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االستقرار حلم الكويت الغائب
 تعاقبوا على 15 حكومة خالل نحو 10 سنوات معظمهم لم ُيمنح الفرصة لإلنجاز

ً
152 وزيرا
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»كشري إندكس«... 
طبق الغالبة في زمن 
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ممثل األمير في قمة 
»عدم االنحياز«: 

مواجهة األزمات 
بحلول مبتكرة 
وإرادة صادقة

»تكويت التعاونيات«: خفض
التوظيف بالجمعيات إلى ٦%

● جورج عاطف
علمت »الجريدة«، من مصادرها، أن فريق العمل المشكل لتكويت 
الوظائف بالجمعيات التعاونية اقــتــرح، خــال اجتماعه األخير، 
خفض نسب التوظيف داخل »التعاونيات« لتكون 6 في المئة بداًل 
من 7 في المئة من إجمالي المبيعات، مع عدم احتساب إجمالي 
الوظائف اإلشرافية التي تتضمن المديرين العامين ونوابهم )اثنين 

لكل مدير( ورؤساء األقسام من هذه النسبة.
 للمصادر، فإن الهدف من التعديل على نص المادة 49 

ً
ووفقا

من القرار الوزاري رقم )46/ت( لسنة 2021، والصادر بشأن الئحة 
تنظيم العمل التعاوني، والخاصة بالتوظيف، هو إحداث موازنة 
بالتعيين بما ال يحّمل الجمعيات طاقة توظيفية تفوق قدرتها 
تها أو يضر بمراكزها، السيما  المالية وينعكس وبــااًل على ماء
أن إجمالي الوظائف اإلشرافية بـ »تعاونيات« الباد كافة تقدر 

بنحو 1000 وظيفة.

»اإلعالم«: رفض قاطع للتعرض
لرموز الكويت ومواطنيها

تعديل آلية اختبارات الثانوية لمنع »الغش«

• إجراءات قانونية تجاه الطاقم الكويتي المشارك بمسلسل »الجابرية الرحلة 422«
• »تواصلنا مع المسؤولين في الجهات المعنية للتأكيد على إيقاف بثه على المنصة«

العدواني: برنامج عمل متكامل لمعالجة السلبيات في امتحانات الفصل الثاني

أعربت وزارة اإلعام عن »رفضها 
الــقــاطــع« لــلــتــعــرض ألي مــكــون من 
مكونات المجتمع الكويتي من رموز 
ومــواطــنــيــن ومقيمين فــي أي عمل 

إعامي ألي غرض كان.
وعبرت الوزارة، في بيان أمس األول، 

عــن استيائها مــمــا جـــاء فــي مسلسل 
»الجابرية الرحلة 422« المعروض على 
إحـــدى الــمــنــصــات الخليجية، والـــذي 
يتطرق إلى رموز الدولة ومواطنيها، 
مبينة أن مثل هذه األعمال مرفوضة 

.
ً
 ومضمونا

ً
شكا

● فهد الرمضان
ــة وزارة  ــديــ ــوة تـــعـــكـــس جــ ــطــ ــــي خــ فـ
ــرة الـــغـــش،  ــ ــاهـ ــ الـــتـــربـــيـــة بـــمـــحـــاربـــة ظـ
تعكف اللجنة العليا لامتحانات على 
دراسة إدخال تعديات على آلية سير 
اختبارات الثانوية العامة وشكل ورقة 
االمــتــحــان بـــصـــورة تــمــنــع تــداولــهــا أو 
تسريبها، إضافة إلى إجراءات مواجهة 
الظواهر السلبية وإمكانية قطع خدمة 

»اإلنترنت« عن اللجان.

ــر التعليم  ــر الــتــربــيــة وزيــ ــد وزيــ وأكــ
ــلـــمـــي د. حــمــد  ــبــــحــــث الـــعـ ــالــــي والــ ــعــ الــ
ــه االجـــتـــمـــاع  ــرؤســ ــدوانــــي خـــــال تــ ــعــ الــ
األول للجنة أمس، جدية »التربية« في 
تــطــويــر الــتــعــلــيــم ومـــواجـــهـــة الــظــواهــر 
ــؤثـــر عـــلـــى الــتــعــلــيــم،  ــتـــي تـ الــســلــبــيــة الـ
 إلى وجود برنامج عمل متكامل 

ً
الفتا

ات الــتــنــفــيــذيــة لــمــعــالــجــة تلك  لــــإجــــراء
 المتحانات الفصل 

ً
الظواهر استعدادا

الدراسي الثاني.

4 رواد فضاء بينهم إماراتي 
ينطلقون إلى »المحطة الدولية«

الناهض: %32 
نسبة اإلنجاز 

في »الشدادية 
الصناعية« 

١٣

09
03

٠٢

بفعل فاعل، وعن سبق إصرار وترصد وعناد، 
انــتــهــى حـــال تجربتنا الــديــمــوقــراطــيــة إلـــى دفــع 
الكويت نحو حلقة مفرغة من الجمود وتعطيل 
ــقــــرار الــســيــاســي  ــتــ ــدم االســ ــ الــتــنــمــيــة، بــســبــب عـ
واإلداري، والذي تكشف أحد تجلياته إحصائية 
أعدتها »الجريدة«، بإظهارها أن أعداد الــوزراء، 
خال السنوات العشر األخيرة وصلت إلى 152 
 عبر 15 حكومة، دون أن يعطى أغلبهم 

ً
وزيـــرا

الفرصة لتطبيق أفكاره واستراتيجيته للنهوض 
بالحقيبة التي عهد به إليها، في سعي دؤوب 
وغير مبرر من البعض إلى وأد الجهود الهادفة 
إلى المساهمة في دفع قاطرة التنمية نحو األمام.

وتقدم اإلحصائية نتائج عددية لسياسة عدم 

إعطاء وزراء التكنوقراط فرصة كافية، حيث ال 
يكاد أحدهم يشرع في العمل حتى يفاجأ بسياط 
االســتــجــوابــات وأســلــحــة الــتــخــويــن والتشكيك 
 إلى 

ً
والمطالبة باستقالته، ليجد نفسه مضطرا

تقديمها ومــغــادرة عمله بكرامته من منتصف 
الــطــريــق، لــيــأتــي الــــذي بــعــده لــلــبــدء مـــن جــديــد، 
ويتكرر معه ما حدث مع سابقه، دون أن يحقق 
 مما كــان يخطط لــه، وهــكــذا يستمر 

ً
أحــد شيئا

الحال في الدائرة المقيتة دون بارقة ضوء في 
نهاية النفق.

وتشير اإلحصائية إلــى أن عــدد الحكومات 
التي تم تشكيلها خال نحو 10 سنوات بلغ 15 
، منهم من تم تعيينه 

ً
حكومة، ضمت 152 وزيرا

في أكثر من تشكيلة، وتولوا خالها 332 حقيبة، 
 في أداء الوزارات.

ً
وهو ما انعكس تراجعا

وتوافد في الـ 15 حكومة على وزارة الداخلية 
ــمـــاء، وعــلــى »الـــدفـــاع«  خـــال تــلــك الــفــتــرة 7 أسـ
10، و»الـــخـــارجـــيـــة« 3 أســـمـــاء، و»الـــصـــحـــة« 7، 
و»الـــــشـــــؤون« 11، ومــثــلــهــا لــلــعــدل واألوقــــــاف 
واإلسكان، فيما تسلم حقيبة اإلعام 6 أسماء، 
والشباب 5 والمالية 7 والتنمية 5 واألشغال 
5 والــنــفــط 8 والـــتـــجـــارة مــثــلــهــا، والــبــلــديــة 10 
والتربية والتعليم العالي 10، ووزارة الدولة 
ــة لــشــؤون  ــة 10، والــــدولــ ــ لـــشـــؤون مــجــلــس األمـ

مجلس الوزراء 7 أسماء.
ومـــع كــثــرة الــتــغــيــرات فــي الـــوجـــوه الـــوزاريـــة، 

ــرار  ــقــ ــتــ ــن عــــــدم االســ ــ ــويــــت حــــالــــة مـ ــكــ عــــاشــــت الــ
الــســيــاســي، شــهــدت مــعــهــا جــمــلــة مــن التقلبات 
واالضـــطـــرابـــات الــســيــاســيــة، الــتــي تــعــثــرت على 
جسرها كل محاوالت اإلصاحات الحقيقية على 
 
ً
 واجتماعيا

ً
 واقــتــصــاديــا

ً
كــل الــصــعــد، سياسيا

.
َ
ورياضيا

وفي خضم هذه التقلبات، كانت لغة التكسبات 
وفــرض النفوذ هي السائدة، وغابت معها لغة 
الــنــهــوض بــالــخــدمــات والــقــطــاعــات المختلفة، 
 ،

ً
وتأخر التطور وتوقفت عجلة التنمية تماما

وحل محلها التراجع في أغلب المؤشرات.
ورغم الكم الهائل من المشاريع واالقتراحات 

المقدمة مــن الحكومة والــنــواب، غابت 

محيي عامر

02

02

02

02

 لـ »قمة العشرين«
ً
 مشتركا

ً
فشالن بيانا

ُ
 لـ »قمة العشرين«روسيا والصين ت

ً
 مشتركا

ً
فشالن بيانا

ُ
روسيا والصين ت

• 10 دقائق وال اختراق في أول لقاء بين بلينكن والفروف منذ بدء الحرب 
 في مقاطعة روسية محاذية ألوكرانيا

ً
• مسلحون يشنون هجوما

فــي اجتماعها على المستوى الـــوزاري بالهند، 
أمــس، فشلت مجموعة العشرين، في إصــدار بيان 
مشترك رفضته روسيا والصين، ووافقت عليه باقي 
الــدول، يطالب موسكو »باالنسحاب الكامل وغير 

المشروط من األراضي األوكرانية«.
وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة الــهــنــدي ســوبــرامــانــيــام 
جــايــشــانــكــار، إن الــــوزراء لــم يتمكنوا مــن التوصل 
إلــى اتــفــاق بشأن لغة لوصف الــحــرب الروسية في 
أوكــرانــيــا؛ وبــالــتــالــي ســـوف يــصــدر عــن االجــتــمــاع، 
الــذي استمر يومين، وثيقة نهائية بــداًل مــن بيان 

مشترك رسمي.
هم وزيرا الخارجية الروسي والصيني الدول 

ّ
وات

الغربية باستخدام »االبــتــزاز والتهديدات« لفرض 
وجهات نظرها، كما جاء في بيان لوزارة الخارجية 

الروسية.
وفــي أول مــحــادثــة شخصية بين الرجلين منذ 
بدء الحرب الروسية على أوكرانيا قبل عام، شهدت 
 بين وزير 

ً
القمة الوزارية في نيودلهي لقاء مقتضبا

الخارجية األميركي أنتوني بلينكن ونظيره الروسي 
سيرغي الفروف، حسبما أفاد مسؤول أميركي.

واستمر اللقاء أقل من عشر دقائق، بعد يوم من 
إعان بلينكن أنه ال يخطط للقاء نظيريه الروسي أو 

الصيني، حسبما قال مسؤول أميركي كبير. 
وقـــــــال الــــمــــســــؤول، إن بــلــيــنــكــن ســعــى 

 وزيَري خارجية السعودية والمكسيك في القمة الوزارية لمجموعة العشرين في نيودلهي أمس )أ ف ب(
ً
الفروف متوسطا

إيران وإسرائيل... سباق بين الضربة والـ »إس - 400«
• البحرية البريطانية تصادر أسلحة إيرانية مهربة في الخليج 

• واشنطن: تسميم الطالبات اإليرانيات مثير لالشمئزاز
ــدام قــد يــؤدي  وســـط تــحــذيــرات مــن ِصــ
ــران  ــ ــتـــوح مــــع إيــ ــفـ ــكـــري مـ ــى نـــــــزاع عـــسـ ــ إلــ
 ال مثيل له يؤثر 

ً
 إقليميا

ً
ويشعل حريقا

على المنطقة بــأســرهــا وإمــــدادات النفط 
العالمية، كشف مسؤولون إسرائيليون 
أن الـــدولـــة الــعــبــريــة ســتــســرع خــطــواتــهــا 

الهادفة لتوجيه ضربة محتملة لمنشآت 
إيران النووية، في ظل التقدم المقلق الذي 
حققه الــبــرنــامــج الـــذري اإليــرانــي ولقطع 
الطريق على خطط طهران للتزود بأنظمة 
صــواريــخ »إس 400« الــدفــاعــيــة الروسية 

المتطورة.

وأوردت وكــــالــــة »بـــلـــومـــبـــرغ« حــديــث 
أشــــــخــــــاص فــــــي إســـــرائـــــيـــــل والـــــــواليـــــــات 
المتحدة، على دراية بالمناقشات، مفاده 
أن احتمالية حصول طهران على أنظمة 
»إس - 400« قد تحرم إسرائيل من حرية 

02توجيه الضربة المحتملة.

»المحاسبة«: »المشروعات الصغيرة« أخفى بيانات 
المبادرين ولم يزودنا بالمستندات الالزمة للفحص

• الديوان رصد جملة من المخالفات والمالحظات على الصندوق
• تراخى في اإلجراءات القانونية حيال شبهة تزوير بمحررات رسمية

● جراح الناصر
ــوان الــمــحــاســبــة عــن عـــدم قيام  كــشــف تــقــريــر ديــ
الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة بتزويده 
بــبــعــض الــبــيــانــات والــمــســتــنــدات الـــازمـــة ألعــمــال 
الفحص مما أدى إلــى عــدم تمكينه من أداء دوره 
الــرقــابــي رغـــم طــلــب ذلـــك عـــدة مـــــرات، إضـــافـــة إلــى 

تسجيل الديوان مخالفة تتعلق بعدم دقة الفواتير 
المقدمة من المبادرين للصندوق.

وأظهر التقرير وجود عدة مخالفات وماحظات 
شــابــت مــشــاريــع لــمــبــادري الــمــشــروعــات الصغيرة 
والمتوسطة منها تاعب وشبهة تزوير في الفواتير 
المقدمة من المبادرين للصندوق وتراخي األخير 

فـــي اتـــخـــاذ اإلجــــــــراءات الــقــانــونــيــة حــيــال 
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 لإلسكان و7 للصحة و7 للمالية 
ً
11 وزيرا

و8 للتجارة و7 للداخلية و10 للتربية 
11 للشؤون و10 للبلدية و5 لألشغال و11 
للعدل و11 لألوقاف و5 للشباب و5 للتنمية

8 للنفط و10 للدفاع و3 للخارجية و6 لإلعالم 
و7 لـ »شؤون الوزراء« و10 لـ »مجلس األمة«
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االستقرار حلم الكويت...

»المحاسبة«: »المشروعات الصغيرة«...

»اإلعالم«: رفض قاطع للتعرض...

إيران وإسرائيل...

فشالن بيانًا...
ُ
روسيا والصين ت

التشريعات االقتصادية الحقيقية بشكل شبه كامل، وال يوجد 
بها أية معالجات لتحسين مستوى التصنيف االئتماني للدولة، 
والتحوط لألزمات االقتصادية أو العودة النخفاض أسعار النفط، 
 وتدفع به 

ً
واستبدل ذلك باقتراحات شعبوية عبثية ال تبني وطنا

إلى األمام، بل تعزز مراكزه في الخلف.
ومع كثرة التغييرات يبقى السؤال: متى سيتحقق االستقرار 
السياسي في الكويت؟ ومتى ستتعاون السلطتان التشريعية 
والتنفيذية على تنفيذ برنامج عمل طموح؟ وهل سنرى الحكومة 
القادمة تكمل مدتها كاملة، ويمّكن خاللها كل وزيــر من تنفيذ 
رؤيته وما ورد في برنامج الحكومة ليكون المقياس على عودته 
من عدمه للحكومة الجديدة؟ أم سنظل نسير في الحلقة المفرغة 

ذاتها؟

وأوضحت أنها تواصلت مع جميع المسؤولين في الجهات 

وفــي حين يستغرق تشغيل أنظمة »إس 400« تلك أقــل من 
ــوزراء اإلســرائــيــلــي بنيامين نتنياهو،  ــ عــامــيــن، حـــذر رئــيــس الـ
األسبوع الماضي، من أنه »كلما طال االنتظار، أصبح األمر أكثر 

صعوبة«.
وفيما ُيتوقع أن تتسع رقعة »حرب الظل« بين إيران وإسرائيل، 
انتقدت األخيرة قرار البرازيل السماح برسو سفينتين حربيتين 
»الــحــرس الــثــوري« اإليــرانــي وحثتها على أن تطلب  تابعتين لـــ
منهما الــمــغــادرة، بينما ذكــرت الخارجية األميركية أنها على 
اتصال مع البرازيل للتأكد أنه »ليس هناك موطئ قدم للحرس 

الثوري هناك«. 

»لدحض أي فكرة لدى الروس عن أن دعمنا يتراجع« بشأن أوكرانيا بعد 
 أن بلينكن أراد 

ً
تزايد الدعم من حلفاء أوروبيين لمبادرات سالم، مؤكدا

»نقل تلك الرسالة مباشرة«، كما حض روسيا على الحوار مع أوكرانيا 
على أساس المطالب التي قدمها الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

 في أن يتراجع الروس عن قرارهم وأن يكونوا 
ً
وأضاف »نأمل دائما

مستعدين لالنخراط في عملية دبلوماسية يمكن أن تؤدي إلى سالم 
عادل ودائــم، لكنني لن أقول بعد الخروج من ذلك اللقاء أن هناك أي 

توقعات بأن تتغير األمور في المدى القريب«.
ودعا بلينكن روسيا إلى إطالق سراح بول ويالن، العنصر السابق 
في مشاة البحرية األميركية والمسجون منذ أواخر عام 2018، والتراجع 
عن قرارها بتعليق معاهدة »نيو ستارت« للحد من األسلحة النووية، 

آخر اتفاقية من نوعها بين العدوين في فترة الحرب الباردة. 
فــي الــمــقــابــل، قــالــت الــمــتــحــدثــة بــاســم الــخــارجــيــة الــروســيــة مــاريــا 
زاخــاروفــا، إن »بلينكن طلب التواصل مع الفــروف«، وشــددت على أن 

 أو مفاوضات.
ً
 رسميا

ً
المحادثة القصيرة ليست اجتماعا

إلى ذلك، وفي تطور ميداني مفاجئ تال سلسلة هجمات أوكرانية 
بالمسيرات شملت إحداها منطقة موسكو ألول مرة، نجحت مجموعة 
مسلحة تطلق على نفسها »فيلق المتطوعين الروس« وهي عبارة عن 
مقاتلين روس يقاتلون إلى جانب أوكرانيا، بالتسلل إلى داخل الحدود 
الروسية ومهاجمة نقاط متعددة في منطقة كليموفسك الحدودية 

وجود شبهة تزوير بمحررات رسمية بعدم تحويل التجاوزات الواقعة 
على المشروع للجهات المختصة، وعدم دقة دراسة الجدوى المقدمة 

من المبادرين.
 في تحصيل األقساط المستحقة من بعض 

ً
وقال إن هناك قصورا

المبادرين إلى جانب قيام صاحب مشروع بشراء معدات مستعملة 
دون علم الصندوق، إلى جانب مخالفة األخير للعقد المبرم مع أحد 
المبادرين وآلية وسياسة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
باستثنائه من تقديم ميزانية سنوية مدققة من مدقق حسابات معتمد 
من وزارة التجارة والصناعة، كما وافق الصندوق على صرف الدفعة 
الثانية للمشروع رغم التأكيد على وجود عدة مخالفات تم رصدها 

على المبادر.

المعنية إلبـــداء االستياء مــن العمل والتأكيد على ضــرورة 
 بالموقف الخليجي والمواثيق 

ً
إيقاف بثه على المنصة عمال

المشتركة في هذا الخصوص، مبينة أنها »بدأت في اإلجراءات 
القانونية تجاه طاقم العمل الكويتي المشارك في المسلسل«.
ودعــت الجميع، منتجين ومؤلفين وفنانين، إلــى وضع 
احترام سيادة الدولة الخليجية ومكوناتها نصب أعينهم 
في خالل إنتاجهم ألعمالهم الدرامية والبعد عما قد يكون 
 في ضــرب الوحدة الخليجية ويعكر صفو العالقات 

ً
سببا

األخوية المتجذرة.

بمقاطعة بريانسك المحاذية ألوكرانيا التي تقع على مسافة 400 كلم 
جنوب غرب موسكو. 

 لمجلس األمن القومي 
ً
وألغى بوتين زيارة داخلية وعقد اجتماعا

 »إرهــابــيــيــن« و«الــنــازيــيــن الــجــدد« بشن الــهــجــوم، فيما اتهمت 
ً
متهما

أجهزة أمنية روسية جماعات تخريب أوكرانية والقوميين األوكران 
بالوقوف وراءه.

ورأت كييف أن اتهامها بالهجوم مجرد »استفزاز كالسيكي متعمد. 
إذ تريد روسيا تخويف سكانها لتبرير غزوها ألوكرانيا«، في وقت 
أكدت المخابرات األوكرانية أن منفذي الهجوم في بريانسك معارضون 

من الداخل لبوتين.
وفي وقت الحق، نقلت وكالة »ريا نوفوستي« لألنباء عن جهاز األمن 
االتحادي الروسي أن الوضع في منطقة بريانسك »تحت السيطرة«.  
تل المهاجمون الــذيــن ظهر بعضهم فــي أشرطة 

ُ
ولــم يتضح مــا إذا ق

مصورة دعوا فيها المواطنين الروس إلى رفع السالح لـ »إسقاط نظام 
بوتين الدموي«. 

وفي تطور مواٍز، كشف الجيش الروسي، في تقرير نشرته مجلته 
»الفكر العسكري«، عــن شــروعــه فــي تطوير نــوع جديد مــن العمليات 
باستخدام األسلحة النووية للتصدي ألي عدوان أميركي محتمل أن 

يكون ضربة نووية واسعة وسريعة.

وتـــزامـــن ذلـــك مــع وصـــف قــائــد بــحــريــة »الـــحـــرس« عــلــي رضــا 
تنغسيري المناورات األميركية المرتقبة بمشاركة دول أجنبية 
 
ً
في الخليج واقتراب إسرائيل من حدود إيران بأنه يشكل تهديدا
 أن دول المنطقة يجب أال تسمح بذلك ألن 

ً
ألمن بــالده، معتبرا

 وعــلــى أي بقعة 
ً
ــا على ضــرب مصالحنا سيكون حــاســمــا »ردنـ

جغرافية«.
في غضون ذلك، أكد وزير الدفاع البريطاني بن واالس أن بالده 
ال تستبعد أي خيار في حال فشل المفاوضات من أجل منع إيران 

من امتالك السالح النووي.
وقال واالس، إن السلوك اإليراني الحالي عدواني وال يتحلى 
 أن »رفع طهران لمستويات التخصيب قرب 

ً
بالمسؤولية، مضيفا

.»
ً
90 في المئة يؤكد أن هدفها ليس سلميا

وجاء ذلك بالتزامن مع إعالن وزارة الدفاع البريطانية، أمس، 
أن البحرية البريطانية صــادرت سفينة إيرانية تحمل أسلحة 
مهربة بمياه خليج عمان خالل فبراير الماضي، مشيرة إلى أن 
الفحص األولي للمضبوطات أظهر أن الطرود المصادرة تشمل 
صواريخ إيرانية موجهة مضادة للدبابات ومكونات صواريخ 

بالستية متوسطة المدى. 
إلــى ذلـــك، حــث المتحدث بــاســم وزارة الــخــارجــيــة األميركية 
نيد برايس السلطات اإليرانية على التحقيق في تقارير أفادت 
بتعرض فتيات في مدارس مختلفة لهجمات بالسم خالل األشهر 

الماضية.
ووصـــف بــرايــس عمليات »الــتــســمــم المتسلسلة« للطالبات 
 أن »التعليم حق عالمي للنساء 

ً
بأنها »مثيرة لالشمئزاز«، مؤكدا

والفتيات«.
 
ً
وفـــي وقـــت تــشــهــد الــعــالقــات األوروبــــيــــة ـــــ اإليـــرانـــيـــة تـــدهـــورا
، قال الرئيس اإليراني إبراهيم رئيسي، خالل اتصال 

ً
ملحوظا

هاتفي تلقاه من رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، إن طهران 
»ترغب في عالقات بناءة ومتطورة مع أوروبا، لكن إذا اختارت 
دولة طريق المواجهة بناء على معلومات مضللة فسوف تندم«.
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عباس: لن ننسى تاريخ الكويت الناصع في دعمنا
 لجهوده في تعزيز العالقات

ً
د السفير الديحاني وسام »نجمة القدس« تقديرا

ّ
قل

ــد الــرئــيــس الفلسطيني محمود 
ّ
قــل

عـــبـــاس، أمــــس األول، ســفــيــر الــكــويــت 
لــدى فلسطين عزيز الديحاني وســام 
 لــجــهــوده في 

ً
»نــجــمــة الـــقـــدس« تــقــديــرا

دعــم وتعزيز العالقات الفلسطينية - 
الكويتية.

وأشاد الرئيس عباس بالدور الذي 
 
ً
لعبه الديحاني خالل فترة عمله سفيرا

لدى فلسطين بتعزيز عالقات التعاون 
األخـــوي المتينة الــتــي تــربــط البلدين 
والــشــعــبــيــن الــشــقــيــقــيــن، وتــأكــيــد دعــم 

الكويت لنضال الشعب الفلسطيني.
وقـــــال عـــبـــاس خــــالل لــقــائــه الــســفــيــر 
الديحاني بمقر سفارة دولة فلسطين 
بالمملكة األردنية الهاشمية »إن الثورة 
الفلسطينية انطلقت من الكويت بدعم 
ورعاية من القيادة والشعب الكويتي 
الذي احتضن القيادة الفلسطينية في 
وقــت لــم يتفهم أي أحــد آخــر الــظــروف 
الصعبة إلطالق الثورة عام 1965 وهو 

ما لن ينساه الشعب الفلسطيني، ولن 
ننسى لكم تاريخكم الناصع«.

وأضاف أن الكويت منذ ذلك التاريخ لم 
 عن القضية الفلسطينية ولم يتوقف 

َّ
تتخل

العطاء والدعم السياسي والمالي الكويتي 
للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، 
متمنيا للكويت أميرا وحكومة وشعبا دوام 

التقدم واالزدهار.
وحضر مراسم تقليد الوسام مستشار 
الــرئــيــس الــدبــلــومــاســي مــجــدي الــخــالــدي، 
وسفير دولة فلسطين في األردن عطا الله 

خيري وعدد من أركان سفارة الكويت.
من جانبه، قــال السفير الديحاني، في 
تــصــريــح لـــ »كـــونـــا«: »تسلمت مــن الرئيس 
الفلسطيني وســـام »نجمة الــقــدس« وهو 
وســـام للكويت عــلــى مــواقــفــهــا التاريخية 

تجاه الشعب الفلسطيني«.
وأضـــاف أن الكويت تعتبر أن القضية 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة هـــــــي الــــقــــضــــيــــة األولـــــــــى 
والجوهرية واألســاســيــة وتميز الخطاب 

الــكــويــتــي فـــي جــمــيــع الــمــحــافــل اإلقليمية 
والدولية بأن عنوانه القضية الفلسطينية، 
 أن لــلــكــويــت مـــواقـــف تــاريــخــيــة مع 

ً
مـــؤكـــدا

ــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مــنــذ  فــلــســطــيــن والــــشــ
انطالق العالقات عام 1936 وتوالت عندما 

احتضنت الكويت الفلسطينيين عام 1948 
إثر نكبة فلسطين وفي عام 1967 و1975.

ــام »نــجــمــة الــقــدس«  ــال إن حــمــل وســ وقــ
يؤكد على المواقف الثابتة للكويت تجاه 

القضية الفلسطينية.

الرئيس عباس خالل تقليده الديحاني وسام »نجمة القدس«

 الكويت: متضامنون 
مع اليونان إثر حادث 

تصادم القطارين

ــة، أمــــس،  ــيـ ــارجـ ــخـ أعــــربــــت وزارة الـ
عــن تــعــاطــف الــكــويــت وتــضــامــنــهــا مع 
ــقـــة، إثـــر  جـــمـــهـــوريـــة الــــيــــونــــان الـــصـــديـ
الــحــادث األلــيــم لتصادم قطارين قرب 
مدينة الريــســا وســط الــيــونــان، والــذي 
أسفر عن وفــاة وإصــابــة العشرات من 

الضحايا.
وتـــقـــدمـــت الـــــــــوزارة، فـــي بـــيـــان لــهــا، 
بخالص تعازي ومواساة الكويت إلى 
جــمــهــوريــة الــيــونــان الــصــديــقــة قــيــادة 
وحكومة وشعبا، وإلى أسر الضحايا 
وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

العتيبي يلتقي سفيري األردن وطاجكستان
التقى نائب وزيــر الخارجية 
ــور الـــعـــتـــيـــبـــي،  ــنــــصــ الــــســــفــــيــــر مــ
أمــــس، ســفــيــر الــمــمــلــكــة األردنــيــة 
الهاشمية الشقيقة لدى الكويت 
ــقـــر أبــــوشــــتــــال، الـــــــذي ســلــمــه  صـ
رسالة خطية موجهة إلى وزير 
الخارجية الشيخ سالم الصباح 

من نظيره األردني أيمن الصفدي 
ــات األخــــويــــة  ــالقــ ــعــ ــالــ تـــتـــعـــلـــق بــ
الــمــتــيــنــة الـــتـــي تــجــمــع الــبــلــديــن 
الشقيقين وســبــل تــعــزيــزهــا في 

جميع المجاالت والصعد.
كــمــا الــتــقــى الــعــتــيــبــي، سفير 
ــتـــان لـــدى  جـــمـــهـــوريـــة طـــاجـــكـــسـ

الكويت د. زبيدالله زبيدوف، وتم 
خالل اللقاء بحث عدد من أوجه 
العالقات الثنائية بين البلدين 
الصديقين وسبل تطويرها في 

جميع المجاالت.

»الهالل األحمر«: توزيع مساعدات على الفلسطينيين النازحين بتركيا
وزعـــــــت جــمــعــيــة الــــهــــالل االحــــمــــر، 
أمس، 300 سلة غذائية وبطانيات في 
محافظة عثمانية بجنوب تركيا على 
الــالجــئــيــن الفلسطينيين فـــي تركيا 
والذين تضرروا جراء الزلزال المدمر 

الذي ضرب تركيا مؤخرا.
وقــــال نــائــب رئــيــس مــجــلــس ادارة 
الجمعية انور الحساوي لـ »كونا« ان 
هناك عددا من الالجئين الفلسطينيين 
مــوزعــيــن عــلــى واليـــــات تــركــيــة منها 
ــات الــحــدوديــة  غــــازي عــنــتــاب والـــواليـ
ومــحــافــظــة عــثــمــانــيــة، مـــؤكـــدا أهــمــيــة 
ــمـــأوى لــهــم نتيجة  تــوفــيــر الـــغـــذاء والـ

الزلزال الذي ضرب تركيا مؤخرا.
ــم االطـــــــــــالع عــلــى  ــ وأضـــــــــــاف انـــــــه تــ

ــــر  ــــالسـ االحـــــــتـــــــيـــــــاجـــــــات الــــــــــالزمــــــــــة لـ
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة، مـــــشـــــيـــــرا إلــــــــــى أن 
الفلسطينيين يستغلون المساحات 
الخالية من األبنية السكنية والحدائق 
لإلقامة بها ضمن خيام بالستيكية 
هــربــا مــن منازلهم المتصدعة بفعل 
الزلزال واآليلة للسقوط في أي لحظة.
ــر الـــحـــســـاوي ان الــمــســاعــدات  ــ وذكـ
جاءت لتلبية حاجات المتضررين من 
الــزلــزال وطالت المئات من الالجئين 
الفلسطينيين الــذيــن فــقــدوا منازلهم 
ونزحوا إلى أماكن أخرى، مشيرا إلى 
أن الجمعية وضعت برنامجا لالجئين 
الــفــلــســطــيــنــيــيــن فـــي تــركــيــا مـــن حيث 
توفير المأوى والغذاء وأدوات التدفئة 

والـــوجـــبـــات الــيــومــيــة والــمــســتــلــزمــات 
الصحية.

ــــرص الـــفـــريـــق الــمــيــدانــي  ــد حـ ــ  وأكــ
للجمعية عــلــى إيـــصـــال الــمــســاعــدات 
اإلغــاثــيــة إلــى جميع مستحقيها من 
الالجئين الفلسطينيين وتسليمها 

لهم باليد.
ــن جـــانـــب آخــــــر، وزعــــــت جــمــعــيــة  مــ
الـــهـــالل األحـــمـــر الــكــويــتــي، بــالــتــعــاون 
ــقـــطـــري، أمـــس،  مـــع الـــهـــالل األحـــمـــر الـ
مساعدات إغاثية وغذائية على 600 
أسرة سورية متضررة جراء الزلزال، 
الذي ضرب شمال سورية في السادس 

من فبراير الماضي.
وقــال مبعوث الجمعية لتركيا، د. 

مساعد العنزي، في تصريح لـ »كونا«، 
إن الفريق الميداني وزع المساعدات 
اإلغاثية العاجلة بعد الزلزال مباشرة 

في المناطق المتضررة بسورية.
ــــح أن كـــل طـــرد يــكــفــي أســـرة  وأوضـ
مــــكــــونــــة مــــــن 5 إلــــــــى 7 أفــــــــــــراد مــــدة 
ــتــــوي عـــلـــى مـــــواد  ــحــ ــن، ويــ ــيــ ــبــــوعــ أســ
غذائية تشمل األرز والطحين والتمر 

والمعلبات، باإلضافة إلى بطانيات.
وقــال العنزي إن الفريق الميداني 
يــتــابــع ســيــر عــمــلــيــات تــوزيــع الــمــواد 
الــــغــــذائــــيــــة واإلغــــــاثــــــيــــــة، وتـــســـجـــيـــل 
احتياجات األسر السورية، انطالقا من 

الدور اإلنساني الذي تؤديه الكويت.

البغلي تترأس وفد الكويت بدورة
»لجنة المرأة« لألمم المتحدة

● جورج عاطف
ــرة الـــشـــؤون االجــتــمــاعــيــة والــتــنــمــيــة  ــ تـــغـــادر وزيـ
ــرأة  ــ ــمـ ــ ــيـــة، وزيــــــــــرة الــــــدولــــــة لـــــشـــــؤون الـ ــتـــمـــعـ الـــمـــجـ
ــى لـــشـــؤون  ــ ــلـ ــ ـــة، رئـــيـــســـة الـــمـــجـــلـــس األعـ ــولـ ــفــ ـــطــ والـ
األســــــرة مـــي الــبــغــلــي، الــــبــــالد، األحـــــد الــمــقــبــل، إلــى 
الواليات المتحدة األميركية، لترؤس وفد الكويت 
ــم )67( لــلــجــنــة  ــ ــارك فــــي أعــــمــــال الــــــــــدورة رقــ ــشــ ــمــ الــ

الــمــرأة )CSW( الــتــابــعــة لــألمــم الــمــتــحــدة، وستعقد 
ــيــــويــــورك فــــي الـــفـــتـــرة بـــيـــن 6 و17 الــــجــــاري  فــــي نــ
تــحــت شـــعـــار »االبـــتـــكـــار والــتــغــيــيــر الــتــكــنــولــوجــي 
والــتــعــلــيــم فــي الــعــصــر الــرقــمــي لتحقيق الــمــســاواة 
بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات«.
ومـــن الــمــتــوقــع أن تتضمن الــجــلــســات الــحــواريــة 
إدخال بعض التعديالت على التشريعات الوطنية 

 دون تمكين المرأة.
ً
التي تقف حائال

ممثل األمير: مواجهة األزمات بحلول مبتكرة وإرادة صادقة
سالم الصباح ترأس وفد الكويت بقمة »عدم االنحياز« في أذربيجان وأكد أهمية التعاون الدولي المشترك

ــو أمــــيــــر  ــ ــمــ ــ ــل ســ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ قـــــــــــال مـ
الـــبـــالد الــشــيــخ نــــواف األحــمــد، 
وزيـــر الــخــارجــيــة الشيخ سالم 
الـــــصـــــبـــــاح، إن الـــتـــغـــلـــب عــلــى 
األزمــــــات الــمــســتــجــدة ال يمكن 
ــلــــول مــبــتــكــرة  ــتـــم دون حــ أن يـ
وخــالقــة وضــمــن إطــــار يستند 
ــرؤى  إلـــى تــوحــيــد الــجــهــود والــ
وإرادة سياسية صادقة وواعية، 
مضيفا: كما أنه يتطلب قناعة 
ــأن الـــعـــالـــم بــأكــمــلــه  ــ راســــخــــة بــ
يواجه تحديا مشتركا ال يمكن 
لــدولــة أو مــجــمــوعــة مــن الـــدول 

التغلب عليه بشكل منفرد.
ــه  ــ ــــرؤسـ جـــــــــاء ذلـــــــــك خـــــــــالل تـ
ــد الـــكـــويـــت فــــي أعــــمــــال قــمــة  ــ وفـ

مجموعة االتصال لحركة عدم 
االنحياز التي انعقدت أمس في 
عاصمة جمهورية أذربــيــجــان 
ــاولــــت ســبــل  ــنــ بــــاكــــو والـــــتـــــي تــ
دعــم وتعزيز الجهود الدولية 
المشتركة للحد من التداعيات 
االقتصادية والصحية واألمنية 
لجائحة كوفيد - 19 والتباحث 
فــي التدابير الــالزمــة للتصدي 
ــدات الـــمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة  ــ ــديـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ لـ

المماثلة.
ــيــــر كــلــمــة  ــقــــى مــمــثــل األمــ وألــ
ــاء  ــ ــة وجــ ــمــ ــقــ الــــكــــويــــت أمـــــــــام الــ
فيها: »يشرفني بداية أن أمثل 
ســـيـــدي صـــاحـــب الــســمــو أمــيــر 
الكويت وأن أنقل تحيات سموه 

وحرصه على مشاركة الكويت 
بشكل فعال في القمة وذلك لما 
تــحــمــلــه مـــن أهــمــيــة بــالــغــة في 
ظل التداعيات المستمرة التي 
أفـــرزتـــهـــا جــائــحــة كــوفــيــد - 19 
والــتــي تــحــتــم علينا التباحث 
حــــــول أنــــســــب ســـبـــل الـــتـــعـــافـــي 

وإعادة البناء نحو األفضل«.
وأضـــــــــاف: »كــــمــــا يـــطـــيـــب لــي 
أن أعــــــــرب عـــــن جــــزيــــل الـــشـــكـــر 
وخالص التقدير للرئيس الهام 
عــلــيــاف ولــحــكــومــة أذربــيــجــان 
وشعبها الصديق على حفاوة 
ــال وكــــــــرم الـــضـــيـــافـــة  ــبــ ــقــ ــتــ االســ
واإلعــــداد والتنظيم المميزين 
الجـــتـــمـــاعـــنـــا هـــــذا الــــــذي يــأتــي 
ــارز في  ــبـ ــا الـ اســتــكــمــاال لـــدورهـ
قيادة حركتنا طــوال السنوات 
الماضية والمتسمة بالرصانة 

واالتزان«.
وتابع أن »تجربة العالم مع 
تفشي الجائحة وما أفرزته من 
تداعيات وانعكاسات بما تمثله 
مــن تحد استثنائي ال يعترف 
بحدود جغرافية أو مستويات 
اقــتــصــاديــة وتقسيمات عرقية 
واجتماعية، كما طالت مختلف 
ــيــــاة الــســيــاســيــة  مـــنـــاحـــي الــــحــ
واالقتصادية واالجتماعية كل 
ذلــــك أثـــبـــت بــمــا ال يــــدع مــجــال 
للشك أننا مطالبون وأكثر من 
أي وقت مضى بدعم السياسات 

القائمة على الــتــعــاون والعمل 
الدولي المشترك«. 

قسوة الجائحة

وأوضـــح أن قــســوة الجائحة 
تعكسها وبشكل واضح وصريح 
األرقـــام واإلحصائيات الدولية 
فـــمـــن أعـــــــداد الـــضـــحـــايـــا والـــتـــي 
تــجــاوزت أكــثــر مــن 6.8 ماليين 
نسمة ومن اإلصابات المسجلة 
ــيـــون حــالــة  ــلـ ــثــــر مــــن 672 مـ ألكــ
إضــافــة إلــى تفاقم أزمـــة انــعــدام 
ــاش  ــمــ ــكــ ــــي واالنــ ــذائـ ــ ــغـ ــ األمــــــــن الـ
ــاد الـــــــذي لــم  ــ ــــحـ ــادي الـ ــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ
يــواجــهــه الــعــالــم مــنــذ أكـــثـــر من 
تسعين عاما، األمر الذي وضع 
العمل الدولي المتعدد األطراف 
ــام مــحــك يــتــســم بالمصيرية  أمــ
بين قابلية االستمرار أو التوقف 

واالنحسار.
ونوه إلى انه تاريخيا لعبت 
األوبئة بجسامة آثارها وعمق 
ــا أدوارا مــفــصــلــيــة  ــهـ ــاتـ ــيـ ــداعـ تـ
باعتبارها دافعا قويا للتغيير 
ــادة الـــبـــنـــاء نــحــو األفـــضـــل،  ــ ــ وإعـ
مؤكدا أن أكبر التحديات التي 
واجهها المجتمع الدولي جراء 
تداعيات أزمة كوفيد - 19 يكمن 
فــي إيــجــاد آلــيــة تــوزيــع عالمي 
ــلـــحـــصـــول عــلــى  عــــــــادل وآمــــــــن لـ
ــدول وخــاصــة  الــلــقــاحــات لــكــل الــ

الدول النامية واالقل نموا وذلك 
للوصول لمستويات التحصين 

الشاملة.

توفير اللقاحات

وبــيــن الــكــويــت حققت إحــدى 
أعلى النسب العالمية المسجلة 
في توفير اللقاحات للمواطنين 
والمقيمين وفي اإلطار العالمي 
تــواصــل دعـــم الــجــهــود الــدولــيــة 
ــد - 19  ــيـ لـــمـــكـــافـــحـــة وبـــــــاء كـــوفـ
وذلك سعيا منها لتعزيز األمن 

الصحي العالمي.
وتابع: »ومــن هنا تقع علينا 

كـــــدول أعـــضـــاء فـــي حـــركـــة عــدم 
االنـــحـــيـــاز مــســؤولــيــة الــتــعــاون 
فيما بيننا لمواجهة آثــار هذه 
الجائحة وغيرها من التحديات 
والــظــروف غير المسبوقة التي 

تواجه عالمنا اليوم«.
وشدد على أنه »رغم اختالف 
البيئة الدولية عما كانت عليه 
ــدم  ــة عــ ــ ــركـ ــ ــئــــت حـ ــا أنــــشــ ــنـــمـ ــيـ حـ
االنــحــيــاز فــإنــه يــتــوجــب علينا 
الــتــمــســك بــمــبــادئــنــا األســاســيــة 
والــمــتــمــثــلــة بــأهــمــيــة الـــتـــعـــاون 
المشترك والتنسيق فيما بيننا 
بــغــيــة الـــوصـــول إلـــى مـــا نصبو 
اليه جميعا بخلق بيئة دولية 

تؤمن تحقيق التنمية واالزدهار 
لــشــعــوبــنــا وتــعــمــل عــلــى تعزيز 

األمن والسلم الدوليين«.
وفــي ختام كلمته، أعــرب عن 
ــلــــدور الـــهـــام  ــالـــص تـــقـــديـــره لــ خـ
ــاء لــجــمــهــوريــة  ــنـ ــبـ ــعـــال والـ ــفـ والـ
أذربــــيــــجــــان الــــرئــــيــــس الـــحـــالـــي 
لحركة عدم االنحياز في قيادة 
ــة من  ــ ــذه األزمــ ــان هــ ــ حــركــتــنــا إبـ
ــلـــى انـــتـــظـــام  ــا عـ ــهـ ــــالل حـــرصـ خــ
ســيــر أعــمــال اجــتــمــاعــاتــهــا على 
الرغم من الشلل الذي أصاب كل 
التجمعات اإلقليمية والدولية، 
آمال أن »يصاحب اجتماعنا هذا 

كل التوفيق والنجاح«.

 وفد الكويت أمام قمة »عدم االنحياز« في أذربيجان
ً
ممثل األمير مترئسا

وزير الخارجية ونظراؤه في أوزبكستان 
وأذربيجان وصربيا بحثوا التطورات اإلقليمية

التقى وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح 
مـــع وزيـــــر خـــارجـــيـــة جــمــهــوريــة أوزبــكــســتــان 
الصديقة فالديمير نـــوروف ووزيـــر خارجية 
أذربيجان الصديقة جيهون بيرموف ووزير 
ــة فــــي جـــمـــهـــوريـــة صـــربـــيـــا نــيــكــوال  ــيـ الـــخـــارجـ
سيالكوفيك، على هامش أعمال قمة مجموعة 
االتـــصـــال لــحــركــة عـــدم االنــحــيــاز الــتــي عــقــدت 
أعمالها أمس في العاصمة األذربيجانية باكو.

وتم خالل اللقاءات بحث العالقات الثنائية 
الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وأطر 
تــعــزيــزهــا وتــنــمــيــتــهــا فـــي مــخــتــلــف الــمــجــاالت 
الــحــيــويــة والـــهـــامـــة ذات االهـــتـــمـــام الــمــشــتــرك 
ومناقشة التطورات االخيرة على الساحتين 
اإلقليمية والدولية ومنها المستجدات الراهنة 
لــألزمــة األوكــرانــيــة واألحـــــداث الــتــي تشهدها 

أفغانستان.

الكويت حققت 
إحدى أعلى 

النسب العالمية 
في توفير 
اللقاحات 

للمواطنين 
والمقيمين

جانب من توزيع المساعدات

https://www.aljarida.com/article/16280
https://www.aljarida.com/article/16269
https://www.aljarida.com/article/16255
https://www.aljarida.com/article/16361
https://www.aljarida.com/article/16362
https://www.aljarida.com/article/16363
https://www.aljarida.com/article/16281
https://www.aljarida.com/article/16281


● عادل سامي
ــفـــت وزارة الــــصــــحــــة عــن  كـــشـ
ــاح عــــــيــــــادات  ــ ــتــ ــ ــتــ ــ تــــوجــــهــــهــــا الفــ
وأقسام لعالج أمراض السمع في 
المناطق الصحية كافة لتغطية 
جميع الــحــاالت والتسهيل على 
المواطنين وتقديم خدمة صحية 

أفضل.
وأكـــد وكــيــل الــــوزارة المساعد 

ــــؤون الـــــخـــــدمـــــات الـــصـــحـــيـــة  ــشــ ــ لــ
الخارجية د. يعقوب التمار، في 
تـــصـــريـــح لــلــصــحــافــيــيــن صــبــاح 
أمس، على هامش االحتفال الذي 
أقــامــه مــركــز ســالــم الــعــلــي لعالج 
النطق والسمع بمناسبة اليوم 
العالمي للسمع، الـــذي يصادف 
اليوم الجمعة، أن أمراض السمع 
مــن األمــــراض الــشــائــعــة، ويعاني 
منها نــحــو 460 مــلــيــون شخص 

حول العالم مما يستدعي ضرورة 
تثقيف المجتمع بوسائل الوقاية.
وذكــر التمار أن فقدان السمع 
 على 

ً
دون عـــالج قــد يــؤثــر كــثــيــرا

قـــدرة األشــخــاص على التواصل 
والدراسة، كما يؤثر على الصحة 
الــنــفــســيــة لــأشــخــاص وقــدرتــهــم 

على الحفاظ على العالقات.
وشدد على ضــرورة النهوض 
بــالــجــهــود الـــرامـــيـــة إلــــى الــوقــايــة 
مــــن فــــقــــدان الـــســـمـــع ومــعــالــجــتــه 
بــاالســتــثــمــار فــي خــدمــات رعــايــة 
ــمــــع والــــتــــوســــع فــي  األذن والــــســ
 إلى أنه باإلمكان 

ً
إتاحتها، الفتا

اكــتــشــاف أكــثــر مــن 60 فــي المئة 
مــن هــذه المشاكل وعــالجــهــا في 

مستوى الرعاية األولية.
ــــدت رئــيــســة قسم  ــا، أكـ بــــدورهــ
ــــراض الــســمــع والــنــطــق بمركز  أمـ
الشيخ سالم العلي لعالج النطق 
ــم الـــكـــنـــدري أن  ــريـ والـــســـمـــع د. مـ
جميع الفئات العمرية في الكويت 
معرضة لضعف السمع بأنواعه 
وتــتــمــثــل بـــــالــضــعــف الــتــوصــيــلــي 
والــحــســي والــعــصــبــي والسمعي 

والمختلط بمختلف درجاته.
وكــشــفــت الــكــنــدري أن الــمــركــز 
 نـــحـــو 1500 

ً
ــا ــريــ ــهــ يــســتــقــبــل شــ

 عــــــن الــــمــــراكــــز 
ً
مــــــريــــــض، فـــــضـــــال

األخـــرى فــي األحــمــدي والــجــهــراء 
ومستشفى جابر ليصل اإلجمالي 
إلــى نحو 3 آالف مريض ما بين 

األطفال والكبار.
 وأشــــارت إلــى التأثير الكبير 
للعوامل الوراثية خاصة في فئة 
األطفال، الفتة إلى أنها قد تشكل 
50 في المئة من أسباب الضعف 

العصبي السمعي لــدى األطــفــال 
ما يتطلب إجــراء االختبارات مع 

فحص الزواج.
ــنـــاك عـــوامـــل  ــحــــت أن هـ وأوضــ
خــطــورة مختلفة يــجــب التركيز 
عليها لمتابعة فئة المواليد قبل 
أوانهم ومن لديهم وزن قليل ومن 
لــديــه تـــاريـــخ عــائــلــي مــرضــي من 
ضعف السمع ومــرض »الصفار« 
ووجوده في الحضانة ألكثر من 
10 أيــــــام، بـــاإلضـــافـــة الــــى بعض 
ــتــــي تـــــــؤدي إلـــى  ــيــــروســــات الــ ــفــ الــ

ضعف السمع المتأخر والعيوب 
الخلقية.

ــرت أن الـــســـمـــع تـــعـــد أول  ــ ــ وذكـ
حــــاســــة تـــخـــلـــق لـــــدى الـــطـــفـــل فــي 
رحــم األم وفقدانها يترتب عليه 
مضاعفات عدة منها عدم اكتساب 
ــــالم ويــتــعــثــر  ــكـ ــ ــفـــل لـــلـــغـــة والـ الـــطـ
 
ً
بــالــتــواصــل مـــع االخـــريـــن فــضــال
عــن التعثر األكــاديــمــي والعلمي 
ومع مرور السنين ما لم نتدخل 

للعالج ستقل نسب الذكاء.

ـــد وزيـــــر الــتــربــيــة  بــيــنــمــا أكـ
وزير التعليم العالي والبحث 
الــعــلــمــي، د. حــمــد الــعــدوانــي، 
جـــديـــة »الـــتـــربـــيـــة« فـــي تنفيذ 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا لـــتـــطـــويـــر 
الــتــعــلــيــم ومــحــاربــة الــظــواهــر 

 بالمنظومة 
ّ

السلبية التي تخل
الــتــعــلــيــمــيــة، كــشــفــت مــصــادر 
تربوية لـ »الجريدة« عن وجود 
دراســــــة لــتــعــديــل آلـــيـــة تنفيذ 
اخـــتـــبـــارات الــثــانــويــة الــعــامــة 
وتغّير الشكل الحالي لورقة 
االمتحانات بما يضمن عدم 

تداولها أو تسريبها.
وتـــــرأس الـــعـــدوانـــي، أمـــس، 
االجتماع األول للجنة العليا 
ــتــــحــــانــــات،  ــتــــركــــة لــــالمــ الــــمــــشــ
بالتعاون مع مؤسسات الدولة 
ذات الصلة، حيث استعرض 
آلـــيـــة إعـــــداد االمـــتـــحـــانـــات في 
وزارة التربية، والئحة الغش.

وأشــــار الـــوزيـــر إلـــى وجــود 
ــل  ــامــ ــكــ ــتــ بـــــــرنـــــــامـــــــج عــــــمــــــل مــ
لإلجراءات التنفيذية لمعالجة 
 
ً
ــك الـــــظـــــواهـــــر اســـــتـــــعـــــدادا ــلــ تــ
المتحانات الفصل الــدراســي 
 لــلــتــوصــيــات 

ً
ــا ــانــــي، تـــبـــعـ ــثــ الــ

والقرارات المتخذة من اللجنة 

العليا المشتركة لالمتحانات.
وأضــــــــــــاف أن »الــــتــــربــــيــــة« 
ات فعلية  انتهجت عدة إجراء
عــلــى أرض الـــواقـــع لــمــحــاربــة 
الــظــواهــر السلبية قــبــل فترة 
امــتــحــانــات الــفــصــل الــدراســي 
األول، حــيــث خــاطــبــت وزارة 
الداخلية، للعمل على اتخاذ 

ات القانونية المقررة  اإلجــراء
حــيــال الـــمـــواقـــع اإللــكــتــرونــيــة 
وحــســابــات وســائــل التواصل 
اإللكترونية المشبوهة التي 
 بسير االمتحانات، مؤكدا 

ّ
تخل

أن »الــتــربــيــة« تــثــّمــن الــتــعــاون 
ــع وزارة  ــاء مــ ــ

ّ
ــن ــبــ الـــمـــثـــمـــر والــ

ــا قـــامـــت بـــه من  الــداخــلــيــة ومــ

ســرعــة فــي الــتــحــرك والقبض 
عــلــى الــقــائــمــيــن والــمــشــاركــيــن 

في تلك المواقع. 
وشــــــــدد عــــلــــى أن الــــــــــوزارة 
 فــي تسخير 

ً
لــن تــّدخــر جــهــدا

كـــــــل اإلمـــــــكـــــــانـــــــات وتــــوجــــيــــه 
الجهود لدفع عجلة اإلصالح 
والنهوض بالنظام التعليمي 

ومواكبة التطورات التعليمية 
والتربوية، ووضع الكويت في 
 الــــدول الــمــتــقــدمــة في 

ّ
مــصــاف

الــمــجــال الــتــعــلــيــمــي لتخريج 
جيل قادر على العمل والعطاء 

وتحقيق رؤية الدولة 2035.
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»التربية«: تعديل آلية اختبارات الثانوية لمنع الغش

نشرت اخصائية علم النفس 
اإلكلينيكي املرخصة د. جولييت 

دينكا، التي ترتبط بشراكة 
بحثية مع الجامعة األميركية 

في الكويت، وخريجة الجامعة 
الباحثة آية عبدالهادي، كتابًا 

بعنوان »التنقل في الهوية 
االجتماعية،« إذ عملت الكاتبتان 
على توفير مرجع علمي لقضايا 

اجتماعية مختلفة تتعلق 
بالكويت.

وقالت الجامعة األميركية، 
في بيان صحافي، أمس، إن 

الكتاب يناقش موضوع الهوية 
االجتماعية، مشيرة إلى أن 
الكتاب يعتمد على عدد من 
األبحاث التي أجريت خالل 

السنوات املاضية، وتضمنت 
آراء عدد من الطلبة، إذ تم دمج 

األبحاث املنشورة، وإنشاء 
محتوى جديد حول التنقل في 

الهوية االجتماعية في كتاب 
متكامل. وتابعت الجامعة، 

أن الكتاب يركز على الشباب 
واألجيال الجديدة، ويستكشف 

جوانب تكوين الشباب 
اجتماعيًا، وعملية تأطير 
وتشكيل هويتهم الذاتية.

أكد القائم بأعمال عميد شؤون 
الطلبة في جامعة الكويت، د. 

ضاري الحويل، أن العمادة على 
أتم االستعداد لتقديم الدعم 

الكامل لخدمة طالب وطالبات 
جامعة الكويت، وخلق بيئة 

طالبية جامعية محفزة.
وأشار الحويل، في تصريح 

صحافي عقب لقاء ممثلي 
االتحاد الوطني لطلبة جامعة 

الكويت، إلى أن االجتماع 
بحث سبل التعاون الطالبي 

األكاديمي املشترك بني عمادة 
شؤون الطلبة والطلبة لتنظيم 
مختلف األنشطة والفعاليات، 

إضافة إلى مناقشة مختلف 
املقترحات واملوضوعات 

الطالبية.
وفي لقاء آخر، بحثت القائمة 

بأعمال عميد القبول والتسجيل 
في الجامعة، د. رواء الجارالله، 

مع ممثلي االتحاد، مجموعة 
من املقترحات التي تفيد 

الطالب الجامعي خالل مسيرته 
األكاديمية أبرزها تعديل 

التقويم الجامعي بما يتناسب 
مع طلبة جامعة الكويت، وإعادة 

تصميم الجدول الدراسي.
وأكدت الجارالله أن األسرة 

الجامعية تضع مصلحة الطالب 
ضمن أبرز اهتماماتها.

حصد طلبة كلية طب األسنان 
في جامعة الكويت املركز الثالث 

في املسابقة الطالبية ضمن 
فعاليات مؤتمر اإلمارات الدولي 

لطب األسنان »إيدك«، الذي 
اختتم فعالياته أخيرا في مدينة 

دبي بدولة اإلمارات.
وأشارت الكلية، في بيان 

صحافي أمس، إلى أن الفريق 
املكّون من الطالبات نور املري، 

ورزان القحطاني، وأمينة 
املرزوق، ونهاد الفريح، وفجر 

النجار، وبإشراف األستاذ 
املساعد بقسم العلوم الجراحية 

د. محمد عبدالوهاب تمكنوا 
بالفوز باملركز الثالث، بعد 

منافسة علمية شملت 21 
فريقا من كليات طب األسنان 

بجامعات عربية ودولية ضمن 
املسابقة املخصصة لفئة الطلبة 

بنسختها الرابعة عشرة.
من جهته، هنأ القائم بأعمال 

عميد الكلية، د. راشد العازمي، 
الوفد الطالبي على فوزهم 

باملرتبة الثالثة، بعد تنافس 
شديد مع فرق الجامعات 

األخرى.

سلة أخبار

باحثتان بـ »األميركية« تنشران 
كتابًا عن الهوية االجتماعية

الحويل لـ »اتحاد الجامعة«: 
مستعدون لخدمة الطلبة

»األسنان« تحصد المركز 
الثالث بمسابقة »إيدك«

فهد الرمضان

نستقبل 3 
آالف مريض 

 في 
ً
شهريا

عيادات 
السمع

الكندري

التمار متوسطا الفضلي والسيحان والكندري والعلي والشمري )تصوير ميالد غالي(

العدواني مترئسًا اجتماع اللجنة

»الصحة«: توجه الفتتاح عيادات للسمع بكل »المناطق«
مركز سالم العلي احتفل باليوم العالمي للسمعمركز سالم العلي احتفل باليوم العالمي للسمع

حصر طلبات بدل اإلجازات للمستحقين
أكــــدت وزارة الــصــحــة اســتــمــرارهــا فــي صــرف 
البدل النقدي لرصيد اإلجازات للموظفين الذين 
لــم يحصلوا عليها، وحــصــر طلبات االســتــبــدال 
لمن لم يصرف من الموظفين الكويتيين وغيرهم.
جاء ذلك في قــرار إداري أصدرته وكيل وزارة 
الصحة المساعد للشؤون اإلداريــة بالتكليف د. 
فاطمة النجار، بشأن ضوابط وآلية صرف البدل 

النقدي عن رصيد اإلجازات أثناء الخدمة.
ــار الـــقـــرار إلــــى أن الـــــــوزارة مــســتــمــرة في  ــ وأشــ

إجـــراءات صــرف البدل النقدي لرصيد اإلجــازات 
أثناء الخدمة في ضوء الضوابط واآللية الواردة 

في القرار اإلداري رقم 7666 الصادر عام 2022. 
وطــالــب الــقــرار بــضــرروة إرســـال الــكــشــوف مع 
الطلبات المقدمة مــن أصــحــاب الــشــأن )الــذيــن لم 
يتم الصرف لهم( إلــى إدارة الوظائف العامة أو 
إدارة العقود الخاصة في موعد أقصاه 12 مارس 

الجاري.

 قطع الكهرباء والماء 
عن عقار مخالف في إشبيلية

توعية عن »الغش« وقطع »النت«
تختص اللجنة العليا لالمتحانات بالقيام بجمع المعلومات 
عن أسباب ظاهرة الغش وطرح التوصيات المالئمة إلنهائها، 
ووضـــع خطة توعية تــربــويــة لتوعية المجتمع وأهـــل الميدان 
التربوي بأخطار تلك الظاهرة، وبحث األسباب التي تؤدي إلى 

حدوثها.
كما تختص اللجنة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة لدراسة 
مقترح قطع اإلرسال عن الهواتف الذكية أثناء االختبارات، إضافة 
إلى دراسة تعديل الشكل الحالي لورقة االمتحان بما يضمن عدم 
تداولها وصعوبة تسريبها، فضال عن العمل على وضع الخطة 

النهائية لإلجراءات التنفيذية لمعالجة الظاهرة.

قطع فريق الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء 
والطاقة المتجددة التيار الكهربائي والماء عن »سكن خاص« 
في محافظة الفروانية، بعد صــدور حكم مخالفة بناء وعدم 
التزام صاحب العقار بتنفيذ الحكم وإزالة مخالفات البناء، وذلك 
تحت إشراف رئيس فريق الضبطية القضائية عدنان دشتي، 
وحضور الضابط القضائي محمد النصار، وبلدية الكويت، 

و وزارة الداخلية- األمن العام.
وقــــال دشـــتـــي، فـــي تــصــريــح صــحــافــي، إنــــه تـــم قــطــع الــتــيــار 
الكهربائي والــمــاء عــن الــعــقــار فــي منطقة إشبيلية، وتحرير 
محضر إثــبــات حــالــة، ووضـــع »بــلــوك« بــنــاء عــلــى كــتــاب بلدية 
 للمادة 41 من قانون البلدية رقم 33 لعام 2016.

ً
الكويت، وتنفيذا

وأشار إلى أنه ال تتم إعادة خدمتي الكهرباء والماء للعقار 
المخالف بعد القطع، إال  بعد إزالــة مخالفات البناء، وبكتاب 
موجه من بلدية الكويت للوزارة، ودفع قيمة فاتورة استهالك 

الكهرباء والماء بالكامل، واستخراج براءة الذمة.

»الكهرباء« تبحث عن حلول لمشاكل تقاييم الموظفين
 مع ديوان الخدمة األسبوع المقبل لحسم »األعمال الممتازة«

ً
تعقد اجتماعا

● سيد القصاص
تــدفــع وزارة الــكــهــربــاء والــمــاء والــطــاقــة 
المتجددة إلقرار مكافأة األعمال الممتازة 
ووضع حلول لمشكلة أنظمة ديوان الخدمة 
المدنية الخاصة بإدخال معايير التقييم 
ــاد تــقــايــيــم الــمــوظــفــيــن  ــمـ ــتـ بــالــبــصــمــة واعـ
العاملين في الوزارة للسنة المالية الماضية 

.2022
وقالت مصادر في »الكهرباء« لـ »الجريدة« 
إن مسؤولي الـــوزارة سيعقدون اجتماعا 
االسبوع المقبل مع ديوان الخدمة لوضع 
حلول لمشكلة بطء األنظمة وعدم قابليتها 
لبعض تقييم الموظفين البالغ عددهم 30 

ألــــف مــوظــف حــرصــا عــلــى صــــرف مــكــافــأة 
األعـــمـــال الــمــمــتــازة فــي حــســابــاتــهــم، حيث 
تطمح الــــوزارة إلــى أن تكون المكافأة في 
حـــســـابـــات مــوظــفــيــهــا قــبــل شــهــر رمــضــان 
المبارك وفقا لتصريح أحد المسؤولين بها.
وكانت وزارة الكهرباء خاطبت ديــوان 
الخدمة لتدارك مشكلة األنظمة منذ 3 أشهر، 
وكررت ذلك عدة مرات، وسبق أن اجتمعت 
مع مسؤوليه لمعالجة هذه الثغرات دون 
جدوى، متوقعة أن يؤدي تطبيق البصمة 
خاصة خالل شهر رمضان المبارك العام 
الماضي إلى خفض مستحقي »الممتازة« 
ــوزارة بــنــحــو 80 فـــي الــمــئــة مــقــارنــة  ــ ــ فـــي الـ
بمن حصلوا عليها في 2021 لعدم قابلية 

األنظمة لتقاييم بعض الموظفين.
وفــــي ســـيـــاق مــنــفــصــل، كــشــف الــتــقــريــر 
اإلحصائي الشهري لوزارة الكهرباء والماء 
أن إجمالي التمديدات الكهربائية لشهر 
يناير الــمــاضــي بلغ 39666 كــيــلــوواط في 

جميع قطاعات الدولة.
وأشــار التقرير إلــى أن القطاع الخاص 
جـــاء فـــي الــمــرتــبــة األولـــــى بــتــمــديــد الــتــيــار 
إلــى 255 قسيمة، بإجمالي أحمال 27226 
كيلوواط بنسبة 68.6 في المئة من إجمالي 
التمديدات في مختلف المحافظات، بينما 
جاء في المرتبة الثانية القطاع الصناعي، 
حيث مددت الــوزارة التيار الكهربائي إلى 

10 قسائم صناعية. 

وبّين أن القطاع االستثماري في البالد 
جاء في المرتبة الثالثة من إجمالي األحمال، 
حيث بلغت أحماله 4324 كيلوواط لعدد 13 
قسيمة استثمارية، يليه القطاع الزراعي 
بإجمالي أحمال 1312 كيلوواط لعدد 11 

قسيمة زراعية.
وأوضــــح الــتــقــريــر أن الــقــطــاع الــتــجــاري 
جاء في المرتبة قبل األخيرة فيما يخص 
الــتــمــديــدات حيث بلغت أحــمــالــه الجديدة 
خـــالل يناير 361 كــيــلــواط لــعــدد 7 قسائم 
تــجــاريــة، فيما جــاء القطاع الحكومي في 
الــمــرتــبــة األخـــيـــرة بــإجــمــالــي أحـــمـــال 305 

كيلوواط لعدد 4 قسائم حكومية.

فريق تكويت التعاونيات: خفض التوظيف بها إلى %6
اختبارات »مراقبي الجمعيات« في »الشؤون«... لم يرسب أحد

● جورج عاطف
علمت »الجريدة« أن فريق العمل المشّكل 
لتكويت الــوظــائــف بالجمعيات التعاونية، 
بناء على القرارات التي اتخذتها لجنة تعديل 
الــتــركــيــبــة الــســكــانــيــة وتــطــويــر ســـوق العمل 
، اقترح خالل اجتماعه األخير، خفض 

ً
أخيرا

نسب التوظيف داخــل التعاونيات لتكون 6 
بـــداًل عــن 7 بالمئة إلـــى الــمــبــيــعــات، مــع عــدم 
احتساب إجمالي الوظائف اإلشرافية التي 
تتضمن المديرين العامين ونوابهم )2 لكل 

مدير( ورؤساء األقسام من هذه النسبة.
 للمصادر، فإن الهدف من التعديل 

ً
ووفقا

على نص المادة 49 من القرار الـــوزاري رقم 
)46/ت( لسنة 2021، الــصــادر بــشــأن الئحة 
تنظيم العمل التعاوني، والخاصة بالتوظيف 
ــداث مــــوازنــــة بــالــتــوظــيــف بــمــا ال يــحــّمــل  ــ إحــ

الــجــمــعــيــات طــاقــة تــوظــيــفــيــة تــفــوق قــدرتــهــا 
تــهــا أو  الــمــالــيــة ويــنــعــكــس وبـــــااًل عــلــى مــالء
يضر بمراكزها، السيما أن إجمالي الوظائف 
اإلشرافية بتعاونيات البالد كافة يقدر بنحو 

1000 وظيفة.
وقالت المصادر إن »الفريق برئاسة وكيل 
وزارة الــشــؤون، وعضوية الوكيل المساعد 
لشؤون قطاع التعاون، ونائب المدير العام 
للهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون قطاع 
العمالة الوطنية، ورئيس مجلس إدارة اتحاد 
 إدخــال 

ً
الجمعيات التعاونية، اقــتــرح أيــضــا

بعض التعديالت الجوهرية على نص المادة 
52 الــخــاصــة بــاشــتــراطــات شــغــل الــوظــائــف 
اإلشرافية، السيما المعنّية بالمدة والشهادة 
ــا مــن  ــيـــرهـ الــعــمــلــيــة وســــنــــوات الـــخـــبـــرة، وغـ
االشتراطات األخرى، كاشفة أن الفترة المقبلة 
ستشهد بدء نشر الجمعيات التعاونية كافة 

إعالنات عبر الصحف المحلية عن حاجتها 
ــائـــف اإلشـــرافـــيـــة الــشــاغــرة  إلــــى شــغــل الـــوظـ
داخــلــهــا، الســيــمــا فــي ظــل الــمــخــاطــبــات التي 
وجهها اتحاد الجمعيات لها لمباشرة عملية 

.
ً
النشر تباعا

فـــي مـــوضـــوع آخــــر، كــشــفــت الـــمـــصـــادر أن 
نتائج االختبارات التحريرية التي عقدتها 
وزارة الشؤون االجتماعية األسبوع الماضي، 
بــــإشــــراف مـــن ذوي الـــخـــبـــرة واالخـــتـــصـــاص 
 في إدارة الرقابة والتفتيش 

ً
لنحو 26 موظفا

التعاوني، والمؤهلة لشغل وظائف مراقبين 
ماليين وإداريين داخل الجمعيات التعاونية، 
ــهــــرت نـــجـــاح جــمــيــع الــمــتــقــدمــيــن الـــذيـــن  أظــ

ينتظرون صدور قرار بتعيينهم.
ــــؤون«، فـــإنـــه عقب  ــشـ ــ  لــمــصــادر »الـ

ً
ووفـــقـــا

االخـــــتـــــبـــــارات ســـتـــقـــوم الــــــــــــوزارة بـــاعـــتـــمـــاد 
ــراء الــمــقــابــالت الشخصية، ثم  النتائج وإجــ

ــداد الــكــشــف الــنــهــائــي للمقبولين إلجـــراء  إعــ
دورة تدريب متخصصة، وتحديد مواعيد 
تنظيمها وفق جدول زمني مفّصل يعلن عنه 
ضمن كتاب الدعوة الموّجه للمرشح المقبول 

للمشاركة في الدورة. 
 باتخاذ 

ً
وأضافت أن »الوزارة ستقوم أيضا

ات القانونية الــالزمــة نحو تسكين  ــراء ــ اإلجـ
الــمــوظــفــيــن الـــذيـــن اجـــتـــازوا دورة الــتــدريــب 
ــة الـــتـــعـــاونـــيـــة  ــابــ ــرقــ بـــمـــجـــمـــوعـــة وظــــائــــف الــ
 للشروط 

ً
، وفقا

ً
التخصصية المتدرجة فنيا

الــــواردة بــقــرار مجلس الخدمة المدنية رقم 
34 لسنة 2016، للموظفين شاغلي الوظائف 
المالية والمحاسبية والقانونية والمتدرجة 
فنيا الــذيــن ســبــق لــهــم شــغــل وظــيــفــة مــراقــب 
إداري أو مـــالـــي، أو الـــذيـــن يــعــمــلــون بــــإدارة 

الرقابة والتفتيش قبل صدور القرار«.

ً»القوى العاملة«: تجديد إذن 
عمل العمالة الوطنية تلقائيا

أكــدت الهيئة العامة للقوى العاملة، أمــس، أن إشعار 
تسجيل الــعــمــالــة الــوطــنــيــة )إذن الــعــمــل( يــجــدد تلقائيا 
للبابين الخامس والثالث دون الحاجة إلى مراجعة الهيئة 

أو اتخاذ أي إجراء آلي.
وقـــالـــت الــهــيــئــة، فـــي بــيــان صــحــافــي، إن صـــرف الــدعــم 
للعمالة الوطنية يستمر إال في حــاالت معينة من الباب 
الخامس، تتمثل في وضع رمز إيقاف تغيير عنوان الشركة 
)عنوان غير فعال(، وعدم تجديد التصريح بمزاولة المهنة 
أو انتهاء الرخصة التجارية، وعدم ظهور البيان التأميني 
عبر الربط اآللي بين الهيئة والمؤسسة العامة للتأمينات 
االجــتــمــاعــيــة، لــعــدم ســــداد االشـــتـــراك الــشــهــري أو وجــود 
مديونية أو ألي سبب آخر، وبالنسبة للباب الثالث يكون 
رقم الجهة المدني للشركة غير مطابق للرقم المسجل لدى 

)التأمينات( من قبل الشركة.
وأشــارت إلــى أنها وفــرت عــدة خدمات إلكترونية عبر 
البوابة اإللكترونية الخاصة بها، لتوفير الوقت والجهد 
على المواطنين الكويتيين عبر خدمة أسهل أو تطبيق 
سهل أفراد وسهل أعمال، مؤكدة حرصها على دعم العمالة 

الوطنية في القطاع الخاص وتسهيل إجراءاتهم.
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سفيرات عديدات في الكويتسفيرات عديدات في الكويت
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ةديرجلا•
local@aljarida●comمحليات ٤

سفيرة األرجنتين لـ ةديرجلا•: االحترام 
والحوار والتفاهم أساس عالقاتنا مع الكويت

وصفت سفيرة األرجنتين لدى البالد كالوديا زامبييري العالقة 
بين بالدها والكويت بأنها »تقوم على االحترام المتبادل لقيم 

وتقاليد الشعبين«، معتبرة أن »الكويت هي بيتي الثاني«. ولفتت 
إلى أن »الحكومة الكويتية استباقية جدا، وتتفاعل بشكل إيجابي 

مع المبادرات الرامية إلى تعزيز العالقات الثنائية«. 
وأكدت زامبييري، في حوار مع »الجريدة«، أن »الكويتيين 

مسافرون ال يكلون، ويحبون استكشاف أماكن جديدة وغريبة«، 
واصفة األرجنتين بأنها »عالمية ونابضة بالحياة ووجهة 

شهيرة لمحبي المغامرات ولمن يودون قضاء شهر العسل«، 
وفيما يلي التفاصيل:

• تـــعـــود جـــــذور الـــعـــاقـــة بين 
الــبــلــديــن إلـــى مــا قــبــل 50 عــامــا... 
كيف ترين مستقبل التعاون بين 

البلدين؟
- نما الــتــعــاون بين البلدين 
وتــعــمــق عــلــى مـــر الــســنــيــن منذ 
إقــامــة الــعــاقــات الدبلوماسية 
ــالـــم  عـــــــام 1968، وأحـــــــــد الـــمـــعـ
الــبــارزة لهذا التعاون مشاركة 
ــالــــف  ــتــــحــ ــن فـــــــي الــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــنــ ــ األرجــ
الــعــســكــري الــــذي حـــرر الــكــويــت 
عــام 1991 من الــقــوات العراقية 

الغازية.
ومن الجانب الكويتي، تكثف 
التعاون خال السنوات األخيرة 
ــــال مــســاهــمــة الـــصـــنـــدوق  مــــن خـ
الــكــويــتــي للتنمية االقــتــصــاديــة 
الـــعـــربـــيـــة، الـــــذي يـــمـــول مــشــاريــع 
ــــي مــخــتــلــف  الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة فـ

المحافظات األرجنتينية.

تعزيز العالقات
• كـــيـــف يــمــكــنــك مــــن مــوقــعــك 
الــمــســاهــمــة فـــي تــطــويــر وتــعــزيــز 
العاقات األرجنتينية ـ الكويتية؟

- خال مسيرتي الدبلوماسية 
الواسعة، الحظت أن أفضل طريقة 
لبناء الجسور بين الدول هي من 

ــرام الــمــتــبــادل لقيم  ــتــ خــــال االحــ
وتقاليد بعضنا البعض، ورغم أن 
الكويت واألرجنتين ال يشتركان 
في لغة أو ثقافة أو ديــن لكنهما 
تمكنا مــن تــطــويــر عــاقــة متينة 
ودائمة بينهما تقوم على الحوار 

والتفاهم الجيد.
ــا عـــن مــهــمــتــي فــهــي تــعــزيــز  أمــ
هـــذه الــعــاقــة الثنائية مــن خــال 
زيــــــــــادة الـــــتـــــبـــــادالت فـــــي جــمــيــع 
المجاالت السياسية واالقتصادية 
ــــن الــــحــــظ  ــــسـ ــــحـ والـــــثـــــقـــــافـــــيـــــة، ولـ
الــســلــطــات الــكــويــتــيــة اســتــبــاقــيــة 
ــدا وتـــتـــفـــاعـــل بــشــكــل إيــجــابــي  ــ جـ
مع المبادرات الرامية إلى تعزيز 

العاقات بين البلدين.
وفي ديسمبر الماضي، أجريت 
الــمــشــاورات السياسية الثنائية 
عـــن طــريــق الــفــيــديــو كــونــفــرنــس، 
وتضمن جــدول أعمال االجتماع 
موضوعات تتعلق باالتفاقيات 
بين البلدين، والتبادل التجاري، 
والـــدعـــم الــمــتــبــادل للترشيحات 
في المنظمات الدولية، وتحليل 
آخر األحداث اإلقليمية والدولية، 
وكـــــــــان هـــــــذا االجـــــتـــــمـــــاع فـــرصـــة 
مــمــتــازة إلعــــادة تنشيط الــحــوار 
بــيــن الــســلــطــات الــعــلــيــا لـــــوزارات 

الـــخـــارجـــيـــة بـــعـــد الـــتـــوقـــف الــــذي 
تسبب فيه وباء كورونا.

تملك العقارات
• يعتبر الــكــويــتــيــون مــن أكثر 
الــمــســتــثــمــريــن الــــذيــــن يــمــتــلــكــون 
عـــقـــارات حـــول الـــعـــالـــم... مــا حصة 

األرجنتين في هذا المجال؟
- الكويتيون مسافرون ال يكلون، 
ويحبون استكشاف أماكن جديدة 
وغــريــبــة، واألرجــنــتــيــن هــي وجهة 
ــدا لــلــمــغــامــريــن ولــمــن  ــ شــهــيــرة جـ
ــادة ما  يقضون شهر الــعــســل، وعــ
تكون تجربة سفرهم إيجابية جدا، 
ولكن نظرا للمسافة الجغرافية، فإن 
األرجنتين ليست هدفا للكويتيين 
للحصول على شقة أو منزل هناك.

موطن ميسي
ــذي يــمــكــنــه أن  ــ • بــــرأيــــك، مـــا الــ
يجذب السائحين الكويتيين لزيارة 

األرجنتين؟
- أثــار انتصار األرجنتين في 
بــطــولــة كــــرة الـــقـــدم بــقــطــر الــعــام 
ــي فــــضــــول الـــكـــويـــتـــيـــيـــن  ــاضــ ــمــ الــ
لـــزيـــارة مـــوطـــن لــيــونــيــل مــيــســي، 
وهذه األنواع من األحداث ال تقبل 

المنافسة لتعزيز صورة الدولة.

وهــنــاك طريقة أخـــرى فعالة 
جـــدا إليـــقـــاظ االهــتــمــام بــزيــارة 
األرجــنــتــيــن هــي نــشــر ثقافتها، 
وفي هذا الصدد تنظم السفارة 
ــقــــرهــــا بــــعــــض األنـــشـــطـــة  فـــــي مــ
الثقافية المعروفة، مثل ندوات 
ودروس التانغو، وتحظى هذه 
التجمعات بشعبية كبيرة بين 
عـــشـــاق الـــتـــانـــغـــو فــــي الـــكـــويـــت، 
خــصــوصــا أولـــئـــك الـــذيـــن زاروا 
ــيــــن بـــالـــفـــعـــل ونـــقـــلـــوا  ــتــ ــنــ األرجــ

حماسهم للعائلة واألصدقاء.

التأشيرة السياحية
ــرة  ــيــ ــأشــ ــتــ •... ومـــــــــــــاذا عــــــن الــ

السياحية؟
ــي الــقــســم  - يـــســـاعـــد فــريــقــنــا فــ
القنصلي المسافرين الكويتيين 
في تقديم طلبات التأشيرة، اإلجراء 
ــيـــرة تــكــون  ــتـــأشـ بــســيــط جــــــدا، والـ
جاهزة في غضون أيام قليلة بعد 
مقابلة قصيرة، كما يوفر فريقنا 
معلومات عامة حول مناطق الجذب 

السياحي.

رقصة التانغو
• مــا الـــذي يميز األرجنتين 
عــن بــقــيــة الــعــالــم بالنسبة إلــى 

الكويتي؟ وما مقومات السياحة 
الخاصة بكم؟

- يــقــضــي الـــمـــســـافـــرون الـــذيـــن 
ــــى األرجـــنـــتـــيـــن لــلــمــرة  يــصــلــون إلـ
األولـــــى أيـــامـــا عــــدة فـــي العاصمة 
بوينس آيرس، حيث يستسلمون 
لسحر هذه المدينة الكبرى، التي 
تــتــمــيــز بــأنــهــا عــالــمــيــة ونــابــضــة 
بالحياة، فعاصمة األرجنتين هي 
مزيج فريد من العناصر األوروبية 
ــة الـــجـــنـــوبـــيـــة، وتـــقـــدم  ــيـ ــركـ ــيـ واألمـ
مــجــمــوعــة مـــن األنــشــطــة الثقافية 
مــع المتاحف والــمــعــارض الفنية 

والمسارح.
ويعد مسرح »كــولــون« جوهرة 
ــن الــــجــــودة  ــ ــة مـ ــفـ ــة وتـــحـ ــاريـ ــمـ ــعـ مـ
الــصــوتــيــة تــقــع فــي قــلــب المدينة، 
حيث تؤدي أشهر فرق األوركسترا 
ومغني األوبرا العالميين، كما تعد 
بوينس آيـــرس الــوجــهــة المثالية 
لمحبي التانغو، وحــي »ال بوكا« 
هو المكان الــذي بــدأت فيه رقصة 
التانغو، وال يــزال يقدم الرقصات 
للسائحين في الشارع أو من خال 

العروض المسرحية الجميلة.
ــيـــاحـــي  وعــــــامــــــل الــــــجــــــذب الـــسـ
الــرئــيــســي أيـــضـــا هــــو فــــن الــطــهــو 
األرجنتيني، إذ يذهب السائحون 
بحثا عن أفضل مطعم لتذوق »لحم 
الــعــجــل الــصــغــيــر« الــشــهــيــر، وهــو 
عبارة عن قطعة مشوية بإتقان من 
شرائح اللحم تزن نصف كيلوغرام.
وفي حال ابتعدنا عن بوينس 
آيــــرس، يــوجــد فــي األرجــنــتــيــن 12 
موقعا على قائمة التراث لمنظمة 
األمـــــم الــمــتــحــدة لــلــتــربــيــة والــعــلــم 
والــثــقــافــة )الــيــونــســكــو(، وتــقــع في 
أجزاء مختلفة من أراضيها، أبرزها 
»حديقة إيغوازو الوطنية«، الواقعة 
فـــي مــقــاطــعــة مــيــســيــونــس، والــتــي 
تستضيف واحدة من أجمل عجائب 

الطبيعة الخابة: شاالت إغوازو، 
ــــؤوي تــنــوعــا بــيــولــوجــيــا  حــيــث تــ
كبيرا مــن الــغــابــات المطرية شبه 
االســتــوائــيــة مـــع أنـــــواع الــنــبــاتــات 

والحيوانات الغريبة.

»وادي القمر«
وإلــى جانب ذلــك، لدينا منتزه 
تاالمبايا ايشيغواالستو الوطني، 
ــقـــول الـــحـــفـــريـــات في  ــم حـ ــ ــد أهـ ــ أحـ
الــعــالــم، والــتــي يبلغ عمرها نحو 
180 مليون سنة، اضافة إلى »وادي 
القمر«، نزوال إلى جنوب باتاغونيا، 
هناك حديقة غاسياريس الوطنية 
فـــي مــقــاطــعــة ســانــتــا كـــــروز، وهــي 
مملكة جليدية حقيقية تضم 350 
نهرا جليديا، بينها بيريتو مورينو 

الشهير، الرائع والمذهل.
ونــتــيــجــة لــحــركــتــهــا الــبــطــيــئــة، 
تتكسر جــدرانــهــا أحــيــانــا وتنتج 
عرضا فريدا، أما عشاق الحيوانات 
البحرية فتستضيف شبه جزيرة 
فالديس بمقاطعة تشوبوت الطيور 
والحيوانات األكثر تنوعا، وخال 
النصف الثاني من العام تعد موطن 
الــحــوت الــصــائــب الجنوبي الــذي 

يصل للتزاوج والتكاثر والتغذية.
تجربة إيجابية  

• ما الذي أضافته تجربتك حتى 
اآلن في الكويت؟

- أنــــــا مـــحـــظـــوظـــة جــــــدا ألنــنــي 
أتيحت لي الفرصة للعمل مرتين 
ــى بين  ــ بــالــكــويــت، فـــي الـــمـــرة األولـ
عامي 2014 و2017، عملت كنائبة 
للسفير، وكانت التجربة إيجابية 
جـــدا لـــدرجـــة أنــنــي أردت الـــعـــودة، 
وتــحــقــقــت الــرغــبــة فـــي نــهــايــة عــام 
2018 عندما تــم تعييني سفيرة 

هنا.
وعــنــدمــا تــولــيــت مــنــصــبــي في 

أكــتــوبــر 2018 كــرئــيــســة للبعثة، 
كنت الدبلوماسية الــوحــيــدة في 
ــارة، األمـــــر الـــــذي اضـــطـــررت  ــفـ ــسـ الـ
خــالــه إلــى القيام بجميع المهام 
المازمة ألقسام العمل الدبلوماسي 
المختلفة: السياسية والتجارية 
والقنصلية والثقافية واإلداريــــة، 
كانت هذه الفترة مليئة بالتحديات 
من نواح كثيرة، ولكنها كانت أيضا 
غنية جـــدا مــن الــنــاحــيــة المهنية، 
وبفضل فريق الموظفين المحليين، 
تمكنت من تحقيق األهـــداف التي 

حددتها حكومتي بنجاح.

الكويت بلدي الثاني
• بــم تشعرين وأنـــت بين أهل 

الكويت؟
- الـــكـــويـــت هـــي بـــلـــدي الــثــانــي، 
وهي بلد ترحاب وودود جدا، في 
هذه السنوات تمكنت من توسيع 
دائــــرة أصــدقــائــي بفضل التفاعل 
ــن الـــمـــجـــاالت  ــ ــع شـــخـــصـــيـــات مـ ــ مـ
الدبلوماسية واألكاديمية والفنية 
والصحافية، والكويتيون ودودون 
جدا ومنفتحون على إقامة أفضل 
ــانـــب، أستمتع  الــعــاقــات مــع األجـ
بشكل خاص باللقاءات االجتماعية 
التي تجمع بين المحادثات الشيقة 

والمآدب السخية.

السفيرة كالوديا زامبييري

انتصار 
األرجنتين في 
مونديال قطر 

أثار فضول 
الكويتيين 

لزيارة موطن 
ميسي

الكويتيون 
مسافرون ال 

يكلون ويحبون 
استكشاف 

أماكن جديدة 
وغريبة

الكويت بيتي 
الثاني... 

ومحظوظة 
 بالعمل 

ً
جدا

مرتين فيها

ربيع كالس

حول وجود عدد كبير من السفيرات في الكويت، 
أكدت زامبييري: »في الواقع يوجد بالكويت العديد 
من رئيسات البعثات، وأعتقد أنها مصادفة سعيدة، 
لكن في الوقت نفسه أعتقد أن الحكومة الكويتية 
تفضل االتجاه العام لزيادة الوجود النسائي في 

المجاالت االجتماعية والحكومية«.
وأضافت: »لطالما تم استبعاد النساء من عالم 

الدبلوماسية، لكنني أعتقد أن مشاركتهن يمكن 
أن تخلق تغييرا اجتماعيا إيجابيا، حيث تختلف 
وجهات نظر النساء حول الصراع بشكل كبير عن 
وجــهــات نــظــر الـــرجـــال، ألن الــنــســاء أكــثــر اهتماما 
ــمـــاع«، مــتــابــعــة: »أنــا  بالسعي للحصول عــلــى اإلجـ
ا مــــن الــســلــك  ــزء ــ ــأن نـــكـــون جــ ــ ــيـــاتـــي ســــعــــداء بـ وزمـ

الدبلوماسي في الكويت، الكبير والنشيط جدا«.

عــن األكـــل الــكــويــتــي، قــالــت السفيرة زامبييري: 
»أحـــب الــطــعــام الــكــويــتــي كــثــيــرا، وأســتــمــتــع بشكل 
خــاص بأطباق السمك، مثل مطبق سمك، مربين 
ــور مــــشــــوي، كـــمـــا أنــــنــــي أحـــــب الــمــجــبــوس  ــ ــامـ ــ وهـ
والـــمـــعـــبـــوج والـــبـــريـــانـــي«، وأضــــافــــت: »ال أتـــنـــاول 
الحلويات عادة، لكنني أحب مجموعة متنوعة من 

الحلويات الكويتية«.

المجبوس والمعبوج

https://www.aljarida.com/article/16301
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... وتتحفظ عن 
قانون مكافحة 

األراضي الفضاء

الحكومة تغيب 
 عن الجلسة 

ً
مجددا

 لتشكيل 
ً
انتظارا

»الجديدة«

الجدول يشهد 
المداولة الثانية 
لمشروع قانون 
بشأن تأسيس 

شركات إنشاء مدن 
أو مناطق سكنية 

ً
وتنميتها اقتصاديا

فهد تركي

نافذة نيابيةنافذة نيابية جلسة 7 مارس... سيناريو عدم االنعقاد يتكرر
ي المالية والداخلية والدفاع 

َ
 للجنت

ً
على جدولها 24 رسالة واستجوابان و11 تقريرا

م أعضاء مجلس األمة جدول 
ّ
في حين تسل

أعمال الجلسة القادمة التي من المقرر عقدها 
الثالثاء المقبل 7 الجاري، بات من المؤكد تكرار 
سيناريو عدم عقد الجلسة ورفعها حتى في 
حــال اكتمال النصاب النيابي، نظرا إلــى عدم 
حضور الحكومة الستقالتها في جانب، ولعدم 
إنجاز التشكيل الوزاري للحكومة الجديدة في 

الجانب اآلخر. 
ويــحــوي جـــدول أعــمــال الجلسة 24 رسالة 
واردة و106 شــكــوى وعــريــضــة، واســتــجــوابــا 
لوزير المالية وزير الدولة للشؤون االقتصادية 
واالستثمار، عبدالوهاب الرشيد، موّجه من 
النائب مبارك الحجرف، وآخــر لنائب رئيس 
مجلس الــــوزراء وزيــر الــدولــة لــشــؤون مجلس 
الــــوزراء، بــراك الشيتان، مــوّجــه مــن النائبة د. 

جنان بوشهري.
كــمــا يتضمن الـــجـــدول تــقــريــر لجنة إعـــداد 
مشروع الجواب على الخطاب األميري بشأن 
الصيغة المقترحة عــن دور االنعقاد العادي 
األول من الفصل التشريعي الـ 17. والمداولة 
الثانية لمشروع قانون بشأن تأسيس شركات 
ــــدن أو مــنــاطــق ســكــنــيــة وتــنــمــيــتــهــا  إنـــشـــاء مـ
، و8 تـــقـــاريـــر مـــن لــجــنــة الـــشـــؤون 

ً
ــا ــتـــصـــاديـ اقـ

المالية، و3 تقارير من لجنة الشؤون الداخلية 
والدفاع، بشأن تعديل قانون انتخابات أعضاء 
ق بالمفوضية العليا 

ّ
مجلس األمة فيما يتعل

وقـــانـــون إعـــــادة تــحــديــد الـــدوائـــر االنــتــخــابــيــة 
فيما يتعلق بالقوائم النسبية، وتقرير لجنة 
الشؤون التشريعية بتعديل قانون اإلجراءات 
والـــمـــحـــاكـــمـــات الـــجـــزائـــيـــة فــيــمــا يــتــعــلــق بـــرّد 
االعتبار، وتقرير اللجنة المالية بتعديل قانون 
المناقصات فيما يتعلق بإلغاء الوكيل المحلي، 
وتقرير لجنة الشؤون التعليمية بشأن مكافأة 
الــطــلــبــة. كــمــا يــحــتــوي الـــجـــدول عــلــى تــقــاريــر 
لجنة شــؤون اإلســكــان والعقار بشأن تنظيم 
الوكاالت العقارية ومكافحة احتكار األراضي، 
وتقرير اللجنة الصحية بشأن العمل الخيري 

واإلنساني.

مكافحة احتكار األراضي
من جهة اخـــرى، أبــدت الحكومة تحفظها 
عــن االقـــتـــراح بــقــانــون بــشــأن مكافحة أراضـــي 
الفضاء الذي وافقت عليه لجنة اإلسكان والعقار 
البرلمانية خاصة فيما يتعلق بقضية تحصيل 

الرسوم.
جاء ذلك خالل التقرير السادس عشر للجنة 
حول االقتراح بقانون بتعديل المادتين األولى 
 من القانون رقم 50 لسنة 1994 

ً
واألولى مكررا

ــــي الفضاء  فــي شـــأن تنظيم اســتــغــالل األراضـ
المقدم مــن األعــضــاء فيصل الــكــنــدري، أسامة 
الــشــاهــيــن، د. محمد الــحــويــلــة، حــمــد العبيد، 
واالقتراح بقانون بشأن مكافحة احتكار أراضي 
الــفــضــاء الــمــقــدم مـــن األعـــضـــاء د. عــبــدالــعــزيــز 
الصقعبي، عبدالوهاب العيسى، حمد المدلج، 
شعيب شــعــبــان، عبدالله الــعــنــزي، واالقــتــراح 
بقانون بشأن مكافحة احتكار أراضي الفضاء 
المقدم من األعضاء د. عبدالعزيز الصقعبي، د. 
حسن جوهر، د. جنان بوشهري، د. حمد المطر، 

أسامة الشاهين.
وقالت اللجنة في تقريرها، إن رئيس مجلس 
األمــة أحــال إلــى اللجنة بتاريخ 2022/12/14م 
االقتراح بقانون األول وبتاريخ 2022/12/22م 
االقتراحين بقانونين الثاني والثالث المشار 
إليها لدراستها وتــقــديــم تقرير بشأنها إلى 
المجلس، وعقدت اللجنة لهذا الغرض خمسة 
اجتماعات بتواريخ 2022/12/27م، 2023/1/15م، 

2023/2/1م، 2023/2/6م، و2023/2/13م بحضور 
الــــوزراء المعنيين والــقــيــادات الحكومية ذات 

الصلة.
وذكـــرت اللجنة أن االقــتــراح بــقــانــون األول 
يهدف حسبما جاء في مذكرته اإليضاحية إلى 
معالجة احتكار القسائم مدد طويلة وحجبها 
عـــن الـــعـــرض بــالــســوق الــعــقــاري والــمــضــاربــة 
الكبيرة على أسعار هذه القسائم. بينما يهدف 
االقــتــراحــان الثاني والثالث حسبما جــاء في 
مذكرتيهما اإليضاحية إلــى مكافحة احتكار 
أراضي الفضاء التي يقوم مالكها باالحتفاظ 
 طــويــلــة دون اســتــغــالل عــلــى سبيل 

ً
بــهــا مــــددا

المضاربة بسبب قلة الرسوم المفروضة على 
تلك األراضي.

وزارة المالية 
وأفاد ممثلو وزارة المالية أثناء حضورهم 
اجتماعات اللجنة بــأن مفهوم االحــتــكــار في 
معناه العام يوحي بامتالك أكثر من سلعة أو 
 ،

ً
عين، في حين قد يكون العقار المملوك واحدا

لذلك أيدوا اإلبقاء على مساحة الـ 5000م2 كما 
أبدوا رأيهم باستبدال عبارة »جميع القسائم 
ماعدا المخصصة للسكن الــخــاص« بالبنود 
الــواردة بالمادة رقم 6 من االقتراحين الثاني 
والثالث، وفيما يخص الرسوم بينوا أن حظر 
الـــصـــرف عــلــى الــمــتــعــثــر بـــالـــســـداد واســتــمــرار 
الــرســوم تصاعدية في األعـــوام التالية يحول 
ــال كــاهــل  ــقــ ــوم وإثــ ــرســ دون تــحــصــيــل هــــذه الــ
، والحل األمثل هو إتاحة 

ً
 فعاما

ً
المالك عاما

 لبيع العقار 
ً
الــفــرصــة للمالك بــأن يــقــدم طلبا

أو مجموعة من العقارات لوزارة العدل لتنظم 
 تحت إشــرافــهــا. وتقتطع هذه 

ً
 أو بيعا

ً
ــزادا مــ

الـــرســـوم مــن حصيلة الــبــيــع لمصلحة وزارة 
المالية، كما تمسك ممثلو الـــوزارة بالقانون 
رقم 8 لسنة 2008 المعدل للقانون رقم 50 لسنة 
 ويحتاج إلى تنظيم مسألة 

ً
1994 لكونه منظما

المتعثرين فقط.
بينما أفاد ممثلو وزارة التجارة والصناعة 
أثناء حضورهم اجتماعات اللجنة بأن الوزارة 
غير مختصة بالقوانين محل النقاش فالعقارات 
وأوصـــافـــهـــا خــاضــعــة لــنــظــم بــلــديــة الــكــويــت 
والتسجيل وإجراءاته من أعمال وزارة العدل، 
أما الرسوم وتحصيلها فهي من اختصاصات 

وزارة المالية.

بلدية الكويت 
وأفـــاد ممثلو بلدية الكويت بأنهم يبدون 
رأيهم بصورة أولية حول االقتراحات المذكورة، 
حتى يــرد إليهم رد إدارة الفتوى والتشريع، 
 بأحكام قــرار مجلس الــوزراء رقم 1415، 

ً
عمال

والــــذي يحتم على الــجــهــات الحكومية إبـــداء 
آرائها أواًل إلدارة الفتوى والتشريع، ثم قيام 
األخـــيـــرة بـــإرســـال رأيــهــا إلـــى مجلس الــــوزراء 
لينظر أمــام لجانه المختصة، ليقره ويرسله 
إلــى مجلس األمـــة وتلتزم بــه الجهة لتوحيد 
آراء الجهات وعدم تباينها. كما أبدوا تحفظهم 
على بعض مــواد االقتراحين الثاني والثالث 
رغم موافقتهم المبدئية عليها من حيث المبدأ.

ومن جملة هذه التحفظات أهمها أن مساحة 
الـ 1000م2 الموجودة في االقتراحين ينبغي 
أن ترفع إلى 5000م2 لتكون أقرب للواقع إذ إن 
المساحة المذكورة باالقتراحين ال ترقى ألن 
، وأن عبارة »المنازل المهجورة« 

ً
تمثل احتكارا

المذكورة في المادة األولى تتعارض مع عنوان 
االقتراح، الذي ينظم أراضــي فضاء ال عقارات 
مــهــجــورة، إضــافــة إلـــى عـــدم وجــــود توصيف 

للمنزل المهجور في جهات الدولة، ولصعوبة 
وضع ضوابط لهجران المنزل من عدمه. وكان 
من الممكن االكتفاء بما ورد في القانون رقم 
50 لسنة 1994 الذي فسر البناء غير المكتمل 
بما ال تقل نسبة البناء فيه عن %20 أو 200م2. 
وتناولت المادة رقم 4 إعفاء المناطق التي لم 
تصل إليها الخدمات من الرسوم شريطة تقديم 
 على 

ً
 بإعفائه، وهذا يفرض تكلفا

ً
المواطن طلبا

المواطن ال مبرر له، إضافة إلى أن ربط التزام 
الجهات بالمدة التي تضعها الالئحة التنفيذية 
لتنفيذ المشاريع وإيصال الخدمات ال تستقيم 
مع طبيعة عمل الجهات المسؤولة عن إيصال 
الـــخـــدمـــات، فــهــي مــرتــبــطــة بــخــطــط ومــواعــيــد 
تتناسب مع نوعيتها وال يمكن تــرك تحديد 

هذه المدة لالئحة التنفيذية.
وحظرت المادة رقــم 4 إتمام إجـــراءات نقل 
الملكية في حال عدم دفع الرسوم المستحقة، 
 على الدولة التي قد تضع 

ً
وهو يشكل تصعيبا

حرم من انتقال ملكيته إليها 
ُ
يدها على عقار وت

 بــرســوم عــلــى صاحبه. 
ً
 لــكــونــه مشتمال

ً
نــظــرا

وقـــالـــت إن إضـــافـــة الــمــنــاطــق الــتــرفــيــهــيــة إلــى 
 معينة 

ً
الــمــادة رقــم 6، والــتــي تستثني أنــواعــا

من األراضي من هذه الرسوم، وإضافة كلمتي 
التجزئة والتقسيم إلى بند 3 بعد ذكر التنظيم 
 مع اإلجراءات المعمول بها في البلدية 

ً
تماشيا

والـــتـــي ال تــتــوقــف عــلــى الــتــنــظــيــم بـــل تشمل 
التجزئة والتقسيم.

وقالت إن اإلبقاء على نص المادة رقم 7 كما 
ورد تفصيله فــي الــقــانــون رقــم 8 لسنة 2008 
لــصــور الــتــعــامــل الــمــحــظــورة، فــالــنــص الــــوارد 
 
ً
بــاالقــتــراح بصياغته المطلقة يشمل صـــورا

كثيرة ألنــواع التعامل، والتي ينطوي تحتها 
تــعــامــالت الــبــنــاء واإلدارة، وهـــي خــارجــة عن 

أهداف االقتراحين.

وزارة العدل
وأفــاد ممثلو وزارة العدل أثناء حضورهم 
اجــتــمــاعــات اللجنة بتمسكهم بــقــرار مجلس 
الوزراء رقم 1415 الذي يقضي بمخاطبة إدارة 
الفتوى والتشريع أواًل وانتظار ردها وإقراره 
من مجلس الـــوزراء ثم يتم إبـــداؤه أمــام لجان 

مجلس األمة. 
وقالت اللجنة إن جميع الجهات الحكومية 
الحاضرة باجتماعات اللجنة كشفت أن آراءها 
هذه ء مبدئية حتى تتم موافاتهم بما تنتهي 

إلية إدارة الفتوى والتشريع.
وأوضحت اللجنة في تقريرها بعد البحث 
والدراسة واستعراض آراء الجهات المختصة 
أن االقــتــراحــات بقوانين تساهم فــي مكافحة 
احــتــكــار األراضــــي الــفــضــاء، األمـــر الـــذي سوف 
يساهم وبشكل مباشر بتحرير األراضـــي ثم 
نقص أسعارها من خالل إعادة تنظيم أحكام 
القانون رقم 50 لسنة 1994 في شأن استغالل 
القسائم والبيوت المخصصة ألغراض السكن 
الخاص في مشروع القانون محل هذا التقرير 
حيث توصلت اللجنة بعد األخذ بعين االعتبار 
التعديالت والمالحظات التي وردت في آراء 
الجهات إلى الصيغة النهائية لمشروع القانون 
وفق النص الذي انتهت إليه اللجنة في الجدول 
المقارن، وبعد المناقشة وتبادل اآلراء انتهت 
اللجنة إلــى الموافقة بإجماع أراء أعضائها 
 
ً
الــحــاضــريــن على االقــتــراحــات بقوانين وفقا
للنص الذي انتهت إليه اللجنة كما هو مبين 

في الجدول المقارن.

جلسة الثالثاء المقبل تنتظر رفعها لعدم حضور الحكومة

»الخارجية«: التأخير في إقرار »العمل الخيري« سيؤثر على تقييم الكويت»الخارجية«: التأخير في إقرار »العمل الخيري« سيؤثر على تقييم الكويت
في الوقت الــذي انتهت فيه لجنة الــشــؤون الصحية 
واالجتماعية والعمل البرلمانية بالموافقة على قانون 
العمل الخيري واإلنساني عبر مشروع الحكومة، واقتراح 
نيابي بقانون، أكدت الحكومة تمسكها بأن يكون النظام 
 من خالل إصداره من 

ً
األساسي للجمعيات الخيرية إلزاميا

قبل وزارة الشؤون ال الجمعيات نفسها، مؤكدة أن التأخير 
في إقرار مشروع العمل الخيري سيؤثر على دولة الكويت.

وقـــالـــت الــلــجــنــة فـــي تــقــريــرهــا: أحــــال رئــيــس مجلس 
األمــة إلــى اللجنة مشروع القانون بتاريخ 2018/2/11، 
وذلك خالل الفصل التشريعي الخامس عشر، كما أحال 
االقتراح بقانون بتاريخ 2023/1/31م خالل دور االنعقاد 
األول من الفصل التشريعي الحالي، لدراستهما وتقديم 

تقرير بشأنهما.
 واطلعت اللجنة على مشروع القانون واالقتراح بقانون 
سالفي الذكر، وعلى مذكرتهما اإليضاحية، وتبين لها 
أنهما متشابهان في الهدف والمضمون، إذ إن كليهما 
يسعى لوضع نظام مؤسسي لتنظيم العمل الخيري 
داخل الكويت وخارجها، وتكوين مؤسساته وتفعيلها، 
لدعم العمل الخيري، والتوسع في مجاالته اإلنسانية، 
بما يتواكب مع المتغيرات العالمية، وتوجيهه نحو العمل 
المؤسسي من أجل تطويره، وضمان توافقه مع القانون 
واالتفاقيات الدولية، وتدعيم أركانه وبرامجه وأدواره، 

وإجمااًل فهما يهدفان إلى تحقيق األغراض التالية:
إعالء قيمة العمل الخيري في سبيل خدمة الشعوب 
المحتاجة والمنكوبة، باعتبار أن ذلك قيمة إنسانية عليا 
يتسم بها المجتمع الكويتي، وتدعمها وتشجعها الدولة، 
والحرص على أن يصل العمل الخيري عبر مؤسساته 
المعتمدة إلى أهدافه المستحقة دون أي انحراف أو توجيه، 

وبما يخدم األهداف اإلنسانية واإلغاثية المرسومة لقنوات 
العمل الخيري، والنأي بمؤسسات العمل الخيري عن أي 
تأثير خارجي من خالل تنظيم موارد المؤسسة، ووضع 
ضوابط تمنحها االستقاللية المالية، وتمنعها من تلقي 
المساعدات األجنبية، وتفعيل رقابة الوزارة على مؤسسات 
العمل الخيري من خــالل دور تنظيمي يضمن تحقيق 

األهداف اإلنسانية.
وأوضــح ممثلو الـــوزارة أنــه سبق لها أن عملت على 
مشروع القانون سالف الذكر مدة 9 سنوات، بالتعاون مع 
الجمعيات الخيرية منها 5 سنوات مع اللجنة الصحية، 
لتقريب وجهات النظر، وتم التوصل في المجلس السابق 
إلـــى صيغة توافقية لكامل الــقــانــون باستثناء النظام 
األســـاســـي، وهـــو نقطة الــخــالف الــوحــيــدة مــع الجهات 
ــوزارة تــرغــب فــي أن يــكــون النظام  ــ الــخــيــريــة، وهـــو أن الــ
األســاســي إلــزامــيــا تــصــدره وزارة الــشــؤون، فــي حين أن 
الجمعيات الخيرية ترى أنه من األنسب أن يكون النظام 
األساسي استرشاديا، بمعنى أن تضع الجمعية نظامها 
األساسي بنفسها، ثم تقدمه للوزارة لالعتماد، وأكد ممثلو 
الوزارة تمسكهم بهذه النقطة -النظام األساسي اإللزامي- 
لتسهيل العمل وتوحيد المبادئ القانونية، واآلراء التي 
تصدر بهذا الخصوص، وحتى تتواتر اإلجراءات بشكل 
منطقي ومتسلسل ويسهل تطبيقها، تمت دراســة هذا 
الموضوع لمدة طويلة والتوافق على 99.5% من مواده، 

وهو مؤشر جيد ونتمنى أن يعتمد من اللجنة.
 على استفسار اللجنة ما المانع أن يكون النظام 

ً
وردا

 حيث لكل جمعية طابع 
ً
 أو استرشاديا

ً
األساسي إلزاميا

وظــروف وهيكل خــاص، إن اختالف الصياغات ما بين 
الفاصلة والنقطة، وبين كلمة »و« وكلمة »أو« يحتمل 

تفسيرات اجــتــهــادات تفسيرية شخصية تختلف من 
شخص آلخر، وقد حدثت واقعة عملية اختلف التفسير 
مــن شخص آلخــر فــي إحــدى الجمعيات لموعد انعقاد 
الجمعية العمومية، كما أن عدد الجمعيات الخيرية 65، 
وعدد المبرات قرابة 91 مبرة، فلو كان نظام الجمعيات 
 
ً
 أساسيا

ً
استرشاديا ألدى إلى وجــود نحو 150 نظاما

 بين الجمعيات الخيرية.
ً
مختلفا

وأكــد ممثلو وزارة الخارجية أن مــشــروع القانون 
 لــمــدة 9 ســنــوات، والتكلفة علينا عالية 

ً
أشــبــع بــحــثــا

فــيــه، كــلــمــا تــأخــرنــا فـــي إنـــجـــازه، و»نـــحـــن مـــن منظور 
الوزارة نؤكد أهمية االستعجال في اقرار القانون، ألن 
 ،FATF الكويت مقبلة على تقييم مالي من منظمة الـــ
وهـــذا التقييم ينظر الــى العمل الخيري والـــى عملية 
تحويل األموال وكيفية تحصيلها وفق معايير معينة، 
وســيــجــتــمــع االخـــــوة فـــي الـــشـــؤون مـــع الــفــريــق الــزائــر 

للكويت، وسيطلع على األعمال الخيرية، وعلى عملية 
تحصيل األموال وكيفية صرفها«.

وأضافوا »نؤكد أن كل تأخير في إقرار مشروع القانون 
سيؤثر على تقييم الكويت، وحرصا على تقييمها نود أن 

يصدر القانون بالسرعة الممكنة«.
ــرورة الــحــاجــة الـــى وجــود  وانــتــهــت الــلــجــنــة إلـــى ضــ
قانون يحمي مؤسسات العمل الخيري، وينظم عملها 
ويحفظ اسقالليتها، وأصبح امرا ضروريا، خصوصا 
ان الجمعيات الخيرية كانت تحتكم في أعمالها إلى 
قــوانــيــن قــديــمــة ال تــتــنــاســب حــالــيــا مـــع تــطــور العمل 
الخيري وتوسعه وتطوره وامتداد نطاقه إلى خارج 
البالد مثل قانون سنة 1959 بشأن تنظيم الترخيص 
بجمع المال لالغراض العامة، والقانون رقم 24 لسنة 

1962 بشأن األندية وجمعيات النفع العام.
 لمبدأ الشفافية والعالنية، ألــزم مشروع 

ً
وتكريسا

الــقــانــون وزارة الـــشـــؤون االجــتــمــاعــيــة بــإتــاحــة سجل 
للعامة في الموقع اإللكتروني الخاص بها يتضمن 
أسماء مؤسسات العمل الخيري اإلنساني المرخص لها 
بالعمل داخل البالد وخارجها، وتحديد المحظورات 
المفروضة على مؤسسات العمل الخيري في مشروع 
القانون بشكل واضح ومحدد، ودعما للعمل الخيري 
اإلنساني قرر مشروع القانون إعفاء المؤسسات من كل 
الضرائب التي تفرضها الدولة كضمان مستقبلي في 
حالة إقرار الضرائب، ولمزيد من المرونة جعل مشروع 
القانون النظام االساسي نظاما استرشاديا، ولمنع 
التعسف وبسط الرقابة قرر مشروع القانون عند رفض 
الوزارة لطلب ترخيص احدى مؤسسات العمل الخيري 
أو رفض طلب تعديل نظامها األساسي أن يكون قرار 
الرفض مسببا، مع حفظ حق المؤسسين في التظلم 

أمام الجهة التي تحددها الوزارة أو القضاء.

 في اإلنفاق 
ً
العصفور: الكويت األعلى خليجيا
على الصحة األسوأ في خدماتها

أكد النائب سعود العصفور أن »اإلنفاق على الخدمات الصحية 
المقدمة في الكويت هو األعلى خليجيا، ومع ذلك ال نزال نحن 
األسوأ في جودة هذه الخدمات مقارنة بدول الخليج، حتى وصل 
األمر إلى أن الحكومة ترسل المواطنين إلى العالج في السعودية 

واإلمارات وقطر«.
وقال العصفور، في تصريح صحافي بمجلس األمــة، إن هذا 
األمـــر يعكس جـــودة الــخــدمــات الــمــقــدمــة فــي تــلــك الــــدول، وســوء 
الخدمات المقدمة بالكويت، مشيرا إلى أن استمرار هذا األمر لن 
يقود إال إلى مزيد من التدهور والعبء على الميزانية العامة، 

والمزيد من الهدر وتردي الخدمات والتخلف في هذا المجال.
وأضــاف أنه سيتقدم باقتراح بقانون بشأن إنشاء المجلس 
األعــلــى للصحة، يــكــون هــو المنظم والــمــراقــب للقطاع الصحي 
ولجودة الخدمات، ووضع استراتيجية وطنية للصحة والمراقبة 
على المؤسسات الصحية، مبينا أن االقتراح يتيح لوزارة الصحة 
والمجلس األعلى من فوقها التركيز على جودة الخدمات المقدمة 
بدال من أن يكون هناك ضياع للوقت والمسؤولية في متابعة كل 

ما يخص شؤون القطاع الصحي الحكومي.

سعود العصفور

شعبان يسأل العوضي عن ترقية األطباء
تقدم النائب شعيب شعبان 
ــر  ــن وزيــ ــل مــ بـــســـؤالـــيـــن إلـــــى كــ
ــد الـــعـــوضـــي  ــ ــمــ ــ الـــصـــحـــة د.أحــ
ــروط  ــ ــاوت شـ ــ ــفـ ــ ــاب تـ ــ ــبـ ــ ــن أسـ ــ عـ
الترقية بين االطباء المواطنين 
والــــوافــــديــــن، ووزيــــــر الــتــجــارة 
والصناعة وزير الدولة لشؤون 
االتــــــــصــــــــاالت وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
المعلومات مازن الناهض عن 
أسباب رفع أسعار مواد البناء 

المدعومة.
ــال شـــعـــبـــان فــــي ســـؤالـــه  ــ ــ وقـ
إلى وزير الصحة: هل ابتعثت 
ــن الـــدكـــاتـــرة  الــــــــــوزارة عــــــددا مــ
الوافدين الستكمال الدراسات 
الــعــلــيــا عــلــى حـــســـاب الــــــوزارة 
مــن دون استيفائهم الــشــروط 
الــمــطــلــوبــة؟ وهــــل حــصــل عــدد 
من الدكاترة الوافدين العاملين 
ــلـــى  ــة عـ ــ ــحــ ــ ــــصــ لــ ا فــــــــي وزارة 
شـــهـــادات عــلــيــا فـــي تخصص 
الــطــب مـــن دون تــفــرغ دراســـي 
كــــــامــــــل؟ إذا كـــــانـــــت اإلجـــــابـــــة 
بـــاإليـــجـــاب، فــيــرجــى تـــزويـــدي 
بالسند القانوني لــذلــك، وهل 

يوجد دكــاتــرة ُعينوا بمسمى 
مسجل وهــم يحملون شهادة 
الماجستير وذلــك بالمخالفة 
لـــلـــقـــانـــون؟ إذا كـــانـــت اإلجـــابـــة 
بـــاإليـــجـــاب، فــيــرجــى تـــزويـــدي 
بالسند القانوني لــذلــك، وهل 
يــــوجــــد دكـــــتـــــور وافــــــــد حــصــل 
عــــلــــى شــــــهــــــادة الـــمـــاجـــســـتـــيـــر 
أثــنــاء وجـــوده فــي عمله وُرقــي 
كــمــســجــل أول مـــن دون عــرض 

أمــره على اللجنة الفنية؟ وما 
ــبــــاب والـــســـنـــد الــقــانــونــي  األســ
لتفاوت شروط ترقية الدكاترة 
ــــرة  ــاتـ ــ ــدكـ ــ ــن الـ ــ ــن عــ ــيــ ــنــ ــواطــ ــمــ الــ

الوافدين؟
ــر  ــ ــ ــه إلـــــــــى وزيـ ــ ــ ــؤالـ ــ ــ وفـــــــــي سـ
التجارة، استفسر عن أسباب 
ــاء  ــنــ ــبــ رفــــــــع أســــــعــــــار مــــــــــواد الــ
المدعومة وفقا للقرار الوزاري 
رقــــم )30( لــســنــة 2023، وهــل 
كانت الزيادة نتيجة دراســات 
ــوزارة؟  ــ فــنــيــة جــــادة أعــدتــهــا الــ
إذا كــانــت اإلجـــابـــة بــاإليــجــاب، 
فــــيــــرجــــى تـــــــزويـــــــدي بــــصــــورة 
ــــات  ــــدراسـ ــن تـــلـــك الـ ضـــوئـــيـــة مــ
وأسباب الزيادة التي استندت 
إلــيــهــا الـــــــــوزارة، ومــــا الــفــائــدة 
ــــوزاري  الــمــرجــوة مـــن الـــقـــرار الـ
ــاء  ــنـ ــبـ بــــرفــــع أســـــعـــــار مــــــــواد الـ
المدعومة؟ وهل القرار الوزاري 
المذكور أعاله الصادر من وزير 
ــتــــجــــارة والـــصـــنـــاعـــة يــدخــل  الــ
ضمن اختصاصاته بتصريف 

العاجل من األمور؟

شعيب شعبان

المطر يستفسر من بوقماز عن تطاير الحصى
سأل  النائب د. حمد المطر وزيرة األشغال العامة وزيرة الكهرباء 
والماء والطاقة المتجددة، د. أماني بوقماز، بشأن خطة الوزارة للبدء 

في صيانة الطرق والتاريخ المتوقع لالنتهاء.
 وطلب المطر كشفا بعدد الشكاوى الخاصة بالطرق التي تعاملت 
معها وزارة األشغال العامة منذ 2010 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، 
والخطة والحلول التي تتخذها الوزارة لحل مشكلة تطاير الحصى 
والصلبوخ على الطرقات، وما خطة الوزارة للبدء في صيانة الطرق 
والتاريخ المتوقع لالنتهاء؟ كما طلب كشفا بمشاريع وأسماء الطرق 
في كل المحافظات ضمن خطة أعمال الــوزارة للتطوير واإلصــالح 
، وكشفا بأسماء 

ً
 أو المقرر تنفيذها الحقا

ً
الجاري تنفيذها حاليا

سند إليهم إصــالح الطرق والشوارع 
ُ
الشركات والمقاولين الذين أ

في كل محافظات الكويت.
واستفسر عن أسباب التأخير في بدء صيانة الطرق حتى تاريخ 
ورود هذا السؤال، وما البرنامج الزمني لصيانة الطرق؟ وما عدد 
العقود التي وقعتها الوزارة خالل آخر )10( سنوات مع تحديد الطرق 
ات التي اتخذتها  التي تهالكت خــالل الفترة نفسها؟ ومــا اإلجــــراء
سند إليهم صيانة 

ُ
الــوزارة لمحاسبة الشركات والمقاولين الذين أ

الطرق؟ وهل األسفلت المستخدم في رصف الطرق والمعامل الذي 
يتم تصنيعه فيها مطابق للمواصفات العالمية؟ إذا كانت اإلجابة 
اإليجاب فيرجى تزويدي بما يثبت ذلــك، وما مواصفات األسفلت 
وكفاءة المصانع التي تصنع األسفلت بها؟ وما أسباب تهالك الطرق 

بهذا الشكل في هذه الحالة؟
واستفسر: ما مدى مالءمة مواد اإلسفلت المستخدم في الكويت 
لدرجة الحرارة المرتفعة واألمطار الشديدة؟ وما أسباب عدم تحمله 

تغير الفصول المختلفة؟

حمد المطر

اللجنة الصحية خالل مناقشتها قانون العمل الخيري

https://www.aljarida.com/article/16359
https://www.aljarida.com/article/16358
https://www.aljarida.com/article/16357
https://www.aljarida.com/article/16356
https://www.aljarida.com/article/16182


قالت اللجنة الدائمة لالحتفال باألعياد 
والمناسبات الوطنية، أمس األول، إن حجم 
المشاركة الشعبية في الفعاليات واألنشطة 
ــتـــرة الـــمـــاضـــيـــة احـــتـــفـــااًل  ــفـ الـــتـــي أقـــيـــمـــت الـ
بالذكرى الـ62 للعيد الوطني والذكرى الـ32 
 لــمــا تتميز 

ً
لــيــوم الــتــحــريــر يــعــد انــعــكــاســا

به الكويت من تماسك وترجمة لوحدتها 
الوطنية ومدى تكاتف أبنائها وتآزرهم.

وذكرت اللجنة، في بيان تلقته »كونا«، أن 
ما شهدته الكويت من مظاهر احتفال بهذه 

المناسبة متضمنة الــبــرامــج والفعاليات 
ــة جــــــــاء تـــرجـــمـــة  ــبــ ــاحــ ــمــــصــ ــة الــ ــ ــطــ ــ ــشــ ــ واألنــ
لتوجيهات القيادة السياسية باالهتمام 
والعناية بهذه المناسبة الغالية على قلوب 

الجميع.
وأعــربــت عن السعادة بحجم المشاركة 
الشعبية، األمــر الــذي عبر عن مــدى تمسك 
أبناء الكويت بأرضهم وبقيمهم الوطنية 
لتظل الكويت واحة للديموقراطية والحرية 

واألمن واألمان واالستقرار.

ولفتت إلى أنها بــدأت حصر واستقبال 
المالحظات والمقترحات الحتفاالت العام 
الــمــقــبــل، لــلــعــمــل عــلــى تــرجــمــتــهــا بــالــشــكــل 
الــصــحــيــح مــن خـــالل اجــتــمــاعــات مستمرة 
وخــطــط عــمــل واقــعــيــة وعــمــلــيــة تــســهــم في 
تــعــزيــز وإبــــراز اللحمة الــوطــنــيــة وتماسك 

النسيج االجتماعي الكويتي.
ودعـــــت الــجــمــيــع إلــــى »الــمــحــافــظــة على 
األعالم وشعار الدولة، لالستفادة منها في 
االحتفاالت والمناسبات الوطنية المقبلة«.

● محمد الشرهان
نفذت قوة اإلطفاء العام، صباح أمس، 
جولة ميدانية، بقيادة نائب رئيس قوة 
اإلطفاء العام لقطاع الوقاية اللواء خالد 
فــهــد، لــالطــالع على عمل فــرق التفتيش 
التابعة لقطاع الوقاية بمنطقة أســواق 

المباركية.
وقال اللواء فهد، في تصريح صحافي، 
إن هـــذه الـــزيـــارة تــأتــي بــتــوجــيــهــات من 
رئيس قــوة اإلطــفــاء الــعــام الفريق خالد 
ــراطـــات  ــتـ ــراد، بـــهـــدف مــتــابــعــة اشـ ــكــ ــمــ الــ
ــــن الــــحــــريــــق فــي  ــة مـ ــ ــايـ ــ ــــوقـ الــــســــالمــــة والـ
المباني والمحالت بمنطقة المباركية، 
واإلجـــــــراءات الــتــي طــبــقــت بــعــد الــحــريــق 
 من المحالت في سوق 

ً
الذي التهم عددا

السالح.
ــــحـــــالت  ــمـ ــ ودعـــــــــــــا فـــــهـــــد أصــــــــحــــــــاب الـ

والمنشآت التجارية إلى ضرورة التعاون 
ــتـــزام  ــفـــاء الـــعـــام، وااللـ مـــع فـــرق قـــوة اإلطـ
بـــاشـــتـــراطـــات اإلطــــفــــاء، حــمــايــة ألرواح 

الــعــامــلــيــن والــمــرتــاديــن لــهــذه األنــشــطــة، 
ــلــــى مـــمـــتـــلـــكـــاتـــهـــم واألمـــــــن   عــ

ً
ــا ــ ــاظـ ــ ــفـ ــ وحـ

المجتمعي.

● محمد جاسم
يــنــاقــش الــمــجــلــس الــبــلــدي في 
جلسته الرئيسية، االثنين المقبل، 
برئاسة عبدالله المحري، مشروع 
الــواجــهــة الــبــحــريــة فـــي محافظة 
الــجــهــراء »الــكــورنــيــش«، وتــعــديــل 
المسمى الوصفي لمنطقة شرق 
تيماء، كذلك قرار مجلس الــوزراء 
ــأن طـــلـــب الـــمـــؤســـســـة الــعــامــة  بـــشـ
للتأمينات االجتماعية تخصيص 
أرض لمشروع ترفيهي تعليمي 

تثقيفي في محافظة الجهراء. 
ويبحث المجلس، في جلسته 
الـــقـــادمـــة أيـــضـــا، تــوطــيــن أنــشــطــة 
صناعية وخدمية في منطقة ميناء 
عبدالله ليكون مجمعا للصناعات 
المستدامة، وطلب شركة ناقالت 

النفط الكويتية تخصيص موقع 
ــتـــغـــاللـــه كـــمـــخـــازن ومـــكـــاتـــب  السـ
وورش في أحد القطاعات بمنطقة 
الــفــحــيــحــيــل، مـــع االســتــغــنــاء عن 
األرض المخصصة لهم في منطقة 

ميناء عبدالله.
ــــب إعـــــــــــادة  ــلــ ــ ــر فــــــــي طــ ــ ــظــ ــ ــنــ ــ ويــ
تخصيص أرض مجمع الشقايا 
ــن مــعــهــد  ــ لـــلـــطـــاقـــة الــــمــــتــــجــــددة مـ
ــكــــويــــت لــــأبــــحــــاث إلــــــى وزارة  الــ
الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، 
وطلب المجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب نقل تبعية مبنى 
مدرسة عائشة االبتدائية للبنات 
في منطقة القبلة قطعة 4 من وزارة 

التربية إلى المجلس الوطني. 
ويبحث المجلس في الطلبين 
المقدمين من الهيئة العامة للطرق 

والنقل الــبــري، بــشــأن تخصيص 
مسار للربط بين حوض التجميع 
رقـــم 1 فــي مدينة صــبــاح األحمد 

الــســكــنــيــة، ومـــجـــرور صـــرف مياه 
األمطار لخدمة المناطق الجنوبية، 
وطــلــب تخصيص طــريــق لخدمة 
مــســتــودع األحــــمــــدي للمشتقات 
ــن شـــــــــارع مـــيـــنـــاء  ــ ــة مــ ــيــ ــرولــ ــتــ ــبــ الــ
األحمدي إلى موقع آخر في جنوب 

األحمدي.
ويــنــاقــش الــمــجــلــس 6 طلبات 
ــهــــربــــاء  ــكــ مــــقــــدمــــة مــــــن وزارة الــ
والــمــاء والطاقة المتجددة بشأن 
تخصيص موقع محطة تحويل 
ــزارع  ــ رئـــيـــســـيـــة ضـــمـــن مــنــطــقــة مــ
العبدلي في القطعة 6، وتخصيص 
3 مـــواقـــع لــمــحــطــات ثـــانـــويـــة في 
منطقة العديلية، وموقع لمحطة 
 
ً
ثانوية في منطقة الروضة، فضال

عن تغيير موقع محول غير قائم 
في منطقة قرطبة.

اعــتــمــد الــنــائــب األول لرئيس 
مجلس الــــوزراء وزيـــر الداخلية 
وزيــــر الـــدفـــاع بـــاإلنـــابـــة، الــشــيــخ 
طالل الخالد، أمس، قبول الطلبة 
المتقدمين لــاللــتــحــاق بــدورتــي 
)وكيل ضابط - رقيب( الحاصلين 
عــلــى شـــهـــادة جــامــعــيــة ودبــلــوم 
ــــروط الــقــبــول  ــازوا شــ ــ ــتـ ــ مـــمـــن اجـ
والفحص الطبي بمعهد ضباط 
الــصــف الــتــابــع ألكــاديــمــيــة سعد 
العبدالله للعلوم األمنية، والبالغ 
عددهم 1047 وكيل ضابط، و257 

.
ً
رقيبا

وقالت اإلدارة العامة للعالقات 
واإلعالم األمني، في بيان، إن ذلك 
 من وزير الداخلية 

ً
يأتي تشجيعا

للكوادر الوطنية الشابة من أجل 
االنخراط في صفوف المؤسسة 

ــة، وحـــــــث أبــــنــــائــــه عــلــى  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ األمـ
االنــضــمــام إلـــى جــانــب زمــالئــهــم 

لتحقيق حفظ األمن.
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الخالد يعتمد قبول 1304 متقدمين 
لدورتي وكيل ضابط ورقيب

محمد الشرهان

عبدالله المحري طالل الخالد

جانب من المشاركين في الحفل

اللواء فهد خالل الجولة بأسواق المباركية

رجال اإلطفاء خالل عملية إنقاذ العالقين

المركبة بعد انقالبها

توقعت إدارة األرصاد 
الجوية أن يكون 

الطقس في عطلة 
نهاية األسبوع دافئًا 

إلى مائل للحرارة 
 إلى 

ً
نهارًا ومائال

، وسط 
ً
البرودة ليال

تأثر البالد بامتداد 
مرتفع جوي ضعيف، 
ما يؤدي إلى استقرار 

الحالة الجوية مع 
ارتفاع نسبي في 

درجات الحرارة.
وقال رئيس قسم 

التنبؤات البحرية في 
اإلدارة ياسر البلوشي، 

لـ »كونا«، إن الطقس 
اليوم يكون دافئًا نهارًا 
 للبرودة إلى بارد 

ً
مائال

، وغائمًا جزئيًا مع 
ً
ليال

فرصة أمطار خفيفة، 
ودرجات الحرارة 

العظمى املتوقعة بني 
27 و29 درجة مئوية، 

والصغرى بني 10 و13.
وأضاف البلوشي أن 

الطقس غدًا السبت 
 للحرارة 

ً
يكون مائال

 للبرودة 
ً
نهارًا ومائال

 وغائمًا 
ً
إلى بارد ليال

جزئيًا، مع فرصة 
أمطار متفرقة وفرصة 

لتكون الضباب 
على بعض املناطق، 

ودرجات الحرارة 
العظمى املتوقعة بني 
30 و32 درجة مئوية، 

والصغرى بني 10 و13.

قال رئيس الجمعية 
الفلكية الكويتية، 

عادل السعدون، إن 
هذه األيام تعرف 
بما يسمى فترة 

»بياع الخبل عباته«، 
وتستمر حتى بداية 

برد »العجوز« في 
العاشر من مارس 

الجاري.
وأضاف السعدون لـ 

»كونا« أمس، أن هذه 
الفترة جزء من موسم 

العقارب، خصوصًا 
العقرب الثانية، وهي 
»عقرب الدم«، وسميت 
بذلك لبرودة أيامها، 

موضحًا أن فترة عقرب 
الدم بدأت مع ظهور 

نجم )سعد البلع( في 
23 فبراير املاضي، 

وتستمر حتى السابع 
من مارس الجاري.

وأضاف أن فترة »بياع 
الخبل عباته« تمتد 

إلى العاشر من مارس، 
حيث تبدأ فترة »أيام 
العجوز«، التي تمتد 
7 أيام، وتسمى »أيام 

الحسوم«، حيث تسود 
الرياح الشمالية مع 

عودة األجواء الباردة.

سلة أخبار

»األرصاد«: أمطار خفيفة 
وضباب في عطلة األسبوع

استمرار فترة »بياع الخبل 
عباته« حتى 10 الجاري

»البلدي« يبحث اعتماد »كورنيش الجهراء« االثنين
يناقش إنشاء مركز ترفيهي تعليمي تثقيفي لـ »التأمينات«

وفاة شخص وإصابة 7 في حادث انقالب مركبة
● محمد الشرهان

تـــوفـــي شـــخـــص وأصــــيــــب 7 
آخــــرون بــإصــابــات بــالــغــة، إثــر 
حـــــــادث انــــقــــالب ســــيــــارة عــلــى 

طريق الصبية.
وذكــــــــــرت إدارة الــــعــــالقــــات 
العامة واإلعـــالم بقوة اإلطفاء 
ــان، أمــــــس، أنـــه  ــيــ ــي بــ ــام، فــ ــ ــعـ ــ الـ
ورد بــالغ إلــى إدارة العمليات 
الــمــركــزيــة صــبــاح أمـــس، يفيد 
بــوقــوع حــــادث انــقــالب مركبة 

على طريق الصبية.
وأوضــحــت اإلدارة أن إدارة 
الــعــمــلــيــات الـــمـــركـــزيـــة وجــهــت 
مركز إطفاء الصبية إلى موقع 
الـــبـــالغ، مــشــيــرة إلــــى أنــــه عند 
وصول الفرقة تبين أنه حادث 
انــقــالب مــركــبــة أدى إلـــى وفــاة 
شـــخـــص وإصـــــابـــــة 7 آخـــريـــن 
بإصابات بالغة، وتم تسليمهم 

إلى الطوارئ الطبية.

إنقاذ عالقين في سقالةإنقاذ عالقين في سقالة
بالدور الـ بالدور الـ 1313

● محمد الشرهان
نجحت فرق قوة اإلطفاء العام في إنقاذ شخصين 
عالقين بسقالة أحد المباني في منطقة الصالحية.
وذكـــرت إدارة الــعــالقــات الــعــامــة واإلعــــالم بقوة 
اإلطفاء، في بيان، أنه ورد بالغ إلى إدارة العمليات 
الــمــركــزيــة مــســاء أمـــس األول، يفيد بــوجــود عمال 

عالقين في سقالة مبنى بالصالحية.
وأوضحت اإلدارة أن إدارة العمليات المركزية 
ــز الــبــحــث  ــركـ ــاء الــمــديــنــة ومـ ــفـ ــركـــزي إطـ وجـــهـــت مـ
واإلنقاذ إلى موقع البالغ، ولدى وصول الفرق تبين 
، ووجود شخصين 

ً
أن العمارة مكونة من 20 دورا

عالقين بالسقالة أثــنــاء قيامهما بعمل تنظيف 
خارجي لزجاج المبنى في الدور 13، مبينة أنه تم 

إنقاذ الشخصين دون وجود إصابات.

»اإلطفاء«: متابعة اشتراطات السالمة في أسواق المباركية

لجنة »المناسبات الوطنية«: االحتفاالت 
عكست تماسك الكويتيين ووحدتهم

مدرسة الكويت احتفلت باألعياد الوطنية

»تدريس التطبيقي والجامعة«: ضرورة
زيادة الرواتب وإقرار الكوادر لألساتذة

الحمود: رواتبنا فقدت 43% من قيمتها الشرائية بسبب التضخم
● أحمد الشمري

دعــــت رابـــطـــة أعـــضـــاء هــيــئــة الـــتـــدريـــس للكليات 
التطبيقية وجمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة 
الكويت، إلى ضرورة تحسين المزايا المالية والكوادر 
ألعضاء هيئة التدريس، مشيرين إلى اختالفهم عن 
 
ً
بقية موظفي الــدولــة فــي الــتــرقــيــات الــتــي تتم وفقا

للبحث العلمي والنشر في المجالت العلمية، بخالف 
 لأقدمية. 

ً
موظفي الدولة الذين تتم ترقيتهم وفقا

وأكــد رئيس جمعية أعــضــاء هيئة التدريس في 
جامعة الــكــويــت، د. إبــراهــيــم الــحــمــود، فــي المؤتمر 
الــصــحــافــي »االســتــحــقــاقــات الــمــالــيــة ألعــضــاء هيئة 
التدريس« التي نظمتها رابطة أعضاء هيئة التدريس 
للكليات التطبيقية، أمس األول، في مقر الرابطة أن 
رواتب هيئة التدريس فقدت 43 في المئة من قيمتها 
الــشــرائــيــة بــســبــب حــالــة الــتــضــخــم مــنــذ عــــام 2016، 
وبعد مقارنتها مع الكوادر الوظيفية بالنسبة إلى 
 
ً
الجامعات اإلقليمية في دول مجلس التعاون، مشيرا

إلى أن آخر زيادة للرواتب كانت منذ عام 2006، التي 
.
ً
مر عليها أكثر من 16 عاما

وقال الحمود، إن ترقيات أعضاء هيئة التدريس 
 عــن بقية موظفي الــدولــة الــذيــن تتم 

ً
تختلف تماما

 أن ترقية األساتذة 
ً
 لأقدمية، موضحا

ً
ترقيتهم وفقا

عبر األبحاث العملية والنشر في المجالت العلمية 
العالمية.

مـــن جـــانـــبـــه، قــــال رئـــيـــس جــمــعــيــة أعـــضـــاء هيئة 

ــتـــدريـــس فـــي جــامــعــة الـــكـــويـــت الـــســـابـــق، د. فــالح  الـ
الهاجري: »تتم مراجعة جــداول المرتبات والمزايا 
األخرى العضاء الهيئة األكاديمية والهيئة األكاديمية 
المساندة كل 5 سنوات بقرار من مجلس الجامعة، 
بعد أخذ رأي وزارة المالية ومجلس الخدمة المدنية«.

وأفاد الهاجري بأن الزيادة يكون مرجعها مجلس 
الخدمة المدنية، على رغم أن األصل في الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب وجامعة الكويت من 
 أننا بحاجة إلى 

ً
المفترض أال ترجع لها، موضحا

أن تكون هناك لجنة شاملة لالطالع على الزيادات.
من جانبه، ذكر رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس 
في »التطبيقي«، د. خالد الصيفي: »اذا تم استقطاع 
بــدل السكن مــن عضو هيئة الــتــدريــس، يــذهــب منه 
ربــع راتــبــه، فـــإذا كــان عضو هيئة الــتــدريــس درجته 
الوظيفية أقل زادت نسبة االستقطاع، ويترتب عليه 

مشاكل اجتماعية«.
ودعا الصيفي إلى التركيز إلقرار الكادر الخاص 
 إلى 

ً
بأعضاء هيئة التدريس في »التطبيقي«، مشيرا

أن الرابطة أعدت دراسة لتسوق الكادر وإقناع صناع 
 إلى أننا عرضنا على وزير التربية وزير 

ً
القرار، الفتا

التعليم العالي السابق دراســة الكادر، ووافــق عليه 
مجلس إدارة الهيئة، وهــو اآلن بيد مجلس ديــوان 
الخدمة المدنية، وطلبنا مــن دعــمــه وأبـــدى تفّهمه 

وتعاونه، ودعا الرابطة إلى التنسيق مع الجامعة.

أقامت مدرسة الكويت النموذجية المعرض 
السنوي لمدارس مجموعة الجري لأعمال الفنية، 
واحتفالية بمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير 
للكويت، تحت رعاية الوكيل المساعد للتعليم 
الخاص والنوعي منصور الظفيري، وبحضور 
رئيس مجلس إدارة مجموعة الجري القابضة 

طالل الجري. 
حضرت الحفل الموجهة األولى للتربية الفنية 
باإلدارة العامة للتعليم الخاص سعاد عبدالله، 
ــمـــدارس  ومـــوجـــهـــو الــتــربــيــة الــفــنــيــة ومــــديــــرو الـ
المشاركة، وتم في نهاية الحفل توزيع الجوائز 
على الطالب الفائزين وتكريم المدارس المشاركة.
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يذهل المواطن العادي والمثقف من عجز الحكومة عن معالجة أمور 
في غاية البساطة، وال تحتاج إلى أمــوال وال تشريعات، وال تخضع 
لدورة مستندية معقدة وطويلة من مثل حل مشكلة أصوات السيارات 
والدراجات النارية المزعجة والملوثة للبيئة، والتغييم الكلي أو شبه 
الكلي لزجاج السيارات مما يصعب معه تمييز السائق أو معرفة ماذا 
يجري داخــل السيارة، وعــدم تنفيذ الغرامات بشكل سريع وتغطية 
 للحوادث 

ً
كاميرات الرصد أغلب الــشــوارع الرئيسة والداخلية منعا

الكارثية التي تحصد األرواح وتسبب العاهات واإلصابات المؤلمة، 
وضبط وتثبيت عنوان كل مواطن ومقيم ووضــع إجــراءات تسجيل 
العناوين، ورصد كل من يتهاون في اإلبالغ عن عنوانه الجديد، وفرض 
عقوبات وغرامات باهظة ألن ذلك يمس األمن المجتمعي، وتحويل 
فيلكا عبر مشروع »بي أو تي« إلى منتجعات خيالية، واستنساخ نمط 
الجزيرة اليونانية سنترينو ألن فيلكا فيها آثار يونانية، وسنترينو 

أحد األيقونات الفائقة الجمال والرومانسية في العالم. 
خ الشوارع وتطاير الحصى، وإنهاء 

ُّ
ناهيكم عن معالجة حفر وتسل

ب، وإنهاء االستغالل الجائر 
َ
الجواخير والمزارع التي تحولت إلى ِعز

ألمـــالك الــدولــة وتفويت مــئــات الماليين على الخزينة الــعــامــة، هذه 
 والتي سيلمس آثــارهــا ويستفيد 

ً
وأمثالها من األمـــور السهلة جــدا

منها الجميع.
وبالقيام بها ستنفتح أبواب إنجاز كل المشروعات واألهداف مثل 
حل التركيبة السكانية، وتنفيذ الخصخصة الشاملة للقطاع اإلنتاجي 
)العام(، وبسط تكويت الوظائف على القطاع الخاص، وإنهاء وجود 
الشاليهات وفتح الشواطئ للمشاريع السياحية والترفيهية، وإقامة 
المدن البحرية اإلسكانية، واألخذ بفكرة الشاليهات على نمط بنايات 
متعددة األدوار تصل إلى عشرة أدوار مطلة على البحر، بعد وضع 
مسافة وشوارع فاصلة بين البنايات والشواطئ، ووضع أنفاق توصل 

للشواطئ.
 على الحكومة القادمة تحويل الكويت إلى ورشة عمل والتحرر 

ً
 أخيرا

من ملهاة الصراع الدونكشوتي مع مجلس األمة، وزرع األوهام واألخيلة 
التي تدخل المجتمع في حرب مع طواحين الهواء.

في شهر مارس الحالي سيحسم العديد من الملفات، أهمها 
الــعــالقــة بــيــن السلطتين الــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة بــعــد إعــالن 
الحكومة الجديدة، وستكون المسألة بمنزلة الفيصل في تدارك 
ومواجهة مــا هــو معلق، ومــا سيطرح فــي أجــنــدة الــنــواب التي 

ُيعتقد أنها أحد أسباب التأزيم مع السلطة التنفيذية.
بعض االستغالليين يضعون العصا في الدواليب ويعملون 
جاهدين لتعطيل مسيرة التعاون بين المجلس والحكومة، وهذا 
األمــر يجب أن يكون في اعتبار النواب والـــوزراء اإلصالحيين 
في الحكومة المنتظرة الذين يفترض أال يعطوا مساحة لمن 
يعملون على تعكير األجواء حتى ال نعود إلى المربع األول الذي 
سئمنا من تكرار مشاهده من صراخ وتصعيد وغيرها من األمور 
التي تخلط الحابل بالنابل، مع محاوالت االستغالليين رسم 
بطوالتهم المزيفة، في حين أن الشعب يدفع ضريبة هذه الدوامة 
بعد أن تنفس الصعداء وفرح بعالقة مثالية بين السلطتين في 
بداية الطريق مع تعهدات الحكومة بإقرار المطالب الشعبية التي 

فذ بعضها على أرض الواقع.
ُ
يفترض أن يكون قد ن

 لدى الناس بالملل 
ً
إن حالة اإلحباط أصبحت تولد شعورا

من هذا المشهد الذي عاق الصورة الجميلة في نجاح السلطتين 
بتعاون مستمر دون عراقيل ومطبات هوائية ومكائد وتصعيد 
 
ً
وتهويل والتي طالما انتظرنا اكتمالها، واألمل ال يزال موجودا

فــي عـــودة الــمــيــاه إلـــى مــجــاريــهــا وإيــجــاد آلــيــة تــعــاون بقضايا 
مشتركة ال خالف عليها، وتنفيذ مشاريع واعدة ترى النور في 
القريب العاجل، تذكرنا بأننا كنا الدرة قبل أن يسبقنا العديد 
فــي إطــالق مشاريعهم الضخمة والمهمة فــي المنطقة، بينها 
دول نقدم لها المساعدات والدعم والمعونة والقروض لتتجاوز 
أزماتها المالية، فأصبحنا مثل عين عذاري تسقي البعيد وتترك 
القريب، والمنطقي والمفروض أن تكون ديرتنا أولــى بعد أن 
أصبحنا نحسد اآلخرين على شوارعهم لما نعانيه من مآس في 
طرق غير معبدة وحصى متطاير وحفر في منتصف الشوارع 

التي تعاني الويالت. 
وعلى السلطتين بعد الجلسات المفتوحة واالجتماعات الجانبية 
واللقاءات الخاصة وغيرها من السكك أن تضعا بعين االعتبار إعادة 
نهضة البلد وااللتزام بالمواعيد المحددة للتنفيذ، وااللتفات لمدينة 
الحرير التي ال نعرف إلى ماذا انتهت أو ما مصيرها، وااللتفات إلى 

المشاريع السياحية والترفيهية التي ُحرم منها الشعب.

آخر السطر:
الكل ينتظر ويترقب من الداخل والخارج، لكن األهم هو االتفاق 

حتى ال نعود من حيث أتينا.

يعتقد بعض الناس أن انتقادنا للسلطة أو حتى لمن نختلف 
ــن أجــل  مــعــهــم ســيــاســيــا أو فــكــريــا يــعــتــقــدون أنـــنـــا مـــعـــارضـــون مـ
المعارضة، أو أننا مع طرف ضد اآلخر، دون أن يدركوا أن االختالف 
ال يفسد الــود واالحــتــرام، وأن اختالفنا للفعل ال لشخص من قام 
بــه، وهــو مــا تعلمناه مــن رجـــاالت السياسة فــي الــســابــق حيث ال 
فجور في خصومتهم وال انتقام في اختالفهم في الحقل السياسي 

والعمل العام.
الــيــوم أصبح االخــتــالف عـــداوة وخصومة فــاجــرة والنقد صار 
للشخوص ال األفعال، والعمل السياسي انتقام ومعارك، وأصبحت 
الــشــخــصــانــيــة ســيــدة الــمــوقــف، ومـــا إن تنتقد فــعــال غــيــر صحيح 
 ،

ً
 ضروسا

ً
، فيشن عليك حربا

ً
 مبينا

ً
لسياسي حتى تصبح له عدوا

ــه وزبــانــيــتــه لــيــشــوهــوا صـــورتـــك فــيــنــتــج عـــن ذلــك  ــ ويــجــّيــش أدواتــ
حالة فوضى سياسية وعــدم استقرار ومجاميع ألطــراف ال تفقه 
أبــجــديــات السياسة والــمــســؤولــيــة الــوطــنــيــة، وال تفهم ســوى لغة 
العداء والخصومة، وهؤالء الساسة الجدد الذين ابتلي بهم الوطن 
صنعتهم السلطة التي تعتقد أنها ستبعد خصومها بهم لكنها 
فوجئت بانقالبهم عليها أو جهلهم الـــذي تسبب فــي خسارتها 

وانعدام الثقة بها.
معظم ساستنا كجماهير المباريات ال يهمهم الملعب وال اللعب 
النظيف، كل همهم فوز فريقهم لذلك تراهم يدمرون كل شيء أمامهم، 
وهــذا ما نــراه منهم اليوم، فال الوطن نصب أعينهم، وال المواطن 
ومشكالته أولوية لهم، ألنهم ليسوا بساسة حقيقيين، بل هم صناعة 
رديئة كان الهدف منها سد الفراغ وخلق حالة جديدة على الساحة 

لتكفير العامة بدستورهم وبرلمانهم.
يعني بالعربي المشرمح:

، بل هو 
ً
 وال حتى وطنيا

ً
 سياسيا

ً
ما نشاهده اليوم ليس عمال

عبث متعمد لــعــدم االســتــقــرار تسببت فيه السلطة حين صنعت 
ساسة ال يفقهون ألف باء سياسة، وال يعرفون معنى المسؤولية 
الوطنية الــتــي يجب عليهم الــقــيــام بــهــا، ونــتــج عــن تلك الصناعة 
فجور في الخصومة، واستمرار في المعارك العبثية، األمــر الذي 
جعل حال البالد والعباد من حفرة لدحديرة، وال أحد يعرف إلى 

أين نحن ذاهبون؟

األعياد الوطنية مؤشر لثقافة الشعوب والتالحم المجتمعي، فقد 
 ببدء احتفاالتها بعيد 

ً
تزينت البالد بشوارعها ومؤسساتها إيذانا

 
ً
 وطنيا

ً
 بعد التحرير، والهدف أن نعيش عرسا

ً
االستقالل ومــرورا

تعم فيه مظاهر الفرح والبهجة بين أطياف المجتمع، وتجسيد 
روح القيم من والء واعتزاز وانتماء.

 فالعيد عيد أمة مؤتلفة في تطلعاتها وتقدمها نحو غد مشرق، 
 للماء كما أطلق عليه، وهذا مؤشر 

ً
واليوم صار أشبه ما يكون عيدا

خطير على الهوية الوطنية التي دائــمــا تعبر عــن روح االنتماء، 
فكانت أزمة عيد »فوضوية« من تدمير للبيئة وتلويثها واستنزاف 
 
ً
 وعرفا

ً
مواردها واستخدام أعمال منافية لآلداب واألخــالق شرعا

من بالونات معبأة بالمياه الملوثة أو جامدة »مثلجة« فأسفرت عن 
إصابات وخسائر مادية.

نحن مجتمع مستهتر بجدارة ولدينا من االستهتار فنون، وال 
ندرك عواقبه الوخيمة، ونشعر بالفخر بذلك، وإن التنظيم وااللتزام 
أحد أسباب تطور المجتمعات ورقيها، وإال ستكون الفوضى حجر 

عثرة في تقدم المجتمعات وبنائها.
ــة الــمــوقــف مــن قبل أهــل االخــتــصــاص،  فمن هنا ال بــد مــن دراسـ
وتحديد حجم الخسائر التي خلفتها األزمة الفوضوية، واالستفادة 
من األخطاء في إدارة الموقف، وتعزيز نقاط القوة، وتحويل التجربة 

إلى درس مستفاد.
 فاألزمات تبدأ بواقعة إذا لم تتم مواجهتها ومعالجتها بشكل 
جيد فستتحول إلى مشكلة، وقد تصل إلى كارثة إنسانية وبخسائر 
هائلة، وإن غياب النظرة العلمية االستراتيجية للتخطيط تشجع 
الــشــارع على االنــحــراف والــتــســيــب، بــل ال بــد مــن وجـــود فــرق عمل 
للمتخصصين فــي الجانب )األمــنــي والصحي والبيئي والــدفــاع 
الــمــدنــي واإلعــــــالم... إلـــخ( لــيــقــدم كــل واحـــد منهم تــصــوره العلمي 
 
ً
لمواجهة الجزء الخاص به، مما يجعل من تكوين فرق العمل أمرا

 لدى متخذي القرار.
ً
 ومحببا

ً
ضروريا

ويجب عدم النظر دائما لألزمة على أنها حالة سلبية أو سيئة، 
فقد تكون في بعض األوقات خبرة إيجابية، حيث علمتنا هذه األزمة 
وجود ناشئة ال يحفظون النشيد الوطني، ويجهلون تاريخ بالدهم، 
، واألسرة هي 

ً
 وتربويا

ً
وبذلك ُيدق ناقوس الخطر، لتأهيلهم إعالميا

الحاضنة األولى لهم، ودمتم ودام الوطن.
* باحث في إدارة األزمات.

التحرر من أوهام العجز

ناجي المال

بالعربي المشرمح: إلى أين 
نحن ذاهبون؟

محمد الرويحل

بقايا خيال: عملية جرد لعطلة األعياد الوطنية

يوسف عبدالكريم الزنكوي

يــعــّد الــنــوم الصحي ليال مــن أهــم الــحــلــول العالجية والخطوة 
األولـــى للتشافي بــإذن الله لكثير مــن األمـــراض، كالضغط العالي 
والسكر واألمراض النفسية، كما أن نوم 7-8 ساعات ليال يساعد في 
المحافظة على الجمال الروحي والهروب من الشيخوخة المبكرة 
للدماغ والبشرة على حد سواء، ويحسن التعلم والعمل واالبتعاد 
عــن العصبية واالضــطــراب فــي الهرمونات والــمــزاج، وكــثــرة شرب 
المنبهات كــالــقــهــوة والــشــاي والــمــشــروبــات المنشطة والتدخين 
 في عدد ساعات النوم الليلي، وإن كانت 

ً
 كبيرا

ً
بأنواعه تؤثر تأثيرا

 إذا زادت على جرعتها 
ً
بجرعات قليلة من الصباح الباكر، خصوصا

اليومية طوال اليوم، كمدمني السجائر اإللكترونية، وإن قلة األثاث 
والتهوية الكافية في حجرة النوم تعمل على هدوء النفس والراحة 
 إذا تم الذهاب 

ً
للوصول إلى نوم هادئ لساعات طبيعية، خصوصا

الباكر إلى السرير، وقراءة بعض الصفحات من القرآن أو أي كتاب 
باسترخاء. 

ومن الجانب اآلخر، يشتكي الكثيرون من االكتئاب وعدم التركيز 
إليجاد حلول لمشاكلهم العادية وعدم الشعور بالنشاط الكافي ألداء 
المهام اليومية بسبب األرق، وعدم الوصول للنوم الصحي الكافي! 
وهو من األمراض النفسية المزمنة، والمسبب المباشر لكثير من 
 من زالزل 

ً
األمراض البدنية، واألحداث المتوالية على العالم حديثا

وبراكين وأعاصير في كثير من البالد تشرد الماليين من الضعفاء 
حــول العالم، كــل ذلــك يزيد الضغوط النفسية والعصبية واألرق 

ويؤثر على نوعية النوم وصحته والصحة عامة.
 وذلــك يتسبب في إضعاف الجهاز المناعي، ويؤثر في جهود 
القلب والكبد والكلى ووظائفها عامة، فتؤدي إلى ارتفاع في ضغط 
الــدم والسمنة وســوء الهضم وكسل في العضالت وضعف أو آالم 

في المفاصل وغير ذلك.
 والعالجات الطبيعية باإلضافة لتنظيم ساعات النوم وعدم 
الــتــورط بالمشاكل الصحية المترتبة على اضــطــرابــه، كما نراها 
ويراها خبراء الطب الشمولي، هي شرب الماء الكافي خالل اليوم، 
والــتــغــذيــة الــصــحــيــة والـــريـــاضـــات الــخــفــيــفــة كــالــمــشــي والــســبــاحــة 
والهرولة، فكلها تساعد في انطالق الطاقة وتحرر المغنيسيوم 
الــــالزم للعضالت وتـــوازنـــه مــع الــكــالــســيــوم، والــوجــبــات الصغيرة 
الصحية المتكاملة خالل اليوم من الضروريات للوصول إلى نوم 
هـــادئ لــيــال، بــاإلضــافــة إلــى الــمــشــروبــات الصحية كــشــاي النعناع 

والبابونج واليانسون قبل النوم بساعتين مثال.
 ويوجد في الصيدليات للمضطر مكمالت غذائية كالميالتونين 
والمغنيسيوم مع فيتامين ب6، ومجموعة فيتامين باء الخاص 
بالتوتر الذي يعمل كمهدئ لألعصاب ويساعد في ارتخاء العضالت، 
 بالمغنيسيوم يعطي نتائج أفضل بإذن الله عند 

ً
وإذا كان مصحوبا

، بتركيز وعمل أفضل، وراحة بدنية ومزاج أرقى.
ً
االستيقاظ صباحا

النظام الغذائي النباتي هو أحد األنظمة الغذائية التي يعتنقها 
البشر حول العالم، والتي تكون مبنية بشكل أساسي على تناول 
المأكوالت واألغذية المستمدة من عناصر غذائية نباتية، وال وجود 

للحوم بكل أشكالها على أطباق معتنقيها.
 في المقابل فإن األنظمة الغذائية النباتية المختلفة الموجودة قد 
تتفاوت في درجة صرامتها من ناحية السماح لمعتنقيها بتناول 
مشتقات األلــبــان أو غيرها مــن األغــذيــة الــتــي قــد يــكــون مصدرها 
، فاإلقبال على نظام الغذائي النباتي- على الرغم 

ً
 بحتا

ً
حيوانيا

من فوائده الصحية المتمثلة بتقليل نسب اإلصابة بأمراض القلب 
المختلفة وفوائده البيئية المتمثلة بتقليل االنبعاثات الكربونية 
الناتجة عن الــمــزارع الحيوانية في دولــة الكويت- ما زال ضعيفا 

.
ً
، ويكاد يكون معدوما

ً
جدا

 األنظمة الغذائية النباتية ما زالت غير مرغوبة في دولة الكويت، 
وما زال روادها قلة، ويعانون بشكل مستمر من االنتقادات الالذعة 
سواء من المجتمع أو حتى من اإلعالم بمختلف وسائله، غافلين 
عن الدور المهم الذي يؤديه هذا النظام الغذائي في تحسين صحة 

الفرد وجودة البيئة بشكل عام. 
من جهة أخرى، نرى بعض الدول األوروبية المتقدمة وباألخص 
العاصمة األسكتلندية »أدنبرة« قد تبنت النظام الغذائي النباتي 
بشكل رسمي، حيث بدأت العاصمة باالعتماد على األغذية النباتية 
بكثرة في مختلف جهاتها الحكومية والمدرسية أيضا، رغبة منها 
بالتماشي مع السياسات العالمية بتقليل االنبعاثات الكربونية 

الصادرة من المزارع الحيوانية. 
في المقابل ما زلنا في الكويت ال نرى أي تحركات حكومية أو 
حتى فردية لزيادة الوعي النباتي، دون اكتراث منها لما يحدث من 
انبعاثات كربونية ضــارة وقــادرة على زيــادة التدهور البيئي في 

عدد كبير من هذه المزارع. 
في الختام أود أن أذكر أننا نحتاج وبشكل ضروري إلى إقامة 
حــمــالت قــويــة قـــادرة على زيـــادة اإلقــبــال المجتمعي على النظام 
النباتي لما له من مصلحة للفرد والمجتمع بشكل عام، وال نغفل 
عن ضــرورة زيــادة الوعي القادر على تقليل التنمر وموجة الكره 

الحاصلة على أتباع هذا النظام.

 نعد األغنام
ً
عند األرق ليال

الغذاء النباتي في الكويت 
بين التجاهل والتنمر

د. روضة كريز

ثنيان العبود

ــمـــن لـــقـــاء  ذكــــــر أحــــــد الـــســـيـــاســـيـــيـــن، ضـ
تــلــفــزيــونــي، أن عــلــى الــمــواطــن الــمــشــاركــة 
ــاد الــوطــنــيــة بــــوجــــوده الــفــعــلــي  ــيــ فـــي األعــ
 عــن حبه لوطنه، 

ً
بين فعالياتها، تعبيرا

ــمـــل في   أن أعـــيـــادنـــا تــعــد األجـ
ً
خـــصـــوصـــا

منطقة الخليج، إال أنــه عندما سئل عما 
ــيــــاد الــوطــنــيــة  ســيــفــعــلــه خــــالل عــطــلــة األعــ
أجــاب بأنه سيغادر الكويت لبضعة أيام 
إلى دبي، ليؤكد أن السياسيين يقولون ما 
ال يفعلون، وهذا ما أكدته مصادر رسمية 
ــرت أن عــدد  ــام عــنــدمــا ذكــ مــوثــوقــة قــبــل أيــ
الذين غادروا الكويت عبر المنافذ الجوية 
والـــبـــريـــة والــبــحــريــة قــبــيــل عــطــلــة األعــيــاد 
األخيرة تجاوز ربع مليون شخص أغلبهم 
كويتيون، ليمارسوا فرحهم الوطني في 

الخارج.
 أنــا ال ألــوم المغادرين خــالل العطالت 
الــوطــنــيــة رغـــم قــصــرهــا، وال ألـــوم مــن قبع 
بــيــن جــــدران مــنــزلــه فــي هـــذه الــفــتــرة التي 
جعلتها جهات رسمية »مملة« في نظرنا، 
ألن لسان حالنا وحال أغلب الصامدين في 
سجون وطنهم يردد )ال عين ترى وال قلب 
يحزن(، فال عين مخلصة لكويتها تريد أن 
ترى احتفااًل أوله فوضى ونهايته تشويه 
 
ً
صــورة الكويت بــاألوســاخ، وال تريد قلبا
يحزن على ما آلت إليه احتفاالت التحرير 

 
ً
بعد أن كانت مناسباتنا الوطنية مضربا

لألمثال بين شعوب المنطقة، حتى صارت 
قــلــوب الــنــاس مــنــفــطــرة بــســبــب حــكــومــة ال 
تعرف اإلبـــداع فــي تقديم احــتــفــاالت تليق 
 كــمــا كنا 

ً
بــالــمــنــاســبــات الــوطــنــيــة، تــمــامــا

نحتفل بها في السابق. 
فــقــد تــركــت الــدولــة الــحــبــل عــلــى الــغــارب 
ليحتفل الناس كيفما شاؤوا بهذه األعياد، 
ــات خــطــيــرة  فــنــتــج عـــنـــه حـــــــوادث وإصـــــابـــ
وخسائر في األرواح بلغت المئات، نقلوا 
عــلــى إثــرهــا إلـــى المستشفيات والــمــراكــز 
الصحية، إضافة إلى إتالف في الممتلكات 
الخاصة والعامة بسبب رش الماء والرغوة 
البيضاء وقـــذف الــبــالــونــات المائية على 
ــر  ــارة، حـــتـــى وصـــــل األمــ ــ ــمــ ــ ــارات والــ ــيــ الــــســ
إلــى انتشار مقاطع فيديو مــقــززة للنفس 
ــدهــــا شـــخـــص مــن  الــــســــويــــة، ظـــهـــر فــــي أحــ
الجنسية اآلســيــويــة يــقــوم بــقــذف ســيــارة 
تــابــعــة لــــــإدارة الــعــامــة لــلــمــرور بــبــالــونــة 
مليئة بالماء دون أن يتوقف رجل المرور 
لمحاسبة هذا الشخص، فهل يعقل أن يكون 

هذا هو الهدف من العطالت الوطنية؟
 ال أعتقد أنه ومنذ أن عرف الكويتيون 
مثل هذا االحتفال األخرق، أن المسؤولين 
تــدراســوا آثــار هــذه السلوكيات المنحرفة 
ــة  ــاصــ ــخــ ــــة والــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــى الـــمـــمـــتـــلـــكـــات الـ ــلــ عــ

والخسائر التي تتكبدها الــدولــة بعد كل 
ــان أي مــســؤول  ــا كــ عــطــلــة وطـــنـــيـــة، وإال مـ
سيوافق على تشويه سمعة الكويت في 

الداخل والخارج بهذه الطريقة الغريبة. 
ــبـــانـــي يحتفل  لــقــد رأيـــــت الــشــعــب اإلسـ
بموسم الطماطم بطريقته الخاصة التي 
ال يــمــكــن أن نــتــقــبــلــهــا نــحــن ألنـــهـــا تظهر 
المحتفلين بالمسرفين بنعم الله، رغم أنهم 
يحتفلون بفائض الطماطم، وال يقدرون 
عــلــى تــصــديــرهــا لــلــخــارج بــســبــب ارتــفــاع 
التكاليف، ورأينا كيف يحرق المزارعون 
ــيـــن مـــحـــصـــول الــــــــذرة الـــفـــائـــض  ــيـ ــيـــركـ األمـ
حــتــى ال تنخفض أســعــارهــا فــي األســـواق 
الــعــالــمــيــة، فـــي حــيــن نــنــظــر نــحــن بــدورنــا 
إليها من منظور اإلسراف في النعمة على 
الرغم من أنها وسيلة اقتصادية للحفاظ 
على تــوازن األسعار، ورغــم كل هذا فإنني 
ــانـــي وال الــحــرق  ــبـ ــال اإلسـ ــفـ ــتـ ال أرى االحـ
 ألحــد 

ً
 أو مـــؤذيـــا

ً
األمـــيـــركـــي لـــلـــذرة غــريــبــا

بقدر األذى الــذي يتسببه المحتفلون في 
الكويت بمصدر ثروة شحيحة هي الماء، 
وكأننا لم نقرأ اآلية الكريمة: »وجعلنا من 
الــمــاء كــل شــيء حـــي«، كما أنــنــي لــم أسمع 
بدولة تحتفل بأعيادها الوطنية فتكون 
النتيجة ضحايا بالمئات وخسائر مادية 

بالماليين.

هناك ألوان أخرى غير األبيض واألسود، وهناك تصنيفات أخرى 
لــألفــراد تجاه بلدانهم غير المؤيد والــمــعــارض، فهناك اإليجابي، 
والسلبي، والمنتفع، والمحايد والُمحب، نعم عزيزي القارئ، هناك 

من يحب بلده وحسب، ويحب أن يراه أفضل دول المنطقة.
خــطــأ جــســيــم يــقــع فــيــه الــكــثــيــر مــن الــنــاس عــن مــفــهــوم »الــنــاقــد«- 
ذلــك الشخص الــذي ال يعجبه شــيء تماما كالمعارض فقط لفكرة 
الــمــعــارضــة، وهـــذا ســوء فهم فــي مفهوم فلسفة النقد، فالناقد في 
حد ذاتــه وبمفهومِه الصحيح، شيء جيد، وظاهرة صحية تماما 
تحتاجها الدول، أي دولة تحتاج أشخاصا يقولون للشيء الصحيح 
إن هذا جيد، وبالمثل للشيء الخطأ إن هذا خطأ، وكل هذا يأتي مع 

شرح أسباب الناقد، بالرفض والقبول على حدا سواء.
وبالطبع دون توجهات ُمبطنة، أو معارضة مسرحية، يوِجُدها 

أشخاص من باب تكملة المشهد السياسي، 
ع من أجله«، 

َّ
مة المنتج للهدف الُمصن »الجودة هي مدى مالء فـ

ردد معي هذا التعريف الذهبي والُمختصر بل أعظم تعاريف شرح 
معنى الجودة على اإلطالق، الناقد يقوم بدور مراقب الجودة، لكن 
ن  من دون صالحيات، هو فقط يضع الخطوط العريضة وربما يكوِّ
 قد يساعد السلطات في الدولة في معرفة مكامن القوة والضعف 

ً
رأيا

في شتى المجاالت، هذا هو مفهوم النقد الصحيح، النابع من ُحب 
الوطن فقط.

هناك عزيزي القارئ ما يسمى »خاليا التفكير«، وهم مجموعة من 
األشخاص األكاديميين، يتناولون قضايا الدول المصيرية، يؤصلون 
صون الــمــرض، ومــن ثم يقومون بوصف العالج، 

ِّ
المشكلة، ويشخ

معظمها منظمات غير ربحية، لكن لألمانة، هناك منظمات بالطبع 
ل من أشخاص لهم مآرب أخرى في بعض الدول، وبالطبع هذا  َموَّ

ُ
ت

التمويل غير ُمعلن، لكن ليس هذا ما نود اإلشارة إليه.
 من جامعة الكويت بوضع ورقة 

ً
 أكاديميا

ً
عندما يقوم 29 دكتورا

بحثية في غاية األهمية والخطورة، وتُمر مــرور الكرام، والجميع 
منشغل بتأييد مرشحه على وسائل التواصل، فهذا ال ُينذَر بخير، 
في الوقت الذي انشغل الجميع بالمصلحة االنتخابية، قدم هؤالء 
األكاديميون، ورقــة اقتصادية بحثية، بمنزلة قــرع ناقوس خطر، 
وتــأصــيــل المشكلة االقــتــصــاديــة فــي الــكــويــت، وال عــجــب أنــهــم غير 
منشغلين بانتخابات أو كرسي أو سلطة، فقد وضعوا تلك الورقة 
البحثية المهمة، وتواروا جميعهم إلى الظل، والذي يؤرقني ويؤرق 
كل محب للكويت، العنوان العبقري للورقة تلك، »قبل فوات األوان«.

 ،
ً
ــقـــارئ: سيستمعون لــهــم الــيــوم أو غـــدا  خــذهــا عــنــي عــزيــزي الـ

لوا المشكلة، وقدموا الحلول  فهؤالء األشخاص كشفوا الــداء وأصَّ
والتوصيات لتصحيح المسار االقتصادي، دون توجيه اللوم ألحد، 
ودون تجريح أو شخصانية، كان كل همهم الخروج بالكويت من 

منعطف عدم استدامة االقتصاد.
هــذه الــورقــة البحثية بعنوان »قبل فــوات األوان«، مقدمة من 29 
دكتورا أكاديميا من جامعة الكويت، ونشرها موقع »كويت إمباكت«، 
وهي موجودة على وسائل التواصل، بالله انقلوها عني لمحبي 

الكويت، 
ــبِّ الــكــويــت،  تــهــا بمنتهى الــتــجــرد إال مـــن ُحــ ــــروهــــم بــقــراء وذكِّ

وأبلغوهم »قبل فوات األوان«.

عندما نلقي نــظــرة عــامــة على مــا تعنيه 
عبارة »تكاليف الرعاية الصحية«، فإن التكلفة 
مصطلح يعني شيئا مختلفا اعتمادا على 
من يستخدمها، وهذا األمر قد يعوق إجراء 
مناقشة صريحة ومثمرة حول كيفية معالجة 
الــتــحــدي بأننا ننفق الــمــزيــد والــمــزيــد على 
الرعاية الصحية )أعتذر على الرعاية الطبية( 

دون رؤية وقيمة مماثلة لما يتم إنفاقه.
عندما يتحدث السياسيون عن التكاليف 
ــــى اإلنــــفــــاق عـــلـــى الــقــطــاع  فـــهـــم يـــشـــيـــرون إلـ
الــصــحــي، وعــنــدمــا يــتــحــدث الــقــائــمــون على 
إدارة القطاع الصحي وأطباء المستشفيات 
عــن تكاليف الرعاية الصحية، فإنهم عــادة 
ما يشيرون إلــى تكاليف اإلنــتــاج، واألمــوال 
التي يتم إنفاقها على الموارد الالزمة لرعاية 
الــمــرضــى، وعــنــدمــا يــتــحــدث قــــادة األعــمــال 
والمال عن مصطلح تكاليف الرعاية الصحية 
فيقصدون المبلغ الذي ينفقونه على خطط 
الـــتـــأمـــيـــن الـــصـــحـــي لـــمـــوظـــفـــيـــهـــم، وعـــنـــدمـــا 
يتحدث العامة عن تكاليف الرعاية الصحية 
يشيرون غالبا لما يدفعونه مقابل مراجعة 
الطبيب، وكلف األدوية التي يتم شراؤها من 

الصيدلية وغيرها.

فــي هـــذه األمــثــلــة هــنــاك خــلــط بــيــن ثالثة 
مصطلحات، وهي التكلفة والسعر واإلنفاق:
 1- الـــتـــكـــلـــفـــة: إن االســــتــــخــــدام األبـــســـط 
»تكاليف الرعاية الصحية« يتعلق بتكلفة  لـ
إنتاج خدمات الرعاية الصحية، على سبيل 
ــال مــــن أجـــــل إجـــــــراء فـــحـــص بــاألشــعــة  ــثـ ــمـ الـ
المقطعية للمريض، يجب على المستشفى 
شراء ماسح ضوئي، ويجب أيضا أن يدفع 
للتقني إلجراء الفحص واختصاصي أشعة 
تــهــا، نــاهــيــك عـــن دفـــع تــكــالــيــف مبنى  لــقــراء
الــمــســتــشــفــى نــفــســه، والـــكـــراســـي فـــي غــرفــة 
االنـــتـــظـــار، ومـــوظـــف االســتــقــبــال فـــي مكتب 
الــمــعــلــومــات، ومــوقــف الــســيــارات بــالــخــارج، 
وهي مكونات تكلفة الفحص وغالبا تحتاج 

لمتخصصين لمعرفة تفاصيلها.
2- السعر: هو المبلغ الــذي تدفعه شركة 
التأمين للمستشفى مقابل حصول المريض 
على الفحص، فالمشكلة الكبرى أن أسعار 
الـــســـلـــع والــــخــــدمــــات الــطــبــيــة ال عـــالقـــة لــهــا 
بقيمتها الحقيقية، وال تعكس القيمة مدى 

تحسين الصحة. 
3- اإلنــفــاق: هو المصطلح األهــم من بين 
الثالثة، وأسهل طريقة لتعريفه ضرب مثال 

على اإلنفاق الوطني فيتم تعريفه بإجمالي 
اإلنفاق الوطني على الرعاية الصحية على 

مدار عام، وهو بازدياد بشكل رهيب.
مــن أســبــاب االرتــفــاع السريع فــي اإلنفاق 
عــلــى الــرعــايــة الــصــحــيــة ارتـــفـــاع أســـعـــار كل 
شيء من عمال الرعاية الصحية إلى األدوية 
ــى األجــــهــــزة والــتــكــنــولــوجــيــا الــمــتــطــورة،  إلــ
لــكــن الــســبــب األكــثــر إثــــارة للقلق فــي زيـــادة 
اإلنـــفـــاق هـــو كــمــيــة الــخــدمــات التخصصية 
عالية التقنية، الذي يصل إلى 30 في المئة 
مــن إنــفــاقــنــا عــلــى الــرعــايــة الــصــحــيــة يذهب 
نحو األشــيــاء التي ال تجعل المرضى أكثر 
صحة، ناهيك عن الهدر الموجود في القطاع 
الصحي، حيث أوضحت أحــد الــدراســات أن 
40٪ من الصرف في القطاعات الحكومية 

يكون هدرا وعلى صور مختلفة.
، ليست مجرد أن 

ً
المشكلة الحقيقية، إذا

ننفق بنسبة أكبر وأكبر فقط، بل في أن ننفق 
بــشــكــل عــشــوائــي، فــعــنــدمــا يــتــحــول اإلنــفــاق 
على الــرعــايــة الصحية إلــى تكاليف رعاية 
صحية، فهذا يعني أن االســتــهــالك المفرط 
للخدمات غير المجدية والمبالغة فيها جزء 

من المشكلة.

المصائب ال تأتي فرادى على الشعب السوري الشقيق الذي 
يعاني ويالت الحرب منذ أكثر من عقد من الزمان، وأضيف إلى 
هذه المعاناة ما أحدثه الزلزال المدمر الذي وقع منذ أيام ودمر 
 
ً
 وشرد مئات اآلالف، خصوصا

ً
مناطق واسعة فقتل وأصاب آالفا

بعد حــدوث هــزات أرضية جديدة، ورغــم مناشدات السوريين 
للمجتمع الــدولــي بــضــرورة الرفع الــفــوري والعاجل للحصار 
الجائر واإلجراءات القسرية األحادية الجانب المفروضة على 
الشعب السوري، وتقديم يد العون والمساعدة للحد من آثار 
الزلزال المدمر الــذي تعرضت له سورية فإن التحرك الدولي، 
 مــن جــانــب الـــدول الغربية لــم يــرتــق إلــى مستوى 

ً
وخــصــوصــا

الكارثة اإلنسانية التي وقعت في سورية حيث يشعر السوريون 
عن حق بأنهم متروكون لوحدهم.

 وفي الحقيقة إذا قارنا بين التعامل الغربي مع الكارثة التي 
حلت بسورية وتعامله مع األزمة األوكرانية فسنكتشف مدى الزيف 
والنفاق وازدواجية المعايير، فالغزو الروسي بدأ في 24 فبراير 
2022 وعلى الفور سارعت الدول الغربية إلى فرض عقوبات على 
روسيا وتقديم مساعدات سخية لألوكرانيين، وانعقد مجلس األمن 
بعد 3 أيام فقط من بدء العملية العسكرية، ففي الحالة األوكرانية 
وجــدنــا هــرولــة لمواجهة األزمـــة التي لــم تكن كــارثــة طبيعية، في 
 ولم 

ً
 عميقا

ً
حين سورية التي شهدت كارثة طبيعية وجدنا ثباتا

ينعقد مجلس األمــن إال بعد أكثر مــن أســبــوع مــن وقــوع الكارثة 
وسط خالفات بين األعضاء حول طرق إرسال المساعدات ودعم 
عمليات رفع األنقاض وإنقاذ المتضررين ورفض لرفع العقوبات 

المفروضة على سورية ولو بشكل مؤقت. 

لقد أثبت الغرب أنه ال يتعامل بمعايير واحدة مع األزمات 
اإلنــســانــيــة، وأنـــه يسيس الــكــوارث الطبيعية ويــشــارك على 
مدار السنوات الماضية في قتل وتشريد ماليين السوريين، 
ولـــم يــكــن بــمــنــأى عــن كــارثــة الـــزلـــزال األخـــيـــرة، فــيــده ملطخة 
بــدمــاء الضحايا األبــريــاء الــذيــن كــان يمكن إنــقــاذ الكثيرين 
منهم لو توافرت معدات ووسائل اإلنقاذ، فالعقوبات التي 
يــفــرضــهــا الــغــرب عــلــى ســوريــة مــنــذ ســنــوات كـــان لــهــا تأثير 
كــبــيــر عــلــى تــهــالــك وخــــراب جــهــاز الـــدفـــاع الــمــدنــي وعــربــات 
اإلسعاف واإلطفاء والمستشفيات، وعندما حلت هذه الكارثة 
بالسوريين وجـــدوا أنفسهم ضعفاء وال يملكون المعدات 
التي تساعدهم في مواجهة األزمات والكوارث الطبيعية، أما 
فيما يخص الدعم العربي للشعب السوري في تلك المحنة 
فكان إلى حد ما على قدر المستوى، حيث هرعت العديد من 
الــدول العربية لتقديم المساعدات للشعب الــســوري، وعلى 
رأس هذه الدول الكويت حيث وجه سمو أمير البالد الشيخ 
نــواف األحمد بــإرســال مساعدات وطــواقــم طبية عاجلة إلى 
المناطق المتضررة من الــزلــزال في تركيا، وإدخــال العديد 
من المساعدات للمناطق المنكوبة في شمال غــرب سورية 
بمشاركة وزارة الخارجية وقــوة اإلطــفــاء والجيش ووزارة 
 عــن تعاطفها 

ً
 وشــعــبــيــا

ً
الــصــحــة، وأعـــربـــت الــكــويــت رســمــيــا

وتضامنها مع الضحايا، وهذا ليس بجديد على الكويتيين 
الذين يقفون ويساندون الشعب السوري على مدار السنوات 
ــتـــي يـــعـــانـــي فــيــهــا ويـــــالت الــــحــــرب والـــحـــصـــار،  الـــمـــاضـــيـــة الـ
وسيواصلون تقديم الدعم والمساعدة خالل الفترة المقبلة.

شوشرة: أجندة مارس

د.مبارك العبدالهادي

: أزمة أخالق سياسية
ً
 وأخيرا

ً
أوال

مشاري ملفي المطرقة
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تكاليف الرعاية الصحية قنبلة موقوتة
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1 KD         الـديـنـار الـكـويـتـي

3.2573.0652.718

 »المركز«: أداء مرن للسوق الكويتي 
رغم العوامل العالمية الضعيفة

ــز«،  ــركـ ــمـ ــــد الـــمـــركـــز الـــمـــالـــي الـــكـــويـــتـــي »الـ أكـ
فــي تــقــريــره الــشــهــري عــن أداء أســـواق األسهم 
الخليجية لشهر فبراير الماضي، أن السوق 
 خالل الشهر، 

ً
 هامشيا

ً
الكويتي شهد تراجعا

بخسارة شهرية بلغت نسبتها 0.5 بالمئة. ومن 
بين القطاعات في بورصة الكويت، كان مؤشر 
قطاع التأمين وقطاع الخدمات االستهالكية 
الرابح األكبر خالل الشهر، بارتفاع وصل إلى 
4.8 و3.8 بالمئة عــلــى الــتــوالــي، بينما خسر 

قطاع النفط والغاز 7.3 بالمئة خالل فبراير. 
ومن بين شركات السوق األول، ومع األداء 
الــمــرن للسوق الكويتي، حقق سهم هيومان 
ســوفــت وســهــم طــيــران الــجــزيــرة أكــبــر مكاسب 
خـــالل الــشــهــر بــنــســبــة 8.5 و7.4 بــالــمــئــة على 
التوالي. وكان التراجع األكبر لسهَمي مجموعة 
االمتياز والكويتية لالستثمار بنسبة 14 و13.3 

بالمئة على التوالي.
ــّدرت الــكــويــت العجز فــي مــوازنــة السنة  وقــ
المالية 2023 - 2024 عند 6.8 مليارات دينار 
)باستثناء الدخل من االستثمارات والدخل من 
الهيئات الحكومية(، في قفزة هائلة للعجز، 
ــقـــديـــرات 123.9 مــلــيــون ديــنــار  مـــقـــارنـــة مـــع تـ
فقط في موازنة السنة المالية 2022 - 2023. 
ومن المتوقع أن تكون عائدات النفط أقل من 
 للتوقعات بوصول 

ً
الميزانية السابقة، نظرا

 
ً
متوسط سعر النفط إلــى مستوى 70 دوالرا
 للبرميل 

ً
للبرميل، أي أقل من سعر 80 دوالرا

المقدر للسنة المالية 2022 - 2023. وفي حين 
شــهــدت مــخــصــصــات الـــمـــوازنـــة لــدعــم الــطــاقــة 

 بنسبة 34.2 و13.3 بالمئة 
ً
والــرواتــب ارتفاعا

عــلــى أســــاس ســنــوي عــلــى الـــتـــوالـــي، انخفض 
اإلنفاق الرأسمالي بنسبة 15.2 بالمئة.

وتتضمن الموازنة الحالية المصاريف غير 
المتكررة والمستحقات المتراكمة من السنوات 
الــســابــقــة، مثل ســـداد المستحقات المتراكمة 
لــــوزارة الــكــهــربــاء والــمــيــاه. ومـــن جــهــة أخـــرى، 
تتوقع وكالة فيتش أن ينمو الناتج المحلي 
اإلجمالي لدولة الكويت بنسبة 2.7 بالمئة العام 
الحالي، مع معدل تضخم عند 3 بالمئة، بسبب 

استقرار أسعار النفط.
وحافظت وكالة موديز على نظرة مستقبلية 
مستقرة للقطاع المصرفي الكويتي بتصنيف 
A1، مــســتــشــهــدة بــالــنــمــو االقـــتـــصـــادي الــقــوي 
والــتــضــخــم الــمــعــتــدل واألداء الــمــالــي الــقــوي. 
وخصصت حكومة الكويت نحو 837 مليون 
ديــنــار لتنفيذ 110 مــشــاريــع مخطط لــهــا في 

السنة المالية 2023/ 2024.
ــع مــؤشــر  ــراجــ وعـــلـــى صــعــيــد الـــمـــنـــطـــقـــة، تــ
ســـتـــانـــدرد آنــــد بـــــورز الـــمـــرّكـــب لـــــدول مجلس 
الــتــعــاون الخليجي بنسبة 4.3 بالمئة خالل 
الشهر. وسّجل المؤشر العام لسوق السعودية 
وسوق قطر أكبر تراجع في فبراير بنسبة 6.4 
و3.3 بالمئة، على خلفية تراجع أسعار النفط.

ــان مــؤشــر ســـوق دبـــي وســــوق أبــوظــبــي  وكــ
الـــرابـــح األكــبــر بنسبة 4.1 و0.3 بــالــمــئــة على 
التوالي خــالل نفس الفترة، مدعومة بنتائج 
جيدة حققتها الشركات القيادية في السوقين. 
وكـــان سهم بنك أبوظبي األول وســهــم إعمار 

األفضل أداًء بمكاسب شهرية بلغت 3.5 و0.7 
بالمئة على التوالي.

ولفت تقرير »المركز« إلى أن من المتوقع أن 
ينمو الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي 
لــدولــة اإلمـــارات بنسبة 4.2 بالمئة خــالل عام 
ا لتقرير وزارة المالية. وانخفض 

ً
2023، وفق

مؤشر مديري المشتريات في اإلمــارات لشهر 
يناير إلى 54.1، وهو أدنى مستوى منذ يناير 

 .2022
وارتفع مؤشر مديري المشتريات في دبي 
ــان بــوتــيــرة أبــطــأ مــقــارنــة  خـــالل يــنــايــر، وإن كـ
بالشهر الــســابــق، على خلفية تحّسن الطلب 
االستهالكي ومعدالت التوظيف. وارتفع الناتج 
المحلي اإلجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 
8.7 بالمئة عام 2022، مدفوًعا بأسعار النفط، 

ا لتقرير الهيئة العامة لإلحصاء.
ً
وفق

وعّدل صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو 
االقتصاد السعودي عام 2023 إلى 2.6 بالمئة، 
بانخفاض 1.1 بالمئة عن تقديراته السابقة، 
بــســبــب انــخــفــاض إنـــتـــاج الــنــفــط تــمــاشــًيــا مع 

اتفاقية أوبك+. 
ــار الــمــســتــهــلــكــيــن في  ــعـ وارتــــفــــع مـــؤشـــر أسـ
المملكة بنسبة 3.4 بالمئة على أساس سنوي 
ــادة 3.3 بالمئة  فــي يــنــايــر، وهـــو أعــلــى مــن زيــ
على أساس سنوي في ديسمبر 2022. وأشار 
رئــيــس هيئة الــســوق الــمــالــيــة الــســعــوديــة إلــى 
حصول 23 شركة على الموافقة لـــإلدراج في 
»تداول«، وتنوي السوق إطالق إيصاالت اإليداع 

وخيارات األسهم الفردية.

 أخبار الشركات

53% تراجع سيولة البورصة في شهرين
 بنسبة %94

ً
تعامالت األفراد األعلى تراجعا

● محمد اإلتربي
أرقام التداوالت من بداية العام حتى نهاية 
فبراير الماضي تعكس ما أكدته »الجريدة« من 
أن األفراد وصغار المستثمرين في البورصة 
هــم وقـــود الــســوق والــقــوة الــضــاربــة األهـــم، إذ 
كشفت نتائج التعامالت أن حجم التراجع في 
سيولة األفراد خالل الشهرين الماضيين بلغ 
نــحــو 94% إذ تــراجــعــت قيمة الـــتـــداوالت من 
1.098 مليار دينار إلى 564.858 مليون دينار 

من بداية العام حتى نهاية فبراير 2023. 
في سياق متصل، سجلت قيمة تعامالت 
المؤسسات والشركات تراجعات بنسبة %30 
إذ بلغت من بداية يناير حتى نهاية فبراير 
من العام الماضي 452.535 مليون دينار، في 
حين سجلت لنفس الفترة من العام الحالي 
 لقيمة الشراء في البورصة. 

ً
346.448 مليونا

ــاديــــق  ــنــ ــة تـــــعـــــامـــــالت الــــصــ ــمــ ــيــ وكــــــانــــــت قــ
 ألن الــصــنــاديــق 

ً
االســتــثــمــاريــة األقـــل تــراجــعــا

مستثمر محترف وطويل األجــل إذ تراجعت 
ــقـــط مــنــخــفــضــة مــن  حـــجـــم تـــعـــامـــالتـــه 5% فـ
مستوى 87.885 مليون دينار في شهري يناير 
 لنفس الفترة 

ً
ومارس 2022 إلى 83.417 مليونا

المقابلة من العام الحالي. 
 
ً
وســجــلــت الــمــحــافــظ االســتــثــمــاريــة أيــضــا

تراجعات في قيم التداوالت بنسبة تصل إلى 
نــحــو 45% إذ تــراجــعــت قيمة الـــتـــداوالت من 
668.973 مليون دينار في يناير وفبراير من 
 لنفس 

ً
الــعــام الماضي إلــى 460.861 مليونا

الشهرين من العام الحالي.

وإجـــــمـــــااًل يـــمـــكـــن اإلشـــــــــارة إلـــــى أن حــجــم 
التعامالت المجمع سجل فــي شهري يناير 
وفبراير من العام الماضي 2.684 مليار دينار 
مقارنة مع نفس الفترة من العام الحالي بلغ 
1.752 مــلــيــار ديــنــار بقيمة تــراجــع بــلــغ 932 

، وبنسبة تصل إلى نحو %53. 
ً
مليونا

فبجانب السيولة الضخمة المجمدة في 
الـــشـــركـــات الــمــوقــوفــة أو الــمــشــطــوبــة بسبب 
الــمــتــالعــبــيــن، يمكن اإلشــــارة إلـــى أن خطوط 
التدفق للسيولة اآلتية من القطاع المصرفي 
بــاتــت ثقيلة إذ إن أســعــار الــفــائــدة المرتفعة 
بــــاتــــت تــــدفــــع الــمــســتــثــمــريــن إلعــــــــادة الــنــظــر 
والتدقيق فــي حجم العائد ونسبة الفائدة، 
على عكس السابق كانت األسعار منخفضة 
ــن ويــحــقــق  ــ ــديـ ــ ــد تـــغـــطـــي خــــدمــــة الـ ــ ــوائـ ــ ــعـ ــ والـ

المستثمر عوائد كبيرة.
مصادر استثمارية تتوقع مع بدء مرحلة 
التوزيعات النقدية الكبرى بعد الجمعيات 
العمومية للبنوك القيادية التي ستبدأ بعد 
 
ً
منتصف الشهر الــجــاري ستنعكس إيجابا

على مستويات السيولة في السوق، إذ سيعاد 
تـــدويـــر جـــزء كــبــيــر مــنــهــا فـــي الـــســـوق كبديل 

لسيولة االقتراض.
وعلى صعيد حسابات التداول، فقد بلغت 
في نهاية فبراير الماضي 417.68 ألف حساب 
منها 17 ألف حساب نشيط، مقارنة مع فبراير 
مــن الــعــام الــمــاضــي، حــيــث بلغت 411.5 ألــف 

حساب منها 20.5 ألف حساب نشط.

 »األولى«: توصية بطلب 
الحماية القانونية 

اجــتــمــع مــجــلــس إدارة شـــركـــة األولــــى 
لالستثمار أمس، لمناقشة تأثير صدور 
بــعــض األحـــكـــام الــقــضــائــيــة عــلــى أعــمــال 
وأصــول الشركة، وقــرر رفــع توصية إلى 
الجمعية الــعــامــة غــيــر الــعــاديــة للشركة 
بالتقدم بطلب الحماية القانونية، باتخاذ 
القرار المالئم بالتسوية الوقائية أو إعادة 
 للمادة رقم 255 

ً
هيكلة أصول الشركة وفقا

من القانون رقم 2020/71. 

»شمال الزور«: 
 
ً
توزيع 4% نقدا

بلغت أرباح شركة شمال الزور 
األولـــــــى لــلــطــاقــة والـــمـــيـــاه 14.46 
 
ً
ــواقــــع 13 فــلــســا ــار بــ ــنــ مـــلـــيـــون ديــ
للسهم خــالل الــعــام 2022، مقابل 
 بــقــيــمــة 13.53 

ً
ــا تــحــقــيــقــهــا أربــــاحــ

 
ً
مليون دينار بما يعادل 12 فلسا

للسهم عام 2021، وأوصى مجلس 
 
ً
إداراتها بتوزيع 4 في المئة نقدا

عن أداء العام الماضي. 

»الكويت للتأمين«: 
 
ً
توزيع 40% نقدا

حققت شــركــة الــكــويــت للتأمين 
 بلغت 42.08 مليون دينار 

ً
أربــاحــا

 للسهم خالل 
ً
بمقدار 227.74 فلسا

 
ً
عام 2022، مقارنة بتحقيقها أرباحا
ــار، بما  ــنـ بــقــيــمــة 11.43 مــلــيــون ديـ
 للسهم خــالل 

ً
يــعــادل 61.86 فــلــســا

عام 2021، وأوصى مجلس إداراتها 
 عن أداء 

ً
بتوزيع 40 في المئة نقدا

العام الماضي. 

»أعيان ع«: إتمام إجراءات شراء حق 
االنتفاع بقسيمتين صناعيتين

ات  أتمت شركة أعيان العقارية إجــراء
شراء حق االنتفاع بقسيمتين صناعيتين 

بالكويت بقيمة 3.700 ماليين دينار.
وتوقعت الشركة أن يتمثل األثر المالي 
ــــادة بــنــد الــعــقــارات  لــذلــك اإلجـــــراء فـــي زيـ
االســـتـــثـــمـــاريـــة، كـــذلـــك زيــــــادة اإليـــــــرادات 

التشغيلية للشركة.

»المحاسبة«: صندوق المشروعات الصغيرة أخفى بيانات المبادرين
»لم يزودنا بالمستندات الالزمة للفحص رغم تكرار مطالباتنا بها« 

كشف تقرير حديث لديوان 
ــدم تـــزويـــد  ــ الـــمـــحـــاســـبـــة عــــن عــ
الصندوق الوطني للمشروعات 
ــرة لــــلــــديــــوان بــبــعــض  ــيـ ــغـ الـــصـ
البيانات والمستندات الالزمة 
ألعمال الفحص، مما أدى إلى 
عـــــدم تــمــكــيــنــه مــــن أداء دوره 
الــرقــابــي، عــلــى الــوجــة األكــمــل، 
 لالختصاصات المخولة 

ً
وفقا

له بموجب قانون إنشائه رقم 
30 لسنة 1964 وتعديالته.

ــال الـــتـــقـــريـــر عــــن نــتــائــج  ــ ــ وقـ
الــفــحــص والـــمـــراجـــعـــة لبعض 
ــة مــن  ــولــ ــمــ ــمــ ــات الــ ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ الـ
الصندوق الوطني والواردة في 
الشكوى المقدمة لـ »المحاسبة« 
ــد مـــوظـــفـــي الـــصـــنـــدوق  ــ مــــن أحـ
الوطني، إن الصندوق لم يزوده 
بالبيانات والمستندات الالزمة 
ألعمال الفحص رغم طلبها عدة 
مـــــرات واســتــعــجــالــهــا بــتــاريــخ 
2022/12/5، األمـــر الـــذي ترتب 
عليه عــدم تمكين الــديــوان من 
القيام بــدوره الرقابي وعرقلة 
أعـــمـــال الــفــحــص والـــمـــراجـــعـــة، 
حيث كانت بيانات ومستندات 
لكافة الفواتير المتعلقة بأحد 
ــقـــريـــر الــــزيــــارة  ــع، وتـ ــاريـ ــمـــشـ الـ

الــمــيــدانــيــة الــثــانــيــة والــخــاصــة 
بالمشروع، إلى جانب فواتير 

متعلقة بمشروع آخر.
وأضـــــاف الــتــقــريــر أن هــنــاك 
مــــــالحــــــظــــــات شــــــابــــــت تـــنـــفـــيـــذ 
الــعــقــود الــمــبــرمــة والــمــبــادريــن 
مــحــل الــشــكــوى، منها مــشــروع 
إنشاء محطة لغسيل وتشحيم 
الـــســـيـــارات، حــيــث اتــضــح عــدم 
ــة الــجــدوى المقدمة  دقـــة دراســ
مــن الــمــبــادريــن إلــى الصندوق 
باالحتياج الفعلي كمصاريف 
واقعية لقيام المشروع، وتبين 
مــن الـــزيـــارات الــمــيــدانــيــة، التي 
 ،

ً
ــرا ــام بـــهـــا الـــصـــنـــدوق مــــؤخــ ــ قـ

المبالغة في القيمة المنصوص 
عــلــيــهــا بــالــعــقــد األولـــــــي، الـــذي 
على أساسه تم تخفيض قيمة 

التمويل بالعقد الالحق.
وأظهر عدم التزام المبادرين 
بــتــســلــيــم الــــبــــيــــانــــات الـــمـــالـــيـــة 
المطلوبة لمراقب الحسابات 
الـــمـــعـــيـــن مــــن قـــبـــل الـــصـــنـــدوق 
بالمخالفة للمادة 13 من العقد 
المبرم مع الصندوق الوطني، 
منذ اإلنـــذار األول، والـــذي ذكر 
بمالحظته بعدم تمكين مراقب 
ــــالع على  الــحــســابــات مـــن االطــ

الحسابات البنكية )2 شركاء( 
الــخــاصــة بــالــمــشــروع، وكــذلــك 
ــات  ــداعــ وجـــــود ســـحـــوبـــات وإيــ

مجهولة. 
ــــف الــــــمــــــبــــــادرون  ــالــ ــ ــا خــ ــ ــمـ ــ كـ
الــــتــــوكــــيــــل الـــــمـــــوثـــــق بــــــــــوزارة 
الـــعـــدل، والـــــذي يــعــطــي مــراقــب 
الــحــســابــات حــق االطــــالع على 
كل المعلومات المالية الخاصة 
بــالــشــركــة، ومــنــهــا الــحــســابــات 
لــــــــــــدى الـــــــبـــــــنـــــــوك والـــــــدفـــــــاتـــــــر 
ــبــــيــــة،  والــــــســــــجــــــالت الــــمــــحــــاســ
ومــيــزان المراجعة، والبيانات 
المسجلة على أجهزة الحاسب 
اآللــــي، وكــذلــك كــل المستندات 
ــقـــود الــخــاصــة  ــعـ واألوراق والـ
بــالــشــركــة ونــشــاطــهــا ولـــه حق 

االطالع عليه.
ــدم  ــــن الـــفـــحـــص عـ ــن مـ ــيـ ــبـ وتـ
ــام الـــصـــنـــدوق بـــاتـــخـــاذ أي  ــيـ قـ
إجــــراء عــنــد إخــــالل الــمــبــادريــن 
بــااللــتــزامــات الــتــعــاقــديــة وهــي 
ــة  ــيـ ــالـ ــمـ ــم الــــبــــيــــانــــات الـ ــيـ ــلـ تـــسـ
ــة عـــــن الــــمــــشــــروع،  ــيـــحـ الـــصـــحـ
 لبنود العقد وتراخيه 

ً
تطبيقا

عــــــن تـــطـــبـــيـــق الــــبــــنــــد 18 مــن 
الــعــقــد الــمــبــرم بــيــن الــمــبــادريــن 
والـــصـــنـــدوق الـــوطـــنـــي، والــــذي 

يـــــنـــــص، إذا أخــــــــل الــــطــــرف 
الثاني بأي من التزاماته 

التعاقدية الواردة بهذا 
الــعــقــد يــحــق لــلــطــرف 
األول دون حاجة إلى 
تنبيه أو إنذار أو حكم 

قــضــائــي اعـــتـــبـــار الــعــقــد 
مفسوخا من تلقاء نفسه، 
وحــلــول آجـــال كــل أقساط 

التمويل مع وقف صرف 
باقي دفعات التمويل 
إن وجــــــدت، ووضـــع 
اليد على المشروع 
بــــــكــــــامــــــل األصـــــــــــول 

والمنقوالت المملوكة 
لصاحب المشروع واسترداده 
 إال أن الصندوق لم يتخذ 

ً
كامال

أي إجراء بهذا الشأن للمبادرة 
المذكورة واكتفى باإلنذارات.

كما تبين عدم دقة الفواتير 
الــمــقــدمــة مـــن قــبــل الــمــبــادريــن 
إلـــى الــصــنــدوق الــوطــنــي، عند 
مطابقة الــفــواتــيــر مــع مواعيد 
االســتــحــقــاق الــتــي نــص عليها 
الــعــقــد الــمــبــرم بــيــن الــمــبــادريــن 
والـــشـــركـــات الــمــتــعــاقــد مــعــهــا، 
ــة  ــعـ ــدفـ ــيـــن صـــــــرف الـ ــبـ ــيــــث تـ حــ
الــثــانــيــة قــبــل الـــدفـــعـــة األولـــــى، 
بــتــاريــخ يسبق تــوقــيــع العقد، 
ــد بـــــــــــأن يــــكــــون  ــ ــقــ ــ ــعــ ــ ونـــــــــــص الــ
استحقاق الدفعة األولـــى عند 
توقيع العقد والدفعة الثانية 
عند بــدء ترحيل االنــقــاض، إال 
أن الفواتير المقدمة بينت أن 
تـــاريـــخ صــــرف الــدفــعــة األولــــى 
صحيح، وتاريخ صرف الدفعة 
ــلـــى تـــاريـــخ  ــيـــة ســــابــــق عـ ــانـ ــثـ الـ
تــوقــيــع الــعــقــد، مــمــا يبين عــدم 
دقـــة الــفــواتــيــر الــمــقــدمــة وعـــدم 
ــراء الـــالزم مــن قبل  اتــخــاذ اإلجــ

الصندوق بهذا الشأن.
ــوان الــمــحــاســبــة  ــ ــ ــلـــط ديـ وسـ
ــــى عـــــــــدم الــــــتــــــزام  ــلـ ــ الـــــــضـــــــوء عـ
الـــــــــمـــــــــبـــــــــادريـــــــــن بـــــــالـــــــشـــــــروط 
ــة مــن  ــقـ ــمـــوافـ ــالـ الـــمـــوضـــوعـــة بـ
قـــبـــل الـــلـــجـــنـــة الـــفـــنـــيـــة لــتــقــيــيــم 
الــمــشــروعــات عند بــدايــة قبول 
المشروع، كما ذكر المالحظات 

التي شابت العقد المبرم بين 
الــمــبــادريــن واحــــدى الــشــركــات 
بــــاخــــتــــالف مـــــا جـــــــاء بـــالـــعـــقـــد 
المبرم بينهم، واختالف توقيت 

االلتزامات المطلوبة.
وتبين مــن الفحص تراخي 
ــنـــدوق الـــوطـــنـــي بــاتــخــاذ  الـــصـ
اإلجراء القانوني تجاه المبادر 
بوجود تالعب في المستندات 
والفواتير المقدمة للصندوق، 
حسب ما جاء في مذكرة مدير 
إدارة المشاريع القائمة، حيث 
تراخى الصندوق حيال وجود 
شبهة تزوير بمحررات رسمية 
ــمــــادة 54 مــن  ــلــ بـــالـــمـــخـــالـــفـــة لــ
الــقــانــون رقـــم 30 لــســنــة 1964 
بشأن »المحاسبة« وتعديالته 
والـــمـــادة رقـــم 18 مـــن الــقــانــون 
رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية 
األموال العامة والالئحة المالية 
للميزانية الرأسمالية المعتمدة 

من قبل مجلس اإلدارة.
وتضمن التقرير مخالفات 
ألحــــد الـــمـــشـــاريـــع إلدارة دور 
حاضنات، إذ تأخر المبادر في 
مراجعة الصندوق الستكمال 
اإلجراءات اإلدارية بالصندوق 
الوطني لتنفيذ المشروع بما 
يخالف تعميم المدير التنفيذي 
لـــلـــصـــنـــدوق والــــــصــــــادر بـــهـــذا 
الشأن، السيما أن تلك الموافقة 
ــع مــا  ــ ــم تـــكـــن مـ ــ تـــعـــتـــبـــر كــــــأن لـ
ات،  يترتب على ذلك من إجــراء

كــــذلــــك الــــمــــوافــــقــــات الــــصــــادرة 
ــل الـــــمـــــشـــــروعـــــات  ــ ــويـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ لـ
ــدم مـــراجـــعـــة  ــ ــال عــ ــ فــــي حــ
أصـــــــحـــــــاب الـــــمـــــشـــــروع 
الــــــــــتــــــــــي تــــــــــــم صــــــــــــدور 
ــات بـــشـــأنـــهـــا  ــ ــقــ ــ ــوافــ ــ مــ
الستيفاء واستكمال 
اإلجــــــــــــراءات الــــالزمــــة 
لــدى الــصــنــدوق لمدة 
تزيد على ثالثة أشهر 
مـــــــــن تـــــــــاريـــــــــخ صـــــــــدور 
ــة بـــالـــمـــوافـــقـــة  ــيــ ــتــــوصــ الــ
عليها تعتبر كــأن لــم تكن 
إذ تبين أن تاريخ التعاقد مع 
المبادر يتجاوز المدة المقررة 

المذكورة بالتعميم.
كـــمـــا كـــانـــت هـــنـــاك مــخــالــفــة 
ــــدوق الــــوطــــنــــي لــلــعــقــد  ــنـ ــ ــــصـ الـ
ــادر وآلــــيــــة  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ الــــمــــبــــرم مـــــع الـ
وســيــاســات تمويل المشاريع 
ــة  ــ ــطـ ــ ــوسـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الــــــصــــــغــــــيــــــرة والـ
باستثنائه من تقديم ميزانية 
ســــنــــويــــة مــــدقــــقــــة مــــــن مـــدقـــق 
ــابـــات مــعــتــمــد مــــن وزارة  حـــسـ
الــتــجــارة والــصــنــاعــة، فــي حين 
وافــق الصندوق الوطني على 
صرف الدفعة الثانية للمشروع 
رغــم التأكيد على وجـــود عدة 
ــفـــات تــــم رصــــدهــــا عــلــى  ــالـ مـــخـ
الـــــمـــــبـــــادر، إضـــــافـــــة إلـــــــى عــــدم 
الــتــزام اللجنة الفنية لتمويل 
ــدوق  ــنــ ــالــــصــ الـــــمـــــشـــــروعـــــات بــ
الوطني بتوصية البنك المقيم 
لــلــمــشــروع، وقـــيـــام الــصــنــدوق 
بزيادة مبلغ التمويل للمشروع 
رغم المخالفات الواقعة عليه، 
إلـــى جــانــب ضــعــف دور دائـــرة 
المشاريع االستثمارية القائمة 
ــي مـــتـــابـــعـــة أداء الـــمـــشـــروع،  فــ
وتـــراخـــي الـــصـــنـــدوق الــوطــنــي 
في اتخاذ اإلجراءات القانونية 
ــيــــال وجـــــــود شـــبـــهـــة تـــزويـــر  حــ
ـــررات رســـــمـــــيـــــة، بـــعـــدم  ــ ـــحـ ــمـــ ـــ بـ
تحويل التجاوزات الواقعة على 

المشروع للجهات المختصة.

عدم دقة دراسة الجدوى المقدمة من المبادرين إلى الصندوقتالعب وشبهة تزوير بالفواتير من أصحاب المشاريع

الصندوق لم يتخذ 
أي إجراء عند 

إخالل المبادرين 
بااللتزامات 

التعاقدية... وأهمها 
تسليم البيانات 

المالية الصحيحة

الصندوق تراخى 
باتخاذ اإلجراء 
القانوني تجاه 

مبادر تالعب في 
المستندات والفواتير

جراح الناصر

... وتحويل لحساب شخصي قصور في تحصيل األقساط المستحقة

في جملة رصد المخالفات من ديوان المحاسبة، 
كــشــف الــتــقــريــر عـــن قــصــور الــصــنــدوق الــوطــنــي في 
تــحــصــيــل األقـــســـاط الــمــســتــحــقــة عــلــى مـــبـــادر لشركة 
تجارة مواد غذائية تختص بصناعة منتجات اللحوم 
وحــفــظــهــا وإعـــــادة تــجــفــيــفــهــا، إذ لـــم يــقــم الــصــنــدوق 
بتحصيل األقساط المستحقة من المبادر حسب العقد 
المبرم الــذي تــم التعديل عليه أكثر مــن مــرة بسبب 
تمديدات فترات السماح حسب طلب المبادر وبسبب 
صدور قرار مجلس الوزراء بتأجيل تحصيل أقساط 

المبادرين بسبب جائحة كورونا.
كما خالف المبادر الضوابط والشروط واألحكام 
العامة في آلية وسياسة تمويل المشاريع الصغيرة 

والمتوسطة بسبب شــراء صاحب المشروع معدات 
مستعملة دون علم الــصــنــدوق، إذ ال يسمح بشراء 
المعدات المستعملة من مبلغ التمويل، ما لم يتم ذكر 
خطة العمل المتعمدة وقد اكتفى الصندوق بالتوصية 
الصادرة من المدير العام، التي تفيد بتوجيه إنذار 
وإقرار وتعهد فيما يخص المعدات المستعملة دون 
تــحــويــل الــمــوضــوع لــــإلدارة الــقــانــونــيــة لتفعيل تلك 
التوصية على الرغم من وجود رأي قانوني من اإلدارة 
القانونية يفيد بوقف التعامل مع المبادر ووقف أي 
دفعات مالية جديدة لحين تسوية المخالفة مما يبين 
عدم جدية الصندوق في تطبيق اإلجراءات واللوائح 

المعتمدة والمعمول بها في الصندوق.

ولــفــت التقرير إلــى وجـــود مخالفات عـــدة، منها 
اســتــثــنــاء الــصــنــدوق الــوطــنــي الــمــبــادر مــن توصية 
الجهاز الفني بتعيين خبير مالي محكم من إدارة 
ــــود مــــبــــرر، وقــــصــــور الـــصـــنـــدوق  ــراء دون وجــ ــبـ ــخـ الـ
ات القانونية حــيــال السحوبات  فــي اتــخــاذ اإلجــــراء
الشخصية التي قــام بها المبادر بالمخالفة للبند 
الــــرابــــع مـــن الــعــقــد الــنــمــوذجــي الـــمـــبـــرم مــعــه بــشــأن 
استخدام مبلغ التمويل حيث قام المبادر بتحويل 
مــبــالــغ مــالــيــة مــن الــحــســاب الــبــنــكــي لــلــمــشــروع إلــى 
حسابه الشخصي وحساب الشريك بلغ إجماليها 
16.4 ألـــف ديـــنـــار، إضــافــة إلـــى عـــدم الـــتـــزام الــمــبــادر 
 
ً
بتسليم الميزانية السنوية المدققة للمشروع مخالفا

بضرورة تسليم الميزانيات للصندوق.

صاحب مشروع اشترى معدات مستعملة دون علم الصندوق

عدم تمكين مراقب 
الحسابات من االطالع 

على الحسابات 
البنكية الخاصة 
بأحد المشاريع 

ووجود سحوبات 
وإيداعات مجهولة 

»أصول«: تسهيالت 
ائتمانية بـ 5 ماليين 

وافـــــق مــجــلــس إدارة شــركــة 
أصـــول لالستثمار على عرض 
التهسيالت المصرفية المقدمة 
ــنــــوك اإلســـالمـــيـــة  ــبــ ــــن أحــــــد الــ مـ
ــة الــــبــــالــــغ 5 مـــاليـــيـــن  ــيـ ــلـ ــمـــحـ الـ
ديــنــار، وســيــتــم اســتــخــدام هــذه 
ــم أنــشــطــة  ــ الــتــســهــيــالت فــــي دعـ

الشركة االستثمارية.

إلغاء إدراج »تعليمية« 
بسبب االندماج 

قــرر مجلس مفوضي هيئة أســواق 
ــم شـــركـــة  ــ ــهـ ــ ــاء إدراج أسـ ــ ــغــ ــ ــال إلــ ــ ــمــ ــ الــ
الــمــجــمــوعــة الــتــعــلــمــيــة الـــقـــابـــضـــة مــن 
بــورصــة الــكــويــت لــــأوراق الــمــالــيــة، إذ 
تــم انــدمــاج الشركة مــع شركة بوبيان 
للبتروكيماويات، وانتهاء الشخصية 
االعتبارية لشركة المجموعة التعليمية 
القابضة، على أن يطبق قرار اإللغاء في 

يوم العمل التالي من تاريخ صدوره.

»استهالكية«: إتمام 
إجراءات تأسيس شركة 

ــيـــة  ــنـ ــــت الــــشــــركــــة الـــوطـ ــمـ ــ أتـ
االستهالكية القابضة إجراءات 
تـــأســـيـــس شــــركــــة تـــابـــعـــة لــهــا 
ــي الـــمـــئـــة بــاســم  بــنــســبــة 99 فــ
ــال قــــــروب  ــنــ ــشــ ــيــ ــروفــ ــة بــ ــركـــ ــ شـ
القابضة، وبرأسمال مصرح به 

بمبلغ 10 آالف دينار. 

https://www.aljarida.com/article/16345
https://www.aljarida.com/article/16343
https://www.aljarida.com/article/16257


أعلن البنك التجاري 
الــكــويــتــي إطــــاق حملة 
ــا« فــي  ــ ــنـ ــ ــراثـ ــ ــن تـ ــ ــ ــا زيـ ــ ــ »يـ
نسختها الحادية عشرة، 
وهـــي حــمــلــة رامـــيـــة إلــى 
إحــيــاء الــتــراث الكويتي 
الــــقــــديــــم، وقــــــد أطــلــقــهــا 
البنك منذ عدة سنوات 
 مــنــه 

ً
ســــابــــقــــة، إدراكــــــــــــــا

بــأهــمــيــة إحـــيـــاء الــتــراث 
الكويتي القديم وتذكير 
جـــــيـــــل الــــــــيــــــــوم والـــــغـــــد 
بـــالـــتـــقـــالـــيـــد والـــــعـــــادات 
الشعبية القديمة، وكذلك 

الجوانب االجتماعية والحياتية للرعيل األول من أهــل الكويت، 
والتي التقت جميعها في إطــار ثقافة مشتركة عكست وجّسدت 
 في البادية والحضر، حيث تتمحور فكرة 

ً
الحياة الكويتية قديما

هــذا العام بتعريف الجيل الجديد على المهن الكويتية القديمة 
بعنوان »مهن نفتخر فيها... يا زين تراثنا«. 

وفي تعليقها على انطاق الحملة، قالت نائبة المدير العام لقطاع 
التواصل المؤسسي في البنك، أماني الورع: »نحن في البنك سعداء 
باستمرار اإلطاق الناجح للحملة الرامية في مجملها إلى إحياء 

التراث الكويتي القديم«.
وأضافت أن »اسم البنك التجاري الكويتي قد ارتبط على مدار 
أكثر مــن ربــع قــرن مــن الــزمــان بإحياء الــتــراث الكويتي القديم من 

 تلو اآلخر«.
ً
خال وفعاليات ومطبوعات ترسخ هذا المعني عاما

كشف وزير التجارة والصناعة وزير 
الدولة لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا 
المعلومات، مــازن الناهض، أن نسبة 
اإلنــجــاز المحققة فــي مــشــروع منطقة 
الـــشـــداديـــة الــصــنــاعــيــة تـــقـــارب 32 في 
 حـــرص جميع األجــهــزة 

ً
الــمــئــة، مــوكــدا

المعنية على إنهاء المشروع في الفترة 
المخططة.

وقــال الناهض خــال جولة أجراها 
أمس في منطقة الشدادية، إن المشروع 
يــهــدف إلـــى تحقيق جميع متطلبات 
النمو االقتصادي والصناعي بتوفير 
األســـــــاس لــتــطــويــر مــنــطــقــة صــنــاعــيــة 
متطورة، وتزويدها بأحدث التقنيات. 

ولفت الوزير إلى أن مشروع الشدادية 
يــتــكــون مـــن 3 قــطــاعــات رئــيــســيــة هــي: 
الكيميائي، واألغذية، والمختلط، والتي 
تتضمن جميعها نحو 1036 قسيمة 
 »سيتم تسلم المشروع 

ً
صناعية، مضيفا

نهاية العام الحالي«.
وبّين الناهض أن المشروع سيدار 
باستخدام أساليب التنمية المستدامة 
خال مدة العقد فيما سيكون الوصول 
إلــى المنطقة سها، ســواء عبر شبكة 

الطرق الحالية أو المستقبلية.
وأكد أن التنمية الصناعية باتت أحد 
مستهدفات النمو غير النفطي للكويت، 
حيث التوجه لتعزيز ودعم هذا القطاع 
ضمن مستهدفات خطة التنمية 2035، 
وبما يضمن أن يكون القطاع الصناعي 
أحــد الــمــوارد غير النفطية الرئيسية 

للدولة.
ــتـــمـــام  ــاهـــــض: هــــنــــاك اهـ ــ ــنـ ــ وقـــــــــال الـ
ــع الـــصـــغـــيـــرة  ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ ــاب الـ ــ ــحـ ــ ـــأصـ بــ
والمتوسطة، وسيكون لهم األولوية في 

توزيع القسائم الصناعية، كما سيتم 
تــوفــيــر البنية التحتية للمشروعات 

المقدمة.
من جهته، توقع المدير العام للهيئة 
العامة للصناعة بالتكليف، المهندس 
محمد الــعــدوانــي، توظيف المشروع 
لما يقارب من 28 إلــى 30 ألــف مواطن 
في العديد من التخصصات المختلفة، 
مبينا أنــه سيتم توزيع 1036 قسيمة 
للطلبات الصناعية المستوفية للشروط 
المحددة من قبل مجلس إدارة الهيئة 
العامة للصناعة. وفيما يتعلق بعدد 
الــطــلــبــات الــصــنــاعــيــة الــمــقــدمــة، أشـــار 
العدواني إلــى أن الطلبات الموجودة 
سيتم استيعابها في المشروع الحالي 
وغيره من المناطق األخرى، موضحا أن 
كل الطلبات الصناعية التي تم تقديمها 
للهيئة العامة للصناعة تمت دراستها 

بــعــنــايــة، ووفــــق االشــتــراطــات الــتــي تم 
وضعها من مجلس إدارة الهيئة، وبما 
يــتــوافــق مــع اســتــراتــيــجــيــة الـــدولـــة في 

القطاع الصناعي. 
وأضــــــــاف أن 90 بـــالـــمـــئـــة مــــن تــلــك 
الطلبات استوفت الشروط الصناعية 

المقدمة. 
وعــن بيانات عقد تنفيذ المشروع 
سيتم تنفيذ المشروع من قبل شركة 
 بأن 

ً
الخليج المتحدة لــإنــشــاء، علما

تاريخ مباشرة العمل 30 يونيو 2022، 
وتبلغ قيمة العقد 96.99 مليون دينار، 
حيث إن مدة الصيانة 730 يوما، ومدة 
العقد 545 يوما، وتصل المدة الزمنية 
المنقضية من المشروع إلى 244 يوما، 
فيما يتبقى من المدة الزمنية 301 يوم. 
وأضـــــــاف أنـــــه مــــن الـــمـــتـــوقـــع تسلم 
الــمــشــروع الــمــبــدئــي يـــوم 26 ديسمبر 

2023، وما تم اعتماده من نفقاته 29.3 
مليون ديــنــار، فيما بلغ مــا تــم صرفه 
24.4 مــلــيــونــا، وبــلــغــت نسبة اإلنــجــاز 
المخططة 17.4 في المئة، بينما بلغت 
نسبة اإلنجاز الفعلي 31.7 في المئة، 
ويبلغ الفرق بين اإلنجاز الفعلي إلى 

المخطط 14.3 في المئة ارتفاعا.
وتتضمن منطقة الشدادية الصناعية 
ثــاثــة قطاعات رئيسية بــعــدد قسائم 
1036 قسيمة صناعية، حيث يحتوي 
الــقــطــاع الكيميائي على 242 قسيمة 
صناعية، أمــا قطاع األغذية فيحتوي 
على 299 قسيمة صناعية، والقطاع 
المختلط يــحــتــوي عــلــى 495 قسيمة 

صناعية. 
ويشمل التصميم مساحة 265 ألف 
متر مــربــع للخدمات الــعــامــة، وتشمل 
مــركــز اإلطــفــاء، الــعــيــادة الطبية، مركز 

األمــــــن، الــمــســجــد، الــمــكــاتــب اإلداريـــــــة، 
محطة الوقود، محطة خدمة الشاحنات 

ومواقف السيارات. 
ويتكون الــمــشــروع مــن شبكة مياه 
عذبة وشبكة مياه األمطار، وشبكتي 
الصرف الصحي والصناعي، وشبكة 
مكافحة الحريق، وطـــول شبكة الــري، 
وعدد 5 محطات كهرباء رئيسية، و91 
محطة فرعية، والسور األمني، وأبراج 
مياه علوية، وخزانات أرضية، ومحطة 
معالجة مياه الصرف، وحفرة تجميع 
مياه األمــطــار، ومبنى التحكم البيئي 

والحديقة التكنولوجية. 
وستدار منطقة الشدادية الصناعية 
باستخدام أساليب التنمية المستدامة 
خال مدة تنفيذ المشروع، كما ستزود 
بمسطحات خضراء لتوفير مساحات 

جميلة ذات قيمة بيئية عالية. 

أقام مجلس األعمال األميركي 
في الكويت ورشة عمل بعنوان 
»بـــحـــث الــتــعــامــل الـــتـــجـــاري مع 
ــيـــركـــي«، بــحــضــور  الــجــيــش األمـ
شركات كويتية مّمن ترغب في 
معرفة كيفية التقدم على الفرص 
المتاحة للتعاقد التجاري وآلية 
ات  التأهل للمشاركة في عطاء
الحكومة الفدرالية األميركية. 
وشملت الجهات المشاركة في 
الـــورشـــة مــتــحــدثــيــن مـــن »مــركــز 
الـــتـــعـــاقـــد اإلقـــلـــيـــمـــي لــلــجــيــش 
RCC-( »األمــيــركــي فــي الــكــويــت
KU(، لواء الدعم التعاقدي 408 
)CSB(، والــجــنــاح االستكشافي 
ــــاح الــــجــــو  ــســ ــ 386 الـــــتـــــابـــــع لــ

األميركي.
هلت الورشة بكلمة 

ُ
وقد است

افتتاحية لرئيس غرفة التجارة 
األميركية، بيت سويفت، تا ذلك 
كلمة قائد مركز التعاقد، المقدم 

مانويل برادو.
ــاول الــــمــــتــــحــــدثــــون مــن  ــ ــنــ ــ وتــ
»الـــجـــنـــاح االســتــكــشــافــي 386« 

ــدة؛ مـــثـــل بــرنــامــج  ــ مـــواضـــيـــع عــ
»بــــطــــاقــــة الـــــشـــــراء الـــحـــكـــومـــيـــة« 
ــر خــــدمــــات  ــ ــيــ ــ ــوفــ ــ )GPC(، و»تــ
ــفـــرص  لـــلـــقـــاعـــدة« )BOSS(، والـ
الـــتـــجـــاريـــة الـــمـــتـــاحـــة، وكــيــفــيــة 
التأهل للمشاركة في العطاءات، 
ــيـــع  ــى مـــواضـ ــ ــ ــوا إلـ ــرقــ ــطــ كــــمــــا تــ
أخـــــرى مــثــل كــيــفــيــة الــتــســجــيــل 
ات  فـــي مــنــظــومــة إدارة الــعــطــاء
الـــمـــمـــنـــوحـــة )SAM(، ونـــظـــام 
ــارئ الـــمـــشـــتـــرك  ــ ــطــ ــ الــــتــــعــــاقــــد الــ

.)JCCS(
 ،»GPC« وفـــــــي حــــديــــثــــه عـــــن
ــاح  ــنـ ــــن »الـــجـ ــتـــحـــدث مـ أشـــــــار مـ
ــــى أن  ــافـــي 386«، إلــ ــكـــشـ ــتـ االسـ
ــة هـــي  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ ــبـ ــ ــة هـــــــــذه الـ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ »مـ
ات الدفع وتقليل  تبسيط إجراء
األعباء اإلدارية المتعلقة بشراء 
اللوازم والخدمات، حيث يمّكن 
بــرنــامــج »جـــي بــي ســي فــايــت« 
مــســتــخــدمــيــه مــــن شــــــراء مــــواد 
استهاكية بحد أقصى 10 آالف 
ديـــنـــار، ومــســتــلــزمــات إنشائية 
بــــحــــد أقـــــصـــــى 700 ديــــــنــــــار«، 

 »العناصر المشتركة 
ّ
 أن

ً
مضيفا

الـــــتـــــي يــــتــــم شـــــــراؤهـــــــا تــشــمــل 
ــر، وأجـــهـــزة  ــبـ الـــطـــابـــعـــات والـــحـ
الــتــلــفــزيــون ومــكــّبــرات الــصــوت، 
واألثـــاث )المكاتب والكراسي(، 
ومــشــتــريــات لــمــشــاريــع الــبــنــاء 
ــرة، ومـــــــــــواد الــــبــــنــــاء،  ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــــصـ الـ
والمصابيح الكهربائية، ولوازم 
الــســبــاكــة والــتــدفــئــة والــتــهــويــة 

وتكييف الهواء«.
مــن نــاحــيــتــه، تــطــّرق الــمــازم 
أول فــي »الجناح االستكشافي 
386«، إلى الحديث عن متطلبات 
الـــتـــي يـــحـــتـــاج إلـــيـــهـــا بــرنــامــج 
ــات لــــلــــقــــاعــــدة«  ــ ــدمــ ــ ــــر خــ ــيـ ــ ــــوفـ »تـ
»BOSS Flight«، والــتــي تشمل 
 بما فيها حبر الطابعات، 

ً
سلعا

ــاالت األلــــعــــاب الــريــاضــيــة  ــ ــ وصـ

األجــهــزة الــريــاضــيــة، وعناصر 
 ،)GPS( نــظــام تــحــديــد الــمــواقــع
والــطــابــعــات واألثــــاث المكتبي 
واألسّرة والمراتب والمحوالت، 
إضــافــة إلـــى خــدمــات التنظيف 
مـــــثـــــل الـــــغـــــســـــل والــــتــــجــــفــــيــــف، 
والـــحـــراســـة، وخـــدمـــات صيانة 
األجـــــــــهـــــــــزة، وخــــــــدمــــــــات غـــســـل 
ــــدات  ــعـ ــ الــــــكــــــتــــــان، وصـــــيـــــانـــــة مـ

الـــصـــاالت الــريــاضــيــة، وصـــرف 
ــر  ــ ــــدويـ الـــــنـــــفـــــايـــــات وإعـــــــــــــــادة تـ
الــمــجــاري، إلـــى جــانــب خــدمــات 
حمامات السباحة، مثل حراس 
اإلنـــــقـــــاذ وصـــيـــانـــة الـــمـــســـابـــح، 
وخدمات تأجير المركبات مثل 
ــارات الـــدفـــع  ــيـــ الـــشـــاحـــنـــات وســـ
الرباعي والشاحنات الصغيرة 

والحافات.
ــــــــط كـــبـــيـــر 

ّ
، ســــــــل

ً
وأخــــــــــــــيــــــــــــــرا

الـــمـــســـؤولـــيـــن الـــتـــجـــاريـــيـــن فــي 
سفارة الواليات المتحدة، إريك 
بودزورسكي، الضوء على مهام 
الــخــدمــات التجارية األميركية 
فــي ســفــارة الــواليــات المتحدة. 
وأوضـــــــــــــح بـــــــودزورســـــــكـــــــي أن 
»سبب االستثمار في الواليات 
المتحدة، يعود إلى أنها  السوق 
االستهاكية األكثر جاذبية في 
الــعــالــم، مــع اتــفــاقــيــات الــتــجــارة 
ــة، وحماية  الــحــّرة بــيــن 20 دولــ
قوية للملكية الفكرية، ومناخ ال 
مثيل له لابتكار، وبيئة أعمال 

شفافة وعادلة ومستقرة«.
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»الوطني« يختتم »كن-تنيو« لدعم مشاريع الشباب
بالتعاون مع »لوياك« و»بابسون« األميركية وكبرى مؤسسات القطاع الخاص

اختتم بنك الكويت الوطني 
ــــو« لـــدعـــم  ــيـ ــ ــنـ ــ ــــن-تـ بــــرنــــامــــج »كـ
ــع الـــشـــبـــاب،  ــاريـ ــر مـــشـ وتـــطـــويـ
بالتعاون مــع مؤسسة لوياك 
التطوعية، وجامعة »بابسون« 
ــال،  ــمــ ــة لــــريــــادة األعــ ــيـ ــيـــركـ األمـ
وعــــــدد مــــن كـــبـــرى مــؤســســات 
ــقــــطــــاع الـــــخـــــاص، أبـــرزهـــمـــا  الــ
ــلــــيــــتــــي، وتــطــبــيــق  ــن وأجــــيــ ــ ــ زيـ

التكنولوجيا المالية )سبير(.
وشــهــد حــفــل الــخــتــام، الــذي 
أقيم في المقر الرئيسي لبنك 
الــــكــــويــــت الــــوطــــنــــي، مـــشـــاركـــة 
منتسبي البرنامج والمدربين 
والمحاضرين والرعاة وفريق 
العاقات العامة في البنك وكل 

القائمين على البرنامج.
وتــم ترشيح 10 متسابقين 
ــفـــل وقــــامــــت لــجــنــة  ــــال الـــحـ خــ
الــتــحــكــيــم بــاخــتــيــار 3 فــائــزيــن 
ــاء عـــلـــى عــــــدة مـــعـــايـــيـــر تــم  ــنــ بــ
وضـــعـــهـــا مـــســـبـــقـــا، بــمــشــاركــة 
أبــــرز الـــخـــبـــراء والــبــروفــيــســور 

فيليب كيم الخبير فــي مجال 
ريادة األعمال من كلية بابسون 

األميركية.
وضمت لجنة التحكيم كا 
مـــــن: مــــســــؤول أول فــــي إدارة 
»الــوطــنــي«  الــعــاقــات الــعــامــة بـــ
ــوان الــعــبــدالــجــلــيــل، ومــديــر  ــ جـ
ــــودة الــخــدمــة بــقــطــاع  إدارة جـ
الشبكة الــهــنــدســيــة فــي »زيـــن« 
ــد الـــــــــــرويـــــــــــح، ومــــــديــــــر  ــمـــ ــ ــحـ ــ مـ
ــات فــي  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ ــــارات الـ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــا حــــيــــات،  ــيــ ــمــ »أجــــيــــلــــيــــتــــي« لــ
ــة  ــ ــذيـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ والــــــــرئــــــــيــــــــســــــــة الـ
ــة الــــشــــريــــكــــة فــي  ــ ــــسـ ــــؤسـ ــمـ ــ والـ
»ســبــيــر« دالل الـــريـــس، ونــائــب 
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي إلدارة 
الملكيات الــخــاصــة فــي شركة 
ــة أحــمــد  ــيـ ــالـ ــمـ دار األوراق الـ

الفاح.
ويتيح »كن-تنيو« الفرصة 
لــلــشــبــاب لـــابـــتـــكـــار واإلبـــــــداع 
وتطوير أفكارهم وبلورتها من 
مجرد أفكار إلى مشاريع يمكن 

تــنــفــيــذهــا عـــلـــى أرض الـــواقـــع 
تعود بالنفع على المجتمع.

وعــــرض كــل مــتــســابــق فكرة 
مشروعه أمــام لجنة التحكيم، 
وشــــرح كيفية تطبيقها على 
أرض الــــــــواقــــــــع، كــــمــــا أجــــــاب 
المتسابقون عن االستفسارات 
واألسئلة التي وجهها أعضاء 

ــــول آلـــيـــات  لــجــنــة الــتــحــكــيــم حـ
تــنــفــيــذ مـــشـــاريـــعـــهـــم، وكــيــفــيــة 
ــي قــد  ــ ــتـ ــ ــات الـ ــبــ ــقــ ــعــ تـــخـــطـــي الــ

تواجههم.
واخــــتــــارت لــجــنــة الــتــحــكــيــم 
3 مــــشــــاريــــع فـــــائـــــزة مـــــن بــيــن 
10، وحــــصــــد الــــمــــركــــز األول 
 ،Untapped Kuwait مشروع
ــو مــتــعــلــق بـــطـــرق الــتــفــكــيــر  وهــ
والـــســـلـــوكـــيـــات، بــيــنــمــا حصد 
مشروع Two Point Oh المركز 
الثاني، وهو منصة للتواصل 
مــع المستهلكين، إضــافــة إلى 
إعــادة التدوير، وجــاء مشروع 
FANDS فـــي الـــمـــركـــز الــثــالــث، 
وهــو عــبــارة عــن ســوار ألطفال 
ــدارس لــتــتــبــع حــضــورهــم  ــ ــمـ ــ الـ
وخطواتهم من أولياء األمــور، 
وكذلك الطعام الذي يتناولونه 
خــــارج الــمــنــزل، حــيــث سيقدم 
الدعم المالي في حفل منفصل 
لدعم هذه المشاريع والبدء في 

تنفيذها.

واعـــتـــمـــدت لــجــنــة الــتــحــكــيــم 
في تقييمها للمشاريع الفائزة 
على جدوى المشروع والقيمة 
المضافة التي سيحققها هذا 
المشروع للسوق والمجتمع، 
وقدرته على المنافسة، ومدى 
قابليته للتطبيق عــلــى أرض 

الواقع.
ــة، قــالــت  ــبـ ــاسـ ــنـ ــمـ وبــــهــــذه الـ
جـــــــوان الـــعـــبـــدالـــجـــلـــيـــل: »دعــــم 
الشباب الكويتي استراتيجية 
راســــخــــة فــــي ثـــقـــافـــة الـــوطـــنـــي، 
حــــيــــث دأب الــــبــــنــــك بــــصــــورة 
مستمرة عــلــى تنظيم العديد 
مــن البرامج والــمــبــادرات التي 
ــب وتــعــلــيــم  ــدريــ تـــهـــدف إلـــــى تــ
الــشــبــاب فــي بــدايــة مسيرتهم 

المهنية«.
ــت: »لـــديـــنـــا عــاقــات  ــافــ وأضــ
راســــخــــة مــــع كــــل الــمــؤســســات 
الــرائــدة فــي جميع القطاعات، 
ومـــن أبــرزهــا مــؤســســة لــويــاك، 
ــى دائــــــمــــــا الســـتـــغـــال  ــعــ ــســ ونــ
ــيـــر كــل  ــتـــوفـ هــــــذه الــــعــــاقــــات لـ
ــبــــاب مــــــن خــــال  ــلــــشــ الــــــدعــــــم لــ
توفير الفرص التدريبية التي 
ــــن الــــمــــشــــاركــــة فــي  تــمــكــنــهــم مـ
البرامج التنموية والمشاريع 
ــتــــي تـــســـهـــم فــي  ــة الــ ــيـ ــبـ ــتـــدريـ الـ
صــقــلــهــم بـــالـــخـــبـــرات الـــازمـــة، 
 فــي 

ً
ــتــــى يـــصـــبـــحـــوا روادا حــ

مجال االقتصاد واألعــمــال في 
المستقبل«.

وأكـــــــــدت الـــعـــبـــدالـــجـــلـــيـــل أن 
البرنامج فرصة لتوسيع مدارك 
الشباب نحو آفاق أكبر البتكار 
أفــكــار جــديــدة ومشاريع توفر 
حــلــوال عملية لبعض مشاكل 
ــواء الــبــيــئــيــة أو  ــ الــمــجــتــمــع، سـ
الصحية أو التعليمية، وغيرها 

من الشؤون المجتمعية.

جوان العبدالجليل

الناهض مجتمعًا بمهندسي المشروع

فريق »بيتك« مع المديرة اإلقليمية في »ذا بزنس يير« إيونا بوبا

لقطة جماعية

»بيتك« يعلن مشاركته في مؤتمر
»الكويت: نحو اقتصاد رقمي«

أعلن بيت التمويل الكويتي )بيتك(، مشاركته 
في مؤتمر »الكويت: نحو اقتصاد رقمي«، الذي 
 The Business( تنظمه مجموعة ذا بزنس يير
ــبــــار  Year( الـــعـــالـــمـــيـــة الــمــتــخــصــصــة فــــي األخــ
واألبحاث االقتصادية، بالشراكة مع هيئة تشجيع 

.)KDIPA( االستثمار المباشر في الكويت
ويــجــمــع الـــمـــؤتـــمـــر، الـــــذي ُيــعــقــد بــفــنــدق فــور 
سيزونز الكويت في 8 مارس، مجموعة ممثلين 
عن القطاعين العام والخاص، لمناقشة الفرص 
الـــمـــشـــتـــركـــة الــمــتــعــلــقــة بـــالـــتـــطـــورات فــــي مــجــال 
التحول الرقمي، كما يجمع نخبة من المسؤولين 
والقياديين والمبتكرين والمستثمرين ورواد 
األعــمــال تحت سقف واحــد، وُيتيح لهم الفرصة 
لبحث أبــرز المواضيع ذات الصلة، واالستفادة 
منها، مــع تسليط مــزيــد مــن الــضــوء على مكانة 
االقتصاد الكويتي في مجتمع األعمال العالمي، 
بما يتماشى مع رؤية الكويت ومكانتها المرموقة 

على خريطة المراكز المالية واالقتصادية.
ــر »الــــكــــويــــت: نـــحـــو اقـــتـــصـــاد  ــمـ ويــــهــــدف مـــؤتـ
ــــى اســـتـــعـــراض ومـــنـــاقـــشـــة الـــمـــجـــاالت  رقــــمــــي« إلـ
الرئيسية لاقتصاد الكويتي، كالتحول الرقمي، 
والممارسات والتطورات المتعلقة باالستدامة، 
ودور قـــطـــاع ريــــــادة األعــــمــــال. كــمــا ســتــعــقــد في 
المؤتمر حلقة نقاشية للحديث عن التكنولوجيا 

المالية )Fintech(، ومستقبل التمويل، إضافة إلى 
استضافة حلقة نقاشية أخرى لمناقشة االبتكار 
والمشاريع الصغيرة والمتوسطة كركيزة أساسية 

لنمو الكويت.
وتأتي مشاركة »بيتك« ضمن إطار التزامه بدعم 
الجهود االقتصادية واالستثمارية، وإبراز أهمية 
التحول الرقمي في صياغة مستقبل االقتصاد، 
وتــســهــيــل األعــــمــــال، وتـــعـــزيـــز الــقــيــمــة الــمــضــافــة 
 أن القطاع المالي من أوائل 

ً
لاقتصاد، خصوصا

قطاعات الدولة التي تبنت التكنولوجيا الحديثة 
في أعمالها.

فــي غــضــون ذلـــك، قــالــت إيــونــا بــوبــا، الــمــديــرة 
اإلقليمية لمنطقة الشرق األوســط وإفريقيا في 
»بـــزنـــس يـــيـــر«: »نــحــن ســـعـــداء بــتــعــزيــز شــراكــتــنــا 
االستراتيجية الممتدة مع )بيتك(، ونقلها إلى 
ــديــــدة، ووضـــــع رحـــلـــة الـــتـــحـــول الــرقــمــي  آفـــــاق جــ
بالكويت في محور الحديث، وتسليط الضوء على 
)بيتك( كنموذج يحتذى به في التحول الرقمي 

المصرفي«.

مجلس األعمال األميركي يقيم ورشة عمل
لتعريف الشركات الكويتية بكيفية التعاقد التجاري مع الجيش األميركي

الناهض: 32% نسبة اإلنجاز في »الشدادية الصناعية«
 على 1036 قسيمة«

ً
»تسلم المشروع نهاية العام الحالي مشتمال

أكد الوزير الناهض أن هناك 
اهتماما بأصحاب المشاريع 

الصغيرة والمتوسطة، 
وستكون لهم األولوية في 

توزيع القسائم الصناعية، كما 
سيتم توفير البنية التحتية 

للمشروعات المقدمة، مشيرا 
إلى أن إقامة مشاريع صناعية 

حكومية ليست أولوية 
، باستثناء المشاريع 

ً
حاليا

االستراتيجية كالصناعات 
الدوائية.

جراح الناصر

إريك بودزورسكيمانويل برادوبيت سويفت

»التجاري« ُيطلق حملة
»يا زين تراثنا«

إطالق تجريبي لدفتر 
الوسيط العقاري 

اإللكتروني هذا الشهر
● سند الشمري

تعتزم وزارة التجارة والصناعة تنفيذ 
إطـــاق تجريبي لــدفــتــر الــوســيــط الــعــقــاري 
اإللكتروني خال شهر مارس الجاري، على 
أن يتم تطبيقه على المبيعات السكنية دون 
غيرها من القطاعات األخرى، وذلك تمهيدا 
العتماده مستقبا على جميع القطاعات 

العقارية األخرى.
واجتمع وزير التجارة والصناعة مازن 
ــاد الــكــويــتــي  ــ ــحـ ــ ــنــــاهــــض، أمــــــس، مــــع االتـ الــ
لــوســطــاء الــعــقــار، بــحــضــور وكــيــل الــــوزارة 
محمد الــعــنــزي، ونــائــب مــديــر المعلومات 
المدنية، منصور المذن، ومن االتحاد كل من 
رئيس االتحاد عبدالعزيز الدغيشم، ونائب 
الــرئــيــس عــمــاد حــيــدر، وأمــيــن ســر االتــحــاد 

رياض الشرهان.
وتــمــت مناقشة عـــدد مــن الــقــضــايــا التي 
تــخــص مهنة الــوســاطــة الــعــقــاريــة، ووضــع 
خريطة طريق لتنظيم وإنهاء المشاكل التي 
تواجه العاملين بهذا القطاع، ومن أبرزها 
إطــاق دفتر الوسيط العقاري اإللكتروني 

بدال من التقليدي.
ويلعب دفتر الوسيط اإللكتروني دورا 
كــبــيــرا فـــي تــســريــع عــمــلــيــة بــيــع الـــعـــقـــارات، 
ويحمي حقوق جميع األطراف المشاركة في 
عملية المبايعة من مشتر وبائع ووسيط، 
إضـــافـــة الــــى انــــه يــحــد مـــن دخـــــاء الــمــهــنــة 
الــذيــن كــان لهم العديد مــن السلبيات على 

هذا القطاع.
ومن خال ربط الوسيط مع العديد من 
الــجــهــات، ســيــكــون للمشتري حــق االطـــاع 
والتأكد من ملكية البائع للعقار، وخلّوه من 
أي مخالفات أو حجوزات مالية قبل التوقيع 

على عقد الشراء.

https://www.aljarida.com/article/16258
https://www.aljarida.com/article/16330
https://www.aljarida.com/article/16324
https://www.aljarida.com/article/16332
https://www.aljarida.com/article/16318
https://www.aljarida.com/article/16312
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رئيسة »هاين لي« لـ ةديرجلا.: الكويت 
سوق محتمل للمنتجات الفيتنامية

● ربيع كالس
ذكــرت رئيسة مجلس إدارة مجموعة 
»هــايــن لــي« الفيتنامية، أنغوين ثــي باو 
هــيــن، أنــه »ال يـــزال لــدى الــكــويــت مساحة 
كبيرة لــنــا، ألن الــكــويــت تــســتــورد جميع 
«، مضيفة 

ً
الــمــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة تــقــريــبــا

أن »أكـــبـــر عــائــق فـــي رأيــــي هـــو الــخــدمــات 
 رحالت 

ً
اللوجستية، ألنه ال توجد حاليا

جوية مباشرة من فيتنام إلى الكويت«.
 
ً
وتــوقــعــت أن »تــصــبــح الــكــويــت ســوقــا
، وأن يـــكـــون لــــدى مجموعتنا 

ً
مــحــتــمــال

ــال الــكــويــتــيــيــن تـــعـــاون  ــ ــمـ ــ ــاء األعـ ــ ــركـ ــ وشـ
جــيــد، حــيــث يــمــكــن أن تــصــل المنتجات 
 
ً
الزراعية الفيتنامية عالية الجودة قريبا
إلــى المستهلكين في الكويت، بعدما تم 
تصدير منتجاتنا إلى العديد من األسواق 
الحساسة حــول العالم، مــا يثبت جــودة 

المنتجات الزراعية لشركة هاين لي«.
وقــالــت أنــغــويــن، لـــ »الــجــريــدة«، عشية 
مــشــاركــتــهــا مـــع 8 مــؤســســات فيتنامية 
كبيرة في معرض هوريكا، المقرر من 6 
إلـــى 8 الـــجـــاري، إنـــه »فـــي رحــلــة عمل إلى 
الــكــويــت الــعــام الــمــاضــي، نظمت ســفــارة 
 بين شركتنا 

ً
فيتنام بالكويت اجتماعا

وبعض رواد األعمال والشركات الكويتية 
ــمـــواد  ــال اســـتـــيـــراد وتـــصـــديـــر الـ فــــي مـــجـ
الــغــذائــيــة، وأعـــربـــت الــشــركــات الكويتية 
حينها عن تقديرها الكبير لمنتجاتنا من 

حيث الجودة ومتطلبات السوق«.
وعــن مجموعة »هــايــن لـــي«، أوضحت 

أنها »تأسست في 2003، وكانت حينها 
ـــع الـــلـــفـــافـــات الـــحـــديـــديـــة الــكــبــيــرة، 

ّ
تـــصـــن

 مـــن الــتــطــويــر أصبحت 
ً
وبــعــد 20 عـــامـــا

شــركــتــنــا مــتــعــددة الــقــطــاعــات تــعــمــل في 
مجاالت متنوعة، مثل الحزم الصناعية، 
وإنــــتــــاج الـــمـــكـــونـــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة على 
وجــه الخصوص، واستثمرنا في إنتاج 
التكنولوجيا العالية ومعالجة وتصدير 
المنتجات الــزراعــيــة، وهـــذا مجال جديد 
وصعب، لكننا ندرك أن التنمية الزراعية 
. والــيــوم، 

ً
 حــاســمــا

ً
الــخــضــراء تلعب دورا

تمتلك مجموعتنا مئات الهكتارات من 
 عــالــي 

ً
الــمــســاحــة الــمــتــنــامــيــة ومــصــنــعــا

التقنية يعالج ويجمد تصدير المنتجات، 
ما يوفر أفضل العناصر جودة لمنتجاتنا 

.»
ً
التي نصدر منها 24 ألف طن سنويا

أنغوين ثي باو هين

»المشروعات السياحية« تعلن 
فائزي سحب »ونتر وندرالند«

أعلنت شركة المشروعات السياحية، 
أمس، أسماء الفائزين بـ 4 سيارات »كيا« 
في سحب كوبونات الجوائز الذي أجرته 
الشركة في »ونتر وندرالند الكويت«، أمس 
األول، حــيــث فـــاز مــحــمــد أحــمــد الــشــمــري 
ــزة األولـــــــــى، تـــــاله فــــي الــتــرتــيــب  ــائـ ــجـ ــالـ بـ
علي نايف سليمان، الــذي فــاز بالجائزة 
الــثــانــيــة، فــيــمــا فـــاز عــبــدالــرحــمــن حـــردان 
محمد بالثالثة، وكانت الجائزة الرابعة 

من نصيب منيرة ناصر محمد.
ــع مــقــدمــة من  ــ ــاءت الـــجـــوائـــز األربــ ــ وجــ
ــدى  ــة، إحــ ــيـ ــنـ مـــجـــمـــوعـــة الـــــوكـــــاالت الـــوطـ
ــات مــجــمــوعــة عـــبـــدالـــعـــزيـــز الــعــلــي  ــركــ شــ
المطوع )وكيل كيا موتورز المعتمد في 

الــكــويــت(، وذلـــك فــي إطـــار رعايتها لهذه 
الفعالية.

يشار إلى أن »ونتر وندرالند الكويت« 
ــدث الـــوجـــهـــات الــتــرفــيــهــيــة الــتــي  ــ هــــي أحــ
 شــــركــــة الـــمـــشـــروعـــات 

ً
ــرا ــ ــيــ ــ ـــنـــتـــهـــا أخــ

ّ
دش

 وإقبااًل 
ً
 الفتا

ً
السياحية، وحققت نجاحا

 فاق كل التوقعات من 
ً
 واستثنائيا

ً
واسعا

جــانــب جــمــهــور الــمــواطــنــيــن والمقيمين، 
وتميزت بمشاركة جماهيرية في مختلف 
ــيـــات الــتــي  ــالـ ــفـــعـ ــــاب واألنــــشــــطــــة والـ ــعـ ــ األلـ
ــتـــي بــاتــت  ــتـــر ونـــــدرالنـــــد، الـ احـــتـــوتـــهـــا ونـ
الوجهة الترفيهية المفضلة لقضاء أوقات 
مــلــيــئــة بــالــمــرح والــتــســلــيــة لــجــمــيــع أفـــراد 

العائلة على اختالف فئاتهم العمرية.

»القطرية« تطلق حملة ترويجية جديدة
أعلنت الخطوط الجوية القطرية حملة ترويجية 
جـــديـــدة، بــالــتــعــاون مـــع الــنــجــمــة الــهــنــديــة الــعــالــمــيــة 
ديبيكا بـــادوكـــون، وتــأتــي الحملة لتسليط الــضــوء 
على تجربة السفر الرائعة على درجة رجال األعمال 
والدرجة األولى على متن »القطرية«، السيما من خالل 
استعراض مقاعد كيو سويت الــرائــدة عالميا، إلى 
جانب حديقة »ذا أورتشارد«، التحفة االستوائية التي 
ال يمكن مضاهاتها، والتي شكلت أحد أبرز عناصر 

 Ain&« توسعة مطار حمد الدولي. وترافق موسيقى
Nobody« الرائعة الحملة التي تربط رحلة النجمة 
الــهــنــديــة مـــع الــخــطــوط الــجــويــة الــقــطــريــة بمستوى 
جديد من الفخامة واألناقة، وتلخص الرحلة التجربة 
المتميزة المتاحة لمسافري الخطوط الجوية القطرية، 
أثناء عبور أفضل مطار في العالم، مطار حمد الدولي.
مــن جــانــبــه، قـــال أكــبــر الــبــاكــر، الــرئــيــس التنفيذي 
لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، »نسعى دوما 

في الخطوط القطرية لتحقيق األفضل واألكثر تميزا، 
إذ يجمع هذا التعاون بين الرقي واألناقة، حيث تقدم 
ديبيكا بشكل جميل الــتــجــارب الــمــمــيــزة لمسافري 
القطرية، الحائزة على شتى أنــواع الجوائز. ديبيكا 
هي اختيار ممتاز ألنها تتمتع بالجاذبية والكاريزما 
العالمية المتوافقة لعالمتنا التجارية، ويسعدنا حقا 
أن تكون سفيرة عالمية لعالمتنا التجارية، الخطوط 

القطرية«.

محمد السقاف وفاضل الدوسري يتوسطان الفائزين

»كشري إندكس«... طبق الغالبة في زمن التضخم!
كيف تحول على غرار »البيغ ماك« من أكلة شعبية إلى مؤشر لقياس معدالت التضخم والقوة الشرائية؟

• مؤشرات »مطبوخة« لالستدالل على حالة األسواق وأسعار سلع بعينها وال تصلح للقياس االقتصادي
مــع اســتــعــار مــعــركــة صانعي 
السياسات النقدية حول العالم 
ــا فــي  ــهــ ــلــ ــتــــضــــخــــم وفــــشــ ضــــــد الــ
الحسم، حتى اآلن، بدأ المراقبون 
ــيـــاس مــعــدالتــه  ــــى قـ يـــعـــمـــدون إلـ
 ويستدعون 

ً
بوسائل أكثر تدليال

 وقــابــلــيــة 
ً
مــــؤشــــرات أكـــثـــر لــطــفــا

 عـــــن تـــعـــقـــيـــدات 
ً
لـــلـــفـــهـــم بــــعــــيــــدا

ــــدالالت  ــتــ ــ الـــمـــصـــطـــلـــحـــات واالســ
االقتصادية النمطية. 

وكــــــــــــان أول مـــــــا اســـــتـــــدعـــــاه 
الــمــراقــبــون، فــي ظــل هــذا الظرف 
االقـــتـــصـــادي االســـتـــثـــنـــائـــي، هو 
»بـــيـــغ مـــــاك إنـــــدكـــــس«، الــمــؤشــر 
ــــذي اخـــتـــرعـــتـــه مــجــلــة  الـــمـــالـــي الــ
ذي إيــكــونــومــيــســت عــــام 1986 
لقياس الصحة االقتصادية عن 
طريق قياس األسعار المتفاوتة 
لعناصر وجبات »ماكدونالدز«، 
وهو دليل سريع ولطيف، لقياس 
أداء العمالت وما إذا كانت دون 
أو فوق قيمتها العادلة، من خالل 
مــقــارنــة أســعــار هــامــبــرغــر »بيغ 

ماك« في عدد من دول العالم.
وبــعــكــس الــقــيــاس الــتــقــلــيــدي 
للتضخم الــــذي يــقــارن »ســـالت« 
مـــن الــســلــع فـــي شــهــر مــعــيــن مع 
النوعية ذاتها في الشهر السابق، 
يتم قياس أسعارها في السوق 
بعمليات معقدة، تــم تبسيطها 
بسندوتش »البرغر« ومكوناته، 
من دقيق ولحوم وزيوت وغيرها.
ــة قــــيــــاس  ــ ــقـ ــ ــريـ ــ  وتــــعــــتــــمــــد طـ
الــمــؤشــر عــلــى أن تـــعـــادل الــقــوة 
الشرائية له تمثل سعر الصرف 
الــــذي يــجــعــل تكلفة الهامبرغر 
مـــــــوحـــــــدة فـــــــي جــــمــــيــــع أنـــــحـــــاء 
الــــــواليــــــات الـــمـــتـــحـــدة كـــمـــا هــو 
الحال في أي مكان آخر. فإذا ما 
تمت مقارنة ذلــك مــع المعدالت 
الــفــعــلــيــة ألســــعــــار الــــصــــرف فــي 
حالة أن حظيت العملة بتقييم 
أعلى أو تقييم أقل. وعلى سبيل 
ــعـــدل ســعــر  ــان مـ ــ ــثـــال فــــــإذا كـ الـــمـ
الصرف بين الواليات المتحدة 
ــإن تــكــلــفــة وجــبــة  ــنـــدا 1.57 فــ وكـ
البيغ ماك في الواليات المتحدة 
ستقدر بنحو 2.49 دوالر، بينما 
ستبلغ تكلفتها 3.33 دوالرات 
فــــي كــــنــــدا، بـــالـــعـــمـــلـــة الــمــحــلــيــة 
ــنـــدي. وبــنــاء  ــكـ وهــــي الـــــــدوالر الـ
على ذلك، ففي هذه الحالة نجد 
أن قيمة سعر الــصــرف لــلــدوالر 
ــدوالر الــكــنــدي قد  ــ األمــيــركــي والـ
تــزايــدت بــواقــع 15 فــي المئة أي 

1.34 نقطة.
ــغ مـــــاك  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــاح »بـ ــ ــ ــجـ ــ ــ ومــــــــــع نـ
ــــت  ــ ــدثـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــتـ ــ ــ إنـــــــــــــــــدكـــــــــــــــــس«، اسـ
»اإليـــكـــونـــومـــيـــســـت« مــتــغــيــرات 
فرعية مثل »كوب القهوة الالتيه 
الكبير« الذي يقيس مستويات 
األسعار وفق سعر فنجان قهوة 
ستاربكس. وتم تطوير المؤشر 

عام 2019، ليشمل قهوة الالتيه 
في 76 دولة حول العالم.

، بــدأ المواطنون في 
ً
واتساقا

الكثير من دول العالم يقتنعون 
أكثر في المؤشرات غير الرسمية، 
 ،

ً
فــفــي الــــواليــــات الــمــتــحــدة مــثــال

كانت المالبس الداخلية للرجال 
 على حالة التضخم، حيث 

ً
مؤشرا

انخفضت مبيعاتها فــي عامي 
2008 و2009 وسط األزمة المالية 
الــعــالــمــيــة، وتـــراجـــع الـــرجـــال عن 
استبدالها مهما كانت حالتها، 
ومع ارتفاع الثقة في االقتصاد 

األميركي عادت إلى االرتفاع.
ــذا الـــنـــوع  ــ ــع اســـتـــســـاغـــة هـ ــ ومـ
من المؤشرات، تفتقت المخيلة 
ــن مــــــؤشــــــرات مــن  ــ ــة عــ ــريــ ــمــــصــ الــ
مطبخها كـــ »الــبــانــيــه«، كمعادل 
ــمـــاك أو الـــبـــرغـــر في  لـــوجـــبـــات الـ
االستدالل على نسبة التضخم، 
ــــذي ارتــفــعــت أســـعـــاره خــالل  والــ
شــهــر ونـــصـــف الــشــهــر فــقــط من 
مــســتــوى 100 و110 جــنــيــهــات 
لمستوى يتراوح بين 185 و200 
جنيه حسب المنطقة الجغرافية 
ومستواها االجتماعي والمادي.
وحسب بيانات الــســوق، فقد 
ارتفعت مكونات وجبة »البانيه«، 
فسجلت أسعار البيض ارتفاعات 
مــســتــمــرة عــلــى مـــــدار األســابــيــع 
ــتــــالمــــس الـــكـــرتـــونـــة  األخــــــيــــــرة لــ
ببعض الــمــنــاطــق مــســتــوى 150 
جــنــيــًهــا بــمــا يــعــادل 5 جنيهات 

للبيضة الواحدة. بينما بلغ سعر 
زجــاجــة الــزيــت القلي سعة 800 
مــلــي 60 جــنــيــًهــا، وســجــل سعر 
كيلو الدقيق حالًيا بين 18 و32 

جنيًها حسب النوع.
ومــع تــزايــد هــذه النوعية من 
المؤشرات »المطبوخة« ومحاولة 
ــــف الـــتـــضـــخـــم  ــيـ ــ ــــوصـ قـــــيـــــاس وتـ
 ،

ً
ومعدالته، ظهر، في مصر أيضا

»كــشــري إنــدكــس«، وهــو الوجبة 
 من الثقافة 

ً
 أصيال

ً
ا التي تعد جزء

الشعبية المصرية، بصرف النظر 
عــن جدلية منشأها، وذلـــك بعد 
مــا نــشــر مــوقــع وكــالــة بلومبرغ 
 
ً
 مفصال

ً
 تقريرا

ً
األميركية مؤخرا

 بــيــانــيــة أطــلــق 
ً
يــتــضــمــن رســـومـــا

عــلــيــهــا اســـــم »مــــؤشــــر الـــكـــشـــري 
ــر أن مــتــوســط  ــهـ ــعــــار«، أظـ لــــأســ
أســعــار الــمــكــونــات لــطــبــق واحــد 
ارتفع 58.9 في المئة على أساس 
ســـنـــوي فـــي ديــســمــبــر، أي نحو 
3 أضــعــاف مــعــدل الــتــضــخــم في 
المدن المصرية البالغ 21.3 في 
المئة، ليتحول الطبق الشعبي 
ــن ســلــعــة ضـــمـــن آالف الــســلــع  مــ
التي تأثرت بالتضخم ولم تسلم 
من األزمة االقتصادية التي تمر 
بها الــبــالد، رغــم رخــص ثمنها، 
إلــى مــؤشــر يــدلــل على التضخم 
ويــقــيــســه ال يــخــلــو مـــن الــطــرافــة 

وخفة الظل.
وفــي التفاصيل الــتــي ذكرها 
تقرير »بلومبرغ«، يجسد ارتفاع 

ــر أكـــبـــر  ــيـ ــهـ ــشـ تـــكـــلـــفـــة الــــطــــبــــق الـ
التداعيات السلبية غير المباشرة 
ــزو الــــــروســــــي ألوكـــــرانـــــيـــــا.  ــغــ ــلــ لــ
فــقــد تــأثــر اقــتــصــاد مــصــر، وهــي 
مــســتــورد رئيسي للقمح وسلع 
ــة أخـــــــرى، بــشــكــل كــبــيــر  ــيـ ــاسـ أسـ
بسبب ارتــفــاع تكلفة االستيراد 
خــالل العام الماضي، وساعدت 
سلسلة من التخفيضات في قيمة 
العملة في التعامل مع أزمة النقد 
األجنبي، لكنها ساهمت في رفع 
أســـعـــار الــعــديــد مـــن الــمــنــتــجــات 
الغذائية أكثر من أي وقت مضى.

ــقــــريــــر أســــعــــار  ــتــ ــــد الــ
ّ
ــا فــــن كــــمــ

مــكــونــات الــطــبــق الـــتـــي ارتــفــعــت 
بـــحـــدة خــــالل الــفــتــرة الــمــاضــيــة. 
فــعــلــى ســبــيــل الــمــثــال قــفــز سعر 
الــعــدس بنسبة 66.5 فــي المئة 
وصـــعـــد ســعــر األرز بــنــســبــة 89 
في المئة. كذلك ارتفعت أسعار 
المعكرونة وزيــت الطهي، التي 
تعد من بين السلع التي تدعمها 

الدولة، بنسبة %75.
وقــــد تــبــدو تــلــك الــنــوعــيــة من 
الـــمـــؤشـــرات قــــــادرة عــلــى قــيــاس 
نسب التضخم الحقيقية وأسعار 
الصرف بشكل أكثر قابلية للفهم، 
 عــن تعقيدات الــفــوركــس، 

ً
بــعــيــدا

ــاس أزواج الــــعــــمــــالت، إال  ــ ــيـ ــ وقـ
أنــهــا مــن الــنــاحــيــة االقــتــصــاديــة، 
ــات،  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــا قـ ــ ــهـ ــ ــونـ ــ ال تــــــعــــــدو كـ
ــة مــكــونــاتــهــا،  ــامـ لــيــســت فـــي دسـ
لتوصيف حــالــة أســــواق معينة 

والقوة الشرائية لبعض فئاتها، 
ــلـــى تــســعــيــر ســلــع  والـــتـــدلـــيـــل عـ
بــعــيــنــهــا قـــد تــخــتــلــف بــاخــتــالف 
األســـــــــــواق والـــمـــســـتـــهـــلـــكـــيـــن، إذ 
تنطوي مكوناتها على مبررات 
عــدم قابليتها لقياس التضخم 
ــق، بـــعـــكـــس أرقـــــــام  ــ ــيــ ــ بـــشـــكـــل دقــ
الــتــضــخــم الـــصـــادرة مــن الــبــنــوك 
الــمــركــزيــة والـــتـــي تــعــتــبــر األكــثــر 
ــداد  ــ ــتـ ــ ــيــــة، ويـــمـــكـــن االعـ مــــصــــداقــ
بــهــا بــاعــتــبــارهــا نــتــائــج معممة 
ــلـــى عـــكـــس األمــــــــور الــمــتــعــلــقــة  عـ
ــتــــي تــفــتــقــد  بـــالـــطـــعـــام فـــقـــط، والــ
بــعــض الــمــوضــوعــيــة فــي الحكم 

على األمور.
ــثــــال نــجــد  ــمــ فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل الــ
أن مــؤشــر »بــيــغ مــــاك« قــد يكون 
 فــــي بـــلـــد مــــا بــســبــب 

ً
مــنــخــفــضــا

توافر مكونات صناعته محلًيا 
مــن القمح والــدواجــن والــزيــوت، 
لكن في بلد اخر قد يرتفع بسبب 
اســتــيــرادهــا، إضــافــة إلــى عوامل 
أخــــــرى تــتــعــلــق بــقــيــمــة الــوجــبــة 
مــن دولـــة أخـــرى ومــن ســوق إلى 
آخــر، وكذلك عند مقارنة السعر 
الحقيقي لمنتج »مــاكــدونــالــدز« 
ــم، بـــنـــاًء عــلــى سعر  ــالـ ــعـ حــــول الـ

الصرف لكل دولة على حدة.
 األمـــــــر نـــفـــســـه يـــنـــطـــبـــق عــلــى 
»البانيه« التي تحتاج لسلسلة 
من المكونات معها حتى تصبح 
صــالــحــة لـــالســـتـــهـــالك. أي أنــهــا 
تمثل ســلــة مــن الــســلــع تتضمن: 

البيض والدقيق والــزيــت، وهي 
فـــي الــنــهــايــة وجـــبـــة قـــد تــتــوافــر 
بـــشـــكـــل يــــومــــي عـــنـــد فــــئــــات مــن 
المستهلكين، بــعــكــس الــكــشــري 
، والـــذي فــي متناول جميع 

ً
مــثــال

فــئــات الــشــعــب الــمــصــري، إال أنــه 
ورغـــم ذلــك فهو اآلخـــر ال يصلح 
للقياس، فهو الطبق األكثر تنوًعا 
من حيث المكونات حيث يحتوي 
عــلــى نــحــو 10 ســلــع، لــكــل سلعة 
ظروفها ومحددات أسعارها، قد 
تتأثر بعضها بظروف اقتصادية 
لــــــــــــدول الــــمــــنــــشــــأ أو بــــعــــوامــــل 
جــيــوســيــاســيــة تــتــعــلــق بتكلفة 
االســـتـــيـــراد، ومـــن ثــم تــؤثــر على 
أسعارها، أضف إلى ذلك التفاوت 
الواضح في اختالف أسعاره من 
منطقة إلـــى أخـــرى حــســب فئات 
المستهلكين وتغير سلوكياتهم 
الطارئ خالل السنوات األخيرة.  
في النهاية، يبقى »الكشري« 
 

ً
ا أصــيــال ــا لــلــغــالبــة، وجــــــزًء

ً
طــبــق

مــن الثقافة الشعبية المصرية، 
وكــغــيــره مـــن األطـــبـــاق الشعبية 
حول العالم، يجب أن يبقى بعيًدا 
عن قياسات التضخم ومؤشراته، 
ـــــا ضــــــد الـــــتـــــطـــــورات 

ً
وُمـــــحـــــصـــــن

الــجــيــوســيــاســيــة وتــداعــيــاتــهــا، 
ــا مــن األزمــــات االقتصادية 

ً
وآمــن

وآثارها.

تامر عبدالعزيز

قد تبدو مؤشرات الوجبات 
الشعبية قادرة على قياس 

نسب التضخم الحقيقية 
وأسعار الصرف بشكل أكثر 

قابلية للفهم، إال أنها من 
الناحية االقتصادية، ال تعدو 

كونها قياسات، لتوصيف 
حالة أسواق معينة والقوة 

الشرائية لبعض فئاتها، 
والتدليل على تسعير سلع 

بعينها قد تختلف باختالف 
األسواق والمستهلكين، إذ 

تنطوي مكوناتها على مبررات 
عدم قابليتها لقياس التضخم 

بشكل دقيق.

مع استساغة 
هذا النوع من 

المؤشرات تفتقت 
المخيلة المصرية 

عن مؤشرات من 
مطبخها كـ »البانيه« 
و»الكشري« كمعادل 

لوجبات الماك أو 
البرغر في االستدالل 

على نسبة التضخم

https://www.aljarida.com/article/16310
https://www.aljarida.com/article/16309
https://www.aljarida.com/article/16308
https://www.aljarida.com/article/16305
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تــتــعــدد الــوجــهــات والــمــواقــع 
المميزة التي تمتلئ بها دبي، 
ــرة الــــتــــي ال  ــاحــ فـــالـــمـــديـــنـــة الــــســ
تــتــوقــف عــن اإلبـــهـــار والــتــطــور، 
تتميز بوجود عشرات األماكن 
الترفيهية التي تناسب جميع 
أفــــــــراد األســـــــــرة، مـــمـــا يــجــعــلــهــا 
الـــمـــكـــان األمـــثـــل لــقــضــاء عطلة 
لجميع أفراد العائلة بمن فيهم 

الكبار واألطفال.
ــــي الـــتـــي حــصــلــت مــؤخــرا  دبـ
على المركز األول كأفضل وجهة 
سياحية عالمية للعام الثاني 
عــلــى الـــتـــوالـــي، تــنــتــظــر زوارهــــا 
لقضاء موسم الربيع والصيف 
ــل بــــأفــــضــــل الـــــعـــــروض  ــ ــافـ ــ ــحـ ــ الـ
الــتــرفــيــهــيــة الــحــيــة والـــتـــجـــارب 
االستثنائية الممتعة، والمزيد 
مــن الــمــفــاجــآت الـــســـارة لجميع 

أفراد العائلة.
خالل الفترة من 19 حتى 23 
فــبــرايــر الــمــاضــي، وبـــدعـــوة من 
دائــرة االقتصاد والسياحة في 
دبــي، زار وفــد إعــالمــي خليجي 
ــيـــاة،  ــالـــحـ اإلمـــــــــــارة الـــمـــفـــعـــمـــة بـ
تخللتها جوالت شيقة مع أفضل 
الوجهات الترفيهية واألنشطة 
الخارجية األكثر إثارة في العالم، 

وكانت األماكن كالتالي:

منطقة حتا ومطعم الحجرين

تعتبر »حــتــا« مدينة السحر 
ــهـــي لـــيـــســـت فــقــط  والــــجــــمــــال، فـ
ــرز الــوجــهــات السياحية  مــن أبــ
التابعة لدبي، بل تعتبر من أبرز 
الوجهات السياحية في اإلمارات، 
لما توفره من معالم جذب مميزة 
ومظاهر طبيعية خالبة تنفرد 

بها المنطقة.
ويعتبر مطعم قرية الحجرين، 
الذي يقع في قرية حتا التراثية، 
ــــم اإلمــــــاراتــــــيــــــة  ــاعـ ــ ــــطـ ــمـ ــ أحـــــــــد الـ
المحلية، ويــوفــر أجـــواء هادئة 
ضــمــن الــفــنــاء األمــــامــــي لــمــوقــع 
الشريعة التاريخي، ويقدم أفضل 
الــمــأكــوالت اإلمــاراتــيــة المحلية 
باستخدام مكونات طازجة من 

المنطقة، لـــذا فــهــو مــن األمــاكــن 
التي يجب بكل تأكيد تجربتها 
أثناء زيارة »حتا« والتعرف على 

ثقافتها الخفية.

آية... وجهة ترفيهية مثالية 

تعتبر »آيــة« وجهة ترفيهية 
مثالية اللــتــقــاط الــصــور، وتقع 
فــي ردهـــة »وافــــي سيتي مـــول«، 
وتــبــلــغ مــســاحــة هــــذه الــوجــهــة 
الفسيحة 40 ألـــف قـــدم مربعة، 
ــواء  ــ ــوات وأضـ ــ وتــحــيــط بـــك أصــ
وصور »الغرافيك« عالية التقنية 
مــــن كــــل الـــجـــهـــات، وتـــشـــمـــل 12 
منطقة مميزة تشكل عالم آيــة، 
حــيــث تـــســـرد كـــل مــنــطــقــة منها 

قصة مختلفة.
ــة مــن  ــهـ ــألـــف هـــــذه الـــوجـ ــتـ وتـ
عدة غرف، حيث يمكنك أن تبدأ 
الرحلة في منطقة »أورورا« التي 
تــعــتــبــر مـــحـــور الــتــجــربــة كلها، 
وتــتــمــيــز بــتــكــنــولــوجــيــا اللمس 
ــتـــي تــســتــجــيــب لـــــلـــــزوار، قبل  الـ
ــــرى في  الــتــفــاعــل مـــع عـــوالـــم أخـ
ــلـــورا« الــمــزهــرة  مــنــاطــق مــثــل »فـ

و»تايدس« و»ذا ريفر«.
ويــمــكــنــك أيــضــا االســتــرخــاء 
في مساحة منحدرة في منطقة 
ــفــــت، حــيــث يــجــعــلــك عــرض  دريــ
الصور المتحركة على الشاشة 
ــزازات الــخــفــيــفــة تشعر  ــ ــتــ ــ واالهــ

وكأنك تطفو في الهواء، وتشمل 
منطقة فولز شالالت تستجيب 
للصوت فتبدو وكأنها تتحدى 
ــري بــطــريــقــة  ــ ــجـ ــ ــيــــة وتـ الــــجــــاذبــ
ــا تـــكـــشـــف عــن  ــمــ ــة، كــ ــكــــوســ ــعــ مــ
المداخل التي تتيح لك الدخول 
فيما تحيط بــك الــمــيــاه مــن كل 

جانب.

منطقة السيف 

تـــقـــع مـــنـــطـــقـــة الـــســـيـــف عــلــى 
ضفاف خــور دبــي، وتمتد على 
طول حي الفهيدي التاريخي في 
عّد أحدث وجهة على 

ُ
بر دبي، وت

الواجهة البحرية. 
وتضّم هذه المنطقة مجموعة 
من الوجهات الثقافية والسكك 
الضيقة والمباني التي تعلوها 

أبراج الرياح القديمة.
عتبر منطقة السيف الوجهة 

ُ
ت

ه عــلــى الــواجــهــة 
ّ
الــمــثــلــى لــلــتــنــز

الــبــحــريــة الــتــي تــضــّم مجموعة 
من المتاجر والمعارض الفنية 
والمطاعم واألســواق في الهواء 

لق.
ّ
الط

القرية العالمية

تفتح القرية العالمية أبوابها 
ألكثر من 180 يوما في موسمها 
الـ 27 الممتد من 25 أكتوبر 2022 

حتى 29 أبريل المقبل، وخاللها 
ســتــكــتــشــفــون أجــمــل مـــا تقدمه 

بلدان العالم المختلفة.
ولموسم هذا العام، تستقبل 
مـــديـــنـــة الـــمـــالهـــي »امـــيـــوزمـــنـــت 
بارك« األكثر شهرة في المنطقة 
الــزائــريــن، الستكشاف أكثر من 
27 منطقة ألعاب ولالستمتاع 
ــنــــاول  ــعــــروض الـــشـــيـــقـــة وتــ ــالــ بــ
أشــهــى األطــبــاق فــي العديد من 
المطاعم الجديدة والتنزه على 
طريق »رود أوف آسيا« المبتكرة 
حديثا، والتي تمر بأكثر من 13 

بلد من القارة. 
توجهوا إلى القرية العالمية 
واستمتعوا بــالــعــروض الحية 
وألعاب مدينة المالهي ونكهات 
ــاق الـــــجـــــديـــــدة وأفــــضــــل  ــ ــ ــبـ ــ ــ األطـ

صفقات التسوق.

»دبي باركس آند ريزورتس«

ــد  ــــس آنــ ــاركــ ــ ــّم »دبـــــــــي بــ ــ ــــضـ تـ
ريزورتس« 3 مدن مالٍه وحديقة 
مــائــيــة تمنحكم تــجــربــة شّيقة 
ــاهــــى. ويـــمـــكـــن لــــلــــزوار  ال تــــضــ
الحصول على قسٍط من الترفيه 
ــم ولعبة 

َ
مــع أكــثــر مــن 100 َمــعــل

ممتعة فــي »موشنجيت دبــي«، 
ــي«،  ــ ــ ــــوود بـــــاركـــــس دبـ ــيــ ــ ــولــ ــ و»بــ
و»لـــيـــجـــوالنـــد دبـــــي« و»حــديــقــة 

ليجوالند المائية«. 

ــي«  ــّد »مـــوشـــنـــجـــيـــت دبــ ــ ــعـ ــ ـ
ُ
وت

أكــبــر مدينة مــالهــي مستوحاة 
من »هوليوود« في المنطقة، إذ 
تقّدم لــلــزّوار فرصة استكشاف 
استديوهات األفــالم المرموقة، 
ــا بــيــكــتــشــرز«  ــيـ ــبـ ــثـــل »كـــولـــومـ مـ
و»دريـــــــــم ووركــــــــس أنــيــمــيــشــن« 

و»اليونزجيت«. 
ــُح لـــــــرّوادهـــــــا لــقــاء  ــيـ ــتـ ــا تـ ــمـ كـ
شــخــصــيــات مـــن أشــهــر األفــــالم، 
مــــثــــل »الــــســــنــــافــــر« و»شــــــريــــــك«، 
واالســـتـــمـــتـــاع بـــجـــوالت شــّيــقــة، 
ومنها أول أفعوانية مستوحاة 
مــن فيلم »جــــون ويــــك«، وأســـرع 
أفعوانية دّوارة بــعــربــٍة واحــدة 
مستوحاة من فيلم »ناو يو سي 
 عن استكشاف أسرار 

ً
مي«، فضال

صــنــاعــة األفــــــالم فـــي »اســتــديــو 
سنترال«.

»بالم ويست بيتش«

ُيعتبر »بــالــم ويست بيتش« 
في نخلة جميرا الوجهة المثالية 
ــقــــس الـــمـــشـــمـــس  ــطــ ــاق الــ ــ ـ

ّ
ــش ــ ــعـ ــ لـ

والبحر.
تــمــتــدُّ الــوجــهــة عــلــى مسافة 
ر أنشطة ترفيهية 

ّ
1.6 كلم، وتوف

على الشاطئ على مــدار اليوم، 
بــاإلضــافــة إلــى إطـــالالت مميزة 
فــــق دبــــي، حــيــث يمكنكم 

ُ
عــلــى أ

قضاء أمتع األوقات مع العائلة 

واألصدقاء، وبرفقة حيواناتكم 
األليفة التي يمكنكم اصطحابها 

معكم.
وباإلمكان ممارسة التمارين 
الـــريـــاضـــيـــة عـــلـــى طـــــول مــســار 
الممشى، واالستمتاع بوجبات 
الفطور الشهّية على الشاطئ، 
والقيام ببناء قلعٍة رملية فيما 
تتأملون مشهد غروب الشمس 

الرائع.
يــضــّم »بــالــم ويــســت بيتش« 
فة مــن فئة خمس 

ّ
فــنــادق مصن

نجوم، مثل »فيرمونت النخلة« 
و»هيلتون« دبــي نخلة جميرا، 
و»فايف« نخلة جميرا، وغيرها، 
ــارات ســكــنــيــة  ــ ــقـ ــ ــة إلـــــى عـ ــافــ إضــ
فــــاخــــرة مـــثـــل »ســـــوهـــــو« نــخــلــة 

جميرا و»ون بالم«.

»ذي بوينت«

 
ً
تعد »ذي بوينت« دبي وجهة
مــثــالــيــة لــلــتــســوق والــتــرفــيــه 

وتـــبـــعـــد نـــحـــو 4 كـــلـــم عــن 
ــي فــي  ــ ــ ســــاحــــل دبـ

نخلة جميرا 
وتـــــــــضـــــــــّم 

 من المرافق الترفيهية 
ً
مجموعة

والمطاعم مع أروع اإلطالالت.
وتشمل »ذي بوينت« أكثر من 
 مثل 

ً
 ومقهى شعبيا

ً
50 مطعما

»مشيكو« و»الــصــفــدي« ومقهى 
 
ً
»أرابيكا«، وغيرها الكثير، فضال

عن متاجر لشراء أجمل الهدايا 
التذكارية.

وتــضــمُّ هــذه الوجهة ممشى 
يــقــع قــبــالــة فـــنـــدق »أتـــالنـــتـــس«، 
النخلة ويمتّد على مسافة 1.5 
كــلــم، ويــعــتــبــر الــمــكــان المثالي 
للقيام بنزهٍة في الهواء الطلق 
وســـــــط إطــــــــــالالت خــــالبــــة عــلــى 

البحر. 

»ذا بيتش«

وعــــــــلــــــــى طـــــــــــــول الــــمــــمــــشــــى 
ستستمتع بأجمل األوقــات من 
خالل زيارة المقاهي والمتاجر 
الرائعة على »ذا بيتش« الذي يقع 
مقابل »جميرا بيتش ريزيدنس« 
 مــن المطاعم 

ً
ويــضــم مجموعة

والفنادق واالستراحات واألماكن 
الترفيهية المخصصة للعائالت.

يعدُّ »ذا بيتش« وجهة مثالية 
لقضاء وقٍت ممتع على الشاطئ، 
ــــى الــــمــــأكــــوالت  ــهـ ــ وتــــــنــــــاول أشـ
ومشاهدة مجموعة السيارات 

السريعة المعروضة.
 
ً
ويضّم »ذا بيتش« مجموعة
واسعة من المطاعم والمتاجر، 
ــــات  ــــاضـ ــريـ ــ بـــــاإلضـــــافـــــة إلــــــــى الـ
المائية والرحالت البحرية على 
متن قارب والقطار المخّصص 

للصغار. 

 دبي... دبي...  المكان األمثل لجميع أفراد العائلةالمكان األمثل لجميع أفراد العائلة
 المدينة النابضة بالحياة تنتظر زوارها لقضاء  المدينة النابضة بالحياة تنتظر زوارها لقضاء 

أمتع األوقات بعشرات األماكن الترفيهيةأمتع األوقات بعشرات األماكن الترفيهية

عادل سامي

هيلتون الحبتور... حيث تولد الذكريات
يقع فندق هيلتون دبي الحبتور سيتي الشهير في قلب 
دبي وعلى ضفاف قناة دبي المائية، يوفر للضيوف إقامة 

نابضة بالحياة مع تحول كل جانب إلى تجربة منعشة. 
 واســًعــا 

ً
ومــن خــالل 1004 غــرف بما فــي ذلــك 142 جــنــاحــا

ومنتجع Elixir الصحي، والكثير من األنشطة الكثيرة بنادي 
األطــفــال، تــم تصميم هيلتون دبــي الحبتور سيتي لضمان 

إقامة مفعمة بالحيوية. 
وتتميز غرف الضيوف في هيلتون دبي الحبتور سيتي 
بإطاللة رائعة للعين، باإلضافة إلى إطالالت على برج خليفة 

وشارع الشيخ زايد. 
ويعتبر الفندق مثاليا ومناسبا للعائلة مع غرف العائلة 
المتصلة واألجنحة المميزة ومنها جناح الرئيس والجناح 

الرئاسي.

يقع جناح رئيس مجلس اإلدارة في الطابق الـ40 من فندق 
هيلتون دبي الحبتور سيتي، ويضم غرفتي نوم فسيحتين 
وغرف معيشة وغرف طعام وغرف ترفيه، ويوفر الجناح المالذ 
النهائي لالسترخاء والترفيه، أما الجناح الرئاسي الفاخر فهو 
يتكون من غرفتي معيشة ومنطقة بار للترفيه عن الضيوف 

وغرفة طعام وغرفة معيشة وغرفتين واسعتين.
ــد كت  ــ وفـــي فـــنـــادق الــحــبــتــور ســيــتــي هــنــاك مــطــعــم »وورلــ
ستيك هاوس« للمأكوالت األميركية والحائز جوائز في قصر 
الحبتور بــدبــي، يضم مساحة أنيقة مــن الخشب الطبيعي 

الداكن واألضواء الساحرة واألثاث الجلدي.
ويقدم المطعم ذات اللمسة العصرية، مجموعة مختارة 
مــن الــمــأكــوالت الــمــمــيــزة والــمــشــروبــات الــجــريــئــة والمعيشة 

الترفيهية اآلسرة.

 »دبي باركس آند 
ريزورتس«... تجربة 

شّيقة ال تضاهى

»حتا«... دبي 
الجبلية أقرب مما 

تتخيل

آية... وجهة 
ترفيهية رائعة في 
»وافي سيتي مول«

فنادق الحبتور 
توفر إقامة نابضة 

بالحياة على 
ضفاف قناة دبي 

المائية

القرية العالمية

»بالم ويست بيتش«

»آية« في »وافي سيتي مول«

منطقة حتا

»دبي باركس آند ريزورتس«

https://www.aljarida.com/article/16283


ــق جــمــهــور دار اآلثــــار اإلســامــيــة فــي فضاء 
ّ
حــل

واسع من األنغام الموسيقية ألشهر المقطوعات 
الــعــالــمــيــة، بصحبة الــمــوســيــقــي وعــــازف البيانو 
فيصل البحيري، الذي قّدم أمس األول، واحدة من 
أجمل حفاته على مسرح مركز اليرموك الثقافي 
بحضور امتألت به قاعة الحفل على مدى ساعة 

من العزف المنفرد.
وقــّدم البحيري، خال الحفل، باقة متنوعة من 
مقطوعات موسيقية للودفيج بتهوفن وفريدريك 
شوبان، أمتع خالها الجمهور بلمساته الساحرة 
وعــزفــه المحترف، ثــم اختتم الحفل الـــذي استمر 
نــحــو ســاعــة، بــعــزف للموهبة الكويتية الناشئة 
 إحدى المقطوعات 

ً
رانيا العنزي، التي قدمت أيضا

الموسيقية الشهيرة للمؤلف الموسيقي شوبان.
وحول الحضور وأجواء، الحفل أعرب البحيري، 
لـــ »الــجــريــدة«، عــن امتنانه للحضور الجماهيري 

 على 
ً
 أن األمـــر ليس غــريــبــا

ً
الكبير للحفل، مــؤكــدا

دار اآلثــار اإلسامية التي تحظى بشعبية كبيرة 
في الوسط الكويتي، والتي تعتبر أهم المنصات 
 عن 

ً
التي تقدم الفنون المتنوعة والراقية، معربا

ســعــادتــه لكونه أحــد الفنانين الدائمين لــدى دار 
اآلثــار اإلسامية، والتي يشارك في حفاتها على 
مدار كل عام وكل موسم ثقافي منذ انطاقه بعالم 

الموسيقى وحتى اآلن.
وأضــــاف الــبــحــيــري أن الــشــكــر مــمــتــد لمؤسسة 
لـــويـــاك الــتــي تــعــد الــحــاضــن األول لــمــوهــبــتــه منذ 
ــك الـــمـــوهـــبـــة  ــلـ ــل تـ ــقـ ــــن صـ ــتـــى تـــمـــكـــن مـ ــر حـ ــغـ الـــصـ
 من 

ً
بالدراسة والتدريب والــعــزف، ليصبح واحـــدا

أشــهــر الموسيقيين فــي الــكــويــت، والــــذي يــشــارك 
 في العديد من دور األوبرا حول العالم مثل 

ً
أيضا

بــولــنــدا وإيــطــالــيــا وغــيــرهــمــا، كما حظي بالعديد 
مــن التكريمات والــجــوائــز عــن عــزفــه حــول العالم، 

ومنها المركز األول في مسابقة شوبان للبيانو 
على مستوى دول الخليج عام 2010، والتي نافس 
، وجائزة أفضل أداء لموسيقى 

ً
فيها 370 مشاركا
شوبان، وغيرها.

وأكد البحيري عدم وجود جهة رسمية حكومية 
تحتضن الــمــواهــب الــنــاشــئــة تــحــت عــمــر 16 سنة 
أمثال الشابة الكويتية رانيا العنزي، حيث يلجأ 
محبو الموسيقى إلى الدورات والمعاهد الخاصة 
أو السفر للخارج، أما راغبو الحصول على شهادة 
جــامــعــيــة فــيــمــكــنــهــم االلـــتـــحـــاق بــالــمــعــهــد الــعــالــي 
للفنون الموسيقية الذي يقبل الطالب بعد المرحلة 
الدراسية الثانوية وكلية التربية األساسية قسم 

الموسيقى.
ــار الــبــحــيــري إلـــى أنـــه يــشــعــر حــيــن يــعــزف  ــ وأشـ
 أنه كان 

ً
ق في الفضاء، مضيفا

ّ
البيانو وكأنه يحل

يحلم فــي طفولته بــأن يصبح رائـــد فــضــاء، واآلن 

استطاع البيانو، بشكل ميتافيزيقي، أن يأخذه إلى 
ق في 

ّ
تلك الحالة في كل مرة يعزف فيها وكأنه يحل
عوالم بعيدة على أجنحة أنغام الموسيقى.

 للغة اإلنكليزية، 
ً
ولــفــت إلــى أنــه يعمل مــدرســا

ويظل البيانو هو شغفه بالحياة وموهبته، وعمله 
 أنــه ال يوجد 

ً
 فــي كثير مــن األحــيــان، مــؤكــدا

ً
أيــضــا

أجــمــل مــن أن يعمل اإلنــســان فــي مــجــال موهبته، 
حينها ال يشعر بالتعب أو الكلل أو الملل، بل يشعر 

بالشغف مع بداية كل يوم عمل.
وأوضح أن البيانو آلة موسيقية أوسع وأشمل 
من غيرها من اآلالت، حيث تعزف أكثر النغمات 
الموسيقية، لكنها ال تصلح للموسيقى الشرقية 
ومقاماتها المتنوعة، ألن المسافة بين كل نغمة 
وأخرى نصف نغمة، أما الموسيقى الشرقية ففيها 
ربـــع نــغــمــة، وهـــو مـــا يــجــعــل الــمــوســيــقــى الــعــربــيــة 

والشرقية ليست من السهل عزفها على البيانو.

 
ً
ليلى عبدالله تنشر صورا
لمسلسل »دفعة لندن«

بثت الفنانة ليلى عبدالله 
 مــــن عــمــلــهــا الــجــديــد 

ً
صـــــــورا

)دفعة لندن( عبر موقعها بـ 
»إنستغرام«.

قت ليلى على الصور، 
َّ
وعل

بقولها: »انتهيت من تصوير 
مــســلــســل )دفـــعـــة لـــنـــدن( الــلــي 
ــان إن  ــ ــــضـ ــرمـ ــ ــه بـ ــتــــشــــوفــــونــ بــ
شــاء الــلــه على إم بــي ســي 1. 
قاعدة أشوف الصور وقلبي 
ــانــــت  ــة كــ ــقــ ــيــ ــقــ يــــــعــــــورنــــــي. حــ
أيـــــام حـــلـــوة، لــكــن كــنــا تــحــت 
ضغط وتوتر، ما كنا نشعر 
ــر. كــلــكــم  ــويــ ــتــــصــ بـــــحـــــاوة الــ
تعبتوا وعطيتوا من قلبكم، 
ومتحمسة أشوفكم تنجحون 
برمضان. أحبكم واحد واحد، 
والله يجمعنا يا رب بأعمال 

حلوة ثانية«.
»دفــعــة لــنــدن« عــمــل درامــي 
ُيــعــرض فــي رمــضــان المقبل، 
بـــــطـــــولـــــة: لــــيــــلــــى عــــبــــدالــــلــــه، 
ــود الــــمــــؤمــــن، وروان  ــ ــمـ ــ وصـ
مــــهــــدي، ونــــاهــــد الـــســـبـــاعـــي، 
ولولوة الما، وفهد الصالح، 
وعــبــدالــســام مــحــمــد، وخــالــد 
أحمد، وإخــراج محمد بكير، 
وتأليف هبة مشاري حمادة، 
التي تقدم العمل بعد نجاح 

مسلسليها السابقين »دفعة 
الــقــاهــرة«، و»دفــعــة بــيــروت«، 
حيث حظيا بنسب مشاهدة 

عالية عند عرضهما.

● القاهرة - محمد قدري
ــم الــــكــــومــــيــــدي  ــجــ ــنــ قـــــــــارب الــ
مصطفى خــاطــر على االنتهاء 
من تصوير دوره في مسلسله 
الــــجــــديــــد )كــــشــــف مــســتــعــجــل(، 
الــمــقــرر عــرضــه خـــال الــمــوســم 
الدرامي الرمضاني القادم على 
منصة واتش إت خال 15 حلقة 

في تجربة جديدة عليه.
وقــــال خـــاطـــر، لــــ »الـــجـــريـــدة«، 
إنــه سعيد بالتجربة الجديدة 
في مسلسل »كشف مستعجل«، 
الـــذي يقدمه مــع عــدد كبير من 
 
ً
ــجـــوم واألصــــــدقــــــاء، مـــؤكـــدا ــنـ الـ
أن الــــدور الــــذي يلعبه مــن أهــم 
أســبــاب الــمــوافــقــة عــلــى الــعــمــل، 
 لطبيعته المختلفة عن 

ً
نــظــرا

 
ً
بــاقــي األدوار الــســابــقــة، مشيرا
إلى أنه يقدم دور طبيب نفسي 
اسمه يوسف تحدث لشخصيته 
الكثير مــن التحوالت الدرامية 

على مدار األحداث.
وأكــــــد أن الــمــســلــســل فــكــرتــه 
جديدة ومختلفة، وتقدم الكثير 
مـــن الــمــشــاهــد الــتــي تــحــمــل في 
ــا اإلنـــســـانـــيـــة،  ــ ــدرامـ ــ طــابــعــهــا الـ
كما يعد المسلسل الجديد من 

أول األعـــمـــال الــتــي تــقــدم درامـــا 
الجريمة، لكن في إطار كوميدي 

بشكل مختلف.
ــر عــن ســعــادتــه الــغــامــره  وعــبَّ
ــع فــــريــــق الــعــمــل  ــ ــتــــعــــاون مـ ــالــ بــ
ــن الـــشـــركـــة  ــ ــة مـ ــ ــدايـ ــ الــــضــــخــــم، بـ
المنتجة للمنتج كريم أبوذكري، 
الــذي لم يبخل على العمل بأي 
ــر كـــل ســبــل الــنــجــاح  ــ ــال، ووفـ ــ حـ
للمسلسل الجديد، إضافة إلى 
وجود كيمياء هائلة بينه وبين 
ــان مــحــمــد  ــنـ ــفـ صـــديـــق عـــمـــره الـ
عبدالرحمن، الــذي يشاركه في 
البطولة، وكذلك الفنانة هنادي 

مهنا، وعـــدد كبير مــن النجوم 
ــون فــــي الــعــمــل  ــاركــ ــشــ الــــذيــــن يــ
والـــضـــيـــوف الــمــوجــوديــن على 
مـــدار المسلسل الــجــديــد، الــذي 
يتمنى أن ينال إعجاب الجمهور 
خال العرض الرمضاني القادم.

ويشارك في بطولة المسلسل 
ــن الــــنــــجــــوم مــع  ــ عـــــــدد كـــبـــيـــر مــ
ــد  ــمــ مــــصــــطــــفــــى خـــــــاطـــــــر ومــــحــ
ــمـــن، مـــنـــهـــم: هـــنـــادي  ــبـــدالـــرحـ عـ
مهنا، وإلــهــام وجـــدي، ومحمد 
لطفي، وعدد آخر من الفنانين، 

وإخراج شادي الرملي.

ــة  ــمـ ــاطـ أشــــــــــــادت الــــفــــنــــانــــة فـ
الــحــوســنــي بــالــمــجــهــود الكبير 
الــــــــذي بــــذلــــتــــه الــــفــــنــــانــــة إلــــهــــام 
الفضالة وزوجها الفنان شهاب 
جـــوهـــر، مـــن أجـــل نــجــاح شــركــة 
اإلنــتــاج الــخــاصــة بهما، والتي 
ــة  ــيـ ــاجـ ــتـ تــــقــــوم بـــالـــعـــمـــلـــيـــة اإلنـ
لمسلسل »النون وما يعلمون« 
المقرر عرضه في موسم دراما 

رمضان المقبل.
وتشارك الحوسني الثنائي 
إلهام الفضالة وشهاب جوهر 
ــل »الـــــــــنـــــــــون ومـــــا  ــســ ــلــ ــســ فـــــــي مــ
 
ً
ــذي يـــضـــم عـــــددا ــ ــ ــمـــون«، الـ ــلـ ــعـ يـ
آخــر مــن الــنــجــوم، منهم: طيف، 
وعــبــيــر أحــمــد، ورانـــيـــا شــهــاب، 
وإخــراج حمد البدري، وتأليف 

عبدالرحمن أشكناني.
وشاركت الحوسني، صورة 
ــالـــة وجــــوهــــر،  لـــلـــثـــنـــائـــي الـــفـــضـ
عــبــر حــســابــهــا بــــ »إنــســتــغــرام«، 
ــا عــلــى  ــمـ ــكـ  لـ

ً
ــــت: »شــــــكــــــرا ــقـ ــ ـ

َّ
ــل ــ وعـ

المجهود الكبير الذي بذلتماه، 
ل التعب   لكما على تحمُّ

ً
وشكرا

الذي مررتما به من أجل نجاح 
شركتكما. لكما فائق احترامي، 
مــهــمــا قـــدمـــت، ومــهــمــا تكلمت 
لــن تــوفــي كــلــمــاتــي وال عــبــارات 
شــكــري لــكــمــا، لــمــا بــذلــتــمــاه من 

مجهود. نتمنى لكما التوفيق 
الــدائــم، والــنــجــاح الـــذي نتمناه 

.»
ً
جميعا

 مـــن القلب 
ً
ــكـــرا وتــابــعــت: »شـ

 لكل 
ً
على ثقتكما الكبيرة. شكرا

ــراج والــفــنــانــيــن والفنيين  ــ اإلخـ
واإلنتاج. شكر خاص لألستاذ 
المخرج حمد الـــبـــدري... النون 

وما يعلمون«.

● فضة المعيلي
أقامت رابطة األدباء الكويتيين 
ندوة بعنوان »ابن عمار األندلسي: 
الذات الطموحة والواقع المتقلب«، 
مها الكاتب فيصل الحبشان،  قدَّ

وأدارها عبدالله البراك.
ــال الــحــبــشــان: »إذا تأملنا  ــ وقـ
 عـــن ابــن 

ً
ــر جـــيـــدا الــشــعــر الــــذي عــبَّ

عــمــار فــي حالتيه المتباينتين؛ 
حالة الفقر، وحالة الغنى والسمو، 
فـــســـنـــخـــرج بــنــتــيــجــة نـــظـــن أنــهــا 
موضوعية، ال تعسف األحكام أو 
تصنع األفــكــار، مــؤداهــا أن إنتاج 
ر عن موقفه من  الشاعر خير معبِّ
 عما جاء في ُكتب 

ً
الحياة، فبعيدا

األدب واألخـــبـــار الــتــي تشير إلــى 
وضاعة أصــل ابــن عمار، ونشأته 
فـــي أســـــرة مـــغـــمـــورة ال مــجــد لها 
وال ســـؤدد، وفــي احتقاره لنفسه 
ولشعره وإصراره على أن يكسب 
 من شعره وفنه، 

ً
 رخيصا

ً
مكسبا

فذلك واضح في قصائده«. 
 
ً
وأعــــطــــى الـــحـــبـــشـــان نـــمـــوذجـــا
من قصائده، عنوانها »ابــن عمار 

في حالة البؤس، اإلخــفــاق«، ومن 
 فالنسيُم 

َ
أجوائها: أِدِر الزجاجة

 
َ
ان

َ
 الِعن

َ
جُم قد َصرف

َّ
قد انَبَرى، والن

ــَدى  ــــَرى، والــصــبــُح قــد أهـ عــن الــــسُّ
 منا 

ُ
ــردَّ الليل

َ
 لما اســت

ً
لنا كــافــورة

 كالَحْسنا َكَساُه 
ُ

الَعنَبَرا، والروض
َداُه جوَهَرا.

َ
َدُه ن

َّ
هُرُه، َوشًيا وقل

َ
ز

ــان: »ال شــك  ــبـــشـ وأضــــــــاف الـــحـ
فـــي أن الــشــعــر الـــــذي يــنــقــل األلـــم 
 من الشعر الذي ينقل 

ً
أكثر صدقا

الــســعــادة، وتــلــك بديهية يعرفها 
مـــن يــقــرأ الــشــعــر، لــكــن ابــــن عــمــار 
ال يــتــحــدث فــي شــعــره وهـــو على 
ــادة، إذ  ــعــ ـــلـــطـــة عــــن الــــســ قـــمـــة الـــسُّ
يشغل نفسه بأمور أخرى توضح 
ــــادة، وفـــــــرق الــــهــــمــــوم بــيــن  ــعـ ــ ــــسـ الـ

البائس والسعيد«.
ــر عن  وألـــقـــى قــصــيــدة لـــه تــعــبِّ
الــــــُحــــــب، ومـــــــن أجـــــوائـــــهـــــا: »جـــــاه 
الهوى فاستشعروه عاره، ولعبه 

فاستعذبوه أواره، ال تطلبوا في 
 إنما، عبداه في حكمه 

ً
الحب عــزا

أحراره«.
وأكــــــد أن الـــشـــعـــور بــاالنــتــمــاء 
للمكان يحاول أن يتعقب تعبيراته، 
ويدخل مسارب كلماته وعاطفته، 
حيث كان المكان يضيق به لفقره، 
وها هو ذا يجد أماكن كثيرة في 

إشبيلية، فيخلع عليها انتماءه.
ــــن عـــمـــار يــتــجــاوز  ــر أن ابـ ــ وذكــ
مرحلة الفقر النفسي فــي بعض 
قصائده، ويقدم لقرائه تعبيرات 
مــبــتــكــرة، ومــعــانــي يستقيها من 
رفاهة الحياة التي يعيشها، فقد 
استراح على القمة، وراح ينشر ما 

يشرح قلبه، ويغذي وجدانه. 
ـــن الــحــبــشــان أن اإلنـــســـان  وبـــيَّ
ال يــســتــطــيــع إال أن يــكــون صــدى 
لظروف حياته التي يحياها، وأن 
ابن عمار كان يعتز بذاته، ويؤكد 
عــلــى صــفــات عــــرف فــيــهــا الــدهــاء 
الشديد وقوة الذاكرة، وذاع صيته 
فـــي الـــبـــاد كــلــهــا، فــهــذه الــصــفــات 
تــكــتــســب الــــديــــمــــومــــة، فـــهـــي غــيــر 

عرضية.

تــــــواصــــــل مــــنــــصــــة »ڤــــــو« 
إنــــــــجــــــــازاتــــــــهــــــــا الــــــداعــــــمــــــة 
والحاضنة لجيل الشباب 
المبدعين في الكويت عبر 
مــــجــــمــــوعــــة مــــــن األنــــشــــطــــة 
والفعاليات التي تتواصل 
عــلــى مـــــدار الــــعــــام. وضــمــن 
ــا، يـــأتـــي الـــتـــعـــاون  ــدهـ ــديـ جـ
بــيــن منصة »ڤـــو« والــكــاتــب 
والــمــخــرج يــعــرب بــورحــمــة 
والــــــبــــــرنــــــامــــــج الــــمــــيــــدانــــي 
الـــتـــدريـــبـــي »ألـــــــوان يــعــرب« 
بــمــوســمــه الـــثـــانـــي إلطـــاق 

عرض »سما الدانات«. 
جــــــــديــــــــر بـــــــــالـــــــــذكـــــــــر، أن 
الــــــبــــــرنــــــامــــــج الـــــتـــــدريـــــبـــــي 

ــه أكـــــاديـــــمـــــيـــــة  ــفــ ــيــ ــتــــضــ ــســ تــ
»ڤــــو« بــهــدف دعــــم وتــطــويــر 
الـــــمـــــواهـــــب الــــكــــويــــتــــيــــة فــي 
مجاالت الترفيه والتسويق 
ــر والـــتـــصـــمـــيـــم،  ــويــ ــتــــصــ والــ
وغـــــيـــــرهـــــا مــــــن الــــمــــجــــاالت 
اإلبداعية المتعددة. وسيقام 
عرض الكرنفال يوم السبت 
)4 الــــــــجــــــــاري( فــــــي مــجــمــع 
المروج- الباحة الخارجية. 

وحول الكرنفال األول من 
نوعه فــي الــكــويــت، صرحت 
رئيسة مجلس إدارة »ڤــو«، 
الـــــشـــــيـــــخـــــة عـــــــهـــــــود ســــالــــم 
العلي، قائلة: »تمكنا العام 
الماضي من إظهار المواهب 
الكويتية وإمكانات الشباب 
الكويتي. اليوم نعلن انطاق 
ــنــــوان  كـــــرنـــــفـــــال جـــــديـــــد بــــعــ
)سما الــدانــات(، الــذي يدعم 
المواهب الكويتية، بالتعاون 
ــدانـــي  ــيـ ــمـ ــامــــج الـ ــرنــ ــبــ مـــــع الــ

الـــتـــدريـــبـــي )ألــــــــوان يـــعـــرب(، 
ــانـــي، بــقــيــادة  ــثـ بــمــوســمــه الـ
الــكــاتــب والــمــخــرج المتميز 
يعرب بورحمة. هذه التجربة 
 
ً
ــعـــول عــلــيــهــا كــثــيــرا ــتـــي نـ الـ
فــي تــرســيــخ تــلــك البصمات 

الشبابية المبدعة«. 
وتابعت الشيخة عهود: 
ــعــــرض إلـــى  ــهــــدف هـــــذا الــ »يــ
إحـــيـــاء ثــقــافــتــنــا وتــاريــخــنــا 
كـــأمـــة، ولــتــذكــيــرنــا بــعــراقــة 
الـــــــكـــــــويـــــــت وإنــــــجــــــازاتــــــهــــــا 
ومستقبلها الــمــشــرق، عبر 
ــي رفــيــع  ــداعــ إنــــتــــاج فـــنـــي إبــ
المستوى يمثل حصاد تلك 
ــكــــوادر الــشــابــة الــكــويــتــيــة  الــ
المبدعة، التي تغطي جملة 
من المجاالت اإلبداعية، من 
بينها الــتــرفــيــه والتصميم 
ــتــــصــــويــــر  ــــق والــ ــويـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ والـ
والعاقات العامة، وغيرها 
مـــن اآلفـــــاق اإلبـــداعـــيـــة الــتــي 
استطاع مبدعوها، وخال 

ــي، تـــحـــقـــيـــق  ــ ــاســ ــ ــيــ ــ زمــــــــــن قــ
هـــذا الــكــرنــفــال، الـــذي يمثل 
 
ً
 وثــــقــــافــــيــــا

ً
ــا ــيــ ــنــ  فــ

ً
إنـــــــجـــــــازا

رفيع المستوى نفتخر به 
ونعتز«. 

وأكــــــدت رئــيــســة مجلس 
إدارة مــــنــــصــــة »ڤــــــــــــو«، أن 
الـــكـــرنـــفـــال الــــجــــديــــد يــأتــي 
مـــن خـــال أكــاديــمــيــة »ڤـــو«، 
ويجمع أكثر من ٤٠ موهبة 
مـــــــــن جـــــمـــــيـــــع الــــــمــــــجــــــاالت 
المتعلقة بالمسرح والترفيه 
والـــتـــصـــمـــيـــم والـــتـــصـــويـــر 
والتسويق، وعــدد آخــر من 
الــحــرف اإلبــداعــيــة، بما في 
ذلـــــك الــتــمــثــيــل واإلخـــــــــراج، 
ــو،  ــ ــاريــ ــ ــنــ ــ ــيــ ــ ــســ ــ وكـــــــتـــــــابـــــــة الــ
والـــــتـــــصـــــمـــــيـــــم، وهــــنــــدســــة 
الصوت والــضــوء، واإلنتاج 

المسرحي.
ــد انـــضـــم الــمــشــاركــون  وقــ
إلـــــــــــــى بــــــــرنــــــــامــــــــج »ألــــــــــــــــوان 
يـــعـــرب«، لــتــطــويــر مواهبهم 
ــذا  ــ ــم فـــــــي هـ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ وإمـ
ــال. كـــمـــا يــــشــــارك فــي  ــمــــجــ الــ
عـــــــــرض »ســــــمــــــا الــــــــدانــــــــات« 
مـــمـــثـــلـــون عــــن الـــكـــويـــت فــي 
مــــجــــاالت مــخــتــلــفــة حــقــقــوا 
ــادة  ــازات مــهــمــة فـــي ريــ إنــــجــ
األعمال والعلوم والرياضة 

والفنون وغيرها.
مـــن جــهــتــه، قـــال الــمــخــرج 
والـــكـــاتـــب يـــعـــرب بــورحــمــة: 
 بوجود مركز في 

ً
»فخور جدا

الكويت يحتضن المواهب 
الــكــويــتــيــة، ويــحــفــزهــا على 
ــنـــان لــمــواهــبــهــا  إطــــــاق الـــعـ
وقدراتها الفنية واإلبداعية«. 

tawabil@aljarida●com
توابل ةديرجلا•
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عهود العلي: »سما الدانات« يدعم 
المواهب الكويتية

عزة إبراهيم

جمهور الحفل رانيا العنزيفيصل البحيري

مصطفى خاطر ومحمد عبدالرحمن

عبدالعزيز التويجري مكرمًا فيصل الحبشان

ليلى عبدالله فاطمة الحوسني

خالد رمضان

عهود سالم العلي

فاجأت الفنانة اللبنانية 
كارول سماحة الجمهور، 

بإعانها طرح ألبومها 
الجديد بعنوان »األلبوم 

الذهبي«، الذي يتضمن 12 
أغنية من قصائد الشاعر 

الفلسطيني الراحل محمود 
درويش، ألحان د. تيسير 
حداد، تحت شعار »حتى 

تبقى هويتنا واحدة 
ووحدتنا عربية«.

وستطرح كارول جميع 
أغنيات األلبوم عبر 

صفحتها بـ »يوتيوب«، اليوم، 
واستبقت األمر بطرح فيديو 

كليب أولى أغنيات األلبوم 
بعنوان »ستنتهي الحرب«، 
التي حققت بعد يومني من 

طرحها أكثر من مليون 
ونصف املليون مشاهدة، مع 

املخرج باسل ناصر.
وقالت كارول عبر حسابها 

بـ »إنستغرام«: »عشان أحداث 
كتير ومشاهد صعبة آخر 

كام سنة، تركت جواتنا فراغ 
كبير، حسيت ان الفن إذا ما 

عبر عن قلقنا وهواجسنا 
ناقص، ومن هنا كانت فكرة 
األلبوم الذهبي، الذي يضم 

12 أغنية من قصائد الشاعر 
الكبير محمود درويش، تقدم 

للوطن العربي، حتى تبقى 
هويتنا واحدة ووحدتنا 

عربية«.

شارك الفنان طال باسم 
متابعيه صورًا له من مسلسله 

الجديد )حياتي املثالية( عبر 
حسابه بـ »إنستغرام«، الذي 

ُيعرض في موسم دراما 
رمضان املقبل. ونشر كذلك 

صورًا مع فريق العمل، 
ق عليها: »شخصية 

َّ
وعل

أحمد من مسلسل )حياتي 
املثالية(«.

املسلسل الرمضاني تأليف 
مريم الهاجري، وإخراج 
سائد الهواري، وإنتاج 

املجموعة الفنية، ويشارك 
في بطولته عدد كبير من 

الفنانني الخليجيني، منهم: 
خالد أمني، وفوز الشطي، 

وأحمد إيراج، وفهد باسم، 
ومحمد العجيمي، ورانيا 

شهاب، وطال باسم، 
ونادين أكوان، ومرام 

البلوشي، ومريم الغامدي، 
وفوز العبدالله، والعمل 

درامي كوميدي اجتماعي، 
يتناول قضايا حياتية 

معاصرة.

استقرت النجمة حنان 
مطاوع على اسم 

مسلسلها الجديد، املقرر 
عرضه خال املوسم 

الرمضاني القادم على 
شبكة قنوات النهار، 

واختارت اسم »وعود 
سخية«، وهو إنتاج 

ممدوح شاهني.
وتغير اسم املسلسل 

أكثر من مرة خال الفترة 
املاضية، فعلى مدار 3 

أشهر تغير االسم ٤ مرات، 
منها »كفر العميان«، حتى 

تم االستقرار على اسم 
»وعود سخية«، وتقدمه 

بمشاركة عدد من النجوم، 
منهم: صفاء الطوخي، 
وسماح أنور، ونضال 

الشافعي وعدد كبير من 
النجوم.

وتشارك حنان أيضًا 
خال رمضان القادم 

بدور صافية املكافحة 
ضد الحملة الفرنسية في 
مسلسل »سره الباتع« مع 

املخرج خالد يوسف.

خبريات

كارول سماحة تغني 12 
قصيدة لدرويش

طالل باسم يشارك في 
»حياتي المثالية«

حنان مطاوع تستقر على اسم 
»وعود سخية« لمسلسلها

الحبشان: الشعر المؤلم أصدق من القصيدة السعيدة
خالل ندوة »ابن عمار األندلسي: الذات الطموحة والواقع المتقلب«

انتخابات رابطة األدباء الكويتيين أول مايو
تستعد رابطة األدبــاء الكويتيين إلجراء 
انتخابات مجلس اإلدارة الجديد خال األول 

من مايو المقبل.
وقـــــال األمـــيـــن الـــعـــام لـــلـــرابـــطـــة، د. خــالــد 
ــان، إن وزارة الـــشـــؤون االجــتــمــاعــيــة  رمـــضـ
 النعقاد 

ً
اعتمدت تاريخ 1 مايو 2023 موعدا

الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة لــلــرابــطــة، وانــتــخــاب 

 إلى أن الرابطة 
ً
مجلس اإلدارة الجديد، الفتا

ســتــوزع التقريرين اإلداري والــمــالــي على 
أعــضــاء »الــعــمــومــيــة«، وتفتح بــاب الترشح 

النتخابات مجلس اإلدارة.

فاطمة الحوسني تشيد بفريق 
»النون وما يعلمون«

مصطفى خاطر: »كشف مستعجل« 
دراما للجريمة بشكل كوميدي

ق مع البيانو على أنغام بتهوفن وشوبان
َّ
فيصل البحيري حل

في عزف منفرد عبر أمسية موسيقية على مسرح مركز اليرموك الثقافي

أكد الموسيقي فيصل البحيري 
أنه في كل مرة يعزف فيها 

ق 
ّ
على البيانو يشعر كأنه يحل

 أنه كان 
ً
في الفضاء، مضيفا

منذ الصغر يحلم بأن يصبح 
رائد فضاء، حتى تحقق حلمه 

بشكل ميتافيزيقي على وقع 
أنغام الموسيقى.

https://www.aljarida.com/article/16296
https://www.aljarida.com/article/16297
https://www.aljarida.com/article/16295
https://www.aljarida.com/article/16294
https://www.aljarida.com/article/16293
https://www.aljarida.com/article/16292
https://www.aljarida.com/article/16291
https://www.aljarida.com/article/16290
https://www.aljarida.com/article/16289
https://www.aljarida.com/article/16287
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سلة أخبار

صّوت املجلس األعلى للدولة 
الليبي )نيابي استشاري(، 

أمس، ملصلحة قبول التعديل الـ 
13 على »اإلعالن الدستوري«.

وفي حني ذكر املجلس املتمركز 
في العاصمة طرابلس، أن 

الخطوة جاءت بعد جلسة 
طارئة برئاسة خالد املشري، 

ساد ترقب ملوقف حكومة 
الوحدة برئاسة عبدالحميد 

الدبيبة من التطور.
وقبل نحو شهر أقر مجلس 

النواب، املدعوم من قائد 
قوات املنطقة الشرقية خليفة 
حفتر، التعديل ليصح قاعدة 

جرى عبرها 
ُ
دستورية ت

انتخابات برملانية ورئاسية 
طال انتظارها على أمل إنهاء 

األزمة الراهنة في البالد.

ليبيا: إقرار تعديل 
دستوري يمهد لالنتخابات

أدان املتحدث باسم وزارة 
الخارجية األميركية نيد برايس، 
تصريح وزير املالية وزير الدولة 

للشؤون األمنية اإلسرائيلية، 
بتسلئيل سموتريتش، بالدعوة 

إلى محو قرية حوارة، في الضفة 
الغربية املحتلة، التي يسكنها 

7000 فلسطيني بقوله، إنه 
تصريح »غير مسؤول، ومقزز، 

ومثير لالشمئزاز«. 
ودعا برايس رئيس الوزراء 

بنيامني نتنياهو، الذي يقود 
ائتالفًا يمينيًا متشددًا، »وغيره 

من كبار املسؤولني اإلسرائيليني 
إلى رفض هذه التعليقات 

والتنصل منها علنًا وبوضوح«.
إلى ذلك، شبه رئيس الوزراء 

اإلسرائيلي أعمال العنف التي 
تخللها تظاهرات حاشدة 

شارك فيها عشرات اآلالف، ضد 
مشروع قانون يحد من سلطة 

القضاء، باالعتداءات التي نفذها 
املستوطنون في حوارة. 

واشنطن تضغط على نتنياهو 

أعلنت الشرطة السودانية، ليل 
األربعاء ـ الخميس، توقيف 

أحد منتسبيها، بعدما أظهر 
مقطع فيديو، الثالثاء املاضي، 
سقوط ضحية خالل مشاركته 
في احتجاجات بضاحية شرق 

النيل بوالية الخرطوم.
وأضافت الشرطة، في بيان، أنه 

»تم وضع منتسبنا باإليقاف 
الشديد، وتشكيل مجلس 
تحقيق في مواجهته بعد 

رفع الحصانة عنه بموجب 
القانون«. وتداول نشطاء 

مقطع فيديو يظهر ضابط 
شرطة وهو يصوب بندقيته 

بشكل مباشر ضد املتظاهرين، 
ولحظة إصابة الضحية بينما 

تتعالى صرخات الهلع من 
رفاقه، األمر الذي أثار غضبا 

شعبيا واسعا.

السودان: توقيف شرطي بعد 
سقوط ضحية في تظاهرات

أعلن الرئيس املصري عبدالفتاح 
السيسي، أمس، حزمة اقتصادية 
للحماية االجتماعية، ضد موجة 
غالء قياسية في مصر زادت حدة 

بإعالن الحكومة أمس زيادة 
أسعار البنزين.

وكشف السيسي، أن الحزمة 
تتضمن تكليف الحكومة زيادة 

الحد األدنى لألجور لتكون 
3500 جنيه شهريًا بحّدها 

األدنى، وزيادة املعاشات %15 
بداية من أول أبريل والتعجيل 
بإعداد حزمة لتحسني دخول 

العاملني بالجهاز اإلداري للدولة 
وأصحاب الكادرات الخاصة 

بداية من أبريل، بزيادة ال تقل عن 
1000 جنيه شهريًا.

مصر: زيادة لألجور 
وسعر البنزين

مجموعة مسلحة تهاجم مقاطعة روسية محاذية ألوكرانيا
موسكو تطور استراتيجية عسكرية باستخدام األسلحة النووية للتصدي ألي عدوان أميركي محتمل

ــة مــســلــحــة  ــمـــوعـ تـــســـلـــلـــت مـــجـ
ــا »فــــيــــلــــق  ــهــ ــفــــســ تــــطــــلــــق عـــــلـــــى نــ
المتطوعين الروس« إلى مقاطعة 
ــيـــة الــمــحــاذيــة  بــريــانــســك الـــروسـ
ألوكرانيا والواقعة على مسافة 
400 كــــيــــلــــومــــتــــر جـــــنـــــوب غــــرب 
العاصمة موسكو، واشتبكت مع 
قـــوات األمـــن الــروســيــة، مــمــا أدى 
الـــى وقــــوع قــتــيــل عــلــى األقــــل، في 
حين هاجمت مسّيرات مجهولة 

المنطقة نفسها.
ونــــدد »الــكــرمــلــيــن« بــــ »هــجــوم 
إرهابي«، بعدما أكــدت السلطات 
الروسية أنها تتصدى لمجموعة 
من »المخربين األوكرانيين«، فيما 
قال الرئيس فالديمير بوتين إنه 
ه »إرهابيون« و»نازيون 

ّ
هجوم شن

 باالنتصار على 
ً
جـــدد«، متعهدا

هذا النوع من الهجمات.
وقال بوتين في كلمة متلفزة، 
ــــي »يــحــمــي  ــــروســ إن الـــجـــيـــش الــ
ــن الــنــازيــيــن  ــا وشــعــبــنــا مـ ــيـ روسـ
الجدد واإلرهابيين... أولئك الذين 
 
ً
 جــديــدا

ً
 إرهــابــيــا

ً
ـــذوا هــجــومــا

ّ
نـــف

الــــيــــوم، وتــســلــلــوا إلــــى أراضــيــنــا 
ــار على  ــنـ ــة وفـــتـــحـــوا الـ الـــحـــدوديـ

مدنيين«.
وأعلنت هيئة األمــن الفدرالي 
الـــروســـيـــة عـــن »عــمــلــيــة مــشــتــركــة 
ــاء عـــلـــى  ــ ــــضـ ــقـ ــ ــلـ ــ مــــــــع الـــــجـــــيـــــش لـ
القوميين األوكرانيين المتطرفين 
المسلحين الذين انتهكوا حدود 
الـــدولـــة فـــي مــنــطــقــة كليموفسك 
الحدودية في مقاطعة بريانسك«.

ــن جــهــتــهــا، نـــــددت الــرئــاســة  مـ
األوكــــرانــــيــــة بـــمـــا وصـــفـــتـــه بــأنــه 
ــزاز مـــتـــعـــمـــد« تـــمـــارســـه  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ »اســ
موسكو. وقال مستشار الرئاسة، 
ميخالو بودولياك، على »تويتر«: 
»الـــقـــصـــة عـــن جــمــاعــة الــتــخــريــب 
األوكرانية في روسيا هي استفزاز 
كالسيكي متعمد. وتريد روسيا 
تخويف سكانها لتبرير غزوها 
ــوا  ــافــ : »خــ

ً
ألوكـــــرانـــــيـــــا« مـــضـــيـــفـــا

ــــي إشـــــــــارة إلـــى  مــــنــــاصــــريــــكــــم«، فـ
ــحــيــن يــعــتــمــدون 

ّ
نــاشــطــيــن مــســل

تكتيكات حرب الشوارع.
وأكــدت المخابرات األوكرانية 
أن منفذي الهجوم في بريانسك 
مــعــارضــون مــن الــداخــل لبوتين، 
معتبرة أن األحداث في بريانسك 
اســـتـــمـــرار لــلــتــحــول فــــي روســـيـــا 
وتحريرها من دكتاتورية بوتين.

ونفت إدارة أوديسا العسكرية 
الــروســيــة تسلل قـــوات أوكــرانــيــة 
إلـــى بــريــانــســك، وقــالــت إنـــه ربما 
تكون »مجموعة فاغنر« هي التي 

احتجزت الرهائن.
ــة، الـــتـــي  ــمــــوعــ ــمــــجــ ــنــــت الــ ــبــ وتــ
ــة الــمــفــكــر الـــروســـي  ــنـ اغـــتـــالـــت ابـ
الــقــومــي ألــكــســنــدر دوغــيــن، الــذي 
يــــوصــــف بــــأنــــه »عــــقــــل بـــوتـــيـــن«، 

الهجوم في بريانسك. 
وقال المسلحون في شريطين 
ــائـــل  ــلـــى وسـ مـــصـــوريـــن نــــشــــرا عـ
التواصل إنهم متطوعون روس 
ـــدعـــى 

ُ
يــنــتــمــون الـــــى مــجــمــوعــة ت

ــلـــق الـــمـــتـــطـــوعـــيـــن الــــــــروس«،  ــيـ »فـ

مؤكدين أن هدفهم ليس التخريب، 
بــل »تــحــريــر أرضــنــا األم«، داعين 
الـــــــــــــــروس الــــــــــى حـــــمـــــل الـــــســـــالح 
لتخليص البلد من نظام بوتين 

»الدموي«.
ــات إعـــالمـــيـــة  ــحــ ــفــ ــــت صــ ــالــ ــ وقــ
روســـيـــة إنــهــا تــعــرفــت عــلــى أحــد 
المهاجمين الذي ظهر في شريط 
مصور ويدعى دنيس نيكيتين، 
وهو ناشط روسي معروف مؤيد 
للفكر الفاشي ويقاتل الى جانب 

أوكرانيا. 
وفــي حين أفـــادت تــقــاريــر بأن 
 
ً
المجموعة مكونة من 50 مسلحا
وتــحــتــجــز أكــثــر مـــن 100 رهــيــنــة 
داخل المنازل، وفي أحد المتاجر 
في ليوبتشاني بالمنطقة نفسها، 
ألــغــى بــوتــيــن زيـــارتـــه إلـــى إقليم 
ــروبــــول، وعــــقــــد بـــــدل ذلـــك  ــافــ ــتــ ســ
 مع مجلس األمن القومي 

ً
اجتماعا
الروسي.

ووفق حاكم منطقة بريانسك، 
ألكسندر بغماز، انتشرت قــوات 
األمن في جميع أنحاء سوشاني 
ولــــيــــوبــــتــــشــــانــــي لـــلـــقـــضـــاء عــلــى 

المجموعة المتسللة.
وقـــبـــل 3 أيــــــام، تـــــرأس بــوتــيــن 
 لـــقـــادة جــهــاز 

ً
 مــوســعــا

ً
اجــتــمــاعــا

ــــي، طـــالـــبـــهـــم فــيــه  ــــدرالـ ــفـ ــ األمـــــــن الـ
ــادل مــع  ــبــ ــتــ بـــتـــأمـــيـــن وتــــعــــزيــــز الــ
الـــمـــنـــاطـــق الــــروســــيــــة الـــجـــديـــدة 
واالنـــتـــبـــاه لــلــحــدود األوكـــرانـــيـــة، 
ووضــــــــعــــــــهــــــــا تـــــــحـــــــت مــــــراقــــــبــــــة 
ــــرد  ــدود والـ ــحــ خـــاصـــة لـــحـــرس الــ

ــــل. ــائـ ــ ــــوسـ ــل الـ ــكــ ــد بــ ــديــ ــهــ ــى تــ ــلــ عــ
وفــي الوقت نفسه، استهدفت 
الـــــــقـــــــوات األوكـــــــرانـــــــيـــــــة مــنــطــقــة 
كليموفسكي الروسية باستخدام 
ــة، كما  ــيــ ــرانــ طـــائـــرة مـــســـّيـــرة أوكــ
قصفت منطقة أخرى في كورسك 
بــحــســب حـــكـــام الــمــنــطــقــة رومــــان 

ستاروفويت.
وفي تطور آخر، نشر مؤسس 
ــر، يـــفـــغـــيـــنـــي  ــ ــنــ ــ ــاغــ ــ مــــجــــمــــوعــــة فــ
ــع فـــيـــديـــو  ــطــ ــقــ ــن، مــ ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــغـ ــ ــريـ ــ بـ
ــمــــوت  ــاخــ ــة بــ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ مـــــــن وســـــــــط مـ
أرتيوموفسك، بعد تأكيد النائب 
ــــي ســيــرغــي راخــمــانــيــن  ــرانـ ــ األوكـ
سيطرة الــوحــدات الروسية على 
ــهـــات،  ــة مــــن جـــمـــيـــع الـــجـ ــنـ ــديـ ــمـ الـ
وطــــــــالــــــــب الـــــــــقـــــــــوات الـــمـــســـلـــحـــة 
األوكــرانــيــة بــأن تتراجع على أي 

حال.

ضربة أميركية

وفــــي تــصــعــيــد مــقــلــق، كشفت 
مجلة الفكر العسكري الروسية 
الــدفــاعــيــة عــن عــمــل روســيــا على 
تطوير نوع جديد من العمليات 
العسكرية بــاســتــخــدام األسلحة 
ــنـــوويـــة لــلــتــصــدي ألي عــــدوان  الـ
أميركي محتمل أن يكون ضربة 

نووية واسعة وسريعة.
ووفـــــق الــمــجــلــة، الـــتـــي تــصــدر 
عــن وزارة الــدفــاع الــروســيــة، فإن 
الواليات المتحدة تفقد مكانتها 
وهيمنتها فــي الــعــالــم، ونتيجة 

لــذلــك أصــبــح مــســارهــا العسكري 
ــا أكــثــر  ــيــ الـــســـيـــاســـي تـــجـــاه روســ

عدوانية.
وقال مؤلفو المقال إن الواليات 
ــا هــي  ــيــ الـــمـــتـــحـــدة تـــــرى أن روســ
الـــســـبـــب الـــرئـــيـــس فــــي تــراجــعــهــا 
وفــقــدان سيطرتها عــلــى الــعــالــم، 
وأوضحوا أن »هزيمة« روسيا يتم 
التخطيط لها فــي شكل »عملية 
استراتيجية متعددة المجاالت«.

ووفــــق الــمــقــال، فـــإن الـــواليـــات 
المتحدة ترى أن الهدف النهائي 
لــهــذه العملية يتمثل فــي تدمير 
ــة الـــــرادعـــــة  ــ ــــوويـ ــنـ ــ اإلمـــــكـــــانـــــات الـ
لــروســيــا، والــتــي يمكن تحقيقها 
ــاع  ــ ــة دفــ ــمــ ــظــ ــر أنــ ــن خـــــــالل نــــشــ ــ مــ
صـــــاروخـــــي حــــــول حـــــدودهـــــا أو 
ضــربــة نــوويــة واســعــة وسريعة، 
يمكن أن تدمر 65-70 بالمئة من 
الـــقـــوات الــنــوويــة االستراتيجية 

الروسية.
وقـــــال كــاتــبــو الـــمـــقـــال »إن من 
بين الــوســائــل واألداة الرئيسية 
للتصدي لمحاوالت تنفيذ خطط 
)الــبــنــتــاغــون( الــعــدوانــيــة لتدمير 
االتحاد الروسي، يدرس الخبراء 
الروس بنشاط تطوير شكل واعد 
مــــن االســــتــــخــــدام االســتــراتــيــجــي 

للقوات المسلحة الروسية«.
ويشير المقال إلى أنه من أجل 
تحقيق ذلـــك يــفــتــرض اســتــخــدام 
األسلحة االستراتيجية الهجومية 
ــة وغـــيـــر  ــ ــــوويـ ــنـ ــ والــــدفــــاعــــيــــة، والـ
النووية الحديثة، مع االستفادة 

من أحدث التقنيات العسكرية.

تصادم مباشر

ر نــائــب وزيــر 
ّ
فــي األثـــنـــاء، حـــذ

الخارجية سيرغي ريابكوف من 
تــوّرط الواليات المتحدة وحلف 
الناتو في حرب أوكرانيا قد يؤدي 
إلــــى تـــصـــادم مــبــاشــر مـــع الــقــوى 

النووية له تداعيات كارثية.
وبرر ريابكوف تعليق بوتين 
ــــي مــــعــــاهــــدة »نـــيـــو  الــــمــــشــــاركــــة فـ
ــلـــحـــة  ــلـــحـــد مـــــن األسـ ــارت« لـ ســــــتــــ
النووية بأن واشنطن تستخدمها 
لمساعدة أوكــرانــيــا فــي مهاجمة 
المواقع االستراتيجية الروسية.

وفـــــي حـــديـــثـــه لـــمـــؤتـــمـــر األمــــم 
ــزع الـــســـالح في  الــمــتــحــدة حـــول نـ
جنيف، قال ريابكوف، الــذي لقب 
 مــــن بــعــض 

ً
حــــضــــوره احـــتـــجـــاجـــا

الممثلين الدائمين، إن الواليات 
الــمــتــحــدة وحــلــفــاءهــا الــغــربــيــيــن 
ــة روســـيـــا مــهــزومــة  ــ يـــريـــدون رؤيـ
ــا،  ــيــ ــرانــ « فــــي أوكــ

ً
»اســـتـــراتـــيـــجـــيـــا

 أن الــمــطــالــب األمــيــركــيــة 
ً
مــعــتــبــرا

بــضــمــان وصــــول المفتشين إلــى 
المنشآت النووية الروسية ذروة 
للسخرية في ظل الظروف الحالية.

 
ّ
فــــــــــي غـــــــــضـــــــــون ذلـــــــــــــــــك، حـــــــث
ــتــــشــــار األلـــــمـــــانـــــي أوالف  الــــمــــســ
شولتس، أمس، الصين على عدم 
إرسال أسلحة لروسيا، وطالبها 
بـــالـــضـــغـــط لـــســـحـــب قـــواتـــهـــا مــن 

أوكرانيا.

في عملية غير مسبوقة، 
تمكنت مجموعة مسلحة 

من اجتياح الحدود الروسية 
واحتجاز رهائن، في وقت 

تحّدث الجيش الروسي عن 
تطوير استراتيجياته النووية 

 للتصدي لهجوم 
ً
استعدادا

أميركي محتمل.

مقاتالن من »فيلق المتطوعين الروس«دبابة أوكرانية في دونيتسك )رويترز(

لبنان في عين التوترات اإلقليمية... 
تسوية سريعة أو انفجار كبير

● بيروت - منير الربيع
وصل لبنان إلى مرحلة الفصل، حيث تتسارع الحركة 
 عــن صيغة تسوية 

ً
الدبلوماسية فــي الــكــوالــيــس بحثا

جـــديـــدة. وتــصــّر الــقــوى الــدولــيــة المهتمة بــلــبــنــان على 
ضـــرورة انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة 
مــن خـــارج الــســيــاق الــمــعــروف والــمــعــهــود، والــبــحــث عن 

شخصيات جديدة.
وتستند مــصــادر دبلوماسية فــي رؤيــتــهــا هــذه إلى 
مسألة عــدم التمديد للمدير الــعــام لــألمــن الــعــام الــلــواء 
عــبــاس إبــراهــيــم، وتعتبر أن ذلــك سينطبق على حاكم 
مصرف لبنان رياض سالمة، وغيرهما، وهذا ما سينطبق 
 على كل الشخصيات التي ال يفترض إعادتها 

ً
سياسيا

إلى مواقعها، والذهاب إلى انتخاب رئيس للجمهورية 
واختيار رئيس للحكومة من غير المنخرطين بالصفقات 

والتسويات السياسية السابقة.
تــحــت هـــذا الـــعـــنـــوان، فـــإن لــبــنــان أمــــام مــســاريــن؛ إمــا 
 
ً
الوصول إلى صيغة تسوية خالل أسابيع قليلة وتحديدا

قبل انتهاء والية سالمة في يوليو المقبل، أو أن االنهيار 
سيتمدد ويتوسع، وستكون البالد مشرفة على انفجار 
اجتماعي بعد االنفجارات المالية، فيما يبقى التخوف من 
احتمال حصول توترات أمنية أو عسكرية في ظل تنامي 
النزعة الطائفية والمذهبية، التي تقود إلى تعطيل كل 
المرافق العامة وال تزال تعيق انتخاب رئيس للجمهورية. 
، هــنــاك رؤيـــة واضــحــة للبنان تتعلق بــإعــادة 

ً
دولــيــا

تــكــويــن السلطة بــآلــيــات جــديــدة وشــخــصــيــات جــديــدة 
، إضافة إلى وضع برنامج عمل واضح للخروج من 

ً
أيضا

 ال تزال التجاذبات السياسية على حالها، 
ً
األزمة. لبنانيا

فحزب الله وحركة أمل يتمسكان بمرشحهما سليمان 
فرنجية ويــرفــضــان التخلي عنه. فيما تشير مصادر 
دبلوماسية إلــى أن السعودية ودولـــة قطر ال تــؤيــدان 
انــتــخــاب فــرنــجــيــة، كــمــا تنفي الــمــصــادر كــل مــحــاوالت 
انــعــكــاس مـــا ُيــســمــى بــاالنــفــتــاح الــعــربــي عــلــى دمــشــق 
 وضع القيادة السورية ال يسمح 

ّ
لمصلحة فرنجية، ألن

لها بفرض الشروط، بل بدفع األثمان وتقديم التنازالت.
ــذا األســــــاس، تــســتــمــر الـــمـــحـــاوالت الــدولــيــة  وعـــلـــى هــ
الجتراح تسوية داخلية في لبنان، من دون إغفال جملة 
ــّد لــهــا أن تــنــعــكــس عــلــى الــســاحــة  عـــوامـــل أســاســيــة ال بــ
 في ظل 

ً
ر واضح، خصوصا

ّ
اللبنانية، وسيكون لها تأث

ارتفاع منسوب التهديدات اإلسرائيلية إليران والمواقف 
األميركية التي تشير إلــى أن طهران اقتربت من إنتاج 
قنبلة نــوويــة. وهــذا ال يمكن فصله عــن الــتــوتــرات التي 
تعيشها الحكومة اإلسرائيلية في الداخل؛ سواء بسبب 
الصراعات اإلسرائيلية - اإلسرائيلية، أو بفعل العمليات 
التي يقوم بها فلسطينيون بالداخل. هذه التطورات يمكن 
أن تدفع إســرائــيــل للذهاب إلــى خــيــارات غير محسوبة 
تــــؤدي إلــــى اشــتــعــال الـــوضـــع فـــي الــمــنــطــقــة. ولــعــل ذلــك 
يكون الطريقة الوحيدة لاللتفاف على األزمات الداخلية 
من خــالل الــذهــاب إلــى حــرب أو معركة تستدعي وحدة 

إسرائيلية داخلية لتالفي األزمات واالنقسامات.
في المعطيات الدبلوماسية، فإن التواصل بين الدول 
العربية والدول الغربية يتركز على ضرورة البحث عن 
أي مسعى لسحب فتيل التصعيد اإلسرائيلي تجاه إيران 
أو حــزب الله، في ظل التقارير التي تفيد عن استعداد 
إسرائيلي لتكثيف العمليات األمنية والعسكرية ضد 
مواقع إيرانية داخل إيران أو داخل سورية، مما قد يؤدي 
إلــى تصعيد الــوضــع العسكري فــي المنطقة. وتضيف 
المصادر الدبلوماسية لـ »الجريدة« أن الجميع في لبنان 
ينتظر تطورات الوضع اإلقليمي، وهناك اتصاالت مكثفة 
بعيدة عن األضواء تجرى بين السعوديين واإليرانيين 
والــفــرنــســيــيــن والــقــطــريــيــن والــمــصــريــيــن واألمــيــركــيــيــن، 
ب أي تصعيد في المنطقة. الملف 

ّ
وسط محاوالت لتجن

اللبناني حاضر في هــذه االتــصــاالت، إضافة إلــى ملف 
منع حــصــول أي تصعيد بالمنطقة، وتــقــول المصادر 
الدبلوماسية إن القوى الدولية تأمل في الوصول إلى 
صيغة اتفاق بحدود الشهر المقبل لفتح مسار البحث عن 
حلول تفصيلية، وفي حال لم يحصل ذلك، فإن مؤشرات 

االنفجار ستكون كبيرة.

دول خليجية تعارض وصول فرنجية إلى الرئاسة

44 رواد فضاء بينهم إماراتي  رواد فضاء بينهم إماراتي 
ينطلقون إلى »المحطة الدولية«ينطلقون إلى »المحطة الدولية«

أطــــلــــق أمـــــــس صــــــــــاروخ »فــــالــــكــــون 
9« لــــشــــركــــة ســــبــــايــــس إكـــــــس يــــقــــل 4 
رّواد فــضــاء، هــم أمــيــركــيــان وروســـي 
وإمــــــــاراتــــــــي، نـــحـــو مـــحـــطـــة الـــفـــضـــاء 
الدولية، بعد إلغاء العملية في اللحظة 

األخيرة االثنين الماضي.
وأطلق الصاروخ من مركز كينيدي 
ــة الــفــضــاء  ــالـ ــابـــع لـــوكـ ــتـ الـــفـــضـــائـــي الـ
األميركية )ناسا( في فلوريدا. وكتبت 
الــوكــالــة عــلــى »تــويــتــر«: »أطــلــق طاقم 
#كرو6 في 2 مارس عند الساعة 00:34 
)بتوقيت الساحل الشرقي للواليات 
المتحدة، 05.34 ت غ(... إلى المدار في 

كبسولة دراغن«.
ــن الـــمـــقـــرر أن تــلــتــحــم كــبــســولــة  ومــ
ــتـــي تــنــقــل الـــــــــرّواد األربـــعـــة  دراغـــــــن الـ
بالمحطة اليوم، بعد رحلة تستغرق 

أكثر من 24 ساعة.
ــرواد  ــ ــ ومـــــن الـــمـــقـــرر أن يـــمـــضـــي الـ

األربــــعــــة، وهــــم األمـــيـــركـــيـــان ستيفن 
بون ووارن هوبرغ والروسي أندري 
فــــيــــديــــايــــيــــف واإلمـــــــــاراتـــــــــي ســـلـــطـــان 
النيادي، 6 أشهر في محطة الفضاء 

الدولية.
( رابع 

ً
وسيصبح النيادي )41 عاما

رائــد فضاء متحدر مــن دولــة عربية، 
وثـــانـــي إمــــاراتــــي يـــشـــارك فـــي مهمة 
فضائية، بعد هزاع المنصوري الذي 
ــام فــــي مــحــطــة الــفــضــاء  ــ أمـــضـــى 8 أيــ

الدولية في سبتمبر 2019.
وستجري مهمة تسلم وتسليم بين 
طــاقــم »كــــرو 6« وأعـــضـــاء طــاقــم »كــرو 
5« الذين وصلوا إلى محطة الفضاء 
فـــي أكــتــوبــر 2022. وســيــعــود هـــؤالء 
إلــى األرض فــي مركبة خاصة بهم لـ 
، بعد أيــام من 

ً
»سبايس إكــس« أيــضــا

التسليم.
وعّبر رئيس اإلمارات الشيخ محمد 

بن زايد عن فخره بالنيادي وشباب 
ــارات »الــذيــن يعملون لــرفــع رايــة  ــ اإلمـ
الوطن وتعزيز إسهاماته في خدمة 

البشرية«.
بدوره ، قال نائب رئيس اإلمارات، 
رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء حــاكــم دبـــي، 
الشيخ محمد بن راشد، عبر »تويتر«: 
»انطلق ابن اإلمارات سلطان النيادي 
إلى الفضاء اليوم )أمس(، ليكون أول 
رائـــد فــضــاء عــربــي فــي مهمة طويلة 
ــر لــمــحــطــة  ــهــ األمــــــــد تـــســـتـــغـــرق 6 أشــ

الفضاء الدولية«.
وأضاف: »أبناء اإلمارات فخر وعز... 
ــارات يرفعون رؤوســنــا في  أبــنــاء اإلمـ
العالم، ويرسمون لشباب العرب طريق 

كله أمل وعلم«.

https://www.aljarida.com/article/16260
https://www.aljarida.com/article/16248
https://www.aljarida.com/article/16354
https://www.aljarida.com/article/16353
https://www.aljarida.com/article/16352
https://www.aljarida.com/article/16246
https://www.aljarida.com/article/16350
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 عقلة: األبيض سيشارك 
في كأس الملك سلمان

قرعة الدورين األول والثاني تقام بالرياض االثنين
أعلن اتــحــاد كــرة الــقــدم ترشيح نــادي الكويت ليكون 
 للكرة الكويتية فــي كــأس الملك سلمان لألندية 

ً
ممثال

العربية لكرة القدم في نسختها الجديدة.
 للكويت، على أن 

ً
 واحدا

ً
وحدد االتحاد العربي مقعدا

يكون المقعد من نصيب بطل الدوري، أو من ينوب عنه 
حال االعتذار.

وأكد نائب رئيس جهاز الكرة عادل عقلة مشاركة نادي 
 
ً
 إلى أن الوقت ال يزال مبكرا

ً
الكويت في البطولة، مشيرا

 
ً
للحديث عن تجهيزات األبيض للبطولة التي تحمل اسما

 على قلوب الجميع.
ً
عزيزا

وشدد على أهمية التركيز في المنافسات المحلية في 
الوقت الحالي، وسط منافسات قوية في بطولة الدوري 

الممتاز، إلى جانب كأس سمو األمير.
 وانطلقت أمس منافسات الــدور التمهيدي للبطولة 

في جدة على استاد الملك عبدالله، 
بــمــشــاركــة 4 أنـــديـــة، »فــولــكــان«، 

من جزر القمر، و»أرتا سولر« 
الـــجـــيـــبـــوتـــي، و»فــــحــــمــــان«، 
ــد«،  ــ ــيــ ــ ــــورســ ــنــــي، و»هــ ــمــ ــيــ الــ
الصومالي، على أن تستمر 
المنافسات حتى الخامس 

من الشهر الجاري.
ــن الـــمـــقـــرر أن تــجــرى  ــ ومــ

قرعة الــدوريــن األول والثاني 
من البطولة، االثنين المقبل في 

الرياض، خالل حفل يقيمه االتحاد 
العربي، على أن يتم اإلعالن من االتحاد 

العربي عن الفرق المشاركة في المرحلة الثانية من الدور 
التمهيدي، عقب انتهاء مباريات المرحلة األولى.

وحسب رزنامة االتحاد العربي، تشهد البطولة مشاركة 
، في جميع المراحل، لتقام التصفية النهائية، 

ً
37 فريقا

ــرق، تــمــثــل الــســعــوديــة،  ، مــنــهــم 6 فــ
ً
بــمــشــاركــة 16 فــريــقــا

وتونس، ومصر، والجزائر، والمغرب، وقطر، باإلضافة 
إلى 4 فرق تشارك بدعوات مباشرة من االتحاد العربي، 

و6 تتأهل من األدوار التمهيدية.
وخصص االتحاد العربي جوائز مالية تصل إلى 10 
ماليين دوالر، بعد أن كانت جائزة البطل في النسخة 

األخيرة 6 ماليين دوالر.
جــديــر بــالــذكــر أن الـــرجـــاء الــمــغــربــي، يــدخــل البطولة 
 للقب، في النسخة األخيرة والتي حملت 

ً
بصفته حامال

اســم محمد الــســادس لألندية األبــطــال، بعد فـــوزه على 
االتحاد السعودي بركالت الترجيح 12 أغسطس 2021، 
 
ً
فــي مـــبـــاراة أقــيــمــت مــن دون حــضــور جــمــاهــيــري، نــظــرا

لجائحة كورونا.

حسم »هاتريك« محترف الفريق 
األول لكرة القدم بنادي الفحيحيل 
الــبــرازيــلــي فيتور سيلفا، ديربي 
المنطقة العاشرة لمصلحة فريقه 
أمـــــــام الــــســــاحــــل، فــــي دوري زيـــن 
الممتاز لكرة القدم، بنتيجة 2 - 3 
في مباراة مثيرة جمعت الفريقين 
مساء امس على استاد علي صباح 
السالم بنادي النصر، في افتتاح 

الجولة 17.
وســـــــــجـــــــــل فـــــــيـــــــتـــــــور أهــــــــــــــداف 
الفحيحيل الــثــالثــة فـــي الــدقــائــق 
»40، 54، 81«، فــــي حـــيـــن سجل 
للساحل جيوفاني »64«، وحمد 

الحبسي »71«.
وبــهــذا الــفــوز رفـــع الفحيحيل 
رصيده إلى 23 نقطة، في المركز 
الــــــــرابــــــــع، بــــــفــــــارق األهـــــــــــــداف عــن 
القادسية، في حين تجمد رصيد 
الساحل عند 13 نقطة، في المركز 

األخير.
وفي سياق متصل، تتواصل 
اليوم الجمعة منافسات الجولة 
الــــســــابــــعــــة عــــشــــرة لـــلـــبـــطـــولـــة، 
بإقامة مباراتين يلتقي فيهما 
التضامن مع القادسية الساعة 
الــخــامــســة مـــســـاًء عــلــى اســتــاد 
الـــصـــداقـــة والــــســــالم، والــعــربــي 
مع كاظمة الساعة 7:30 مساء 

ــبـــاح الـــســـالـــم.  ــتــــاد صـ عـــلـــى اســ
 السبت منافسات 

ً
وتختتم غدا

هذه الجولة بمباراتي السالمية مع 
الجهراء الساعة الخامسة مساًء 
عــلــى اســـتـــاد ثـــامـــر والـــكـــويـــت مع 
النصر الساعة 7:30 على استاد 

الكويت.
وثمة قاسم مشترك بين بعض 
األنـــديـــة يــتــمــثــل فـــي الـــدخـــول في 
ضــغــوط حــســابــات الــمــشــاركــة في 
ــــى والــثــانــيــة،  المجموعتين األولـ
بــعــد أن ضــمــن الــكــويــت والــعــربــي 
وكاظمة المشاركة في األولى، فيما 

سيشارك الساحل في الثانية.

التمسك باألمل

واســتــعــاد التضامن آمــالــه في 
المشاركة بالمجموعة األولى قبل 
مواجهة القادسية، حينما قررت 
إدارة الــمــســابــقــات قــلــب نتيجة 
مباراته مع الجهراء التي أقيمت 
في الجولة 12 إلى الفوز 3 - صفر 
بعد انتهاء اللقاء بالتعادل 1 - 1 
بسبب مــشــاركــة الــالعــب مــشــاري 
البارود رغم ايقافه، ومنح القرار 
الــفــريــق نقطتين رفــعــت رصــيــده 
إلــى 16 نقطة ومــــازال فــي المركز 

التاسع.
ومــــــــــن أجــــــــــل مـــــشـــــاركـــــتـــــه فـــي 
الــمــجــمــوعــة األولــــى البـــد مــن فــوز 
ــوم وفـــــي الــجــولــة  ــيــ الـــتـــضـــامـــن الــ
ــارة الـــجـــهـــراء  ــســ ــع خــ الـــمـــقـــبـــلـــة، مــ
والنصر والسالمية والفحيحيل 
في المباراتين، علما بأن الخسارة 
أو حــتــى الــتــعــادل ستنهي آمــالــه 
وبالتالي المشاركة في مجموعة 
»الــهــبــوط«. ويفتقد الفريق اليوم 
لجهود العبيه النيجيري موسيس 
أوركوما وعبدالله ماوي لإلصابة.
كما استفاد القادسية من قرار 

الــمــســابــقــات بــشــكــل مــبــاشــر بعد 
انـــفـــراده بــالــمــركــز الــرابــع برصيد 
23 نــقــطــة، علما بــأنــه كـــان يحتل 
المركز الخامس قبل خصم نقطة 
من رصيد الجهراء، والفريق في 
حــاجــة إلـــى الــفــوز الــيــوم لضمان 
المشاركة في المجموعة األولــى، 

ويدخل اللقاء متكمل الصفوف.

بال حسابات

أما مباراة العربي الوصيف وله 
28 نقطة وكاظمة الثالث برصيد 
25 نــقــطــة، فــبــال حـــســـابـــات، بعد 
أن ضمن الفريقان المشاركة في 

المجموعة األولى.
 لـــــكـــــن يــــبــــقــــى الـــــــفـــــــوز هـــــدف 
الــفــريــقــيــن، مـــن أجـــل حــصــد أكبر 
ــل دوري  ــبــ ــــاط قــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــن الـ ــ عــــــــدد مــ
المجموعتين، من أجــل استمرار 
مطاردة العربي على القمة، وفيما 
تبدو صفوف كاظمة مكتملة في 
حــال عــدم توقيع عقوبة اإليقاف 

ــدي، يــفــتــقــد  ــالــ ــخــ عـــلـــى شــبــيــب الــ
العربي اليوم لجهود العبه بدر 
طارق لإلصابة، بينما يبقى قرار 
مــشــاركــة ســيــف الــحــشــان وعــلــي 
خلف وعبدالرحمن الشرهان في 
يد المدرب السلوفيني روسمير 

سفيكو بعد تعافيهم.

العديد من الحسابات

وعــلــى النقيض تــمــامــا، يدخل 
السالمية الــســابــع ولــه 19 نقطة، 
والــجــهــراء الــخــامــس بــرصــيــد 22 
ــيـــوم، بــحــســابــات  ــاراة الـ ــبـ نــقــطــة مـ

عديدة.
ففوز السماوي يجعله يقترب 
بـــقـــوة مـــن حــســم أحــــد الــمــقــاعــد 
الست للمجموعة األولى، السيما 
بعد استعادة توازنه في الجولة 
الماضية بالفوز على النصر 3 
- 0 تحت قيادة مدربه د. محمد 
ــتـــعـــادل أو  الـــمـــشـــعـــان، بــيــنــمــا الـ
الخسارة سيصعبان من موقفه، 

ال سيما فــي ظــل فــوز منافسيه 
على المقعد.

ــام  ــ ــل أمـ ــديــ ــقــــابــــل، ال بــ ــي الــــمــ ــ فـ
الجهراء عن الفوز إلعالن مشاركته 
رسميا في المجموعة األولى، فيما 
سيدخل فــي »حسبة ُمــعــقــدة« في 

حال الخسارة.

طرف واحد

أما مباراة الكويت المتصدر وله 
31 نقطة، والنصر الثامن برصيد 
18 نقطة، فالحسابات فيها لطرف 
واحد، هو العنابي الذي ال بديل له 
عن الفوز للتمسك بآمال المشاركة 
فــــي الــمــجــمــوعــة األولـــــــــى، بــيــنــمــا 
خــســارتــه أو حــتــى تــعــادلــه تعني 

مشاركته رسميا في الثانية.
ورغـــــم أن الـــكـــويـــت أول الــفــرق 
 للمشاركة في المجموعة 

ً
ضمانا

األولى، فإن النقاط الثالث ال بديل 
عنها، من أجل االبقاء على الفارق 

مع العربي وكاظمة.

حازم ماهر وأحمد حامد

 الفحيحيل يعبر الساحل 
في دوري »زين«

حسابات »المجموعتين« تفرض نفسها على مواجهات اليوم والسبتحسابات »المجموعتين« تفرض نفسها على مواجهات اليوم والسبت

مباراتا اليوم

الملعبالتوقيت المباراة

الصداقة والسالم5:00      التضامن  x القادسية 

صباح السالم7:30العربي x كاظمة

مباراتا السبت

ثامر5:00السالمية x  الجهراء

الكويت7:30الكويت x  النصر

الجولة الثانية لبطولة الكويت 
تنطلق اليوم بسباق »دراق ريس«

تــنــطــلــق فـــي مــديــنــة صـــبـــاح األحـــمـــد الــبــحــريــة 
بمنطقة الخيران، اليوم، منافسات الجولة الثانية 
من بطولة الكويت للدراجات المائية )دراق ريس 
2023(، التي تنظمها لجنة الدراجات المائية في 

النادي البحري الرياضي الكويتي.
وأشــار عضو اللجنة التنظيمية، عبدالرحمن 
العمر، إلى أن 45 متسابقا سيشاركون في سباقات 
البطولة التي تشمل 3 فئات هي األوبــن وسوبر 
ستوك وستوك، وخصص لها جوائز مالية قيمة 
مقّدمة من الهيئة العامة للرياضة، وإن الدعوة 
مفتوحة لمحبي الــريــاضــات الــبــحــريــة لمتابعة 

وحضور السباق، مشيدا في الوقت نفسه بالدعم 
الكبير الذي قّدمته الهيئة العامة للرياضة وشركة 
آللـــئ الــكــويــت الــعــقــاريــة المستضيفة للبطولة، 
وبالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة الداخلية وقوة 
اإلطــفــاء العام ووزارة اإلعـــالم - القناة الرياضية 

الثالثة.
وكانت الجولة األولى التي أقيمت في 10 فبراير 
الماضي، قد شارك فيها 43 متسابقا، واستطاع 
أبطال العالم محمد جاسم الباز تحقيق المركز 
األول في فئة األوبــن وفهد بيان الخلفان في فئة 
سوبر ستوك، وفيصل طه بوربيع في فئة الستوك.

عبدالرحمن العمر
جانب من سباق الجولة األولى

ً
المقصيد: دوري المرحلة المتوسطة قريبا

»العاصمة« بطل النسخة األولى لبطولة المدارس االبتدائية
أكــد رئــيــس االتــحــاد الكويتي الرياضي 
المدرسي والتعليم العالي فيصل المقصيد 
أن عـــودة دوري الــمــدارس لــكــرة الــقــدم بعد 
انقطاع طويل خطوة مهمة لتنمية المواهب 
الطالبية الواعدة في مدارس وزارة التربية 
بــالــمــجــال الـــريـــاضـــي بــجــانــب تحصيلهم 

العلمي.
ــي تـــصـــريـــح عــقــب  ــ ــد، فـ ــيـ ــقـــصـ ــمـ وقــــــــال الـ
حــضــوره ختام دوري المرحلة االبتدائية 
الـــــذي أقـــيـــم أمــــس عــلــى الـــمـــالعـــب الــفــرعــيــة 
الســتــاد جــابــر الــدولــي، إن النسخة األولــى 
لــلــدوري شهدت مشاركة كبيرة من جميع 

المناطق التعليمية التابعة للوزارة.
وذكر أن الفترة المقبلة ستشهد انطالق 
دوري الـــمـــرحـــلـــة الـــمـــتـــوســـطـــة، وبـــعـــدهـــا 
الــمــرحــلــة الــثــانــويــة، مــوضــحــا أن االتــحــاد 
يسعى بــالــتــعــاون مــع الــــوزارة إلــى تحديد 
أجندة خاصة خالل العام الدراسي إلقامة 
هذه المنافسات الرياضية لجميع مدارس 

الكويت.
مــن جــانــبــه، قـــال األمــيــن الــعــام لــالتــحــاد 
أحمد الحمدان إن اطالق هذا الدوري يأتي 
تــنــفــيــذا الســتــراتــيــجــيــة االتـــحـــاد الــمــدرســي 
الــهــادفــة إلــى صقل الــمــواهــب الطالبية في 

لعبة كرة القدم وباقي األلعاب.
وأوضــح الحمدان أن هــذا النشاط يأتي 
استكماال لبرامج االتحاد لتشجيع الطالب 

على ممارسة الرياضة سواء في المدارس 
أو الدارسين في التعليم العالي، حيث ينظم 
االتـــحـــاد حــالــيــا دورة االلـــعـــاب الــريــاضــيــة 
الثانية للتعليم العالي التي تشمل سبع 
مــســابــقــات ريــاضــيــة وتستمر حــتــى أبــريــل 

المقبل.
وذكر أن فريق منطقة العاصمة التعليمية 
توج بلقب الــدوري للنسخة األولــى، بينما 
جاء فريق منطقة مبارك الكبير التعليمية 
فــي الــمــركــز الــثــانــي، فــي حــيــن احــتــل فريق 

اإلدارة الــعــامــة لــلــتــعــلــيــم الـــخـــاص الــمــركــز 
الثالث. 

من جانب آخر، اختتم الموسم الرياضي 
لــمــراكــز الــتــدريــب لــكــرة الــيــد بــنــات، بإقامة 
المهرجان الختامي بصالة نادي الكويت، 
ــذي جـــاء ضمن  ــ بــمــشــاركــة 130 العـــبـــة، والـ

استراتيجية االتحاد المدرسي.
)كونا(

تتويج فريق منطقة العاصمة التعليمية باللقب

 الكويت يواجه الميناء 10 مارس 
في »طائرة غرب آسيا«

● محمد عبدالعزيز
أصـــــدر اتـــحـــاد غــــرب آســـيـــا لــلــكــرة 
ــــدول مـــبـــاريـــات الــنــســخــة  الـــطـــائـــرة جـ
ــة لــلــرجــال  ـــى مـــن بــطــولــة األنـــديـ األولــ
المقرر إقامتها في االردن خالل الفترة 
من 7 حتى 18 الجاري بمشاركة 10 

أندية.
وكانت قرعة البطولة أوقعت نادي 
الـــكـــويـــت ضــمــن الــمــجــمــوعــة االولــــى 
ــة الـــمـــيـــنـــاء الــيــمــنــي  ــديــ وبـــجـــانـــبـــه أنــ
والــشــرطــة الــقــطــري وعــمــان العماني 
ــدات األردنـــــــي بــيــنــمــا ضمت  ــ ــوحـ ــ والـ
الــمــجــمــوعــة الــثــانــيــة أنـــديـــة الـــريـــان 
القطري ودار كليب البحريني، وغاز 
الجنوب الــعــراقــي، وشــبــاب الحسين 

االردني والنبي إلياس الفلسطيني.
وتقام البطولة في الدور التمهيدي 
»المجموعات« بنظام الدوري من دور 
واحد ثم تتأهل الفرق االربعة االوائل 
في كل مجموعة للدور ربع النهائي 

الذي سيقام بنظام »خروج المغلوب« 
والفرق االربعة الفائزة تصعد لنصف 
النهائي، والفريقان الفائزان للمباراة 

النهائية.
ويستهل فــريــق الــكــويــت مــشــواره 
في البطولة 10 مارس بلقاء الميناء 
الــيــمــنــي ويــلــعــب يـــوم 11 مــــارس مع 
الشرطة القطري و12 منه مع عمان 
العماني، ويوم 13 مارس مع الوحدات 

األردني.

خسارة األبيض 

ــب آخــــــــر، خـــســـر فـــريـــق  ــانــ ومــــــن جــ
ــام فــريــق  الــكــويــت لــلــكــرة الــطــائــرة أمــ
بيوك شهير بلديسي التركي 2-1 في 
أولي مبارياته التجريبية بمعسكره 
 فــي تركيا 

ً
التدريبي المقامة حاليا

 للمشاركة في بطولة غرب 
ً
استعدادا

آسيا لألندية المقبلة.

 »الترايثلون« يشارك 
في بطولة العالم

يشارك منتخبنا الوطني للترايثلون، السبت 
ــد، فـــي بــطــولــة الــعــالــم لــلــعــبــة، الــتــي تــقــام  ــ واألحــ

منافساتها في العاصمة اإلماراتية أبوظبي.
ــــس، إلـــى  ــادر أمــ ــ ــان أزرق الـــتـــرايـــثـــلـــون، غــ ــ وكــ
اإلمــــارات بوفد يترأسه سفيان الخليل ويضم 
ــمــــدرب اإلســبــانــي  اإلداري ولـــيـــد الـــهـــاجـــري والــ
ريكاردو إلى جانب 10 العبين هم: علي دشتي 
وعبدالعزيز الدعيج وأسامة بورحمة ويوسف 
دشــتــي وعــبــدالــعــزيــز الــهــويــدي وعبدالمحسن 
الفوزان وهدى الصالح ولولوة الرفاعي ونورا 

البراك وفّي المال.
بــــدوره، أكـــد رئــيــس وفـــد الــتــرايــثــلــون سفيان 
الـــخـــلـــيـــل، أن الـــمـــشـــاركـــة فــــي مـــونـــديـــال الــعــالــم 
ــادي  ــنـ  أن الـ

ً
ــا ، خـــصـــوصـ

ً
بـــــاإلمـــــارات مـــهـــم جـــــــدا

 كبار 
ً
واالتحاد الكويتي للترايثلون يملك نجوما

والعبين أصحاب إنجازات، عازمين على مواصلة 
تحقيق هذه اإلنجازات باسم الكويت.

باختصار

واصل فريق نادي الفتاة 
للسيدات للكرة الطائرة 
تربعه على قمة الدورى 
العام للكرة الطائرة، اثر 
فوزه على نادي فتيات 
العيون 3 - صفر ضمن 
الجولة الرابعة »اإلياب« 
التي شهدت أيضًا فوز 

نادي سلوى الصباح 
على نادي الكويت بنفس 

النتيجة.
بذلك عزز الفتاة صدارته 

برصيد 11 نقطة يليه 
نادي سلوى 10 نقاط 

والكويت 3 نقاط وفتيات 
العيون بدون رصيد.

وفي منافسات الرجال تقام 
اليوم الجولة الثانية من 
»الدورة الثالثية« ملرحلة 

الصعود والهبوط للدوري 
املمتاز للكرة الطائرة، إذ 
يلتقي في السابعة مساء 

فريق الجهراء مع الساحل 
على صالة االتحاد بمجمع 

الشيخ سعد العبدالله.

»الفتاة« يحافظ على قمة 
طائرة الدوري

تعاقد نجم املنتخب 
الوطني السابق ونادي 
الصليبيخات لكرة اليد 

مهدي القالف مع النادي 
األهلي البحريني بنظام 

اإلعارة، لدعم صفوفه 
خالل مشاركته في البطولة 

الخليجية التاسعة 
والثالثني لألندية التي 

ستقام في البحرين خالل 
الفترة من 8 حتى 17 

الجاري.
 ومن املنتظر أن ينضم 

القالف، الذي يشغل مركز 
صانع األلعاب، األحد 

املقبل، إلى صفوف األهلي 
الذي نجح في استعارة 

محترف نادي كاظمة 
لكرة اليد »الساعد األيمن« 
التونسي أنور بن عبدالله، 

للمشاركة معه في نفس 
البطولة.

»يد« األهلي البحريني 
يستعير القالف وبن عبدالله

التلفزيون يكافئ جاسم الذياب باإليقاف!
فــي ســابــقــة غــريــبــة وخطيرة 
ــــق أفـــــــــق وعـــــــدم  ــيـ ــ ــم عـــــــن ضـ ــ ــنـ ــ تـ
ــات  ــ ــبــ ــ ــة بــــــأهــــــداف وواجــ ــرفــ ــعــ مــ
ــدرة  ــقــ الــتــعــلــيــق الــــريــــاضــــي والــ
على استيعاب حرية التعبير، 
أخطر مسؤولو تلفزيون دولة 
الـــكـــويـــت مــعــلــق كـــــرة الـــيـــد فــي 
الـــقـــنـــاة الـــريـــاضـــيـــة الــمــخــضــرم 
جاسم الذياب بقرار إيقافه على 
خــلــفــيــة بــعــض الـــعـــبـــارات الــتــي 
استخدمها، خالل تعليقه على 
أحـــداث الشغب المؤسفة التى 
شهدتها مباراة فريقي الكويت 
وكــاظــمــة فــي الــــدوري الممتاز، 
والتي وصلت إلى تبادل الضرب 

بين الالعبين.
ــاب قـــــــال خــــالل  ــ ــ ــذيـ ــ ــ وكـــــــــان الـ
تــعــلــيــقــه، إن االحـــــــــداث فــرصــة 
تاريخية للقائمين على االتحاد 
الكويتي لكرة اليد »المستقيل« 
لــــردع كــل المتسببين فــي مثل 
هذه األحداث التي ال تمت بصلة 
لـــألخـــالق والـــــــروح الــريــاضــيــة، 

ــــورة مــالعــبــنــا   عــلــى صـ
ً
حـــفـــاظـــا

وريـــاضـــتـــنـــا الــكــويــتــيــة بــشــكــل 
عام... ليفاجأ الذياب بعد انتهاء 

المباراة بالقرار. 
وحسب مصادر لـ »الجريدة«، 
ــــذه  ــــخـ فـــــــــإن قـــــــــــرار اإليــــــــقــــــــاف اتـ
ــــل أحــــد  ــــدخـ ــعــــد تـ الــــقــــائــــمــــون بــ

مسؤولي اتحاد اليد! 
ــاب بـــتـــاريـــخ  ــ ــذيــ ــ ــتـــع الــ ــمـ ــتـ ويـ
حــافــل ونــاصــع فــهــو أحـــد رواد 
لــعــبــة كـــرة الــيــد الــكــويــتــيــة على 
المستويين المحلي والــدولــي، 
كالعب مميز في النادي العربي 
ثـــم اداري مــحــنــك لـــه بــصــمــاتــه 
 
ً
 مــــديــــرا

ً
عــــلــــى مــــــــدار 29 عـــــامـــــا

للمنتخبات الوطنية، كما شغل 
منصب عضو اللجنة االولمبية 

الكويتية لمدة 5 دورات.
 وعـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـــدولـــي 
يــشــغــل الـــذيـــاب مــنــصــب عضو 
لجنة التدريب باالتحاد الدولي 
 يــشــغــل 

ً
ــا ــ ــيـ ــ ــالـ ــ لــــكــــرة الـــــيـــــد، وحـ

منصب المدير الفني لالتحاد 

االســيــوي للعبة، ويــبــدو ان كل 
هــــذه الــمــنــاصــب والـــخـــبـــرات لم 
يــتــم االلـــتـــفـــات لـــهـــا، لــتــشــفــع له 
من قــرار جائر جــاء كمكافأة له 
لغيرته على القواعد واألهداف 
الرياضية وكــرة اليد الكويتية 

بشكل خاص.

جاسم الذياب

ــرة مــشــتــركــة بـــالـــرأس بين  كــ
مـــحـــتـــرف الــفــحــيــحــيــل لــويــز 

فرناندو ودفاع الساحل
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اســتــفــاد أرســـنـــال مـــن مــبــاراتــه 
الــمــؤجــلــة مـــن الــمــرحــلــة الــســابــعــة 
ــــزي فــــــي كــــرة  ــيـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ لـــــــلـــــــدوري اإلنـ
الـــقـــدم عــلــى أفــضــل وجــــه، وابــتــعــد 
فـــي الـــصـــدارة بـــفـــارق 5 نــقــاط عن 
مانشستر ســيــتــي، حــامــل اللقب، 
بفوزه الكبير على ضيفه إيفرتون 

4-صفر، األربعاء.
ورفـــع أرســنــال رصــيــده إلــى 60 
نقطة في 25 مباراة، بفارق 5 نقاط 
عن مانشستر سيتي، و11 نقطة عن 
مانشستر يونايتد، الثالث، الذي 

يملك بدوره مباراة مؤجلة.
وبـــعـــدمـــا بــــدأ مــــشــــواره كخلف 
 على 

ً
لفرانك المبارد، بفوزين تواليا

ــر(، ُمــنــي شــون  ــفـ وســـت هـــام )2-صـ
دايش بهزيمة ثالثة في آخر أربع 
مباريات كمدرب إليفرتون، الذي 
تجمد رصــيــده عند 21 نقطة في 
المركز الثامن عشر، بعد الهزيمة 

الرابعة عشرة للموسم.
 ،

ً
وبــدأ أرســنــال اللقاء ضاغطا

لكنه تــرك خلفه المساحات، مما 
سمح إليفرتون لتشكيل خطورة 
من الهجمات المرتدة، التي كادت 
 مــن تــســديــدة بعيدة 

ً
تثمر هــدفــا

لــلــفــرنــســي نـــيـــل مــــوبــــاي صــدهــا 
آرون رامسدايل بصعوبة )7(. ثم 

خرج الفريقان من الوتيرة الالزمة، 
 حــتــى عـــن تــنــاقــل الــكــرة 

ً
ــزا وعــــجــ

بــشــكــل صــحــيــح، لتغيب الــفــرص 
عــن المرميين حــتــى الــدقــيــقــة 40 
حين نجح أرسنال، ومن فرصته 
الــحــقــيــقــيــة األولــــــــى، فــــي افــتــتــاح 
التسجيل بهدف جميل لبوكايو 
ساكا، الذي وصلته الكرة بتمريرة 
بينية مــن األوكـــرانـــي أولكسندر 
زينتشينكو، فأطلقها قــويــة من 
زاويـــة ضيقة فــي سقف الشباك، 
 هدفه العاشر في الدوري 

ً
مسجال

هذا الموسم.
وأنــهــى أرســنــال الــشــوط األول 
 بــهــدفــيــن بــعــد خــطــأ من 

ً
مــتــقــدمــا

السنغالي إدريسا غانا غي، الذي 
سمح لساكا بخطف الكرة، التي 
وصلت إلى البرازيلي غابرييلي 
مــارتــيــنــيــلــي، فــانــفــرد بــالــحــارس 
جوردان بيكفورد وأدعها الشباك 

.)1+45(
ورفع الحكم راية التسلل، لكن 
الحكم احتسب للبرازيلي هدفه 
العاشر للموسم بعد تدخل من 

»في أيه آر«.
وفــــي بـــدايـــة الـــشـــوط الــثــانــي، 
 مــن الــعــودة 

ً
كـــان إيــفــرتــون قــريــبــا

إلــى الــلــقــاء، لــوال تألق رامسدايل 

فــي صــد تــســديــدة قــويــة لــدوايــت 
ماكنيل من مشارف منطقة الجزاء 
 
ً
)62(، ثــم جــاء رد أرســنــال قاسيا
بهدف ثالث )71( عبر النرويجي 
مــارتــن أوديـــغـــارد، بــتــســديــدة من 
مسافة قريبة تحولت من المدافع 
ــبـــاك، بــعــد عــرضــيــة من  إلــــى الـــشـ

البلجيكي لياندرو تروسار.
ــه مــارتــيــنــيــلــي الــضــربــة  ــ ــ ـ ووجَّ
القاضية للضيوف بهدفه الثاني 
فـــي الــلــقــاء، والـــحـــادي عــشــر هــذا 
الموسم، بعد تمريرة متقنة من 
ــل إدي  ــديـ ــبـ زيــنــتــشــيــنــكــو إلـــــى الـ
نــكــيــتــيــاه، فــعــكــســهــا األخـــيـــر إلــى 

الــبــرازيــلــي، الـــذي أودعــهــا شباك 
 هــدفــه 

ً
بـــيـــكـــفـــورد )80(، مـــســـجـــال

التاسع للموسم.
وحصل إيــفــرتــون على فرصة 
ــلــــيــــص الــــــفــــــارق  مــــــــزدوجــــــــة لــــتــــقــ
ــــت بــــــدل الــــضــــائــــع عــبــر  ــــوقـ ــــي الـ فـ
ــــوم ديــفــيــس،  ــراي وتـ ــ ــاراي غـ ــمــ ديــ
لكن رامسدايل تألق وأنقذ فريقه 

.)2+90(

 ليفربول يهزم ولفرهامبتون 
وعـــلـــى مــلــعــب أنــفــيــلــد، تنفس 
ليفربول الصعداء بعض الشيء، 
واســتــيــقــظ مــــن صـــدمـــة الــســقــوط 

المذل على أرضه أمام ريال مدريد 
من نهائي 

ُ
اإلسباني 2-5 في ذهاب ث

مسابقة دوري أبطال أوروبا، بفوز 
فريق الــمــدرب يــورغــن كلوب على 
ضيفه ولفرهامبتون 2-صفر في 
مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة 

.
ً
أيضا

ويدين ليفربول بالفوز إلى قلب 
الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك، 
 ملغى لزميله 

ً
ض هــدفــا الـــذي عـــوَّ

األوروغــويــانــي دارويـــن نونييس، 
قبل ثـــواٍن مــعــدودة، وأهـــدى فريق 
كلوب التقدم بكرة رأسية، إثر ركلة 
حرة نفذها البرتغالي ديوغو غوتا 

)73(، والمصري محمد صالح، الذي 
ضمن النقاط الثالث بهدفه التاسع 
للموسم، بعد تمريرة من اليوناني 
كونستانتينوس تسيميكاس )77(.

وبالفوز الحادي عشر، رفع مان 
يونايتد رصيده إلى 39 نقطة في 
الــمــركــز الــســادس بــفــارق األهـــداف 
أمام فولهام و6 نقاط عن توتنهام 
صـــاحـــب الـــمـــركـــز الــــرابــــع األخـــيـــر 
المؤهل إلى دوري األبطال الموسم 

المقبل.

مباريات السبت
وفي الجولة السادسة والعشرين 

يلعب السبت أرســنــال مــع ضيفه 
بورنموث الــذي يصارع للخروج 
من منطقة الهوبط، بينما يخوض 
مــانــشــســتــر ســيــتــي مـــواجـــهـــة مع 
نيوكاسل الذي لم يفز في آخر أربع 

مباريات.
ويسعى تشلسي إلــى الخروج 
من دوامة النتائج السلبية، عندما 
ــتــــد، كــمــا  ــايــ يــســتــقــبــل لــــيــــدز يــــونــ
يلعب اســتــون فيال مــع كريستال 
باالس، وبرايتون مع ويست هام، 
ــع تــوتــنــهــام،  وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون مــ

وساوثامبتون مع ليستر سيتي.

العدد 5274 / الجمعة 3 مارس 2023م / 11 شعبان 1444هـ

ةديرجلا•
رياضة sports@aljarida●com15

• لــم يــقــرر االتــحــاد األلــمــانــي لــكــرة الــقــدم بعد 
التصويت للسويسري جياني إنفانتينو، 
رئيس االتحاد الدولي )فيفا( من عدمه، في 
وقت يستعد األخير لعملية إعــادة انتخابه 

المؤكدة في وقت الحق من هذا الشهر. 
ــال بــيــرنــد نـــويـــنـــدورف، رئـــيـــس االتـــحـــاد  ــ وقـ
األلماني لكرة الــقــدم: »ال يوجد مرشح لدى 
االتحاد، وسنتناقش قبل كونغرس كيغالي 
بفترة قصيرة بشأن التصويت لرئيس فيفا 

من عدمه«. 
• قاد المهاجم الدولي الجزائري أندي ديلور 
فـــريـــقـــه نـــانـــت إلـــــى الـــــــدور نـــصـــف الــنــهــائــي 
لمسابقة كأس فرنسا في كرة القدم بتسجيله 
ثنائية الفوز على لنس 2-1 األربعاء في ربع 

النهائي.
وكــان لنس البادئ بالتسجيل عبر العاجي 
سيكو فــوفــانــا فــي الــدقــيــقــة 28، ورد ديــلــور 
بهدفين من ركلتي جــزاء في الدقيقتين 31 

و59.
• لم يجد الصربي نوفاك ديوكوفيتش، 

، صعوبة تذكر كي يبلغ 
ً
المصنف أول عالميا

الدور ربع النهائي لدورة دبي الـ 500 نقطة 
لكرة المضرب، بفوزه على الهولندي تالون 

غريكسبور 6-2 و6-3 األربعاء.
ـــــى ضــــد الــتــشــيــكــي  ــ  لـــمـــبـــاراتـــه األول

ً
وخــــالفــــا

ــاج الـــــى ثـــالث  ــتــ ــاك حـــيـــث احــ ــاشــ ــومــــاس مــ تــ
مــجــمــوعــات لــلــفــوز 6-3 و3-6 و6-7 )1-7(، 
 مــقــاومــة تــذكــر من 

ً
ـــ 35 عــامــا لــم يــجــد ابـــن الـ

 اللقاء في ساعة 
ً
، حاسما

ً
المصنف 39 عالميا

و23 دقيقة.
• حقق كيفن دورانـــت بداية موفقة مع فريقه 
الــجــديــد فينيكس صــنــز وقــــاده لــلــفــوز على 
مضيفه تشارلوت هورنتس 105-91، فيما 
واصل مليووكي باكس مسلسل انتصاراته 
بــتــغــلــبــه عــلــى أورالنــــــــدو مــاجــيــك 117-139 
األربــــعــــاء فـــي دوري كــــرة الــســلــة األمــيــركــي 

للمحترفين.
وخاض دورانت مباراته األولى مع صنز الذي 

ضمه قبل ثالثة أسابيع.

أخبار منوعة

فاز أرسنال على ضيفه 
إيفرتون برباعية دون رد، 

األربعاء، في مباراة مؤجلة 
من الجولة السابعة بالدوري 
اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم 

)البريميرليغ(.

كلوب

أرتيتا يشيد بشراكة مارتينيلي وساكا
أشــاد اإلسباني ميكيل ارتيتا، 
ــال،  ــنــ ــادي ارســ ــنــ ــر الـــفـــنـــي لــ ــمـــديـ الـ
بالشراكة بين البرازيلي غابريل 
مارتينيلي وبــوكــايــو ســاكــا نجم 
منتخب إنكلترا، فــي خــط هجوم 

الفريق هذا الموسم.
ونقلت وكالة األنباء البريطانية 
ــا قـــــــولـــــــه »نـــــــحـــــــاول  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــيـ ــ ــ عــــــــن ارتـ
مساعدتهما من خالل طريقة لعبنا 
لكي نسهل مهمتهما في التسجيل، 

بقدر استطاعتنا«. 
وأضاف »إنهما يتطلعان للتعلم، 
يطلبان المزيد والمزيد في كل يوم«. 
، دائما 

ً
وأشــار »ال يكتفيان أبـــدا

يرغبان فــي المزيد، عندما يكون 
لديك هــذه النوعية مــن الالعبين، 
وهــذه الموهبة وهــذه األفكار، فإن 

 جيدة ستحدث«. 
ً
أمورا

وأوضح »أنا سعيد حقا. إنها 
مباراتنا المؤجلة، أمام منافس 
كنا نعرف أنه سيصعب األمور 
علينا، سبق أن جربنا ذلك على 

ملعب جوديسون بارك«. 
وختم ارتيتا بالقول »لقد بدأنا 
بشكل محبط بــعــض الــشــيء، لم 
نفهم حقا ما ينبغي علينا فعله، 
بــعــد 25 دقــيــقــة تحسنت طريقة 

لعبنا كثيرا«.   
)د ب أ(

ارتيتا

كلوب يثني على رد فعل العبيهكلوب يثني على رد فعل العبيه
أثنى األلماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، 
على رد فعل العبيه، بعد إلغاء هدف لمصلحة الفريق، قبل 
االنتفاض والفوز على وولفرهامبتون 2-صفر، األربعاء، 

بالدوري اإلنكليزي الممتاز. 
ونقلت وكالة األنباء البريطانية )بي ايه ميديا( 
ــه يــتــوجــب علينا  عـــن كـــلـــوب، قـــولـــه: »كــنــت أرى أنـ
حسم الــمــبــاراة لمصلحتنا. أعتقد أنــنــا ظهرنا 
بشكل طيب في الشوط األول. لعبنا بطريقتنا 

المعتادة«. 
ــاف: »لـــم نــصــنــع الــكــثــيــر مـــن الــفــرص  ــ وأضــ
الــمــحــقــقــة. أبــــرز الــفــرص ربــمــا كــانــت ضربة 
الرأس التي نفذها هارفي إليوت، لكنها لم 
تسكن الشباك. لم أكن أشعر بالقلق، لكن ردة 

 .»
ً
فعل الالعبين كانت جيدة جدا

، ثم 
ً
وخــتــم بــالــقــول: »لــقــد سجلنا هـــدفـــا

ــر بــطــريــقــة لــعــب مــثــالــيــة، هجمة   آخــ
ً
ــا هـــدفـ

، كل تمريرة كانت رائعة، ثم 
ً
مرتدة جيدة حقا

. األداء كان 
ً
سيطرنا على مجريات اللعب مجددا

 .»
ً
 حقا

ً
 من جانبنا، والفوز كان مهما

ً
جيدا

)د ب أ(

 على حساب التسيو
ً
نابولي يسعى النتصار تاسع تواليا

يــبــحــث نــابــولــي عـــن مــواصــلــة 
انتصاراته وتحقيق فوز تاسع على 
التوالي، واالقــتــراب أكثر من لقبه 
األول منذ 1990، حين يستضيف 

التسيو الجمعة في افتتاح المرحلة 
الخامسة والعشرين مــن الــدوري 

اإليطالي لكرة القدم.
وبــات فريق الــمــدرب لوتشانو 

سباليتي في الــصــدارة بفارق 18 
نقطة عن إنتر الثاني، بعد الخدمة 
التي أســداه إياها بولونيا بفوزه 
على »نيراتسوري« 1-صفر األحد، 
ــوم مــــن انـــتـــصـــار الــــنــــادي  ــ بـــعـــد يــ
الــجــنــوبــي عــلــى مضيفه إمبولي 

2-صفر.
 باستطاعته 

ً
وال يبدو أن أحــدا

اآلن الوقوف في وجه حلم نابولي 
بــإحــراز اللقب الــذي طــال انتظاره 
ألكثر من ثالثة عقود، حتى إن كان 
 مــن مستوى التسيو الــذي 

ً
فريقا

يــحــل الـــيـــوم عــلــى مــلــعــب »ديــيــغــو 
أرماندو مارادونا«، وهو في المركز 
ــــدوري  الــــرابــــع األخــــيــــر الـــمـــؤهـــل لـ
أبــطــال أوروبــــا، بــفــارق نقطة أمــام 
جاره روما الذي يستضيف بدوره 
 
ً
المنتفض يوفنتوس األحد، باحثا

عن تعويض سقوطه الثالثاء أمام 
كريمونيزي 2-1.

وســـيـــكـــون مــــن الـــصـــعـــب عــلــى 
المدرب ماوريسيو ساري الوقوف 
في وجه فريقه السابق الــذي عاد 
 مــن العاصمة بــالــفــوز 1-2 

ً
ذهــابــا

والــذي لم يخسر على أرضــه أمام 

التسيو منذ مايو 2015 )4-2(.
ويــعــّول نــابــولــي كــالــعــادة على 
تــألــق الـــوافـــد الــجــديــد الــجــورجــي 
خــــفــــيــــتــــشــــا كــــفــــاراتــــســــخــــيــــلــــيــــا 
والــنــيــجــيــري فــيــكــتــور أوسيمهن 
ــــذي قــــال بــعــد تسجيله الــهــدف  الـ
الثاني لفريقه ضد إمبولي وتعزيز 
صدارته لترتيب هدافي »سيري أ« 
عتبر أحــد أفضل 

ُ
 »أن أ

ً
بــــ19 هــدفــا

المهاجمين في أوروبا هو أمر كبير 
بالنسبة لــي، إنــه دافــع كبير. أريد 
حرز 

ُ
أن أستمر على هذا النحو، وأ

األهــداف للفريق وأقترب أكثر من 
هدفنا هذا الموسم«. وال ينحصر 
طموح نابولي بإحراز لقب الدوري 
فحسب، بــل قطع أكثر مــن نصف 
الطريق لتخطي الدور ثمن النهائي 
لدوري أبطال أوروبا ألول مرة في 
تاريخه، بفوزه األسبوع الماضي 
 عـــلـــى أرض أيـــنـــتـــراخـــت 

ً
ــا ــ ــابــ ــ ذهــ

فرانكفورت األلماني 2-صفر.
وبعدما اعتقد كثر أن نابولي 
ــذا الــمــوســم  ــّريــــن هــ ســيــعــانــي األمــ
نــتــيــجــة خــــســــارة جـــهـــود العــبــيــن 
 مـــثـــل لـــورنـــتـــســـو 

ً
ــريــــن جــــــــدا مــــؤثــ

إنــســيــنــيــي، والــبــلــجــيــكــي دريــــس 
مـــرتـــنـــس، والـــســـنـــغـــالـــي خــالــيــدو 
كــولــيــبــالــي، واإلســـبـــانـــي فــابــيــان 
ــال سباليتي  ــ ــــس، خــالــف رجـ رويــ
التوقعات بفضل تألق أوسيمهن 

و«كفارا« والعديد غيرهم.

منافسة المراكز الثالثة 
ــادي  ــ ــنــ ــ ــل تـــحـــلـــيـــق الــ ــ ــ وفـــــــــي ظـ
ــي الــــــصــــــدارة، تــبــدو  الـــجـــنـــوبـــي فــ
المنافسة على أشدها على المراكز 
الــثــالثــة األخــــرى المؤهلة لـــدوري 
ـــــا، إذ ال يفصل بين  أبــطــال أوروبـ
إنتر الثاني وميالن الثالث حامل 
الــلــقــب ســـوى فــــارق األهـــــداف بعد 
فــوز األخير على أتاالنتا 2-صفر 
األحــــــد، فـــي لـــقـــاء اســتــعــاد خــاللــه 
حــــارس الــمــرمــى الــفــرنــســي مايك 
ــان والـــمـــهـــاجـــم الــمــخــضــرم  ــيـ ــانـ مـ
السويدي زالتــان إبراهيموفيتش 
بعد غيابهما خمسة وتسعة أشهر 

 بسبب اإلصابة.
ً
تواليا

ويلعب ميالن السبت في ضيافة 
فيورنتينا، وأتاالنتا السادس الذي 

يستضيف أودينيزي.
العبو نابولي خالل مباراة سابقة

قادش يطالب بتعليق الليغا
طالب نادي قادش بتعليق منافسات الدوري اإلسباني لكرة القدم 
بشكل مؤقت حتى الحصول على جواب بشأن استئنافه ضد خطأ 
تحكيمي ارتكب بحقه من قبل حكم الفيديو المساعد »في أيه آر«، 

حسبما أفاد أمس األول األربعاء.
واشتكى قــادش مــن ظلم ارتــكــب بحقه فــي 16 يناير حين كان 
متقدما على إلتشي متذيل ترتيب الــدوري بهدف، قبل أن يعادل 

األخير عبر األرجنتيني إيسيكييل بونسي في الدقيقة 81.
وكــان بونسي عائدا من موقف تسلل خــالل الهجمة التي جاء 
منها الهدف، لكن ال الحكم الرئيسي ومساعده وال حكم الفيديو 

المساعد تدخلوا فاحتسب الهدف الذي حرم قادش من نقطتين.
وطلب قادش من االتحاد اإلسباني للعبة إلغاء النتيجة وإعادة 
الدقائق التسع األخيرة من المباراة، لكن األخير لم يستجب لطلبه.
وقـــال قـــادش، فــي بــيــان األربــعــاء، إنــه رفــع القضية الــى محكمة 
التحكيم الرياضي »كاس«، وطالب بتعليق الدوري اإلسباني مؤقتا، 
»للحيلولة دون الضرر واإليذاء بقادش«، مكررا طلبه السابق بإعادة 

الدقائق التسع األخيرة مع اإلبقاء على تقدمه 1-صفر.

مباريات اليوم
القناة الناقلة المباراة التوقيت

beINSPORTS EN2 بروسيا دورتموند - اليبزيج 10:30

ADSPORTS PR1 نابولي - التسيو 10:45

beINSPORTS HD1 ريال سوسيداد - قادش 11:00

مباريات السبت
الدوري اإلنكليزيالدوري اإلنكليزي

beINSPORTS PR1 مانشستر سيتي - نيوكاسل 3:30

beINSPORTS PR1 أرسنال - بورنموث 6:00

beINSPORTS EN1 أستون فيال – كريستال باالس 6:00

beINSPORTS PR2 تشلسي – ليدز يونايتد 6:00

beINSPORTS PR3 وولفرهامبتون - توتنهام 6:00

الدوري اإلسبانيالدوري اإلسباني

beINSPORTS HD1 ألميريا - فياريال 6:15

beINSPORTS HD1 أتلتيكو مدريد - اشبيلية 11:00

الدوري اإليطاليالدوري اإليطالي

ADSPORTS PR1 أتاالنتا - أودينيزي 8:00

ADSPORTS PR1 فيورنتينا - ميالن 10:45

أرسنال يبتعد في الصدارة أرسنال يبتعد في الصدارة 
وليفربول يتنفس الصعداءوليفربول يتنفس الصعداء

مارتينيلي نجم أرسنال يحتفل بهدفه في مرمى إيفرتون )أ ف ب(

يونايتد يقلب الطاولة على ضيفهيونايتد يقلب الطاولة على ضيفه
وست هام بكأس االتحادوست هام بكأس االتحاد

قلب مانشستر يونايتد الــطــاولــة على ضيفه 
وست هام، وحجز بطاقته إلى الدور ربع النهائي 
لمسابقة كأس االتحاد اإلنكليزي لكرة القدم بالفوز 

عليه 3-1، أمس األول األربعاء، في ثمن النهائي.
وتقدم وست هام بهدف للدولي الجزائري سعيد 

بن رحمة في الدقيقة 54.
لكن يونايتد ضغط بقوة بعد تغييرات ذكية 
لمدربه الهولندي إريك تن هاغ، وسجل ثالثة أهداف 
عبر المدافع الدولي المغربي نايف أكرد )77 خطأ 
في مرمى فريقه(، واألرجنتيني الواعد أليخاندرو 

غارناتشو )90(، والبديل البرازيلي فريد )5+90(.

وواصل يونايتد مشواره في المسابقة، وبالتالي 
المنافسة على أربــع جبهات، كونه يحتل المركز 
الــثــالــث فـــي الــــــدوري، وبــلــغ ثــمــن نــهــائــي مسابقة 

الدوري األوروبي »يوروبا ليغ«.

خروج توتنهام وساوثمبتون 
وفجر شيفيلد يونايتد مــن المستوى الثاني 
وغريمبسي تاون من المستوى الرابع مفاجأتين 
مـــن الــعــيــار الــثــقــيــل عــنــدمــا أطـــاحـــا بمضيفيهما 

توتنهام وساوثمبتون من الدوري الممتاز.
وفــــاز شيفيلد يــونــايــتــد عــلــى تــوتــنــهــام بهدف 

وحيد سجله السنغالي إليمان ندياي )79(، 
بــيــنــمــا تــغــلــب غــريــمــســي عــلــى ســاوثــمــبــتــون 

ــزاء لــأيــرلــنــدي غــافــان  بهدفين مــن ركــلــتــي جـ
هولوهان )45+1 و50( مقابل هدف للهولندي 

دويي كاليتا-كار )65(.
وتأهل بيرنلي من المستوى الثاني بفوزه 
الصعب على ضيفه فليتوود تاون من المستوى 
الــثــالــث بــهــدف وحــيــد ســجــلــه الــويــلــزي كــونــور 

روبرتس في الدقيقة 90.

الشكاوى والتوزيع: 
شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

تلفون: 1828111 - داخلي:٧٣1 - فاكس: 22252540

اإلعالنات: 
شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع 

تلفون: 1828111 - داخلي: ٧٠٠ - فاكس: 22252537
ads@aljarida.com :البريد اإللكتروني

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
الصالحية - شارع فهد السالم - مبنى أسامة

تلفون: 22257036 / 22257037 - فاكس: 22257035 - ص. ب: 29846 صفاة 13159 الكويت
خدمة العمالء: تلفون: 1828111 - فاكس: 22252540

 www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

غارناتشو نجم 
مانشستر يحتفل 

بهدفه

https://www.aljarida.com/article/16286
https://www.aljarida.com/article/16285
https://www.aljarida.com/article/16284
https://www.aljarida.com/article/16282
https://www.aljarida.com/article/16282
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وفيات

شريفة إبراهيم عبد القادر بن جمعة
، شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: مشرف، ق1، 

ً
20 عاما

ش6، م23، ت: 99667492
فؤاد علي أحمد البشاره

70 عاما، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: العديلية، قطعة1، 
ش10، م15، ت: 90979973، 99990035، 99980220، 99287099

موسى يوسف عباس بوشهري
70 عاما، شيع، الرجال: مسجد اإلمام الحسن، بيان، ت: 98894421

عائشة عبد العزيز حمادة أرملة: عبدالعزيز علي محمد الغنام
، تشيع بعد صالة عصر اليوم، الرجال: العديلية، ق1، 

ً
87 عاما

ش11، م7، النساء: جنوب السرة، الزهراء، ق6، ش615، م17، 
ت: 97175566، 90982266

الفجر

الشروق

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

 04:53

 06:12

 12:00

   03:20

05:48 

    0 7:05

الطقس والبحرمواعيد الصالة

العظمى

الصغرى

أعلى مد

أدنى جزر

  24

12

ً
 11:05 ظــــــــــــهـــــــــــــرا

 07:55 مــــــســــــــــــــــاًء

ً
04:16 صبـــاحــــــا

03:01 مــــــســــــــــــــــاًء

عائلة تجبر رضيعها على التدخين!عائلة تجبر رضيعها على التدخين!

أرادت حقوقها فرماها من الدور الثالثأرادت حقوقها فرماها من الدور الثالث

مجرة درب التبانة... والدةمجرة درب التبانة... والدة

أثار مقطع فيديو متداول 
ــع الــــتــــواصــــل فــي  ــواقــ عـــلـــى مــ
، حيث 

ً
 كبيرا

ً
بريطانيا غضبا

ظــهــر أحـــد األشـــخـــاص، وهــو 
 )10 أشهر( على 

ً
يجبر رضيعا

تدخين السجائر اإللكترونية 
)فيب(.

ويظهر الفيديو الرضيع، 
وهـــو يستنشق مــن الــجــهــاز 
بــفــمــه، ويـــخـــرج الـــدخـــان من 
ــــي نـــوبـــة  ــل فـ ــم يــــدخــ ــ ــه، ثـ ــ ــفـ ــ أنـ

سعال.
وقالت صحيفة ديلي ميل، 
فــي الــخــبــر الـــذي نقله موقع 
روسيا اليوم، أمــس، إن عمة 
الطفل هــي الــتــي قــامــت بهذا 
الــفــعــل الــمــشــيــن، حــيــث كــان 
فــــي حــضــنــهــا عـــنـــدمـــا كــانــت 
تدخن، ثم قررت أن يشاركها 
ذلك مع توثيق اللحظة، التي 

بدت للبعض مضحكة، فيما 
ــا كــــثــــيــــرون إســــــاءة  ــرهـ ــبـ ــتـ اعـ

معاملة لألطفال.
ــيــــديــــو  ــفــ ــع فـــــــي الــ ــ ــمـ ــ ــسـ ــ ويـ
صــــوت امـــــرأة تـــقـــول: »أتـــريـــد 
ــع  الــــــمــــــحــــــاولــــــة؟«، أثــــــنــــــاء رفــ
السيجارة، قبل وضع الجهاز 
عــلــى شفتي الــطــفــل، وجعله 
يستنشق، وسط ضحكاتها.

وطــالــب نــشــطــاء بمعاقبة 
عائلة الطفل على إهمالهم، 
ــدم مـــســـؤولـــيـــتـــهـــم تــجــاه  ــ ــ وعـ
طفل بــريء ال يمكنه التحكم 

في مصيره.

ــل مـــصـــري عــلــى  ــ أقــــــدم رجـ
رمــــــي زوجـــــتـــــه مـــــن الـــطـــابـــق 
الثالث، في محافظة الدقهلية 
ــعـــــد نــــشــــوب  ــة، بـــ ــ ــريــ ــ ــــصــ ــمــ ــ الــ
ــا بــســبــب  ــنـــهـــمـ ــيـ خــــــالفــــــات بـ
الــطــالق، مما تسبب لها في 

كسور متفرقة بالجسم.
ــــالم  ــ ــل إعـ ــ ــ ــائـ ــ ــ ــــت وسـ ــ ــالـ ــ ــ وقـ
محلية، في الخبر الذي نقله 
موقع روسيا اليوم، أمس، إن 
تفاصيل الــحــادث بــدأت بعد 
أن حاول الزوج إجبار زوجته 
على اإلمــضــاء والــتــنــازل عن 
حقوقها من أجل أن يطلقها.

وأضافت أنه بعد رفضها 

االنــصــيــاع لطلباته وإهــــدار 
حــقــوقــهــا، عــمــد الـــرجـــل إلــى 
أمر لم تكن الزوجة تتوقعه، 
حـــيـــث حــمــلــهــا وألـــقـــاهـــا مــن 
الطابق الثالث، لتسقط على 
األرض وسط حالة من الفزع، 
وتــــصــــاب بــــجــــروح وكـــســـور، 
لـــكـــنـــهـــا نــــجــــت مــــــن الــــمــــوت 
بـــأعـــجـــوبـــة، وتــــم نــقــلــهــا إلــى 
مستشفى الطوارئ الجامعي 

لتلقي العالج الالزم.

 في المجرة، أن العلماء 
ً
كشف تحليل للضوء األكثر نشاطا

قد يكونون مخطئين بشأن معدالت تكّون النجوم في مجرة 
درب التبانة.

وتكشف أشعة غاما الناتجة عن االضمحالل اإلشعاعي 
للنظائر الناتجة أثناء تشكل النجوم، أن النجوم تتشكل 
. وقد 

ً
بمعدل أربعة إلى ثمانية أضعاف كتلة الشمس سنويا

، لكنه يزيد بمرتين إلــى أربــع مــرات عن 
ً
ال يبدو هــذا كثيرا

التقديرات الحالية، مما يشير إلى أن المجرة األصلية ليست 
 كما كان يعتقد.

ً
هادئة تماما

وهــذا لــه آثــار مهمة على فهم تطور درب التبانة، حيث 
إن مــعــدل والدة الــنــجــوم ومــوتــهــا يمكن أن يغير التركيب 

الكيميائي للمجرة.
وقال موقع روسيا اليوم، أمس، إنه تم قبول ورقة بحثية 
تصف االكــتــشــاف، بــقــيــادة عــالــم الــفــيــزيــاء الفلكية توماس 
سيغيرت، مــن جامعة Würzburg فــي ألمانيا، للنشر في 
علم الفلك والفيزياء الفلكية، وهي متاحة على خادم ما قبل 
عرف النجوم بأنها المصانع التي تنتج 

ُ
الطباعة arXiv. وت

. فعندما تموت، ينفث موتها 
ً
عناصر الكون األكثر تعقيدا

العنيف العناصر األثقل في الفضاء بين النجوم، لتنجرف 
في سحب، أو ليتم التقاطها من قبل النجوم الجديدة التي 

تتشكل.

الكويت تتفوق على العرب في »السمنة«
في الــرابــع من مــارس من كل عــام، يحتفل 
العالم باليوم العالمي للسمنة، لنشر المزيد 
من الوعي حول مخاطر البدانة وزيادة الوزن.

ويقدم مرصد السمنة العالمي إحصاءات 
محدثة حول معدالت السمنة في جميع أنحاء 
العالم، وتضم القائمة في الواقع دواًل عربية 

في مراكز متقدمة من الترتيب .
وقالت بيانات المرصد، في التقرير الذي 
نقله موقع روســيــا الــيــوم، أمــس، إن الكويت 
تـــأتـــي فـــي الــمــركــز األول مـــن حــيــث مــعــدالت 
السمنة للرجال في الدول العربية بـ 34.28 في 
المئة، وتحتل المركز 15 في الترتيب العالمي 
للسمنة بين الرجال البالغين، ضمن 200 دولة 

حول العالم.
 والثانية 

ً
وجاءت قطر في المركز 16 عالميا

عربيا، بمعدل سمنة يبلغ 33.46 في المئة، 
ثم في المركز 17 عالميا السعودية، والثالثة 
عربيا بمعدل 31.73 في المئة، ويأتي األردن 
في المركز الرابع عربيا و23 عالميا. أما فيما 

يتعلق بمعدالت السمنة عند النساء في العالم 
العربي، فإن الكويت تتصدر الترتيب العربي 
أيضا، وتحتل المركز 14 عالميا، ثم قطر في 

الــمــركــز 15، وبــعــدهــا األردن فــي الــمــركــز 16، 
وتحتل السعودية المركز 17.

احفي مدينة غوثام
ّ

وض
nashmi22@hotmail.com

درايش

الــــــــــــزمــــــــــــن مــــــــــــعــــــــــــروف مــــــــــالــــــــــه أي أمــــــــــــان

ــن بــــــلــــــحــــــظــــــات بــــــجــــــيــــــوشــــــه يــــغــــيــــر ــ ــكــ ــ ــمــ ــ مــ

والـــــــــمـــــــــديـــــــــنـــــــــه الهــــــــــيــــــــــه فــــــــــــي مـــــــهـــــــرجـــــــان

ــرك فــــــي حــــبــــلــــه قــصــيــر ــ ــيـ ــ ــسـ ــ مــــــا تـــــشـــــوف الـ

فـــــــــعـــــــــوان 
ُ
ومـــــــــــن ورا هـــــــــــذي الــــــمــــــبــــــانــــــي أ

ــر  ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــــضــ لــ يـــــــــاكـــــــــل چـــــــــبـــــــــود األوادم وا

ـــــــــر األطـــــــــــــبـــــــــــــاع واجـــــــــــــتـــــــــــــاح الـــــــــزمـــــــــان  غـــــــــيَّ

ــيــــر فــــــــــي مــــــــــعــــــــــارك بـــــــيـــــــن شــــــــــر وبــــــــيــــــــن خــ

ــشــــــــر ســــــــّمــــــــه بـــــــــــزوايـــــــــــا كــــــــــل مـــــكـــــان  ــتــــــ وانــــــ

فــــقــــيــــر   
ّ

غــــــــنــــــــي وإال ــــــــــه 
ّ
مــــــــــن نــــــــجــــــــا  مــــــــــــا 

عـــــــنـــــــده نـــــــــــاس ولـــــــــــه أســــــــــــــاس وعــــــنــــــفــــــوان 

ولـــــــــه جـــــمـــــاعـــــه، ولـــــــــه وزاره، ولـــــــــه وزيـــــــر 

ــه أشــــــبــــــاح مــــــن أنـــــــــٍس وجــــــان ــنــ ــديــ ــمــ فــــــي الــ

ــقــــذ أو نــصــيــر ــنــ وفــــــــي الــــســــمــــا مــــــا الح مــ

من تجار الكويت المعروفين والذين لهم تاريخ 
طــويــل فــي الــتــجــارة، الــمــرحــوم بـــإذن الــلــه تعالى 
عبدالرحمن بن محمد البحر )1885 - 1972(، وقد 
كان من أصدقاء الشيخ عبدالله السالم الصباح 
المقّربين، وله معه صور عديدة في داخل الكويت 

وفي رحالت خارجها.
وثيقة جميلة عثرت عليها قبل مدة قصيرة، 
ورد اسم التاجر عبدالرحمن البحر فيها، وهي 
من وثائق األمالك في المناطق المحيطة بمدينة 
البصرة، وفيها يقوم بتوكيل أحد وجهاء مدينة 
البصرة لكي يتصرف بأمالك مرهونة عنده هناك. 
الــوثــيــقــة )تـــعـــود إلــــى عــــام 1346هــــــــ /1928م( 
 القاضي الشيخ عبدالله بن خالد 

ً
كتبها أساسا

العدساني، وصادق عليها الشيخ أحمد الجابر 
الــصــبــاح، وكتبت كنسخة مــرة أخــرى فــي مكتب 
المعتمد البريطاني بالكويت، وصـــادق عليها 
المعتمد البريطاني، وذلــك بسبب الحاجة إلى 
اســتــخــدامــهــا فــي الــمــحــاكــم والـــدوائـــر الحكومية 

العراقية.
وتؤكد عملية التصديق على مثل هذه الوكاالت 
استقاللية الكويت وقضائها عن العراق وقضائه، 
وهي وثيقة واحدة من مئات الوثائق المشابهة 
الــتــي تــتــوافــر فــي ملفات بالمكتبة البريطانية، 
ويمكن الحصول عليها »أونالين« من خالل مكتبة 

قطر الوطنية.

ــا هـــــــذه بـــتـــأكـــيـــد أن الـــتـــاجـــر  ــنـ ــتـ ــقـ ــيـ ــدأ وثـ ــ ــبـ ــ تـ
عبدالرحمن البحر حضر إلى المحكمة الشرعية 
في الكويت، ليقوم بتوكيل تاجر مقيم بالعراق، 
هو الحاج سليمان بن محمد الذكير، ليقوم بمهمة 

تتعلق بإدارة أمالكه في البصرة. 
وتقول الوثيقة »قد حضر في المحكمة الشرعية 
المنعقدة في مدينة الكويت عبدالرحمن بن محمد 
البحر التاجر الساكن في الكويت واقر واعترف 
وهو بحالة تصح وتنفذ منه االقارير الشرعية 
قــائــال فــي اقــــراره بــانــنــي وكــلــت مــن قبلي وانــبــت 
منابي الحاج سليمان بن محمد الذكير التاجر 
الساكن في البصرة بفك جميع األمالك المرهونة 

عندي...«.
ويتضح هنا أن سبب كتابة هذه الوكالة هو 
رغــبــة الــتــاجــر عــبــدالــرحــمــن الــبــحــر فــي أن يحرر 
وثائق مرهونة بيده، وهي وثائق تتعلق بأمالك 
أشخاص آخرين ربما ُرهنت لديه مقابل قروض 
قّدمها لهؤالء األشخاص. وتشير الوثيقة إلى أن 
التاجر البحر أعطى حق بيع الوثائق المرهونة 
لــوكــيــلــه الــحــاج الــذكــيــر، مــمــا يجعلنا نعتقد أن 
ر 

ّ
بعض هذه الوثائق لم يتم استيفاء ديونها وتأخ

أصــحــابــهــا فــي تــســديــد ديــونــهــم، مــمــا استوجب 
بيعها والتخالص مع أصحابها بشأنها.

تقول الوثيقة إن التاجر البحر أعطى لوكيله 
الــحــاج الــذكــيــر الــحــق فــي »فــك األمـــالك المرهونة 
عندي وبقبض بدل الرهن وبيع األمالك المرهونة 
وقبض بدالتها وبتسجيل األمــالك باسم الغير 
والتقرير والتفريغ بدائرة الطابو وباجراء جميع 
المعامالت التي تعود إلــى المعامالت الرهنية 
وبتقديم جميع األوراق والمستدعيات بامضائه 
وختمه وبقبول جميع الشروط الرهنية القانونية 
وبالظم )الضّم( على األمالك المرهونة واشترائها 
وقيدها باسمي ولــه ان يستعمل جميع النقاط 
القانونية فيما يخص بمعامالت الــرهــن وفكه 
وله ان يوكل غيره من يشاء في ذلك الخصوص 
حتى ال يخفى... تحريرا في 14 شوال سنة 1346«.

ويظهر في نهاية الوثيقة توقيع وختم الوكيل 
السياسي البريطاني وتعليقه عليها. ولنا لقاء 
مع وثيقة أخــرى جديدة في األسبوع المقبل إن 

شاء الله تعالى.

ل الحاج سليمان 
ّ
ل الحاج سليمان التاجر عبدالرحمن البحر ُيَوك
ّ
التاجر عبدالرحمن البحر ُيَوك

الذكير عام الذكير عام 19281928 لفك وثائق مرهونة لفك وثائق مرهونة

صورة  لها تاريخ

باسم اللوغاني
loughanib@hotmail.com
@loughanib   
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