبية، وتعهد بالعمل سويا

كثب لمعالجة مخاوفها.
 إلى 

ً
وأضاف سنقف مع تركيا جنبا

جنب في القضايا األمنية المشتركة، 
كبلدين صديقين وحليفين رغم بعض 

الخالفات.
أما وزيــر الخارجية التركي، فرأى 
ــاون الـــــواليـــــات الـــمـــتـــحـــدة مــع  ــعــ أن تــ
تــنــظــيــم »بـــي كـــي كـــي« )حــــزب الــعــمــال 
ــــي جـــي«  ــي(، و »واي بـ ــانــ ــتــ ــردســ ــكــ الــ
)وحــــدات الــحــمــايــة الــكــرديــة( بــدعــوى 
 غير 

ً
مكافحة تنظيم الدولة يعتبر أمرا

صائب. وأكد أن على الحلفاء محاربة 
اإلرهـــاب بكل أشــكــالــه، وينبغي على 
أميركا اتخاذ خطوات ملموسة بما 

يتماشى مع االتفاقات السابقة.

الحرب الروسية - األوكرانية

وأشاد بلينكن بدور تركيا في دعم 
أوكرانيا، وبالدور الذي قامت به في 
سياق الــحــرب الروسية أألوكــرانــيــة، 
خاصة ما يتعلق بدورها في اتفاق 
ــلـــو  ــبــــوب، اال أن جــــاويــــش أوغـ ــحــ الــ
ــدد عــلــى إن تــركــيــا ال تــســمــح من  شــ
خاللها بخرق العقوبات األوروبــيــة 
واألميركية المفروضة على روسيا. 
وكــان وفد اميركي زارة أنقرة أخيرا 
لمعاينة مـــدى االلـــتـــزام بالعقوبات 
على روسيا وسط تهدديات اميركية 

بفرض عقوبات على المخالفين. 
وكـــذلـــك الــتــقــى بــلــيــنــكــن فـــي أنــقــرة 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، 
ــــده أمـــــــس األول مـــنـــاطـــق 

ّ
ــعــــد تــــفــــق بــ

مــنــكــوبــة جـــراء الـــزلـــزال الــمــدّمــر الــذي 
ضــرب جنوب تركيا، واعــالنــه تقديم 
مـــســـاعـــدات إضـــافـــيـــة لــتــركــيــا بقيمة 
مــئــة مــلــيــون دوالر. وســبــق أن قــّدمــت 
واشنطن حزمة أولى من المساعدات 

اإلنسانية بقيمة 85 مليون دوالر.
بــعــدهــا تــوجــه بلينكن الـــى أثينا، 
حيث سيعقد سلسلة اجتماعات مع 
مسؤولين في اليونان؛ خصم تركيا 
التاريخي وشريكها في حلف شمال 

األطلسي.

نجحت إدارة الرئيس األميركي 
جـــو بـــايـــدن فـــي تـــفـــادي مــواجــهــة 
ــيــــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن  مــــحــــرجــــة بــ
وإسرائيل بمجلس األمن الدولي 
ــيــــة الـــمـــســـتـــوطـــنـــات  حـــــــول شــــرعــ
اإلسرائيلية المقامة على أراضي 
الــضــفــة الــغــربــيــة الــمــحــتــلــة، بعد 
 دبــلــومــاســيــة 

ً
أن قـــدمـــت وعــــــــودا

ومـــالـــيـــة لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
 من رئيس الوزراء 

ً
وانتزعت تعهدا

اإلســرائــيــلــي بــنــيــامــيــن نتنياهو 
بلجم تحركات حكومته اليمينية 

المتشددة على عدة صعد. 
وعــشــيــة طـــرح مــشــروع الــقــرار 
لــمــنــاقــشــتــه بــالــمــجــلــس الـــتـــابـــع 
لــأمــم الــمــتــحــدة، أعلنت مصادر 
دبــلــومــاســيــة أن اإلمــــــــارات الــتــي 
تــقــدمــت بـــالـــقـــرار بــالــتــنــســيــق مع 
الــجــانــب الــفــلــســطــيــنــي لـــن تطلب 
 
ً
التصويت عليه كما كان متوقعا
الـــيـــوم بــعــد أن نــجــحــت الــجــهــود 
والضغوط التي مارستها اإلدارة 

األميركية.
ــيــــركــــي  ــــب الــــنــــجــــاح األمــ ــنـ ــ وجـ
ــة  ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ ــط عـــــــلـــــــى الـ ــ ــ ــغـ ــ ــ ــــضـ ــ ــالـ ــ ــ بـ
الفلسطينية لسحب التصويت 
ــي تـــعـــلـــن  ــ ــ ــتـ ــ ــ إدارة بـــــــــايـــــــــدن، الـ
مـــعـــارضـــتـــهـــا لـــالســـتـــيـــطـــان غــيــر 
 كــان 

ً
 مـــحـــرجـــا

ً
الـــشـــرعـــي، وضـــعـــا

يــوجــب عليها أن تــقــرر إذا كانت 
ستستخدم حــق النقض )فيتو( 
لــدعــم إســـرائـــيـــل، وهـــو مـــا فعلته 
 
ً
اإلدارات األميركية المتعاقبة مرارا
 في الماضي، أو االمتناع 

ً
وتكرارا

عن التصويت والسماح بتمرير 
»قــرار اإلدانــة« على غرار الخطوة 
الــــنــــادرة الـــتـــي قـــامـــت بــهــا إدارة 
الــرئــيــس األســـبـــق بـــــاراك أوبـــامـــا 

عاما 2016.

تفاهمات وموافقات

وأشـــــــارت تـــقـــاريـــر إلــــى نــجــاح 
واشنطن في الوصول لتفاهمات 
بــــيــــن الــــطــــرفــــيــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
واإلســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي، وكـــــــجـــــــزء مـــن 
التفاهمات وافقت إسرائيل على 
تعليق اإلجراءات أحادية الجانب 
« في الضفة الغربية، بما 

ً
»مؤقتا

فــي ذلـــك إعـــالنـــات جــديــدة بشأن 
بــنــاء الــمــســتــوطــنــات عـــدة أشــهــر، 

 لمسؤولين إسرائيليين.
ً
وفقا

ــــت إســــرائــــيــــل عــلــى  ــقـ ــ كـــمـــا وافـ

ــدم مــــنــــازل  ــات هـــــ ــيـ ــمـــلـ تـــعـــلـــيـــق عـ
الفلسطينيين وعمليات اإلخالء 
ــر،  ــهــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بـــضـــعـــة أشــ
ووافقت على خفض عدد الغارات 
العسكرية التي تقوم بها داخــل 

المدن الفلسطينية. 
ــيـــوس«،  وطـــبـــقـــا لـــمـــوقـــع »أكـــسـ
ــة الـــعـــبـــريـــة عــلــى  ــ ــدولــ ــ ــت الــ ــ ــقـ ــ وافـ
ــة مــن  ــاديــ ــتــــصــ ـــدة خـــــطـــــوات اقــ عــــ
شأنها زيـــادة عــائــدات الضرائب 
الفلسطينية بأكثر من 60 مليون 

.
ً
دوالر سنويا

ــارت الــتــقــاريــر إلــى الــتــزام  وأشــ
الــبــيــت األبــيــض بــدعــوة الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس لعقد 
اجتماع مــع بــايــدن فــي واشنطن 
خــالل العام المقبل، كما التزمت 
اإلدارة األمــيــركــيــة بــتــقــديــم طلب 
رســـمـــي لــلــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة 
إلعادة فتح القنصلية األميركية 
فــي الــقــدس الــشــرقــيــة. مــن ناحية 
أخــرى، وافــق الفلسطينيون على 
بــدء تنفيذ خطة أمنية سبق أن 
طرحها المنسق األمني األميركي 
الجنرال مايكل فينزل الستعادة 
ســيــطــرة الــســلــطــة عــلــى مــديــنــتــي 
جنين ونابلس، كما وافق الجانب 
الفلسطيني على بــدء محادثات 
بشأن استئناف التنسيق األمني 
مع إسرائيل الذي تم تعليقه قبل 

عدة أسابيع بعد هجوم إسرائيلي 
كبير أسفر عن مقتل 14 شخصا 
بينهم امـــرأة وأغلبهم مــن حركة 

»الجهاد«. 

قيادة بلينكن

وقاد وزير الخارجية األميركي 
ــــود  ــهـ ــ ــــجـ ــن الـ ــكــ ــنــ ــيــ ــلــ أنــــــتــــــونــــــي بــ
ــة الــــســــريــــة الـــتـــي  ــيــ ــلــــومــــاســ الــــدبــ
 مــــع نــظــيــره 

ً
تــضــمــنــت اجـــتـــمـــاعـــا

اإلماراتي عبدالله بن زايد وكللت 
بــتــفــادي الـــدفـــاع عــن االســتــيــطــان 
الــــذي تــعــارضــه إدارة بـــايـــدن أو 
السماح باإلدانة األممية للحليفة 

التاريخية لواشنطن.
ولـــيـــل الــســبــت ـ األحــــــد، صــدر 
ــــن وزارة  ــانــــان مـــنـــفـــصـــالن عـ ــيــ بــ
الخارجية األميركية عن تفاصيل 
مكالمتين للوزير بلينكن مع كل 

من عباس ونتنياهو.
ــة أن  ــيــ ــارجــ ــخــ وذكــــــــر بــــيــــان الــ
بلينكن تــحــدث لــعــبــاس »ليعيد 
تأكيد الــتــزام الــواليــات المتحدة 
بحل الدولتين المتفاوض عليه، 
ومــعــارضــتــهــا الــســيــاســات الــتــي 
 عــلــى قابلية حياة 

ً
تشكل خــطــرا

ــدد الـــوزيـــر على  ــ ــذا الـــحـــل، وشـ هــ
الـــحـــاجـــة الــمــلــّحــة إلــــى أن يتخذ 
اإلســرائــيــلــيــون والفلسطينيون 

خطوات الستعادة الهدوء«.
ــر لـــــلـــــوزارة  ــ ــ وحــــمــــل بــــيــــان آخـ
عــن مــحــادثــة بلينكن ونتنياهو 
نــفــس مــضــمــون الــبــيــان الــســابــق، 
بــاإلضــافــة إلـــى مــنــاقــشــة بلينكن 
ونتنياهو »التحديات اإلقليمية 
ــــي ذلـــك  ، بـــمـــا فـ

ً
األوســـــــــع نــــطــــاقــــا

الــتــهــديــدات الــتــي تشكلها إيـــران، 
كــمــا شــــدد الـــوزيـــر بــلــيــنــكــن على 

التزامنا الثابت بأمن إسرائيل«.

مواجهة ورفض

وفـــي وقـــت يــخــوض االئــتــالف 
الـــحـــكـــومـــي، الـــــذي يـــوصـــف بــأنــه 
 في تاريخ 

ً
األكثر يمينية وتدينا

إســـرائـــيـــل، مـــواجـــهـــة حــامــيــة مع 
المعارضة اليسارية والوسطية 
بـــــــشـــــــأن تـــــــعـــــــديـــــــالت تــــــحــــــد مـــن 
صــالحــيــات الــســلــطــة الــقــضــائــيــة، 
رفض مسؤول في مكتب نتنياهو 
أنــبــاء التوصل لتفاهمات، وقــال 
»ال توجد تفاهمات، لقد انتهينا 
من جميع خطط البناء األسبوع 
الماضي، ولــم تكن لدينا أي نية 
لعقد اللجنة للموافقة على خطط 
جديدة في األشهر الثالثة المقبلة 

على أي حال«.
وكان الفلسطينيون يضغطون 
مـــــــن أجــــــــــل الـــــتـــــصـــــويـــــت الـــــيـــــوم 

ــــذي يـــديـــن خــطــط  عـــلـــى الــــقــــرار الــ
االستيطان اإلسرائيلية، بعدما 
أعــلــنــت حــكــومــة نتنياهو نيتها 
ــلـــى 9 بـــؤر  ــة عـ ــيـ ــرعـ إضــــفــــاء الـــشـ
استيطانية، إضافة إلى الموافقة 
على بناء 10 آالف وحدة سكنية 
جــديــدة. وتزامنت الــتــطــورات مع 
قــيــام الـــقـــوات اإلســرائــيــلــيــة بشن 
حملة مداهمات واعتقاالت طالت 
 فــي الضفة 

ً
19 فلسطينيا نــحــو 

الـــغـــربـــيـــة وتــخــلــلــهــا اشــتــبــاكــات 
أســـفـــرت عـــن إصـــابـــة فلسطيني 

بالرصاص الحي.

تصويت وتظاهرات

ــرون  ــاهـ ــظـ ــتـ إلـــــــى ذلــــــــك، قـــــــام مـ
إســرائــيــلــيــون بــســد الــطــريــق أمــام 
منازل أعضاء االئــتــالف الحاكم، 
فـــي مــحــاولــة مــنــهــم لــمــنــعــهــم من 
الــــوصــــول إلــــى الــكــنــيــســت، قبيل 
بــــدء تــصــويــت بـــالـــقـــراءة األولــــى 
عــلــى خــطــة مــثــيــرة لــلــجــدل بشأن 
ــد مــن  ــة تــــحــ ــيــ ــونــ ــانــ تــــعــــديــــالت قــ
صـــالحـــيـــات الــســلــطــة الــقــضــائــيــة 
وتجعل الغلبة للسياسيين وليس 

لمحكمة العدل العليا.
وخــرجــت تــظــاهــرات معارضة 
شــــــــــــارك بـــــهـــــا عــــــــشــــــــرات اآلالف 
وتــقــدمــتــهــا مــجــمــوعــة مــن جنود 

االحتياط ووصفت بـ »الكاسحة« 
أمــــس، فــيــمــا اعــتــبــر نــتــنــيــاهــو أن 
المعارضين الــذي يتحدثون عن 
الــديــمــوقــراطــيــة هــم مــن يقضون 
عــلــيــهــا عــنــدمــا يــمــنــعــون الــنــواب 
ــن الــــوصــــول إلـــــى »الــكــنــيــســت«  مــ
بــاحــتــجــاج غــيــر شـــرعـــي تضمن 
قطعا لعدة طرق رئيسية في تل 

أبيب والقدس.
وأمـــــس األول، حــــذر الــرئــيــس 
اإلســـرائـــيـــلـــي إســـحـــاق هــرتــســوغ 
مــن »اخــتــبــار مــصــيــري«. وقـــال إن 
ــامـــات بــيــنــنــا، أصــبــحــت  ــقـــسـ »االنـ
ــي هـــذا  ــ  فـ

ً
ــا ــ ــــالمــ ــر إيــ ــ ــثـ ــ أعــــمــــق وأكـ

الــوقــت، وال يسعني إال التفكير 
بجدية في حقيقة أن دولة يهودية 
نـــشـــأت مــرتــيــن فـــي الـــتـــاريـــخ في 
أرض إســرائــيــل وانــهــارت مرتين 
قبل أن تصل إلــى 80 ســنــة«. لكن 
الــرئــيــس اإلســرائــيــلــي أعــــرب عن 
أمــلــه بــالــتــوصــل إلـــى تــفــاهــم بين 
الـــمـــعـــارضـــة والـــحـــكـــومـــة بــشــأن 
ــديــــالت. ويــــــــرى مـــنـــتـــقـــدون  ــعــ ــتــ الــ
 
ً
اإلصــالحــات باعتبارها تهديدا

ــي بـــيـــن  ــ ــراطــ ــ ــقــ ــ ــمــ ــ ــديــ ــ ــل الــ ــفــــصــ ــلــ لــ
الــســلــطــات. كــمــا يــخــشــون مـــن أن 
تــســمــح اإلصــــالحــــات لــنــتــنــيــاهــو 
ــه فـــي قضية  ــتـ ــاإلفـــالت مـــن إدانـ بـ

فساد.
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ضغطت إدارة الرئيس 
األميركي جو بايدن على 

السلطة الفلسطينية ورئيس 
الحكومة اإلسرائيلية بنيامين 

نتنياهو لتجنب تصويت 
محرج بشأن مشروع قرار 

يدين االستيطان اإلسرائيلي 
بمجلس األمن الدولي، في 

حين خرجت تظاهرات 
إسرائيلية ضخمة بالتزامن مع 

بدء تصويت برلماني حاسم 
على خطة لتقييد سلطة 

القضاء.

إردوغان مصافحا بلينكن لدى وصوله إلى أنقرة أمس )أ ف ب(

غداة إطالقها أقوى 
صواريخها العابرة 

للقارات ردًا على مناورات 
الواليات املتحدة وكوريا 

الجنوبية، أجرت كوريا 
الشمالية أمس تجربة 

صاروخية بالستية 
مستخدمة أحدث 

منصاتها التي تفيد بأنها 
جاهزة لشن »هجوم نووي 

تكتيكي«، مشددة على 
أن هذه املنصات قوية 

بما يكفي »لتحويل مطار 
عمليات العدو إلى رماد«.
وحذرت الشقيقة النافذة 

للزعيم الكوري كيم جونغ 
أون من »إجراءات مضادة 

موازية« للمناورات 
العسكرية األميركية - 

الكورية الجنوبية، وقالت 
إن »زخم استخدامنا 

للمحيط الهادئ ميدانا 
للرماية يتوقف على 
طبيعة عمل القوات 

األميركية«.

قال مسؤول أفغاني، 
أمس، إن سلطات حركة 

طالبان أغلقت املعبر 
الحدودي الرئيسي بني 
أفغانستان وباكستان. 
وذكر مسؤوالن أمنيان 

باكستانيان وقوع تبادل 
إلطالق النار.

وأفاد مسؤول إعالمي 
محلي من »طالبان« بأن 
معبر تورخم الحدودي 

القريب من ممر خيبر 
مغلق أمام حركة التجارة 

واملسافرين، متهما 
باكستان بعدم االلتزام 

»بالوعود بتسهيالت 
للتنقالت وللمرضى 

واملسافرين«.
وأثار تصريح لوزير 

الخارجية الباكستاني في 
مؤتمر ميونيخ األمني 
أمس األول قال فيه إن 

مخاطر التشدد القادمة 
من األراضي األفغانية 

قد تؤثر على العالم، 
حفيظة »طالبان« التي قال 
متحدث باسم خارجيتها 
إنه يتعني على  باكستان 

طرح مثل هذه القضايا 
في جلسات خاصة ال في 

منتديات عامة.

أفادت متحدثة باسم 
حزب حركة »النهضة« 
التونسية، أمس، بأن 

الشرطة استدعت زعيم 
الحزب راشد الغنوشي 

الستجوابه اليوم في إطار 
كشف أسبابه، 

ُ
تحقيق لم ت

وذلك في ظل موجة 
اعتقاالت شملت سياسيني 

بارزين منتقدين للرئيس 
قيس سعّيد.

وخضع الغنوشي 
لالستجواب عدة مرات 

العام املاضي بشبهة 
تمويل غير مشروع 

للحركة، لكن »النهضة« 
نفت هذه االتهامات.

ولم يصدر قرار باحتجاز 
الغنوشي في القضايا 

التي جرى التحقيق فيها 
معه.

سلة أخبار

كوريا الشمالية تحّول 
»الهادئ« ميدان رماية

إطالق نار وإغالق للحدود 
بين باكستان وأفغانستان

الشرطة التونسية تستدعي
 الغنوشي للتحقيق معه

 سياسية عليها لحل أزمة الدوالر
ً
بغداد تنفي فرض واشنطن شروطا

السعودية والعراق يوقعان أول بروتوكول أمني منذ 1983
نفى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين 
ـــن فــــــرض اإلدارة  ــا تــــــــردد عــ ــ أمــــــس صـــحـــة مـ
األميركية شروطا سياسية على بغداد، بينها 
تطبيع الــعــالقــات مــع إســرائــيــل أو تخفيض 
العالقات مع إيران، مقابل دعمها اقتصاديا في 
ملف الضوابط الجديدة للتحويالت المالية 
للدوالر الذي سبب أخيرا أزمة في سعر صرف 

الدينار العراقي.
وقال حسين، في مؤتمر صحافي، إن زيارته 

األخيرة للواليات المتحدة كانت مخصصة في 
معظمها للملف االقتصادي بكل تفرعاته، بما 
فيها التبادل التجاري والطاقة والغاز والنفط 
والكهرباء والطاقة البديلة، وان المباحثات 
ركزت على السياسة النقدية للبنك المركزي 
ــراقــــي، وســـبـــل الــــوصــــول الـــــى تــفــاهــمــات  ــعــ الــ
مشتركة مع الجانب األميركي ومع صندوق 

النقد الدولي والبنك الدولي.
واكد أن الدينار العراقي قوي ألنه مدعوم 

بــاحــتــيــاطــي يــتــجــاوز 100 مــلــيــار دوالر مع 
سيولة نقدية كبيرة لدى الحكومة العراقية، 
مــعــتــبــرا أن أزمـــــة ســعــر الـــصـــرف تـــعـــود إلــى 
فـــرض نــظــام الــتــمــويــل اإللــكــتــرونــي )المنصة 
اإللكترونية للتحويالت المالية( التي تحتاج 
إلى وقت حتى يتكيف معها التاجر العراقي 
ــان مــعــتــادا عــلــى اقــتــصــاد »الــتــعــامــل  ــــذي كــ الـ

بالدينار والدوالر نقدا«.
إلـــى ذلـــك، وفـــي اتــفــاق هــو األول مــن نوعه 

منذ ثمانينيات القرن الماضي )1983(، وقع 
العراق والسعودية أمس األول مذكرة تعاون 
أمــنــيــة، تــهــدف إلــى ضبط الــحــدود والــتــعــاون 
ــر الــداخــلــيــة  ــ الــمــعــلــومــاتــي، خــــالل زيـــــارة وزيـ
العراقي عبد األمير الشمري، على رأس وفد 
أمني، للرياض لبحث عدد من الملفات األمنية 

المشتركة.
ويـــعـــد مــلــف الـــحـــدود وانـــتـــشـــار الــفــصــائــل 
الــمــســلــحــة الـــعـــراقـــيـــة الــحــلــيــفــة إليـــــــران، قــرب 

الــشــريــط الـــحـــدودي مــع الــســعــوديــة، مــن أهــم 
الملفات التي تسعى السعودية إلى التوافق 
بشأنها مــع الــعــراق، وقــد جــرت فــي السنوات 
السابقة زيارات لمسؤولين أمنيين سعوديين 
لبغداد، إال أنها لم تنجح في حسم الملف. جاء 
ذلــك، بعد ســاعــات مــن هجوم مفاجئ لزعيم 
»كتائب حزب الله العراق« أبو علي العسكري، 
على السعودية، وتهديده بنقل المعركة إلى 

أراضيها.

 
ً
بلينكن قاد جهودا

سرية تضمنت 
 بامتيازات 

ً
وعودا

للفلسطينيين 
 
ً
 إسرائيليا

ً
وتعهدا

بتجميد مؤقت 
للمستوطنات

بلينكن في أنقرة... تمديد للشراكة والخالفاتبلينكن في أنقرة... تمديد للشراكة والخالفات

صورة جوية لتظاهرة إسرائيلية خارج الكنيست في القدس أمس )رويترز(

بايدن يلجم نتنياهو وعباس لتفادي إدانة أممية إلسرائيلبايدن يلجم نتنياهو وعباس لتفادي إدانة أممية إلسرائيل
»

ً
« عاما
ً
تظاهرات حاشدة ترافق تصويت »الكنيست« على التعديل القضائي وهرتسوغ يحذر من »لعنة الـ تظاهرات حاشدة ترافق تصويت »الكنيست« على التعديل القضائي وهرتسوغ يحذر من »لعنة الـ 8080 عاما
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فـــاز الــفــريــق األول لــكــرة الــقــدم 
بـــنـــادي الــفــحــيــحــيــل عــلــى نظيره 
الــتــضــامــن بنتيجة 3-صـــفـــر، في 
الــمــبــاراة الــتــي جمعتهما أمــس، 
على استاد جابر الدولي، ضمن 
منافسات الجولة 15 لدوري زين 

الممتاز.
وبذلك ارتفع رصيد الفحيحيل 
إلى 20 نقطة في المركز السادس، 
فــيــمــا تــجــمــد رصـــيـــد الــتــضــامــن 
عند 14 نقطة في المركز التاسع، 
لتزداد مهمته في البقاء صعوبة.
ــاء الــــشــــوط األول مــتــوســط  ــ جـ
ــانـــت الـــبـــدايـــة من  الــمــســتــوى، وكـ
الــتــضــامــن، حــيــث انــطــلــق الغاني 
 
ً
توني في الدقيقة األولــى مسددا
ــــرة قــــويــــة، لـــكـــن الـــقـــائـــم األيـــســـر  كـ

تصدى لها.
ودافع حارس التضامن سعود 
القناعي عن عرينه في الدقيقة 30، 
بالتصدي لتسديدة عبدالمحسن 
ــلـــى بــعــد  ــمــــوجــــود عـ الـــعـــجـــمـــي الــ

خطوات قليلة من المرمى. 
وفي الدقيقة 36 سدد محترف 
الــتــضــامــن لــويــس مــن ركــلــة حــرة 
مــبــاشــرة، لــكــن الــعــارضــة تصدت 
للكرة هذه المرة، ليفرض التعادل 

السلبي نفسه على هذا الشوط.
وفــــرض الفحيحيل سيطرته 
عــلــى الـــشـــوط الـــثـــانـــي، وشــهــدت 
 
ً
 ناريا

ً
الدقيقتان 52 و54 هجوما

 من الفريق، حيث تصدى 
ً
ضاغطا

ــــودة ثم  الــقــنــاعــي لــرأســيــة بـــن سـ
تسديدة أخرى من داسيلفا، كما 
علت تسديدة لبن سودة العارضة.

ــفــــر الـــهـــجـــوم عــــن الـــهـــدف  وأســ
األول الــذي أحـــرزه بــن ســودة في 
الدقيقة 62 بعد أن حول عرضية 

لـــويـــس داخـــــل الـــشـــبـــاك، وبـــعـــد 3 
ــائــــق أحــــــرز داســـيـــلـــفـــا الـــهـــدف  دقــ
ــــذي احــتــســبــه الــحــكــم  ــانـــي، الــ ــثـ الـ
هــاشــم اإلبــراهــيــم بــعــد الــلــجــوء لـ 
»تقنية الفيديو المساعد«، حيث 
أكدت اإلعادة التلفزيونية أن لمس 
العجمي للكرة بيده غير متعمد!

وبعد تــبــادل الهجمات، أحــرز 
العــــب الــفــحــيــحــيــل عــبــدالــمــحــســن 
العجمي الهدف الثالث في الدقيقة 
88، لينتهي اللقاء بفوز األحمر 

بثالثية دون رد.

النصر والجهراء

إلــى ذلــك، يسدل اليوم الستار 
عـــلـــى مـــنـــافـــســـات هــــــذه الـــجـــولـــة 

بإقامة مباراة النصر مع الجهراء 
في الساعة 6:10 على استاد علي 

صباح السالم.
ويــقــود النصر الــيــوم الــمــدرب 
ــال مـــحـــمـــود، الــــذي  ــمـ األردنــــــــي جـ
 
ً
تعاقد معه مجلس اإلدارة خلفا
للمدرب السابق محمد المشعان 
بعد الخسارة أمام القادسية في 
الجولة السابقة بخمسة أهــداف 

لهدف.
وعلى الرغم من أن المعلومات 
الواردة من نادي النصر، تؤكد أن 
نتيجة اللقاء ال تقع مسؤوليتها 
على المدرب، بيد أنه يطمح إلى 
تحقيق الــفــوز ألكــثــر مــن السبب 
أولــهــا كسب ثقة اإلدارة، والــفــوز 
بالنقاط الثالث، للحلول في مركز 

أفضل أفضل، حيث يأتي الفريق 
في المركز السابع وله 17 نقطة.

وفيما يستعيد النصر جهود 
الــثــنــائــي نــاصــر الــشــمــري وخــالــد 
شـــامـــان الــلــذيــن تـــم طــردهــمــا في 
لقاء الفحيحيل، فإن الفريق يفتقد 
جــهــود الـــالعـــب خــالــد الــمــطــيــري 
لإليقاف، بعد تلقيه بطاقة حمراء 

في أمام القادسية.
في المقابل، الجهراء الخامس 
بــرصــيــد 21 نــقــطــة، والــمــنــتــشــي 
بفوزه على العربي 2-1 في الجولة 
السابقة، فإن الفوز لجهازه الفني 
ــــدرب الــســلــوفــيــنــي  ــمــ ــ ــادة الــ ــيــ ــقــ بــ
ســانــدي يعني الــكــثــيــر، فالفريق 
ــة فــي  ــ ــافـ ــ ــــوصـ ســـيـــحـــتـــل مــــركــــز الـ
حـــال تعثر الــعــربــي »أمــــس« أمــام 

الساحل، أو حتى المركز الثالث، 
مما يعني اقترابه بقوة من التأهل 
للمجموعة األولى للبطولة، التي 
تــضــم األنـــديـــة أصـــحـــاب الــمــراكــز 

الستة األولى.
وســيــدخــل الــفــريــق لــقــاء الــيــوم 

ــــذي  بـــنـــفـــس الـــتـــشـــكـــيـــل الـ
واجـــــــــــــه بــــــــه الـــــعـــــربـــــي، 
الســيــمــا فـــي ظـــل عــدم 

غياب أي من الالعبين.
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ًالغانم: الحكم األجنبي 
مطلب األبيض حاليا

شــدد رئيس نــادي الكويت 
ــلـــى أهــمــيــة  ــم، عـ ــانــ ــغــ ــد الــ ــالــ خــ
وجود حكام أجانب في بطولة 
الــــدوري الــمــمــتــاز لــكــرة الــقــدم، 

خالل الفترة الحالية.
ــد تــجــاوز  ــان الـــكـــويـــت قـ ــ وكـ
ــهـــدف مــــن دون رد،  كـــاظـــمـــة بـ

أمس األول، بدوري »زين«.
وقــــــــال الــــغــــانــــم، إن نـــاديـــه 
تـــعـــرض لــلــظــلــم فـــي الـــمـــبـــاراة 
ــقـــة أمـــــــام الــفــحــيــحــيــل،  ــابـ الـــسـ
 التشكيك أو الدخول في 

ً
رافضا

 أن الحكم 
ً
نيات الحكام، مؤكدا

»بشر«، يصيب ويخطئ.
ــا أثــــيــــر عـــــن الـــحـــكـــم  ــيــــمــ وفــ
عبدالله الكندري، وقرار إيقافه 
غير المعلن، من لجنة الحكام، 
بــيــن الــغــانــم أن الــكــنــدري، من 
أفضل الحكام، ويحمل الشارة 
الدولية، لكن من يخطئ عليه 

أن يتحمل تبعات قراراته.

... والسالمية ينتقد السمحان

ــي الــســالــمــيــة، اتــجــهــت  وفــ
ســـهـــام االنـــتـــقـــاد إلــــى الــحــكــم 

سعود السمحان، الــذي أدار 
مباراة السالمية والقادسية، 
أمـــس األول، فــي الــجــولــة 15 
مــن مــنــافــســات دوري »زيـــن« 

الممتاز لكرة القدم.
وشــــهــــدت نـــهـــايـــة مــــبــــاراة 
السالمية والــقــادســيــة، على 
استاد ثامر، بعض األحداث 
المؤسفة، أثناء وبعد نهاية 

المباراة.
وقــــــــال مــــــــدرب الـــســـالـــمـــيـــة 
ــذي قــدم  ــ ــم، الـ ــيـ ــراهـ مــحــمــد إبـ
اعــتــذاره عــن عــدم االستمرار 
مع السماوي، فيما تبقى من 
الــمــوســم، إن فريقه يتعرض 
للظلم في المباريات األخيرة.
وأضـــــــــاف إلــــــى أن تــقــنــيــة 
ــار« فــــي الـــكـــويـــت فــقــدت  ــ ــفـ ــ »الـ
أهميتها، وسط عناد بعض 
ــام، وإصــــــرارهــــــم عــلــى  ــكــ الــــحــ

قرارات غير سليمة.

إدارة كاظمة تجتمع مع الخالدي
 مــع مهاجم 

ً
تعقد إدارة نـــادي كــاظــمــة اجــتــمــاعــا

الفريق األول لكرة القدم بالنادي شبيب الخالدي، 
للوقوف على سبب عــدم انتظامه فــي التدريبات 

. 
ً
أخيرا

وكان المدرب الروماني لـ »البرتقالي«، ايلي ستان، 
اســتــبــعــد الــالعــب مــن قــائــمــة مـــبـــاراة الــكــويــت 
التي أقيمت، أمس األول، في الجولة الـ 15 
للدوري الممتاز، بسبب غيابه أكثر من 

مرة عن التدريبات.
ومــــن الــمــقــرر أن يـــشـــارك الـــالعـــب في 
 )األربــــعــــاء(، بــعــد أن منح 

ً
ــدا الــتــدريــب غــ

ــاز الـــفـــنـــي الـــالعـــبـــيـــن راحـــــــة مــن  ــهــ الــــجــ
التدريبات أمس وأمس األول، في حال 
حـــضـــوره االجـــتـــمـــاع، والــتــأكــيــد على 

انتظامه بالتدريبات.

»ناشئي اليد« يلتقي تونس اليوم في »العربية«
يـــدش منتخبنا الــوطــنــي للناشئين 
لكرة اليد مشواره في البطولة العربية 
، اليوم، 

ً
لمواليد 2004 في الثالثة عصرا

بـــلـــقـــاء نـــظـــيـــره الـــتـــونـــســـي، فــــي انـــطـــالق 
منافسات الجولة األولــى للبطولة التي 
ــرة ســمــيــة فــي  ــ ــيـ ــ تـــقـــام عـــلـــى صـــالـــة األمـ
العاصمة األردنية )عمان(، وتستمر حتى 

28 الجاري.
وتليها في الخامسة مساء مباراة 
ــة،  ــوديــ ــعــ ــســ مـــنـــتـــخـــبـــي الــــمــــغــــرب والــ
وفــــي الــســابــعــة مـــســـاء يــلــعــب األردن 

)الــمــضــيــف( مــع الــمــنــتــخــب الــعــراقــي.
ــــدوري من  وتـــقـــام الــبــطــولــة بــنــظــام الــ
دور واحــــد، بحيث يحصل عــلــى اللقب 
المنتخب الــحــاصــل على أكــبــر عــدد من 

النقاط.
ــنـــي، الـــذي  ويــســعــى مــنــتــخــبــنــا الـــوطـ
اكتفى بفترة إعداد داخلي بقيادة المدرب 
المصري مجدي أبوالمجد، إلى تحقيق 
ــوز، رغــــم صــعــوبــة الـــمـــواجـــهـــة أمـــام  ــفــ الــ
 في 

ً
المنتخب التونسي، الطامح أيضا

الظهور بصورة جيدة في لقاء االفتتاح.

أزرق السلة خسر أمام اإلمارات في مباراة مثيرة
● جابر الشريفي

خسر منتخبنا الوطني األول لكرة السلة 
أمام نظيره اإلماراتي بنتيجة 67 - 68، في 
المباراة التي جمعتهما، مساء أمس، على 
ــة بــالــيــوم األول  صــالــة لــوســيــل فـــي الـــدوحـ
مــن النافذة الثانية لتصفيات كــأس آسيا 

)إندونيسيا 2025(.
وبذلك، ارتفع رصيده منتخب الكويت 
إلى 3 نقاط ورصيد »اإلمارات« إلى خمس 
نــقــاط. وسيلتقي األزرق فــي الثانية من 

ظهر اليوم مع المنتخب العماني. 
وجاءت المباراة قوية منذ البداية وفرض 
منتخبنا افضليته بعدما أنهى الربع األول 
لمصلحته بنتيجة 25 - 14، وواصل تميزه 
في الربع الثاني عبر تألق حمد عدنان في 
االخــتــراق والتسجيل إلــى جــانــب ثالثيات 
محمد عــدنــان والــكــســنــدر الــغــيــص لينهي 

.31- 43 
ً
األزرق الربع الثاني متقدما

واســتــطــاع المنتخب اإلمـــاراتـــي الــعــودة 
إلى اللقاء في الربع الثالث وقلص الفارق 
إلـــى 5 نــقــاط مـــن خـــالل اخـــتـــراقـــات حسين 

أحمد ومتابعة قيس الشبيبي أسفل السلة 
إال أن التقدم استمر لـــأزرق لينهي الربع 

الثالث 54 - 49.
وفي الربع الرابع واألخير، أدرك منتخب 
اإلمــــــارات الــتــعــادل ثـــم الــتــقــدم وســـط عجز 
مــنــتــخــبــنــا عـــن تــعــويــض الـــفـــارق والـــعـــودة 
إلى التقدم غير أن تألق حمد عدنان أدرك 
التعادل بثالثية في آخر 16 ثانية 65 - 65 
لكن تبعها نجم المنتخب اإلماراتي حسين 
أحمد بثالثية حسمت المباراة بفوز فريقه  

.67 - 68

الزمالك ينسحب من »عربية« الكرة الطائرة
● القاهرة - ةديرجلا•

انــســحــب الــفــريــق االول لـــكـــرة الـــطـــائـــرة بــنــادي 
الزمالك من البطولة العربية لأندية رقم 41 التي 
انطلقت أمس )االثنين( بالقاهرة، وتستمر حتى 3 

 فقط.
ً
مارس المقبل بمشاركة 13 ناديا

وقــــال مــصــدر داخــــل اتــحــاد الــكــرة الــطــائــرة، إن 
 لالعتذار عن 

ً
 رسميا

ً
إدارة الزمالك أرسلت خطابا

 أنه تم إجراء 
ً
المشاركة في البطولة العربية، مضيفا

القرعة بدون الفريق األبيض.
وعلل المصدر أن الزمالك انسحب من البطولة 
بــســبــب نــظــام االتـــحـــاد الــمــصــري لــلــكــرة الــطــائــرة، 
ورفــض قيد العبين محترفين لوجود مديونيات 

على النادي تصل إلى 8 ماليين جنيه.
يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت مصادر داخل 
الزمالك أن السبب الرئيسي لعدم خوض البطولة 
العربية، األزمة األخيرة التي سيطرت على الفريق 

األبيض بسبب المستحقات المتأخرة لالعبين.

وأضافت المصادر أن هناك أزمة كبيرة نشبت 
بين أحمد مرتضى منصور المشرف الــعــام على 
الــفــريــق والــالعــبــيــن خـــالل الــفــتــرة الــمــاضــيــة، لعدم 
حصولهم على مستحقاتهم المتأخرة وتحديدا 
بعد استقالة المدرب شريف الشمرلي عقب خسارة 

السوبر المصري أمام النادي األهلي.
وتطورت األزمة بين أحمد مرتضى والالعبين، 
بعدما دعاهم المشرف العام الجتماع عاجل من 
أجل الوصول إلى حل مناسب بسبب المستحقات 
المتأخرة، لكن الجلسة تحولت إلى مشادة، وقرر 
الــالعــبــون االضــــراب عــن الــتــدريــبــات لــعــدم االلــتــزام 

بالوعود السابقة.
وشارك فريق كاظمة البطولة امس وخسر أمام 
األهلي القطري بنتيجة 3-1، في افتتاح المجموعة 
األولــى ويلتقي البرتقالي في الخامسة من مساء 
اليوم الميناء اليمني في ثاني مبارياته في دور 

المجموعات.

الدحيل يقصي الريان ويبلغ ربع نهائي األبطال
بــلــغ الـــدحـــيـــل الـــقـــطـــري الــــــدور ربــع 
الــنــهــائــي مــن دوي أبــطــال آســيــا لكرة 
الــقــدم، عقب فــوزه األحــد على مواطنه 
الـــريـــان بــركــالت الــتــرجــيــح )7-6( بعد 
التعادل صفر-صفر في الوقت األصلي 
و1-1 فــــي اإلضـــــافـــــي مــن 
المواجهة المحلية التي 
جــمــعــت الــفــريــقــيــن على 
اســــــتــــــاد الــــثــــمــــامــــة فــي 
الـــــــــدور ثـــمـــن الـــنـــهـــائـــي 
ــن الـــبـــطـــولـــة الـــقـــاريـــة  ــ مـ
التي تستضيف الدوحة 
أدوارها اإلقصائية حتى 

الدور نصف النهائي.
وبــــــلــــــغــــــت الـــــــمـــــــبـــــــاراة 
ـــواط  ــ قـــمـــة اإلثــــــــارة فــــي األشـ

اإلضــافــيــة، فــبــعــد الــتــعــادل فــي الــوقــت 
ــداف، ســجــل الــدحــيــل  ــ األصــلــي دون أهـ
ــــدف الـــتـــقـــدم عـــبـــر الـــمـــهـــاجـــم مــحــمــد  هـ
مونتاري في الشوط اإلضافي الثاني 
ــدل النتيجة  )107(، بــيــد أن الـــريـــان عـ
في الوقت بدل الضائع عبر الفرنسي 
ســتــيــفــيــن نــــزوزنــــي )120+3( لــيــلــجــأ 
الــفــريــقــان إلـــى ركــــالت الــتــرجــيــح الــتــي 
ابــتــســمــت لــلــدحــيــل، لــيــســجــل ظــهــوره 
ــع الـــنـــهـــائـــي مــن  ــ الــــرابــــع فــــي الـــــــدور ربـ

البطولة القارية.
ــة الـــتـــي  ـــرعــ ــقـ ـــل الــ ــيـ ــدحــ ــر الــ ــظـ ــتـ ــنـ ويـ
ــاء لــمــعــرفــة  ــثــــالثــ ســتــســحــب الــــيــــوم الــ
منافسه في الــدور ربــع النهائي الذي 

يقام يوم 23 الجاري.
)أ ف ب(

يعقوب حقق فضية فردي الناشئين في التنس
اختتمت أمس األول بطولة الكويت 
الدولية لتنس الناشئين والناشئات 
»J30 ALZAHRA«، التي أقيمت على 
مـــالعـــب االتــــحــــاد الـــكـــويـــتـــي لــلــتــنــس 
بمجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي، 
بــرعــايــة وحــضــور رئــيــس االتــحــاديــن 
الكويتي والعربي للعبة الشيخ أحمد 
الجابر، وبمشاركة 35 العبة من 19 

 من 20 دولة.
ً
دولة، و42 العبا

كما حضر المباراة النهائية أمين 
السر العام لالتحاد الكويتي للتنس 

فالح العتيبي.
واســتــطــاع نــجــم منتخب الــكــويــت 
الــوطــنــي للتنس يــعــقــوب يــوســف أن 
يــحــقــق الـــمـــركـــز الـــثـــانـــي والــمــيــدالــيــة 
الــفــضــيــة لــلــفــردي، بــعــد خــســارتــه في 
الــمــبــاراة النهائية أمـــام حــامــل اللقب 
ــمـــو بـــيـــزيـــجـــونـــي،  ــيـ اإليــــطــــالــــي مـــاسـ

بنتيجة مجموعتين مقابل واحدة.

وفـــي مــســابــقــة زوجــــي الــنــاشــئــيــن، 
ــاز الــثــنــائــي الــمــكــون مـــن الــالعــبــيــن  فــ
الــــســــويــــدي مـــاكـــســـويـــل لــيــنــدســتــيــد 
وزميله اإليطالي ماسيمو بيزيجوني 
بالمركز األول، وحقق المركز الثاني 
الثنائي المكون من الالعبين اللبناني 
أنطوني مكرزل وزميله الهندي أريان 

ناندا.
وفي مسابقة فردي الناشئات، فازت 
بــالــمــركــز األول الــالعــبــة السويسرية 
فرانشيسكا ساروللي، وفازت بالمركز 
الــثــانــي الــالعــبــة األلــمــانــيــة مــاريــيــلــال 

جيلبكي. 
ــي الــنــاشــئــات،  وفـــي مــســابــقــة زوجــ
فاز بالمركز األول الثنائي المكون من 
الالعبتين السويسرية فرانشيسكا 
ســـارولـــلـــي وزمــيــلــتــهــا إنـــجـــا زيــجــي، 
وفاز بالمركز الثاني الثنائي المكون 
ــا خليل  مـــن الــالعــبــتــيــن األمــيــركــيــة آفـ

وزمــيــلــتــهــا مـــن التــفــيــا ألــيــكــســانــدرا 
روزكالني.

ومع تتويج الالعبين الفائزين في 
م الــشــيــخ أحــمــد الجابر  الــبــطــولــة، كـــرَّ
نجم منتخب الكويت الوطني للتنس 

 لـــه عــلــى ما 
ً
يــعــقــوب مــحــمــد، تـــقـــديـــرا

بذله من جهد، وما قدمه في البطولة 
 لــه على 

ً
مــن أداء مــتــمــيــز، وتــشــجــيــعــا

مواصلة رفع مستواه لتحقيق المزيد 
من اإلنجازات له وللتنس الكويتي.

الجابر يتوج بطل الكويت بحضور العتيبي

 3 مباريات مهمة في »ممتاز اليد«
● محمد عبدالعزيز

تــنــطــلــق الـــيـــوم الـــجـــولـــة الــخــامــســة 
عشرة مــن الـــدوري الممتاز لكرة اليد 
بإقامة 3 مباريات على صالة االتحاد 
بمجمع الشيخ سعد العبدالله، حيث 
 
ً
يلتقي فــي الــرابــعــة والــنــصــف عــصــرا

برقان مع الصليبيخات وفي السادسة 
والربع مساء القادسية مع العربي وفي 

الثامنة مساء الكويت مع السالمية.
وســــتــــتــــوقــــف الــــمــــنــــافــــســــات عــقــب 
نــهــايــة الــجــولــة الــحــالــيــة ولــمــدة شهر 
لمشاركة منتخبنا الوطني للشواطئ 
ــة فـــــي بـــالـــي  ــ ــــويـ ــيـ ــ فـــــي الــــبــــطــــولــــة اآلسـ
اإلندونيسية، ومشاركة فريقي الكويت 
والــســالــمــيــة فـــي الــبــطــولــة الخليجية 
لأندية أبطال الكؤوس في البحرين 

خالل مارس المقبل.
وتخطف مباراة الديربي التقليدي 

بين القادسية المتصدر برصيد 28 
وغـــريـــمـــة الــتــقــلــيــدي الـــعـــربـــي الــثــالــث 
ولـــه 16 نقطة األنــظــار بسبب طموح 
 
ً
االصفر للمحافظة على سجله خاليا
ــيـــن الـــمـــقـــدمـــة قــبــل  مــــن الـــهـــزائـــم وتـــأمـ
توقف الدوري، وبنفس الهدف يسعى 
األخــضــر لمواصلة صحوته األخــيــرة 
وعرقلة تقدم األصــفــر لالستمرار في 

المنافسة على المراكز األولى.

الكويت والسالمية 

ــي الــــمــــبــــاراة الـــثـــانـــيـــة، يــتــطــلــع  وفــــ
الكويت الوصيف بـ26 نقطة لمواصلة 
مــــطــــاردتــــه لـــأصـــفـــر الـــمـــتـــصـــدر عــلــى 
حــســاب السالمية الــرابــع بــرصــيــد 15 
نقطة. ويعول الجهاز الفني للسماوي 
على استغالل صحوة الفريق االخيرة 
 للمركز الثالث.

ً
من اجل العودة مجددا

وتـــحـــمـــل الــــمــــبــــاراة الـــثـــالـــثـــة شــعــار 
»التعويض«، إذ يأمل برقان السادس 
بــــ 13 نــقــطــة تــعــويــض خــســارتــه أمـــام 
الفحيحيل على حساب الصليبيخات 
الــخــامــس بــــ 14 نــقــطــة والـــطـــامـــح إلــى 
العودة لسكة االنتصارات بعد خسارته 

أمام القادسية في الجولة الماضية.

مباراتان في »األولى« 

 وفي افتتاح القسم الرابع واألخير 
من دوري الــدرجــة األولـــى، تقام اليوم 
مباراتان على صالة االتحاد بالدعية 
ــعــــب الــــتــــضــــامــــن »األخـــــيـــــر  ــلــ حــــيــــث يــ
بــنــقــطــتــيــن« مـــع الــجــهــراء »الـــرابـــع بــــ 5 
نقاط« ويلتقي الشباب »الثالث بـ 12 
نـــقـــاط« مـــع خــيــطــان »الــمــتــصــدر بــــ 22 

نقطة« .

موعد المباراةموعد المباراة
6:10 م

استاد علي صباح السالم

حازم ماهر

ثالثية الفحيحيل تؤزم 
موقف التضامن في البقاء

الجولة الجولة 1515 للدوري الممتاز تختتم بلقاء النصر والجهراء للدوري الممتاز تختتم بلقاء النصر والجهراء

خسر التضامن بثالثة أهداف 
دون رد أمام الفحيحيل، ضمن 

منافسات الجولة 15 للدوري 
الممتاز التي تختتم اليوم بلقاء 

النصر والجهراء.

صراع على الكرة في مباراة التضامن 
والفحيحيل )تصوير جورج رجي(

اخر تدريب محلي للناشين

أحمد مرتضى منصورجانب من المباراة
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ليفربول لتأكيد الصحوة والثأر من الريال بـ »دوري األبطال«
يحل ريال مدريد اإلسباني ضيفا على ليفربول 

اإلنكليزي، اليوم، في ذهاب ثمن نهائي مسابقة 
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ُيمني ليفربول الوصيف النفس بتأكيد صحوته 
في مهمته الثأرية من ضيفه ريال مدريد اإلسباني 
حامل اللقب، عندما يستضيفه اليوم في ذهاب 
ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في 
كــرة الــقــدم، فيما يطمح نابولي اإليطالي 
إلى مواصلة مشواره الرائع في المسابقة، 
عـــنـــدمـــا يـــحـــل ضـــيـــفـــا عـــلـــى ايـــنـــتـــراخـــت 

فرانكفورت األلماني.
واســتــعــاد ليفربول تــوازنــه هــذا األســبــوع 
بفوزين ثمينين على حساب جاره إيفرتون ومضيفه 
نيوكاسل بنتيجة واحدة )2 - صفر(، منعشا آماله 
 في المنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة 

ً
مجددا

للمسابقة القارية العريقة الموسم المقبل.
وإذا كــان من السابق لــأوان القول إن كلوب قد 
وجد حال للمشاكل التي يعانيها ليفربول منذ بداية 
الموسم، فــإن فريقه يستضيف ريــال مدريد بروح 

معنوية لم تعد في الحضيض.
وسيركز كلوب على ذلك كأساس لبدء محاولته 
فــي قــيــادة فريقه إلــى الــفــوز بلقب المسابقة للمرة 

الثانية تحت إشرافه.
وكان ليفربول، الفائز باللقب 6 مــرات، سيحقق 
المزيد من التتويجات في المسابقة القارية األم في 

عهد كلوب لو لم يكن ريال مدريد في طريقه.

وتغلب العمالق اإلسباني على ليفربول في نهائي 
2018، وأقصاه في ربع نهائي 2021، وتغلب عليه 

في نهائي الموسم الماضي 1 - صفر.
ولــم يتغلب ليفربول على ريـــال مــدريــد منذ ثمن 
نهائي عام 2009 حين فاز عليه ذهابا وإيابا )1 - صفر 

في مدريد و4 - صفر في أنفيلد(.
وكانت خسارة العام الماضي مؤلمة بشكل خاص 
»ريــدز« للرباعية التاريخية،  في نهاية مــطــاردة الـــ
فاكتفى فــي نهاية الــمــطــاف بلقبي كـــأس االتــحــاد 
اإلنــكــلــيــزي وكـــأس الــرابــطــة، مــا تسبب فــي معاناة 

العبيه ذهنيا وبدنيا هذا الموسم.
ودفع ليفربول ثمن ذلك غاليا في الموسم الحالي 
 
ً
بفقدانه لقبي الكأسين المحليين، وابتعاده كثيرا

عـــن الــمــنــافــســة عــلــى لــقــب الــــــدوري، وبــالــتــالــي فــإن 
اإلطاحة بالنادي الملكي ستكون بمنزلة تضميد 
للجراح، ونهضة نحو المباراة النهائية المقررة في 
اسطنبول، مسرح الفوز التاريخي للنادي على ميالن 

اإليطالي في نهائي 2005.

استفاقة دفاعيةاستفاقة دفاعية

بعد موسم شابته مشاكل دفاعية، يعول كلوب على 
نجاح فريقه في الحفاظ على نظافة شباكه في مباراتيه 
األخيرتين، وهو إنجاز لم ينجح في تحقيقه في الدوري 

منذ أكتوبر الماضي.
وعلق كلوب قائال »ضخم، بنسبة 100%. إنه يشرح 
بعض الشيء المشكالت التي واجهناها في المباريات 

التي لم نتمكن من التحكم فيها بشكل أفضل«.
وأضــــاف »مـــن الــمــؤســف أن كـــرة الــقــدم ليست مثل 
الـــدراجـــات، دائــًمــا على نفس المستوى تــمــاًمــا. إنها 
مختلفة. الطريقة الوحيدة التي يمكنك مــن خاللها 

العودة إلى المسار الصحيح هي الفوز«.
وتابع »لقد فعلناها اآلن مرتين على التوالي وهذا 

شعور ال يصدق على اإلطالق«.
وبــعــد سلسلة ســيــئــة شــهــدت هــزائــم مــحــرجــة في 
برنتفورد وبــرايــتــون )مــرتــيــن( وولفرهامبتون، عاد 
 مــن عــودة 

ً
ليفربول إلــى المسار الصحيح، مستفيدا

مهاجميه البرتغالي ديوغو جوتا والبرازيلي فيرمينيو 
إلى المالعب بعد غياب فترة طويلة بسبب اإلصابة، 

بانتظار تعافي الجناح الكولومبي لويس دياس.

الريال بأفضل حالالريال بأفضل حال

من جهته، يدخل النادي الملكي مباراة اليوم وفي 
جعبته أربعة انتصارات متتالية ومنتشيا بتتويجه 

بطال لمونديال األندية في المغرب.

وتكتسي المسابقة القارية العريقة أهمية كبيرة 
بالنسبة للنادي الملكي، وقد تكون المنقذ الوحيد 
لموسمه، حيث يتخلف بــفــارق ثماني نــقــاط عن 
برشلونة فــي الليغا، وينتظره كالسيكو )ذهــابــا 
وإيابا( مع األخير في نصف نهائي مسابقة كأس 

الملك المحلية.
ويعتبر لقاء ليفربول بــاكــورة سبع مواجهات 
ــى حــــد كــبــيــر مــصــيــر رجــــال  ــ مــتــتــالــيــة ســـتـــحـــدد الـ
أنشيلوتي. يستقبلون أتلتيكو مدريد السبت المقبل 

فــي الــلــيــغــا، ثــم بــرشــلــونــة فــي الــثــانــي مــن الشهر 
المقبل في ذهــاب مسابقة الكأس المحلية. 

يواجهون بعدها المصيف ريال بيتيس 
والـــضـــيـــف إســـبـــانـــيـــول فـــي الــــــــدوري، ثم 
الضيف ليفربول في إياب دوري األبطال 
ويخوضون إياب كالسيكو الدوري أمام 

برشلونة ثم إياب الكأس أمام األخير.

 نابولي يواجه أينتراخت  نابولي يواجه أينتراخت 

وتنتظر نابولي رحلة محفوفة بالمخاطر إلى 
المانيا لمواجهة أينتراخت فرانكفورت بطل الدوري 

األوروبي )يوروبا ليغ( الموسم الماضي.
ويقدم الفريق الجنوبي موسما رائعا محليا، 
ــا  ــاريــ ــــي الــــــصــــــدارة وقــ ــيـــث يــبــتــعــد 15 نـــقـــطـــة فـ حـ
ببلوغه ثمن النهائي بخمسة انتصارات في دور 
المجموعات الــذي أنهاه أمــام ليفربول الوصيف، 

وبالتالي يسعى إلى مواصلة نجاحاته.
ويعول نابولي على قوته الهجومية الضاربة 
)20 هدفا في المسابقة( بقيادة النيجيري فيكتور 
أوسيمهن هداف الكالتشيو )18 هدفا( والجورجي 
خــفــيــتــشــا كــفــاراتــســخــيــلــيــا، لـــــرد ديـــــن قـــديـــم إلـــى 
فرانكفورت الذي أطاح بالفريق الجنوبي من الدور 
الــثــالــث لمسابقة كـــأس االتــحــاد االوروبـــــي موسم 
1994-1995 بــالــفــوز عليه ذهــابــا وايــابــا بنتيجة 

واحدة )1 - صفر(.
لكن المهمة لن تكون سهلة أمام فرانكفورت الذي 
يبلي الــبــالء الحسن فــي مواجهة الكبار، والدليل 
إقصاؤه لبرشلونة اإلسباني من ربع نهائي مسابقة 
يوروبا ليغ الموسم الماضي في طريقه إلى اللقب.

فالفيردي نجم ريال مدريد
 جاكبو نجم ليفربول

فــــاز رومـــــا عـــلـــى ضــيــفــه هــيــالس 
فيرونا بهدف نظيف، أمــس األول، 
ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة الـــــ23 من 
ــي، عــــلــــى مــلــعــب  ــ ــالـ ــ ــطـ ــ الــــــــــدوري اإليـ
األوليمبيكو، وجــاء هــدف المباراة 
الـــوحـــيـــد عــــن طــــريــــق الــــالعــــب أوال 
ســولــبــاكــيــن فـــي الـــرمـــق األخـــيـــر من 

شوط المباراة األول.
وبهذا الفوز يعود فريق »الذئاب« 
إلى سكة االنتصارات عقب التعادل 
فــي الــجــولــة الــمــاضــيــة مــع ليتشي، 
ورفع روما رصيده إلى 44 نقطة في 
المركز الثالث، بينما تجمد رصيد 
هــيــالس فــيــرونــا عــنــد 17 نقطة في 

المركز الثامن عشر.
وفي مباراة أخرى فاز يوفنتوس 
ــا بــهــدفــيــن  ــزيـ ــيـ ــبـ عـــلـــى مـــضـــيـــفـــه سـ
نظيفين، على ملعب ألبيرتو بيكو، 
وجــاء هــدفــا »الــســيــدة الــعــجــوز« عن 

طـــريـــق مـــويـــس كــيــن )32( وآنــخــيــل 
دي ماريا )66(، وهذا هو االنتصار 
الــثــالــث لــيــوفــنــتــوس عــلــى الــتــوالــي، 
وارتـــفـــع رصـــيـــده بــمــوجــبــه إلـــى 32 
نقطة صعد بها إلى المركز السابع.
وبالنسبة إلى سبيزيا، هذه هي 
الخسارة الرابعة له في آخر خمس 
ت عقب الــتــعــادل في  جــوالت، وجــاء
الجولة الماضية مع إمبولي، وبهذه 
الـــهـــزيـــمـــة تـــجـــمـــد رصـــيـــد أصـــحـــاب 
األرض عــنــد 19 نــقــطــة فـــي الــمــركــز 

السابع عشر.

دي خيا يعادل رقم شمايكل القياسي
بخروجه بشباك نظيفة ضد ليستر 
سيتي فــي بطولة الــــدوري اإلنكليزي 
الممتاز لــكــرة الــقــدم، نجح اإلسباني 
ديفيد دي خــيــا، حـــارس مــرمــى فريق 
مانشستر يونايتد، في الوصول لرقم 
قــيــاســي جــديــد مــع الــفــريــق الملقب بـ 

»الشياطين الحمر«. 
وحــقــق مــانــشــســتــر يــونــايــتــد فـــوزا 
ثمينا ومستحقا 3 -  صفر على ضيفه 
ليستر سيتي، األحد، في المرحلة الـ24 
لــلــدوري اإلنكليزي على ملعب )أولــد 

ترافورد(. 
وتــــســــاوى دي خـــيـــا مــــع الـــحـــارس 
الــدنــمــاركــي بيتر شمايكل، أســطــورة 
مانشستر يونايتد، في الوصول إلى 
180 مباراة بشباك نظيفة، حيث خاض 
حارس المرمى اإلسباني 521 مباراة 
مــع الــنــادي منذ وصــولــه مــن أتلتيكو 
مدريد في يونيو 2011، وفقا للموقع 
اإللكتروني الرسمي للنادي اإلنكليزي. سولباكين نجم روما يحتفل بهدفهديفيد دي خيا

فريق يانيس يهزم ليبرون 
في »كل النجوم«

قــاد جايسون تايتوم فريق يانيس أنتيتوكونمبو إلــى الــفــوز على 
فريق ليبرون جيمس 184-175، األحد، في مدينة يوتا بوالية سولت اليك 
 الرقم القياسي في عدد النقاط في 

ً
سيتي، بتسجيله 55 نقطة، محطما

 نجوم دوري كرة السلة 
ً
مباراة كل النجوم التقليدية التي تجمع سنويا

األميركي للمحترفين.
ومحا نجم بوسطن سلتيكس، الذي اختير أفضل العب في المباراة، 
الرقم القياسي السابق ألنتوني ديفيس )52 نقطة، في عام 2017(، كما حطم 
الرقم القياسي في عدد النقاط في ربع واحد، بتسجيله 27 نقطة في الثالث.

 في صفوف فريق »يانيس« نجم بورتالند ترايل باليزرز 
ً
وتألق أيضا

داميان ليالرد، الفائز بمسابقة الرميات الثالثية السبت، بتسجيله 26 
نقطة، بينها ثماني ثالثيات، آخرها ثالثية الفوز، لكن أبرزها ثالثية بعيدة 

.
ً
رائعة من نحو 15 مترا

وكـــان زميلهما فــي صفوف فريق يانيس نجم كليفالند كافالييز، 
دونوفان ميتشل، ثاني أفضل مسجل في المباراة برصيد 40 نقطة مع 
10 متابعات، وساهم بالتالي في إلحاق الخسارة األولى بفريق ليبرون 
بالنظام الجديد لمباراة كل النجوم المعتمد منذ عام 2018، حيث يختار 

القائدان العبيهم من قائمة كل النجوم.

جايسون تايتوم يسجل 
سلة استعراضية

فريتز يحرز لقب ديلراي بيتش
تــــوج األمـــيـــركـــي تــايــلــور 
فـــريـــتـــز الـــمـــصـــنـــف ســابــعــا 
عالميا بطال لدورة ديلراي 
بيتش األمــيــركــيــة الــدولــيــة 
ــــي  ــــربـ بــــــــفــــــــوزه عـــــلـــــى الـــــصـ
ميومير كيتشمانوفيتش 
الثالث والثالثين 6 - صفر 
فـــي  2 األحـــــــــــد  -6 7 و -5 و

المباراة النهائية.
وهــــــو الـــلـــقـــب الـــخـــامـــس 
ــتــــز )25 عــــــامــــــا( فــي  ــفــــريــ لــ
10 مـــــــبـــــــاريـــــــات نــــهــــائــــيــــة 
فــــي مــســيــرتــه االحـــتـــرافـــيـــة 
فضمن االرتقاء الى المركز 
الـــخـــامـــس فــــي الــتــصــنــيــف 

ــالـــمـــي الـــــــذي ســيــصــدر  الـــعـ
االثنين المقبل.

وكان آخر العب أميركي 
احـــتـــل مــــركــــزا مــتــقــدمــا فــي 
ــمـــي هــو  ــالـ ــعـ الـــتـــصـــنـــيـــف الـ
أنـــــدي روديــــــك الـــــذي احــتــل 

الصدارة في عام 2003.
ويستعد فريتز بأفضل 
طريقة للدفاع عن لقبه في 
دورة إنديان ويلز لماسترز 
ــــف نــقــطــة الـــمـــقـــررة فــي  األلــ
أوائل مارس المقبل والتي 
توج بلقبها العام الماضي 
ــانــــي  ــبــ ــاب اإلســ ــ ــــسـ ــلــــى حـ عــ

رافايل نادال.

ألكاراس بطل دورة بوينس أيرس
ــي الـــــشـــــاب  ــ ــ ــانـ ــ ــ ــبـ ــ ــ تــــــــــوج اإلسـ
ــاراس، المصنف  ــكــ كـــارلـــوس ألــ
، بـــلـــقـــب دورة 

ً
ــا ــيــ  عــــالــــمــ

ً
ــا ــيــ ــانــ ثــ

بــويــنــس أيـــرس لــكــرة المضرب 
فـــــي أول مــــشــــاركــــة لـــــه مــــنــــذ 4 
أشــهــر، بــفــوزه على البريطاني 
كاميرون نوري 6-3 و7-5 األحد 

في المباراة النهائية.
 
ً
ــا ــ ــامـ ــ ورفـــــــــــع ابـــــــــن الــــــــــ 19 عـ
 
ً
 سابقا

ً
والمصنف أّول عالميا

رصيده الى سبعة ألقاب، بينها 
لقب بطولة الــواليــات المتحدة 
المفتوحة العام الماضي، بعدما 
أنــهــى مــواجــهــتــه مــع نــــوري في 

ساعة و33 دقيقة.
وكــــــــــان ألــــــــكــــــــاراس يـــخـــوض 
مـــشـــاركـــتـــه األولــــــــى فــــي إحــــدى 

دورات رابطة »أيه تي بي« منذ 
غيابه عن المالعب في منتصف 
نوفمبر الماضي، عندما اضطر 
لــــالنــــســــحــــاب خــــــــالل مــــبــــاراتــــه 
فـــي ربــــع نــهــائــي دورة بــاريــس 
للماسترز، جراء تعرضه لتمزق 
فـــي عـــضـــالت بــطــنــه أبـــعـــده عن 
المنافسات بما فيها البطولة 
ــي نـــهـــايـــة الـــعـــام  ــ ــة فـ ــيـ ــامـ ــتـ الـــخـ
الماضي وأستراليا المفتوحة 

مطلع الحالي.
وتسبب هذا الغياب، السيما 
عن بطولة أستراليا المفتوحة، 
ــــي الــــشــــاب  ــانـ ــ ــبـ ــ ــارة اإلسـ ــســ ــخــ بــ
لــــصــــدارة الــتــصــنــيــف الــعــالــمــي 
لـــــصـــــالـــــح الــــــصــــــربــــــي نـــــوفـــــاك 
ديوكوفيتش الذي حقق اللقب. كارلوس ألكاراس

برشلونة يواصل انتصاراته وأتلتيكو يتخطى بلباو
واصل برشلونة مسلسل انتصاراته 
التي بلغت سبعة تواليا، بفوزه على 
ضــيــفــه قــــادش 2 - صــفــر، أمــــس األول 
األحد، في المرحلة الثانية والعشرين 

مــن الـــدوري اإلســبــانــي لــكــرة الــقــدم، ما 
سمح له باالبتعاد مجددا في الصدارة 
بفارق 8 نقاط عن غريمه ريال مدريد 

حامل اللقب.

ودخــــل الـــنـــادي الــكــتــالــونــي الــلــقــاء 
على خلفية تعادل مخيب على أرضه 
مع مانشستر يونايتد اإلنكليزي 2-2 
الخميس، في ذهاب الملحق الفاصل 
المؤهل لثمن نهائي مسابقة »يوروبا 
ليغ«، لكن ذلك لم يؤثر على معنويات 
رجـــال الـــمـــدرب تــشــافــي فــي مواجهة 
فــريــق شــكــل لــه عــقــدة الـــى حــد مــا في 
األعـــوام القليلة الماضية، إذ لــم يفز 
عليه سوى مرة في آخر 5 مواجهات 
في سلسلة تضمنت سقوطه مرتين.

وضـــغـــط بـــرشـــلـــونـــة مـــنـــذ الـــبـــدايـــة 
ــي أكـــثـــر مــن  وهــــــدد مـــرمـــى ضــيــفــه فــ
مناسبة، لكنه من دون فعالية حتى 
الـــدقـــيـــقـــة 43 حـــيـــن تـــالعـــب تـــوريـــس 
بــالــمــدافــعــيــن عــلــى الــجــهــة الــيــمــنــى، 
قــبــل أن يــلــعــب كـــرة عــرضــيــة حولها 
لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي بــــرأســــه لـــتـــجـــد فــي 
ــارس األرجـــنـــتـــيـــنـــي  ــ ــ ــحـ ــ ــ طــــريــــقــــهــــا الـ
خيريمياس ليديسما، لكنها سقطت 

أمــام سيرجي روبــرتــو الــذي تابعها 
في الشباك.

وسرعان ما أضــاف ليفاندوفسكي 
الــهــدف الثاني بتسديدة مــن مشارف 
المنطقة )45+1(، رافعا رصيده الى 15 

هدفا في صدارة ترتيب الهدافين.
وبــقــيــت الــنــتــيــجــة عــلــى حــالــهــا في 
الشوط الثاني رغــم الــفــرص، وأبرزها 
عـــارضـــة لــلــيــفــانــدوفــســكــي )57( الـــذي 
تــرك الحقا أرضــيــة الملعب على غــرار 
الهولندي فرنكي دي يونغ وبدري ومن 
بعدهم فاتي، وقائم لقادش بعد رأسية 

للهندوراسي أنتوني لوسانو )86(.

فوز صعب ألتلتيكو

وتحضر أتلتيكو مدريد لمواجهة 
دربي العاصمة ضد ريال حامل اللقب 
بفوز صعب على ضيفه أتلتيك بلباو 
1 - صــفــر، مــعــززا بــذلــك مــركــزه الــرابــع، 

ــدرب األرجــنــتــيــنــي  ــمــ ويــــديــــن فـــريـــق الــ
ديــيــغــو ســيــمــيــونــي بــفــوزه الـــرابـــع في 
المراحل الخمس األخيرة التي شهدت 
تعثره مرة واحدة بالتعادل مع ضيفه 
خيتافي 1-1، إلــى المهاجم الفرنسي 
أنطوان غريزمان، الذي أهداه االنتصار 
الــثــانــي عــشــر هـــذا الــمــوســم بتسجيله 
هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 73، 
مسجال هدفه السابع فــي »ليغا« هذا 
الموسم والحادي عشر في 27 مباراة 
خــاضــهــا ضــد الــنــادي الــبــاســكــي الــذي 
بات أفضل ضحاياه بجانب فالنسيا 

)11 أيضا لكن في 21 مباراة(.
ورفع أتلتيكو رصيده الى 41 نقطة 
فــي الــمــركــز الــرابــع بــفــارق 4 نــقــاط عن 
مالحقه ريال بيتيس الفائز السبت على 
بلد الوليد 2-1، بينما بــات على بعد 
نقطتين مــن ريــال سوسييداد الثالث 
الذي تعثر على أرضه السبت بالتعادل 

مع سلتا فيغو 1-1. فرحة العبي برشلونة بالهدف الثاني

روما إلى المركز الثالث

١١1:1:٠٠٠٠  مم
ريال مدريدريال مدريد x  x ليفربولليفربول

مباراتا اليوممباراتا اليوم

نابولينابولي x  x آينتراختآينتراخت
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري     

وفيات

إبراهيم نوخذه عبدالله البلوشي
، شيع، الــرجــال: حسينية البلوش، الجابرية، ق11، 

ً
85 عاما

النساء: الحسينية الحيدرية، السالمية، ق10، ت: 99165554، 
66886373 ،66850930 ،99088945

علي محمد غلوم غريب
86 عاما، شيع، الرجال: الرميثية، ق5، شارع المسجد األقصى، 
مقابل حسينية سيد محمد، النساء: الرميثية، ق5، شــارع 

شاهين الغانم، م5، ت: 66665459، 66776618
مسلم حمود راشد الهدية

86 عاما، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: فهد األحمد، 
ق1، ش116، م25، ت: 94988988، 95577393

الفي صنيهيت خريص المطيري
84 عاما، شيع، الرجال والنساء: الرقة، ق2، ش13، م644، ت: 

55565767
بدرية عبدالله مبخوت زمانان

59 عاما، شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: الجابرية، 
ق10، ش4، م3، ت: 99088588، 60013101، 50625345، 

67088607
ناصر حمد الفالح

، العزاء في المقبرة، 
ً
100 عام، يشيع اليوم الساعة 9 صباحا

ت: 96662020
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الطقس والبحرمواعيد الصالة

العظمى

الصغرى

أعلى مد

أدنى جزر

21

11
ً
01:28 ظــــــــهـــــــــــــــرا

ً
07:10 صبـــاحــــــا

07:03 مــــــســــــــــــــــاًء

حاول دخول بريطانيا بتابوتحاول دخول بريطانيا بتابوت
ألقت السلطات البريطانية 
القبض على مهاجر ألباني 
ــاول الــتــســلــل إلــى  مـــراهـــق، حــ
البالد من فرنسا، مستخدما 

حيلة »ماكرة«.
وذكـــــــــرت صـــحـــيـــفـــة ديـــلـــي 
مــيــل الــبــريــطــانــيــة، فـــي خبر 
ــيـــوز،  ــكــــاي نـ نـــقـــلـــه مــــوقــــع ســ
أمـــس، أن الــســلــطــات اعتقلت 
( فــي تابوت 

ً
الفتى )17 عــامــا

 بسيارة أثناء 
ً
كان موضوعا

تفتيشها عند نقطة عبور.
وادعـــى الــمــراهــق، الــذي لم 
يــكــشــف عــن هــويــتــه ألســبــاب 
قانونية، أنه دفع 9000 جنيه 

ــنـــي مــــقــــابــــل ســـفـــره  ــيـ ــرلـ ــتـ إسـ
ــى بــريــطــانــيــا فــــي ســـيـــارة  ــ إلـ

مرسيدس.
وأمام المحكمة قال الفتى: 
»دخــلــت الــتــابــوت فــي محطة 
ــلــــطــــرق الـــســـريـــعـــة،  ــة لــ ــ ــــدمـ خـ
شــمــال فــرنــســا. كـــان عــلــّي أن 
ــل لـــمـــدة ســاعــة  ــالـــداخـ أظــــل بـ
ــــل، لــيــتــجــاوز نقطة  عــلــى األقـ
التفتيش الخاصة بالشرطة«.

مـــن جــانــبــه، ادعــــى ســائــق 
السيارة، الروماني لوسيان 
ريــزي، أنه ال يعرف أي شيء 
عــن وجــود مسافر على متن 

المركبة التي كان يقودها.

غياب الرقابة يسهل سرقة حقائب 
المسافرين القادمة للكويت

الشكاوى والتوزيع: 
شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

تلفون: 1828111 - داخلي:739 - فاكس: 22252540

اإلعالنات: 
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تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
الصالحية - شارع فهد السالم - مبنى أسامة

تلفون: 22257036 / 22257037 - فاكس: 22257035 - ص. ب: 29846 صفاة 13159 الكويت
خدمة العمالء: تلفون: 1828111 - فاكس: 22252540

 www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

حسن العيسىال يوجد جراح

حــديــث الــســاعــة الــيــوم، وســيــكــون كــل يـــوم، ســـواء كان 
ــذا الـــيـــوم هـــو األمــــس أو الـــغـــد، هـــو الــفــســاد الــــذي »مــا  هـ
تشيله البعارين« حين تمثل في صورة من آالف صور 
التسيب، هي التعيينات في جهاز الموانئ، كما أثارته 
جريدة »القبس«، وبالتحديد موضوع استغالل السلطة 
لتنفيع األقــارب والمحاسيب، بعد أن أعملت الواسطة 
لتشغيلهم فــي ذلــك الجهاز، وكــأن هــذا أمــر جديد على 
اإلدارة السياسية في الخيمة الكويتية. لم يسأل أحد 
 في مثل جهاز 

ً
لماذا تم تقرير االمتيازات المادية، بداية

 
ً
 ماديا

ً
الموانئ، وكيف تم إقرارها بداية، أحد عشر امتيازا

ليس ألكثرها أي مبرر تجعل دخول العمل في »الموانئ« 
كدخول لجنة الثراء في الوظيفة العامة! ال ينقص تلك 
االمتيازات غير اعتبار دخول حمام لقضاء الحاجة من 

صنف االمتيازات التي يتعين تقريرها.
التهم التي وجهت إلــى وزيــر أو نائب أو أي صاحب 
نفوٍذ ما، بالتعيين والنقل إلى هذا الجهاز ال معنى لها، 
فهي تعتبر فــي أعـــراف ثقافة التسيب والمحسوبيات 
المتأصلة في الدولة مسألة عادية، ولن تكون غير زوبعة 
في فنجان »تويتر«، سرعان ما سيتم تجاوزها بسرعة، 
نسى فيما بعد. 

ُ
لندخل زوبعة أخرى في ذلك الوعاء وت

أما اإلصالح الجذري لبتر مثل تلك االمتيازات وإعادة 
النظر في كوادر مالية مرهقة أو التفكير بجدية إليجاد 
فرص عمل لمئات آالف القادمين إلى سوق العمل خالل 
السنوات األربع القادمة مع سيادة قانون تناقص مردود 

غلة النفط، فليس له مكان عند فكر السلطة. 
ُيشخص جاسم السعدون المسألة بأنه إذا واصلنا 
استنساخ جينات المحاصصة في تشكيل الحكومات 
فال مجال لإلصالح، وأن الوضع بحاجة إلى قرار جراحي 

.
ً
سيكون مؤلما

ــرار جـــراحـــي، لكن  صــحــيــح أن الـــدولـــة بــحــاجــة إلـــى قــ
المعضلة هنا أنه ال يوجد جراح يقوم بالعملية، ليس 
لدينا غير مضمدين يرقعون لسرطان البالدة بمسكنات 
 حتى النهاية التي سيفجع بها 

ً
وقتية، ويبقى الداء قائما

أبناؤنا وبناتنا.

 كثيرة على تجاهل تطبيق قوانين 
ً
ألن الحكومة اعتادت أحيانا

!
ً
الخدمة المدنية، فإن وزير األوقاف واجه مشكلة مؤخرا

لديه اعتصامات واحتجاجات ومناشدات من موظفات الوزارة، 
، ألن الــــوزارة حــاولــت االلــتــزام بقوانين 

ً
وبعض موظفيها أيــضــا

الخدمة المدنية في تحديد ساعات الدوام للموظفات!
تصوروا أن دوام الكثير من الموظفات في األوقاف ال يتجاوز 
الثالث ساعات، وذلك يشمل راتب كامل الدوام، وكذلك االمتيازات 

األخرى!
 النواب، يجب أن ينظروا 

ً
، وخصوصا

ً
حتى المتعاطفون عموما

، وهي المساواة والعدالة، وبمجرد 
ً
للموضوع من ناحية مهمة جدا

، فإن بقية الموظفين 
ً
تشجيع ذلك السلوك في وزارة األوقاف رسميا

في الوزارات والمؤسسات الحكومية األخرى سيطالبون بتقليص 
دوامهم إلى ثالث ساعات فقط.

 يعتبر األقــل من بين جميع 
ً
إنتاج الموظف الكويتي عموما

دول العالم، ومع ذلك هناك من يطالب بتقليص ساعات الدوام!
، فليجلس في البيت، ويستلم 

ً
 كامال

ً
من ال يريد أن يداوم دواما

 ويتفرغ ألية أعمال أخرى، بما في ذلك الواجبات 
ً
 تقاعديا

ً
راتبا

األسرية...
ديوان الخدمة المدنية حدد ساعات الدوام، واعتصام موظفات 
 للقانون من جميع النواحي، والمطلوب 

ً
األوقاف يعتبر تجاوزا

ــدم تحقيق  تــطــبــيــق الـــقـــانـــون، وإنـــهـــاء هـــذا اإلشـــكـــال بــعــدالــة وعــ
مطالبهن، فااللتزام بالدوام واجب شرعي وقانوني.

د. ناجي سعود الزيدسر الصراع على التعيين في األوقاف

الله بالنور

عز... وحفر!
فــي فبراير الــمــاضــي، اخــتــارت وزارة اإلعـــالم شعار »جنة 
لنا كلنا« بتصميم مخجل احــتــفــااًل بالعيد الــوطــنــي، وفي 
هــذا الــعــام جـــاءت الــــوزارة بشعار »عــز وفــخــر«، وهــي مقولة 
مــســتــمــدة مــن أوبـــريـــت وطــنــي مــطــلــع الــثــمــانــيــنــيــات لــأديــب 
 .

ً
 وتطلعا

ً
عبدالله العتيبي عندما كانت الكويت أكثر شبابا

ُيحسب للتصميم الجديد استيفاؤه لمعايير فنية ومهنية 
بمعزل عــن تــفــاوت األذواق فــي تقبله، إال أن الخلل مستمر 
في المضمون ال في الشكل. َمن يخبر القائمين على اإلعالم 
بــأن زرع الـــوالء واالنــتــمــاء الوطني ال يــأتــي بــطــرح شــعــارات 
جوفاء ال تمت للواقع بصلة؟ َمن يشاهد تلفزيوننا الرسمي 
ينتابه األسى لما وصل إليه من ابتعاد عن الواقع واقترابه 
 للمصداقية واحترام 

ً
من الفكر »القوبلزي« الذي ال يقيم وزنا

عقول الجماهير.
 نطمح للعز والفخر، ولكن عن أي عز وفخر نتحدث ونحن 
آخذون بالتراجع في كل شيء عدا شعارات المجد المضخمة 
والمفخمة التي يغدق علينا بها إعالمنا بتقاريره وأغنياته 
وأوبريتاته؟ أي عز وفخر بواقعنا المرير الــذي أصبح فيه 
الغش سيد الموقف في التعليم والعمل؟ أي عز وفخر ونحن 
نعيش عام »الحفر« بشوارعنا التي أضحت »دّبايات راجمة« 
بمجرد ارتوائها ببضع قطرات مطر في حين يزهو اآلخرون 
بمطاراتهم وقــطــاراتــهــم؟ أي عــز وفــخــر وحكوماتنا عاجزة 
عن إكمال سنة كاملة من غير حل أو استقالة منذ عام 2017 
وتبشرنا بازدهار مستدام؟ أي عز وفخر ومسؤولنا الكبير 
ال يعرف الفرق بين خطة التنمية السعودية 2030 والكويتية 
2035 بافتراض تصديقنا لــوجــودهــا؟ أي عــز وفخر ونحن 
سنعيش اثــنــتــي عــشــرة ســنــة إضــافــيــة إلـــى الــعــام الــمــوعــود 

ا نطارد خيط دخان!
ّ
لنكتشف بعد رحيل العمر أننا كن

 وال يعني إخفاق سلطتنا التنفيذية وفشلها الذريع بأي 
شكل من األشكال انحيازنا إلى أختها التشريعية التي اختارت 
اللهو في فراغ المنزل وانشغال أختها بحفالت الشاي والعرس 
الديموقراطي ومــؤتــمــرات اللغو، لتحذو حــذو شقيقتها في 
تــبــديــد الـــثـــروات والـــقـــدرات والـــوقـــت، مــع االنــشــغــال بالتمثيل 
المسرحي بــداًل من التمثيل النيابي، والتسابق على تعيين 
األقرباء واألصدقاء في المناصب قبل زوالها، والتنافس في 
تقديم اقتراحات شعبوية تثير سخرية العالم تجاهنا. مجلس 
ال يأبه بتقهقرنا وال بأوهام التنمية وال بحال التعليم المخجل 
وال بجرائم القتل المتكررة والمتصاعدة وال بوضع اقتصادنا 
المتصدع، وال بشوارعنا المهترئة على أنغام العوادم البشعة، 
 مجموعة من النواب ليبشرونا بانتهائهم من 

ً
ليأتينا أخيرا

إعداد قانون تجريم السحر! كيف نحل مشاكلنا إذن بغيره؟

فيصل خاجة
faisalkhajah@gmail.com

ــا وأنـــــــــت... والـــلـــيـــل« جــعــلــت  ــ ديـــــــوان »أنــ
الـــشـــاعـــرة ســعــاد الــصــبــاح ُكــــل حــــرف فيه 
ــــي   بــعــشــقــهــا األزلـ

ً
ــا ــيــــامــ  وُهــ

ً
ــا ــبــ يــنــبــض ُحــ

للرجل الــذي شاركها الحياة، بل إنــه كان 
هـــو الــحــيــاة بــالــنــســبــة لــهــا - فــهــو زوجــهــا 
ناجيه في 

ُ
)الشيخ عبدالله مبارك(، وهي ت

كــل أبــيــات هــذا الــديــوان بنبضات شعرية 
مفعمة بــصــدق مــشــاعــرهــا نــحــو فــارســهــا 

الراحل - رحمه الله.
***

- أحبك
ال أستأذنك وال أطلب من سلطٍة تأشيرة 

دخوٍل إليك
فأنت البالد التي ُولدُت فيها

أريد أن أقيم فيها
 سياسية إلى صدرك؟

ً
فهل تقبلني الجئة

***
- يا سيدي أصبحُت أستحي منك 

إذا قلُت أحبك

ً
فهذا تعبيٌر صغيٌر جدا

على رجٍل احتل مساحة الكون
واحتلني 

***
- عندما أحببتك 

تكهرب العالم
 للطاقة

ً
فهل تعرف مصدرا

أكبر من حناني؟
***

- التصق بي أكثر
فالعالم غابة كراهية

وأنـــا الــوحــيــدة على هــذا الــكــوكــب التي 
حبك

ُ
ت

أريد العودة إلى مطار حنانك 
فالسفر خارج ذراعيك ُمستحيل

ُمستحيل
ُمستحيل 

***
- أنت يا من اكتشفت أنوثتي

ً
 جديدا

ً
وأعطاني اسما
ً
 جديدا

ً
وميالدا

***
* ثم تأتي على ذكرياتها مع فارسها، 

فتروي التالي:
- كان لصديق أيامي 

مجلٌس عامٌر
وأصحاٌب وناٌس فقراء

كان كالمُه 
يوزع علينا

الشمس والفيء والضياء
ُهنا المحتاج يلقى

هديتُه
وُهنا اإلنسان 

يجد اإلنسان
***

- اترك جريدتك 
واقرأني 

ً
أنا جريدتك األكثر انتشارا

ً
وأنا المرأة األكثر انكسارا

ً
والعاصفة األشد دمارا

يا سيدي اقرأ 
مستقبلك في عينيَّ 

***
* وكتبت في قصيدة سراب:

- أنا امرأة نصفها شوق
ونصفها وجدت 

ربتي بين نفسي ونفسي
ُ
غ

كم تمنيت أن الحب ما زال ُهنا
متى تتنور بحضورك عيناي

أتوحد فيك
أصالح نفسي فيك

بحر في أمواج يأسي إليك
ُ
وأ

ً
 جديدا

ً
كي أمنح ذاتي عمرا

منك إليك
***

* وخـــتـــمـــت الــــــديــــــوان بـــقـــصـــيـــدة عــيــد 
ميالدها:

- ها أنا أخطو
نحو عاٍم

الح من عمري الجديد 
وتغنى الناس حولي:

)عيد ميالٍد سعيد(
ليتهم يدرون أن السعد

عن دربي يحيد
ُي سَعٍد

ُ
أ

ومليك القلب عن عيني بعيد؟!
وهو رغم البعد عني 

 قلب الوريد
ٌ
ساكن

***
أمــضــيــت رحــلــة أدبـــيـــة مــمــتــعــة مـــع هــذا 
ــــى مــعــطــيــات  الــــــديــــــوان، الـــــــذي ُيــــضــــاف إلــ
ــتـــورة ســـعـــاد الـــصـــبـــاح الــمــبــدعــة في  ــدكـ الـ
ــكـــري  ــفـ ــا الـــشـــعـــري واألدبـــــــــي والـ ــتـــاجـــهـ إنـ

والثقافي.

د. نجم عبدالكريمسعاد الصباح وديوان جديد

ةديرجلاةديرجلا.. ترصد أكثر من حالة خالل العطلة ترصد أكثر من حالة خالل العطلة
فـــــــــي تـــــــــكـــــــــرار تـــــــــجـــــــــاوز حـــــــــدود 
ـــم تـــســـلـــم حــقــائــب  ــ ــــات، ل ــادفـ ــ ــــصـ ــمـ ــ الـ
الــمــســافــريــن الـــقـــادمـــيـــن إلــــى مــطــار 
الــــــكــــــويــــــت الـــــــــدولـــــــــي مــــــــن فــــوضــــى 
ــاب الـــــقـــــرار فــي  ــ ــحـ ــ ــيــــة أصـ وعــــشــــوائــ
ــل الـــــحـــــال بــبــعــض  ــيـــصـ ــار؛ لـ ــ ــطـ ــ ــمـ ــ الـ
المسافرين إلى انتظار ما تبقى من 
حاجاتهم المسروقة، بال حسيب أو 
رقيب، وسط غياب المسؤولية إزاء 
السماح لمجهولين بتمزيق الحقائب 

فور وصولها إلى الكويت.
ورصدت »الجريدة« هذه الظاهرة 
بالتواصل مع عــدد من المسافرين 
الذين سرقت حقائبهم بعد وصولها 
إلى المطار من عدة وجهات مختلفة، 
حيث أكدوا أن حقائبهم خرجت من 
تــلــك الــوجــهــات بــســالمــة لكنها فــور 
وصولها إلى المطار الذي غابت عنه 
الرقابة خالل عطلة المدارس وسط 
تزاحم رحــالت السفر، لم تصل كما 
 
ً
أرسلت بل كانت السكاكين مرصادا

لها مع سرقتها.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن إعـــــالن اإلدارة 
 
ً
 وتكرارا

ً
العامة للطيران المدني مرارا

اتــهــا األمنية بمطار الكويت،  إجــراء

فـــإنـــهـــا وبــــعــــد تـــقـــديـــم الــمــســافــريــن 
شكاوى عــدة حــول سرقة حقائبهم 
ــراءات  ــ وتــمــزيــقــهــا، لـــم تــتــخــذ أي إجـ
حقيقية للوقوف على تكرار الحادثة 
مع أكثر من مسافر خالل فترة زمنية 
واحــدة، مما يفتح باب التساؤل ما 
إذا كــانــت هــنــاك عــصــابــة تستهدف 
ــارج؟! أم  الــحــقــائــب الــقــادمــة مــن الـــخـ
 
ً
 جــديــدا

ً
أن غــيــاب الــرقــابــة فــتــح بــابــا

للسرقة وســط تجاهل المسؤولين 
ــام تــــزدحــــم بـــهـــا رحــــالت  فــــي ظــــل أيــــ
ــــى الـــكـــويـــت لــالحــتــفــال  الــــوصــــول إلـ
باألعياد الوطنية وهــو األمــر الــذي 
يــحــتــاج إلــــى فــتــح تــحــقــيــق داخــلــي 
للوقوف على آلية استقبال الحقائب 
والحد من تكرار هذه الحوادث التي 
تــجــاوزت حـــدود الــمــعــقــول والخطأ 

غير المقصود!
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