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4 احتماالت أمام »الدستورية« للفصل 
في الطعون االنتخابية 19 الجاري

• بطالن مرسوم حل مجلس 2020 • بطالن االنتخابات لعدم دستورية تعديل قانوني االنتخاب والدوائر
• بطالن العملية االنتخابية لمثالب شابت إجراءها • رفض جميع الطعون

العدواني: إصالح 
التعليم أولوية وطنية 

وضرورة للتنمية

لزم »التعاونيات« 
ُ
البغلي ت

بإخطار »الشؤون« بانتهاء 
عقود استثمارها

م  »القرين الثقافي« يكرِّ
الفائزين بجائزة عيسى 

صقر

 محليات

 محليات

 مسك وعنبر
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03
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إصابة 4 موظفين 
بـ »الكهرباء« 

في انفجار محطة 
»B السالمية«

بعد انتهائها أمس من سماع جميع المرافعات 
، تسدل المحكمة 

ً
 انتخابيا

ً
الختامية لـ 35 طعنا

الدستورية، في 19 الجاري، الستار على حكمها 
في الطعون المقامة على انتخابات مجلس األمة 

التي جرت في 29 سبتمبر الماضي. 
وخالل الجلسة، طلب بعض محامي الطاعنين 
من المحكمة الوقوف على المخالفات التي شابت 
العملية االنــتــخــابــيــة، والــحــكــم بــعــدم دســتــوريــة 
الـــمـــراســـيـــم بــقــوانــيــن الـــخـــاصـــة بــتــعــديــل قــانــون 

االنــتــخــاب باعتبار الــعــنــوان الـــوارد فــي البطاقة 
 للناخب وإعادة تقسيم المناطق 

ً
المدنية موطنا

وفق قانون الدوائر.
ــة لــحــكــم  ــعـ ــوقـ ــتـ ــمـ ــنـــحـــصـــر االحـــــتـــــمـــــاالت الـ وتـ
ــاب الـــطـــعـــون، فـــي 4  ــبـ »الـــدســـتـــوريـــة«، حــســب أسـ
احـــتـــمـــاالت، تــتــمــثــل فـــي الــحــكــم بــبــطــالن مــرســوم 
حــل مجلس 2020، أو بــطــالن االنــتــخــابــات لعدم 
دستورية مراسيم الضرورة الصادرة بشأن تعديل 
ي االنتخاب والدوائر، أو بطالنها لوجود 

َ
قانون

هــا يستحيل معها  عيوب ومثالب شابت إجــراء
إعادة الفرز سواء في كل الدوائر أو بإحداها، أو 

رفض جميع الطعون.
وفي حال الحكم بعودة مجلس 2020، فإن ذلك 
يعني سحب الحكومة لمرسوَمي حله والدعوة 
إلى االنتخابات، وإصدار مرسوم بدعوته لالنعقاد 
ليكمل مدته الباقية، بواقع سنتين، أما إذا أبطلت 
المحكمة المجلس الحالي لعدم دستورية مراسيم 
الضرورة أو لعدم سالمة النتائج ووقوع مخالفات 

بها، فإن ذلك يترتب عليه إعادة االنتخابات فقط، 
 من بعد نشر الحكم في الجريدة 

ً
خالل 60 يوما

الرسمية، وهو ما يعني أن االنتخابات قد تجرى 
فـــي مــنــتــصــف أبـــريـــل أو مــطــلــع مــايــو المقبلين، 
أي قبل العطلة الصيفية، في حين يعني رفض 
»الدستورية« للطعون استمرار المجلس، وهو ما 
 بحضور الجلسات بعد 

ً
يلزم الحكومة سياسيا

االنتهاء من تشكيلها.

حسين العبدالله

»طيران الجزيرة« تسّير أول رحلة بطاقم نسائي بالكامل  تقرير اقتصادي:

»اإلعالن المشبوه«... لطمة 
على خد مؤسسات الدولة

هيئة األسواق: بالغ 
للنائب العام ضد شركة 

»اإلعالن المشبوه«

٠٧

٠٧

« بالحكومة 
ً
السماح لعمالة »الـ ٦0 عاما

و4 فئات أخرى بالتحويل إلى »األهلي«

● جورج عاطف
 بتعديل بعض أحكام 

ً
أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة قرارا

، يسمح للعاملين 
ً
منح إذن العمل للوافدين أصحاب الـ 60 عاما

منهم في الحكومة، مع فئات الملتحقين بعائل، والمستثمرين، 
والشركاء األجانب بأنشطة تجارية وصناعية، والمقيمين )كفالء 
أنفسهم( حملة المادة 24 بالتحويل للقطاع األهلي، بنفس شروط 
، وأن يكون العامل 

ً
 سنويا

ً
المادة 37، وهي استيفاء رسم 250 دينارا

 عليه بوثيقة تأمين صحي شامل.
ً
نا مؤمَّ

٠٣

١١

٠٣

اإلبقاء على قيمة الرسوم ووثيقة التأمين
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نائب األمير: شبابنا قادرون على تجاوز الصعاب 
وتحقيق اإلنجازات الرياضية المشرفة

استقبل بطل أبطال العالم لرياضة الدراجات المائية محمد بوربيع
اســتــقــبــل ســمــو نـــائـــب األمــيــر 
ولــــــــي الــــعــــهــــد الــــشــــيــــخ مــشــعــل 
األحــمــد، فــي قــصــر بــيــان صباح 
أمـــــس، الــمــقــدم مــحــمــد بــوربــيــع، 
الــحــاصــل على لقب بطل أبطال 
العالم لرياضة الدراجات المائية، 
وصــــاحــــب الــــرقــــم الـــقـــيـــاســـي فــي 

موسوعة غينيس.
وأشــــاد ســمــوه بــهــذا اإلنــجــاز 
الــريــاضــي الــعــالــمــي الـــذي يؤكد 
قدرة الشباب الرياضي الكويتي 
عـــــلـــــى تـــــــجـــــــاوز كـــــــل الــــصــــعــــاب 
وتــحــقــيــق اإلنــــجــــازات الــمــشــرفــة 
الــتــي تــســجــل لمصلحة مسيرة 
الـــحـــركـــة الـــريـــاضـــيـــة الــكــويــتــيــة، 
 سموه له دوام التوفيق 

ً
متمنيا

والسداد لرفع راية الوطن العزيز 
في مختلف المحافل الرياضية 

اإلقليمية والدولية.

 وزير الخارجية التقى الصفدي وعمار
التقى وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح، 
أمـــس، مــع نــائــب رئــيــس مجلس الـــــوزراء وزيــر 
الخارجية والمغتربين بالخارج فــي المملكة 
األردنية الهاشمية أيمن الصفدي، على هامش 
أعمال اجتماع مجلس جامعة الــدول العربية 
على المستوى الـــوزاري فــي دورتـــه الـــ 159 في 

مدينة القاهرة.
وتـــم خـــال الــلــقــاء بــحــث الــعــاقــات الثنائية 
ــة الــكــويــت بالمملكة  الــوثــيــقــة الــتــي تــربــط دولــ
األردنــــيــــة الــهــاشــمــيــة الــشــقــيــقــة، واســـتـــعـــراض 
المواضيع والقضايا المطروحة في االجتماع 
 
ً
الــــوزاري، والتنسيق المشترك حيالها، دعما
 لمسيرة العمل العربي المشترك، كما 

ً
وتعزيزا

تمت مناقشة التطورات الراهنة على الساحتين 
اإلقليمية والدولية، ومنها المستجدات األخيرة 
للقضية الفلسطينية، واألحداث التي تشهدها 

الساحة السورية. 
كما التقى الصباح وزير الشؤون الخارجية 
والهجرة والتونسيين بالخارج في تونس، نبيل 
عمار، وتم خال اللقاء بحث العاقات الثنائية 
بين البلدين، وتنسيق المواقف حيال المواضيع 
والقضايا المطروحة فــي االجــتــمــاع الـــوزاري، 

 لمسيرة العمل العربي المشترك.
ً
تعزيزا

كما تم بحث المستجدات على الصعيدين 
اإلقليمي والــدولــي، السيما التطورات الراهنة 

على الساحة في تونس.

وزير الخارجية ونظيره األردني نائب األمير لدى استقباله بوربيع أمس

 القنصل الغانم 
 بحث تعزيز التعاون 

مع هونغ كونغ
أكـــد الــقــنــصــل الــعــام لــدولــة الــكــويــت في 
هـــونـــغ كـــونـــغ نـــاصـــر الـــغـــانـــم، أن الــكــويــت 
وهونغ كونغ تتطلعان إلى تعزيز التعاون 
 على 

ً
والتنسيق في مجاالت عدة خصوصا

الصعيد االقــتــصــادي والــثــقــافــي والعلمي 
والتكنولوجي والسياحي.

وقال الغانم لـ »كونا« مساء أمس األول، 
عــقــب لــقــائــه الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لمنطقة 
هونغ كونغ اإلدارية الخاصة جون لي، إن 
اللقاء تركز على بحث سبل تنسيق تبادل 
الــــزيــــارات بــيــن الــمــســؤولــيــن مـــن مختلف 
القطاعات الحكومية والخاصة إلى جانب 
عقد اجتماعات اللجنة المشتركة لمناقشة 

أوجه التعاون الثنائي.
ــد أن الـــكـــويـــت وهــــونــــغ تــتــطــلــعــان  ــ ــ وأكـ
ــــى تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون وتــنــســيــق الــعــديــد  إلـ
مـــن األنــشــطــة فـــي الــمــجــاالت االقــتــصــاديــة 
واالســـتـــثـــمـــاريـــة والـــتـــنـــمـــويـــة والــثــقــافــيــة 

والعلمية والسياحية.
ولفت الغانم إلى أوجه التطور وإنجاز 
المشاريع التنموية في منطقة هونغ كونغ 
 أن إلغاء اإلجراءات 

ً
اإلدارية الخاصة، معتبرا

الصحية االحترازية سيدعم عودة السياحة 
السيما مع فتح المعابر واستئناف وسائل 

النقل العمل بكامل طاقتها.

ًسفير هولندا: رحالت جوية مباشرة
 مع الكويت قريبا

ً
يوميا

● ربيع كالس
أكد سفير هولندا لدى الباد 
لــوريــنــس ويستهوف أن بــاده 
 في 

ً
 كتفا

ً
والــكــويــت وقفتا كتفا

ــبـــات مــن  ــاسـ ــنـ ــمـ ــــن الـ الــــعــــديــــد مـ
أجــل الترويج لمبادئ السيادة 
ووحدة األراضي وحرمة الحدود 
 والدفاع عن 

ً
المعترف بها دوليا

هذه المبادئ.
ــاء ذلــــك فـــي كــلــمــة الــســفــيــر  جــ
التي ألقاها بمناسبة االحتفال 
بعيد الملك الــذي أقيم فــي مقر 
الـــســـفـــارة الــهــولــنــديــة بــحــضــور 
نــائــب مساعد وزيـــر الخارجية 
لشؤون أوروبا الوزير المفوض 
محمد يعقوب حياتي، إضافة 
ــفـــراء  ــسـ ــــن الـ إلــــــى عــــــدد كـــبـــيـــر مـ
العرب واألجانب ومن السلكين 
ــري  ــكــ ــســ ــعــ ــومـــــاســـــي والــ ــلـــ ــدبـــ الـــ
ــبـــاد، وعـــدد  الــمــعــتــمــديــن فـــي الـ
ــع  ــمـ ــتـ ــجـ ــمـ مـــــــن شــــخــــصــــيــــات الـ

والمواطنين.
ــال ويــســتــهــوف: مــنــذ عــام  وقــ
1750، ارتبطت الكويت وهولندا 
بعاقات تجارية عندما تبادل 
ــم الـــصـــوف  ــ ــدادكــ ــ أجــــــــدادي وأجــ

والبهارات واللؤلؤ عبر الطريق 
التجاري الــواقــع جنوب مدينة 
ــرة، واآلن، وبــــعــــد أكــثــر  ــبــــصــ الــ
، مــازلــنــا شــركــاء 

ً
مــن 270 عـــامـــا

ـــر فـــي األســــواق 
ّ
تــجــاريــيــن، نـــوف

المحلية الخضراوات ومنتجات 
ــنـــدا، بينما  الــــدواجــــن مـــن هـــولـ
تنشط شركات البترول الكويتية 

بقوة في هولندا. 

وأشــــــــــــــــار الـــــــــــى أن رحــــــــات 
الــــخــــطــــوط الــــجــــويــــة الــمــلــكــيــة 
 
ً
ــنـــديـــة ســتــصــبــح قـــريـــبـــا ــهـــولـ الـ
رحات مباشرة بين عاصمتي 
البلدين بشكل يــومــي بـــداًل من 
ستة أيام باألسبوع »لذا فإنه من 
الحق أن نستنتج أن العاقات 
بــيــنــنــا تــنــمــو مـــن قــمــة إلـــى قمة 

أعلى«.

ويستهوف وحياتي خال المناسبة

سفير العراق: خطوات أولية لوضع خريطة 
عمل ترسيم الحدود البحرية مع الكويت

الصافي: 70 ألف خليجي زاروا العراق خالل شهرين معظمهم كويتيون
● ربيع كالس

عـــّبـــر الــســفــيــر الـــعـــراقـــي لــــدى الــبــاد 
الــمــنــهــل الـــصـــافـــي عـــن شـــكـــره الــعــمــيــق 
للكويت »على استضافتها لاجتماع 
الثاني لمجموعة العمل المعنية بتدفق 
ــانــــب الـــذيـــن أســمــيــهــم  الــمــقــاتــلــيــن األجــ
اإلرهابيين، حيث تم استعراض عمل 
الدول فيما يخص إعادة عوائل هؤالء 

اإلرهابيين إلى بلدانهم«. 
وبــــعــــدمــــا تـــــــــرأس وفـــــــد بـــــــــاده فــي 
االجتماع الذي عقدته وزارة الخارجية، 
أمــس األول، قــال الصافي في تصريح 
صحافي: »استعرضنا ما قام به العراق 
من جهود لمحاربة ما تبقى من فلول 
هؤالء اإلرهابيين، ونعمل على وضع 
برامج إعادة تأهيل لعوائل العراقيين 
منهم، ودعوة المجتمع الدولي لتحّمل 
مــســؤولــيــتــه الســـتـــرجـــاع اإلرهــابــيــيــن 
الموجودين في العراق، وكذلك استرداد 
عوائلهم التي يقّدر عددها بأكثر من 
 إلــــى أن »تــنــظــيــم 

ً
ــا ــتـ ــة«، الفـ ــلــ ــائــ 1650عــ

داعش كان يحتوي على أكثر من 125 
جنسية، والبــد أن تتحمل هــذه الــدول 

مسؤوليتها إلعــادة هــؤالء المقاتلين 
إليها«.

وعـــن دعـــم الــكــويــت لــلــعــراق فــي هــذا 
المجال، قال الصافي: »منذ اليوم األول 
كــانــت الــكــويــت وال تـــزال الــداعــم األكــبــر 
ـــرت 

ّ
لجميع الــجــهــود بــهــذا الــشــأن، ووف

الكثير من الدعم اللوجستي والمادي 
للمساعدة في توفير ما يلزم لمحاربة 
داعــش، واآلن لديها برنامج يقدم إلى 
الدول الراغبة في إعادة مواطنيها من 
الــمــقــاتــلــيــن وعــائــاتــهــم بــتــوفــيــر النقل 
لهم اضافة إلى أمور كثيرة، وهي اآلن 
 يتقدم لها بطلب في هذا 

ْ
بانتظار َمــن

المجال«.
وحـــول مــا إذا كـــان هــنــاك جــديــد في 
ــيـــن الـــكـــويـــت والــــعــــراق  ــبـــاحـــثـــات بـ الـــمـ
بخصوص استكمال ترسيم الــحــدود 
ــعـــد الــنــقــطــة  ــة بـــيـــنـــهـــمـــا، مــــا بـ ــريـ ــبـــحـ الـ
162، قــال السفير الــعــراقــي، إن »بــغــداد 
ــة الـــخـــامـــســـة مــن  ــولــ ــجــ اســـتـــضـــافـــت الــ
اجتماعات اللجنة الفنية والقانونية 
الستكمال ترسيم الحدود البحرية بعد 
العامة 162، حيث ترأس الوفد الكويتي 
نائب وزير الخارجية منصور العتيبي، 

وما تحقق خال هذه االجتماعات كان 
خــطــوات أولــيــة لــتــبــادل وجــهــات النظر 
وتـــبـــادل الــطــروحــات ولــوضــع خريطة 
 .»

ً
طــريــق عــمــل ُيــبــنــى عــلــيــهــا مــســتــقــبــا

ــن مـــوعـــد انــعــقــاد  ــافـــي عــ وكـــشـــف الـــصـ
اجتماعات اللجنة العراقية- الكويتية 
ــا الــســادســة في  الــمــشــتــركــة فـــي دورتـــهـ

الكويت »بعد عيد الفطر المبارك«.
وعن قرار الحكومة العراقية بتمديد 
الــعــمــل بــدخــول مــواطــنــي دول مجلس 
التعاون إلــى الــعــراق من دون تأشيرة، 
قــال: »هــذا القرار هو استمرار لتسهيل 
دخـــول مــواطــنــي دول المجلس بشكل 
عــام والكويتيين بشكل خــاص، بهدف 
تــنــشــيــط الــســيــاحــة بــجــمــيــع أنـــواعـــهـــا، 
سواء العائلية أو الدينية أو التجارية، 
الســـيـــمـــا بـــعـــد الـــنـــجـــاح الـــكـــبـــيـــر الــــذي 
شهده الــعــراق بعد استضافته بطولة 
خليجي 25، واستمرار توافد العوائل 
الكويتية إلى العراق بمختلف المناطق 
 إلــى أن »أكثر من 

ً
والمحافظات«، الفتا

70 ألـــف ســائــح خليجي زاروا الــعــراق 
خـــال الــشــهــريــن الــمــاضــيــيــن معظمهم 

من الكويت«.

األصفر يوقع تسجيل حولي مدينة صحية
أكد ضرورة تضافر الجهود لتطبيق جميع االشتراطات المطلوبة

قال محافظ حولي ومحافظ 
العاصمة بالوكالة علي األصفر، 
 عـــانـــت من 

ً
ــا ــمــ ــي« دائــ ــولــ إن »حــ

الــضــغــط عــلــى الــبــنــيــة التحتية 
بسبب كثافة عدد السكان فيها، 
 على البيئة 

ً
مما انعكس سلبا

المحيطة لقاطنيها.
جاء ذلك خال توقيعه على 
نموذج تسجيل »حولي« كمدينة 
صــحــيــة لــتــنــظــم حـــركـــة الـــمـــدن 
الــصــحــيــة اإلقــلــيــمــيــة، بحضور 
رئــيــســة مكتب الــمــدن الصحية 
ـــال الــيــحــيــى، واســتــشــاري  د. آمـ
الــصــحــة الـــعـــامـــة والــخــبــيــر في 
مــجــال الــمــدن الصحية د. نــزار 
الــفــكــي، واســتــشــاري فــي مكتب 
المدن الصحية د. حسن القطان، 

واســـتـــشـــاري فـــي مــكــتــب الــمــدن 
الــصــحــيــة د. عـــهـــود الــكــاظــمــي، 
والـــمـــشـــرفـــة الـــصـــحـــيـــة فــاطــمــة 

صفر، في مبنى المحافظة.
وأكد األصفر ضرورة تضافر 
جميع الجهود لتطبيق جميع 
االشتراطات المطلوبة لتحويل 
الــمــحــافــظــة إلـــى مــديــنــة صحية 
 
ً
معتمدة في المستقبل، مشيرا

إلى تقديم الدعم والمبادرة لكل 
ما من شأنه االرتقاء بمستويات 
الخدمات في المحافظة لراحة 

المواطنين.
وكان محافظ حولي قدم في 
شهر أغسطس الــعــام الماضي 
 إلـــــــــى وزارة الـــصـــحـــة 

ً
ــا ــ ــبـ ــ ــلـ ــ طـ

النضمام المحافظة لمنظومة 

الــــمــــدن الـــصـــحـــيـــة لـــتـــكـــون أول 
محافظة تتقدم بهذه المبادرة.

مــن جانبها، قــالــت اليحيى، 
إن هذا الحدث مهم في مسيرة 
المدن الصحية في الباد، إذ إن 
»حولي« أولى محافظات الكويت 
الـــتـــي ســعــت لــاعــتــمــاد مــديــنــة 
ــــن مـــنـــظـــمـــة الــصــحــة  صـــحـــيـــة مـ
العالمية، وأهمية هذا الحدث ال 
تقتصر على التوسع في تطبيق 
مبادرة المدن الصحية إنما ألن 
محافظة حولي لها صفة خاصة 
بــكــثــافــتــهــا الــســكــانــيــة وتـــنـــوع 
المواقع والخدمات التي تقدمها 
لــقــاطــنــيــهــا، بـــالـــتـــالـــي ســيــكــون 
هناك تنفيذ لعدد مــن المواقع 

لتكون صحية.

األصفر خال توقيعه نموذج تسجيل »حولي« مدينة صحية

السفير الهندي: نتوقع زيارة 
قريبة لوزير الخارجية الكويتي

 في أمن الطاقة بالهند«
ً
 حاسما

ً
»الكويت تؤدي دورا

● ربيع كالس
أكد السفير الهندي لدى الباد 
أدارش سوايكا، أن باده تتوقع 
زيــــــارة وزيـــــر خـــارجـــيـــة الــكــويــت 
الشيخ سالم الصباح »في فرصة 
 أن 

ً
مــبــكــرة هــــذا الــــعــــام«، مــعــتــبــرا

»الهند والكويت كانتا شريكتين 
ــلـــى مــــر الــــزمــــن«،  تــقــلــيــديــتــيــن عـ
 إلــى أن »هــذه العاقة لها 

ً
مشيرا

أسس تاريخية ومكونات العصر 
الحديث لشراكة قوية«

ــمـــر صــحــافــي  ــي أول مـــؤتـ ــ وفــ
يعقده بعد ساعات على تقديمه 
أوراق اعــتــمــاده إلــى سمو نائب 
األمير ولي العهد الشيخ مشعل 
 ،

ً
األحمد، قال سوايكا: »جغرافيا

 ،
ً
نحن جيران بحريون، وثقافيا

نحن قريبون من بعضنا البعض، 
أما من الناحية االقتصادية، فتعد 
 في األمن 

ً
 حاسما

ً
الهند عنصرا

 
ً
الغذائي للكويت، التي تؤدي دورا

 في أمن الطاقة في الهند. 
ً
حاسما

واألهم من ذلك أنها عاقة توليها 
قيادتا البلدين أهمية قصوى«.

ـــق بـــالـــتـــعـــاون 
ّ
ــا يـــتـــعـــل ــمــ ــيــ وفــ

ــاد بـــأن »الــهــنــد تقدر  الــثــنــائــي، أفـ
ــــت عــلــى  ــويـ ــ ــكـ ــ شــــراكــــتــــهــــا مــــــع الـ

الصعيدين الثنائي واإلقليمي 
كــجــزء مــن تــركــيــزهــا الــقــوي على 
منطقة الخليج، ونــتــوقــع زيــارة 
وزيـــــر خـــارجـــيـــة الـــكـــويـــت للهند 
ــي فـــرصـــة مـــبـــكـــرة هـــــذا الـــعـــام،  فــ
كما أن هناك العديد من اآلليات 
واالجـــــتـــــمـــــاعـــــات األخــــــــــرى عــلــى 
مستوى كبار المسؤولين، بما في 
ذلك مشاورات وزارة الخارجية، 
واجــتــمــاعــات مــجــمــوعــات العمل 
المشتركة حول الهيدروكربونات، 
ــــاون الــــطــــبــــي، والـــعـــمـــالـــة  ــعـ ــ ــتـ ــ والـ
 
ً
والقوى العاملة المتوقعة أيضا

ــام، أمـــــا عـــلـــى الـــجـــانـــب  ــ ــعـ ــ هـــــذا الـ

 
ً
الـــدفـــاعـــي، فــقــد شــهــدنــا تــعــاونــا

 بين القوات البحرية في كا 
ً
جيدا

البلدين من حيث زيــارات السفن 
والتدريب وما إلى ذلك«.

ــه »يمكن  وأوضــــح ســوايــكــا أنـ
لــلــهــنــود الــتــبــاهــي بــكــونــهــم أكبر 
ــــي الـــكـــويـــت،  جـــالـــيـــة مـــغـــتـــربـــة فـ
وأنــهــم ساهموا بشكل كبير في 
اقــتــصــاد وتــنــمــيــة الــكــويــت،وهــم 
)راشــــــتــــــرادوتــــــس(، أي الـــســـفـــراء 

الدائمون في الكويت«.

سوايكا خال مؤتمره الصحافي

 في دورة تعزيز 
ً
21 متدربا

القدرات بحقوق اإلنسان
● عادل سامي

ــــي  ــتـ ــ ــــويـ ــكـ ــ نــــــظــــــم االتــــــــــحــــــــــاد الـ
ــيـــات الــــنــــســــائــــيــــة دورة  ــلـــجـــمـــعـ لـ
تــدريــبــيــة ضــمــن مـــشـــروع تــعــزيــز 
قــدرات أعضاء االتحاد في مجال 
حـــقـــوق اإلنــــســــان بـــالـــتـــعـــاون مــع 
مــكــتــب جــنــيــف لــحــقــوق اإلنـــســـان، 
ضمن اتفاقية التعاون المشترك 
في مجال تعزيز وحماية حقوق 
الــمــرأة وأهـــداف التنمية البشرية 

المستدامة 2030.
وأكـــــدت رئــيــســة مــجــلــس إدارة 
االتـــحـــاد الــشــيــخــة فــاديــة الــســعــد، 
في تصريح صحافي، أنها الدورة 
ــى مــن ثـــاث دورات ستعقد  األولــ
 حتى شهر أغسطس المقبل، 

ً
تباعا

بـــهـــدف تــعــزيــز قـــــــدرات األعـــضـــاء 
ــرأة  ــمــ وتـــفـــعـــيـــل وتــــعــــزيــــز دور الــ
الــمــجــتــمــعــي، وتـــدعـــيـــم مــكــانــتــهــا 
وتطوير قدراتها لتعزيز التواصل 
والـــتـــعـــاون مـــع مـــؤســـســـات األمـــم 
المتحدة المعنية بمراقبة وحماية 

حقوق اإلنسان.
وأشارت الشيخة فادية السعد 
إلى أن عدد المستفيدين في الدورة 
 ومـــشـــاركـــة من 

ً
بــلــغ 21 مـــشـــاركـــا

حملة المؤهات العلمية العليا، 
ومـــن خلفيات سياسية وفكرية 
وحقوقية يمثلون مختلف الجهات 
في الــدولــة بالقطاعين الحكومي 
والــــــــخــــــــاص، مــــــن أجــــــــل تــحــقــيــق 

التنمية المجتمعية المستدامة.
من جانبه، قال المدير التنفيذي 
لمعهد جــنــيــف لــحــقــوق اإلنــســان 
نزار عبدالقادر، إن الــدورة تندرج 
ضــمــن الـــمـــشـــروع الــمــشــتــرك بين 
االتــحــاد الكويتي ومعهد جنيف 
ــشـــــروع تــعــزيــز  تـــحـــت عــــنــــوان »مـــ
قــدرات أعضاء االتحاد في مجال 

حقوق المرأة«.
وأضــاف عبدالقادر، أن الــدورة 
تحمل عنوان »المفاهيم العامة في 
 إلى 

ً
مجال حقوق االنسان«، مشيرا

أن الهدف هو رفــع قــدرات أعضاء 
الجمعيات المنضوية تحت لواء 
ــاد الـــكـــويـــتـــي لــلــجــمــعــيــات  ــ ــحـ ــ االتـ
النسائية في مجال حقوق اإلنسان 

مع التركيز على قضايا المرأة.

فادية السعد

9 جهات حكومية شاركت في دورة »تطبيقات 
االستشعار عن ُبعد على البيئة البحرية«

● عادل سامي
ــمــت الــجــمــعــيــة الــكــويــتــيــة لــحــمــايــة 

ّ
نــظ

البيئة، بالتعاون مع المنظمة اإلقليمية 
لــحــمــايــة الــبــيــئــة الــبــحــريــة، دورة تــدريــب 
مــــشــــتــــركــــة حـــــــــول »تــــطــــبــــيــــقــــات تـــقـــنـــيـــة 
االستشعار عن ُبعد على البيئة البحرية«، 
ــار عــــن ُبــعــد  ــعـ ــشـ ــتـ ــراف خـــبـــيـــر االسـ ــ ــإشـ ــ بـ

بالمنظمة، د. وحيد مفضل.
وافتتح األمين العام التنفيذي للمنظمة 
اإلقــلــيــمــيــة لــحــمــايــة الــبــيــئــة الــبــحــريــة، د. 
جــاســم بـــشـــارة، فــعــالــيــات الـــــدورة بكلمة 

 أن 
ً
رّحــــب فــيــهــا بــالــمــشــاركــيــن، مــوضــحــا

ــدارة لــدى  ــ ــجـ ــ ــاءة والـ ــفـ ــكـ الـــــــدورة تـــثـــري الـ
 أنها تتضمن 

ً
المشاركين بها، خصوصا

3 محاور رئيسية عن أساسيات ومبادئ 
االســتــشــعــار عـــن ُبــعــد ومـــصـــادر الــصــور 
 
ً
الفضائية وطرق الحصول عليها، فضا

عن تطبيقات الصور الفضائية على البيئة 
الساحلية.

من جانبه، أكد منسق البرامج بمركز 
صــبــاح األحــمــد لــلــتــدريــب الــبــيــئــي، نــواف 
المويل، أن دورة »رصــد البيئة البحرية 
بــواســطــة مــحــطــة االســتــشــعــار عــن ُبــعــد«، 

 من 9 جهات 
ً
شهدت مشاركة 23 متدربا

حــكــومــيــة، هــي الــحــرس الــوطــنــي، وإدارة 
شرطة البيئة بــوزارة الداخلية، وجامعة 
الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب، ووزارة التربية )التوجيه الفني 
والــمــعــلــمــيــن( وإدارة األرصـــــــاد الــجــويــة 
بالطيران المدني، والهيئة العامة للبيئة، 

والهال األحمر، ووزارة الصحة. 

»الضباط المتقاعدين« تشارك 
في مؤتمر »المحاربين القدماء«

يشارك رئيس مجلس إدارة 
جمعية الــضــبــاط المتقاعدين 
ــزاف  ــ ــجــ ــ ــل الــ ــيــــصــ الــــــــلــــــــواء م. فــ
ــدم الـــركـــن  ــقــ ــمــ ــن الــــســــر الــ ــ ــيـ ــ وأمـ
ــــدورة  ــاد الــظــفــيــري فـــي الـ ــ م. ركـ
ــاد  ــ ــــحـ ــيــــن لـــمـــؤتـــمـــر االتـ ــثــــاثــ الــ
ــي لــلــمــحــاربــيــن الــقــدمــاء  ــدولــ الــ
 فــــي صــربــيــا 

ً
الــمــنــعــقــد حـــالـــيـــا

ــى 10  ــ ــ ــرة مـــــن 6 إلـ ــتــ ــفــ ــــال الــ ــ خـ
ــارس 2023 بـــمـــشـــاركـــة أكــثــر  ــ مــ
مـــن 40 دولــــــة، بــحــضــور وزيـــر 
الشؤون االجتماعية والتنمية 
ــاد فــي  ــتــــصــ الــمــجــتــمــعــيــة واالقــ
جـــمـــهـــوريـــة صـــربـــيـــا، ورئـــيـــس 
ــاد الــــدولــــي لــلــمــحــاربــيــن  االتــــحــ

ــدمــــــاء ورئــــــيــــــس االتـــــحـــــاد  الــــــقــــ
ــــس االتــــحــــاد  ــيـ ــ األوروبــــــــــــي ورئـ

اإلفريقي للمحاربين القدماء.
وتـــأتـــي مــشــاركــة الـــوفـــد بعد 
ــة الــــضــــبــــاط  ــيــ ــعــ ــمــ حــــــصــــــول جــ
الـــمـــتـــقـــاعـــديـــن الـــكـــويـــتـــيـــة عــلــى 
ــي  ــة االتــــــــحــــــــاد الــــــدولــــ ــ ــويـ ــ ــــضـ عـ
لـــلـــمـــحـــاربـــيـــن الــــقــــدمــــاء. تــجــدر 
ــدول  ــ ــدد الــ ــ ــى أن عــ ــ اإلشــــــــــارة إلــ
المنتسبة إلى االتحاد بلغ نحو 

68 دولة عربية وأجنبية.

»ملست آسيا«: 3 مدارس تفوز 
بمسابقة »التمديدات الكهربائية«

أعــلــن المكتب اإلقــلــيــمــي للمنظمة العالمية الســتــثــمــار أوقـــات 
الـــفـــراغ بــالــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا )مــلــســت آســيــا( نــتــائــج مسابقة 
الكويت المدرسية السنوية العاشرة في التمديدات الكهربائية، 
التي نظمها بالتعاون مع وزارة التربية، ونخبة من المهندسين 
المتطوعين من وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، الذين 

شاركوا في التحكيم.
وأضاف المكتب، في بيان صحافي، أمس، أن المركز األول حققته 
مدرسة سيف الدولة المتوسطة بنين، في حين حصدت المركز 
الثاني مدرسة ابن النفيس المتوسطة بنين، وحازت مدرسة عبدالله 

بن عمرو المتوسطة بنين المركز الثالث.
وقال المدير اإلقليمي لـ »ملست آسيا« داود األحمد، وفق البيان، 
إن مسابقة هذا العام »التمديدات الكهربائية علم ومهارات« ضمت 
مراحل تنافسية داخل المدارس الختيار الفريق الذي يمثل المدرسة 
في المسابقة، إضافة إلى ساعات تدريبية، وورش عمل تطبيقية 

داخل المكتب.
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● فهد الرمضان
ــيــــة وزيـــــر  ــتــــربــ أكـــــــد وزيـــــــــر الــ
التعليم العالي والبحث العلمي، 
د. حــمــد الــــعــــدوانــــي، أن وزارة 
التربية تضع اللمسات األخيرة 
لخطة تطوير التعليم من خالل 
فريق عمل تطوير التعليم العام 
ــة الــكــويــت، بالتنسيق  فـــي دولــ
مــع الــجــهــات ذات الــصــلــة، بعد 
ــلــــس الــــــــــــــــوزراء،  ــة مــــجــ ــ ــيـ ــ ــــوصـ تـ
واللجنة التعليمية والصحية 

والشباب.
وقال العدواني، في تصريح 
صحافي، »إنه في ظل توجيهات 
ــيــــادة الـــســـيـــاســـيـــة إلصــــالح  ــقــ الــ
التعليم العام في الكويت، فإن 
فريق عمل تطوير التعليم في 
الــكــويــت والمشكل مــن عناصر 
ــن  ــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ وطـــــنـــــيـــــة مــــــــن األكـ
المتخصصين وخبراء الجودة 
ــن مــنــتــســبــي  وأهــــــل الــــمــــيــــدان مــ
الــــــــوزارة، وأعـــضـــاء الـــمـــبـــادرات 
الــتــربــويــة والــمــجــتــمــع الــمــدنــي، 
ــاد  ــ ــــسـ ــفـ ــ ــة الـ ــ ــحـ ــ ــافـ ــ ــكـ ــ وهـــــيـــــئـــــة مـ
وجمعية المعلمين، خلص إلى 
إعـــادة هيكلة المجلس األعلى 
لــلــتــعــلــيــم، بــمــا يــشــمــل تــحــديــد 

عــالقــتــه مـــع الــتــربــيــة والــجــهــاز 
الــوطــنــي لالعتماد األكــاديــمــي، 
وضمان جــودة التعليم ومركز 
تــطــويــر الــتــعــلــيــم، لــيــكــون جهة 
مستقلة، وذلــك مــن أجــل إعطاء 
األولــويــة للتعليم، واستقاللية 
الجهات الرقابية في المنظومة 
التعليمية لتكون أكثر فعالية، 
مما يساعد في حوكمة التعليم، 
ــان جـــــــــودة الـــمـــنـــظـــومـــة  ــ ــمــ ــ وضــ
التعليمية«.وعن أبرز مهام فريق 
إصــالح التعليم أفــاد العدواني 
بأن الفريق مكلف بوضع دراسة 

مــســتــقــبــلــيــة حــقــيــقــيــة وواقــعــيــة 
ومــــحــــددة األهـــــــــداف، لـــالرتـــقـــاء 
ــــت مــن  ــويـ ــ ــكـ ــ بـــالـــتـــعـــلـــيـــم فــــــي الـ
خــالل عــدة مــهــام منها: تحديد 
ــع تــطــويــر  ــاريــ ــشــ ــادرات ومــ ــ ــبــ ــ مــ
التعليم الــعــام الــمــطــلــوبــة وفــق 
مــنــظــومــة الــتــعــلــيــم الــمــقــتــرحــة 
بقانون إنشاء المجلس األعلى 
للتعليم، والتعريف بمبادرات 
ــع تــــطــــويــــر الــتــعــلــيــم  ــ ــاريـ ــ ــــشـ ومـ
الـــعـــام بــتــحــديــد أبـــــرز مــهــامــهــا 
ومخرجاتها وبرامجها الزمنية، 
وآلــيــات تنفيذها وميزانياتها 
التقديرية، ومــراجــعــة االقــتــراح 
بقانون إنشاء المجلس األعلى 

للتعليم. 
وأعــلــن الــعــدوانــي أن الفريق 
خطا خطوات حقيقية وجــادة، 
 
ً
مــن خــالل تحديد 11 مشروعا

لــتــطــويــر الــتــعــلــيــم، »ووضــعــنــا 
غايات لتنفيذ هــذه المشاريع، 
وهي: مشروع حوكمة وضمان 
جــــودة الــمــنــظــومــة التعليمية، 
مـــــشـــــروع تـــســـكـــيـــن الـــمـــنـــاصـــب 
ــة، مـــــــشـــــــروع إعـــــــــداد  ــ ــاديــ ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــ ال
ــة لــلــتــعــلــيــم،  ــامــ ــعــ الـــســـيـــاســـة الــ
مــشــروع إعـــداد اإلطـــار الوطني 
لمعايير مناهج التعليم العام، 

ومــشــروع إنــشــاء مــركــز تــدريــب 
وتــأهــيــل وطــنــي لــلــعــامــلــيــن في 
التعليم العام، ومشروع رخصة 
ــم والــــــرخــــــص الــمــهــنــيــة  ــلـ ــعـ ــمـ الـ
التعليمية ومنظومة الحوافز 
ذات الصلة، ومشروع االعتماد 
األكـــاديـــمـــي لــكــلــيــة الــتــربــيــة في 
جامعة الكويت وكلية التربية 
األســـــاســـــيـــــة فــــــي الـــتـــطـــبـــيـــقـــي، 
ومشروع االختبارات الوطنية 
ــقـــبـــول الـــجـــامـــعـــي(،  )اخـــتـــبـــار الـ
ومــــشــــروع تــصــنــيــف الـــمـــدارس 
ومنظومة الحوافز ذات الصلة، 
ومـــشـــروع إعــــادة هيكلة وزارة 
الــتــربــيــة، ومـــشـــروع دمـــج ذوي 

اإلعاقة في التعليم«.
ــح الـــوزيـــر أن إصـــالح  ــ وأوضـ
التعليم أولوية وطنية، وركيزة 
أساسية لنهضة الوطن، وأحد 
أهـــم متطلبات بــرامــج التنمية 
الشاملة والمستدامة في البالد، 
»لــــــذا تــســعــى وزارتـــــــــا الــتــربــيــة 
ــبـــحـــث  ــي والـ ــالــ ــعــ والـــتـــعـــلـــيـــم الــ
العلمي إلى وضع تلك المشاريع 
حــيــز الــتــنــفــيــذ خـــالل األســابــيــع 

القليلة القادمة«.

ــة الــــعــــامــــة  ــئــ ــيــ ــهــ أصــــــــــــدرت الــ
لــلــقــوى الــعــامــلــة الــقــرار اإلداري 
رقم )294( لسنة 2023، القاضي 
ــام الئــحــة  ــكـ بــتــعــديــل بــعــض أحـ
ات مــنــح اإلذن  ــد وإجـــــــــراء ــواعـ قـ
بالعمل للعمالة الـــوافـــدة التي 
 
ً
ــا ــامــ ــر 60 عــ ــمــ ــعــ ــن الــ ــ بـــلـــغـــت مــ

ــــن حـــمـــلـــة شـــهـــادة  فـــمـــا فــــــوق مـ
الـــمـــرحـــلـــة الـــثـــانـــويـــة فـــمـــا دون 
ــن الـــشـــهـــادات،  ــا يــعــادلــهــا مـ ومــ
والذي سمح لوافدي هذه الفئة 
العاملين بالحكومية والهيئات 
والمؤسسات العامة، إضافة إلى 
4 فئات أخرى هم: )الملتحقون 
بعائل، والمستثمرون، والشركاء 
ــة  ــاريـ ــجـ األجــــــانــــــب بـــأنـــشـــطـــة تـ
وصناعية، والمقيمون )كفالء 

أنفسهم( حملة المادة رقم )24( 
مــن قــانــون اإلقــامــة( بالتحويل 
ــــي، إعـــمـــااًل  ــلـ ــ إلـــــى الـــقـــطـــاع األهـ
لالئحة الصادرة في 10 مارس 
2022، والـــتـــي اشـــتـــرطـــت قــيــام 
مــجــلــس إدارة الــهــيــئــة بـــإعـــادة 
الــنــظــر فــي بــعــض مـــوادهـــا قبل 
مرور سنة من تاريخ صدورها.

وقالت مديرة إدارة العالقات 
ــة واإلعــــــــــالم، الــمــتــحــدثــة  ــامـ ــعـ الـ
الرسمية للهيئة أسيل المزيد، 
إن »القرار، السالف ذكره، سمح 
للعمالة الــمــذكــورة بتجديد أو 
تحويل إذن العمل بذات الشروط 
الواردة بالمادة رقم )37( وهي: 
اســتــيــفــاء رســـم إضــافــي سنوي 
ــارا، وأن يــكــون  ــنــ ــــدره 250 ديــ قـ
الـــعـــامـــل مــؤمــنــا عــلــيــه بــوثــيــقــة 
تأمين صحي شامل غير قابلة 
لــــإلــــغــــاء صــــــــــادرة عـــــن إحـــــدى 
الشركات المؤهلة والمعتمدة، 
ــع اســـتـــثـــنـــاء أزواج وأبــــنــــاء  ــ مـ
الكويتيات، وزوجات الكويتيين، 
والفلسطينيين حملة الوثائق«، 
مــؤكــدة اســتــمــرار حظر تحويل 

العمالة المنزلية حملة المادة 
)20( إلى القطاع الخاص.

نشاط تدريب الطيران

ــرار  ــقـ وذكـــــــرت الـــمـــزيـــد، أن الـ
ــــك إجــــــــــراء بــعــض  ــذلـ ــ ــن كـ ــمـ تـــضـ
التعديالت على فئات تصاريح 
الــعــمــل الــــــــواردة بـــالـــمـــادة )53( 
ــة  ــقــ ــوافــ ــد مــ ــ ــعـ ــ مـــــــن الـــــالئـــــحـــــة بـ
مجلس إدارة الهيئة على تلك 
التعديالت، التي جاءت كاآلتي، 
إلغاء النشاط الخاص بتدريب 
الطيران الشراعي والقفز الحر 
)مهن فنية متخصصة( من الفئة 
األولى من منح تصاريح العمل، 
وشــــمــــول عــــقــــود الـــمـــشـــروعـــات 
الحكومية بالفئة األولـــى وفقا 
لما هو متبع لدى الهيئة، الفتة 
 تعديل البند 

ً
إلــى أنــه تــم أيــضــا

رقـــم )7( مـــن الــفــئــة الــثــانــيــة من 
التصاريح ليصبح »صالونات 
ــنـــســـاء )مـــهـــن فنية  ــال والـ الــــرجــ
متخصصة( بداًل عن صالونات 

الحالقة )مهن الحالقة(«. 

ولــفــتــت الـــمـــزيـــد إلــــى أنــــه تم 
 تعديل مساحة األســواق 

ً
أيضا

الـــمـــركـــزيـــة الـــــــــواردة فــــي الــبــنــد 
)14( من الفئة الثانية من منح 
الــتــصــاريــح لتصبح المساحة 
ال تقل على 500 متر مربع بداًل 
عــن 1000 مــتــر مــربــع، وتعديل 
ــروط الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بــنــشــاط  ــ ــشــ ــ الــ
»مطعم ومقهى« المشار إليها 
ــد )19(، حــــيــــث ســتــظــل  ــنـ ــبـ ــالـ بـ
الــمــســاحــة الــمــعــتــمــدة كــمــا هي 
500 متر مربع على أن تتضمن 
ــتــــراط  وجـــــــود مـــطـــبـــخ دون اشــ
مساحة مــحــددة لــه، مبينة أنه 
تـــم كــذلــك تــعــديــل االشــتــراطــات 
الواردة بالفقرة الثانية من البند 
)19( لــتــكــون »ضـــــــرورة تــزويــد 
اإلدارة المختصة بــصــورة من 
عقد االيجار وترخيص الهيئة 
العامة للغذاء والتغذية وقــوة 
اإلطـــفـــاء الــــعــــام«، وإضـــافـــة بند 
جــديــد رقـــم )22( للفئة الثانية 
يتضمن المختبرات المعتمدة 

من الهيئة العامة للبيئة.

● سيد القصاص
تعّرض 4 موظفين من إدارة 
ــويـــل  ــتـــحـ ــات الـ ــطــ ــحــ ــة مــ ــانــ ــيــ صــ
الــرئــيــســيــة فــي وزارة الــكــهــربــاء 
والماء والطاقة المتجددة، ظهر 
ــــات إثـــــر انــفــجــار  ــابـ ــ أمــــــس، إلصـ
ــد 33  ــهــ إحـــــــــدى الــــمــــغــــذيــــات جــ
كيلوفولت في محطة التحويل 
الرئيسية »السالمية B«، حيث تم 
إسعافهم ونقلهم على الفور إلى 

مستشفى مبارك الكبير.
وقالت »الكهرباء«، في بيان، 
إنه أثناء إجراء عمليات الصيانة 
الـــدوريـــة للمحطة وقـــع انفجار 
أدى لــفــصــل الــمــحــطــة بــالــكــامــل، 
حيث كان مقدار الفقد لألحمال 

الكهربائية 22 ميغاواط، وأسفر 
الحادث عن إصابة 4 موظفين.

ــى أن  ــ ــ وأشـــــــــــارت الـــــــــــــوزارة إلـ
اإلنفجار أدى إلى انقطاع التيار 
الكهربائي عن أجزاء من منطقة 
السالمية، وعلى الفور توجهت 
ــاء الـــــعـــــام ووزارة  ــ ــفــ ــ ــرق اإلطــ ــ ــ فـ
الداخلية وفرق الطوارئ التابعة 

للوزارة وقامت بإجراء الالزم. 
وبينت أنه جاٍر الكشف على 
المحطة للوقوف على األسباب 
الــتــي أدت إلـــى وقــــوع الـــحـــادث، 
ــادة التيار  الفــتــة إلـــى أنـــه تــم إعــ
بشكل تدريجي من الساعة 1.30 
 وتمت إعادة المحطة إلى 

ً
ظهرا

الخدمة فــي تــمــام الساعة 2.30 
بعد الظهر. 

بــــــــــدورهــــــــــا، أعـــــلـــــنـــــت إدارة 
الــعــالقــات الــعــامــة واإلعـــــالم في 
ــاء« عـــن ورود بــــالغ إلــى  ــفــ »اإلطــ
إدارة العمليات المركزية ظهر 
أمـــــــس بـــــوقـــــوع حــــريــــق مـــحـــول 

ــــي مــنــطــقــة  ــاء رئـــيـــســـي فـ ــربــ ــهــ كــ
السالمية.

وأوضـــحـــت اإلدارة أن إدارة 
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــمـــركـــزيـــة وجــهــت 
فــرق إطــفــاء مــن مركز السالمية 

والبدع إلى موقع الحادث، وعند 
الــوصــول تبين أن الــحــريــق في 
أحـــد كــيــبــالت تــوزيــع الــكــهــربــاء، 
وتم على الفور مكافحة الحريق 

وإخماده.
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العدواني: إصالح التعليم أولوية وطنية
 للتطوير وفريق عمل مختص لوضع اللمسات النهائية على الخطة

ً
• 11 مشروعا

• إعادة هيكلة »األعلى للتعليم« ليكون أكثر فعالية لضمان الجودة

جورج عاطف

حمد العدواني

جانب من اليوم الوظيفي للقوى العاملة

فرق اإلطفاء أثناء توجهها إلخماد الحريق

إطفائي خالل إخماد الحريق

حصل مركز أبحاث البترول 
التابع ملعهد الكويت لألبحاث 

العلمية على براءة اختراع 
ممنوحة من مكتب براءات 

االختراع والعالمات التجارية 
بالواليات املتحدة األميركية، 

والتي سجلت باسم د. ريحان 
ريحان نتيجة تحقيق إنجاز 

علمي رائد، باختراع جهاز 
جديد لدراسة قابلية املعادن 

للتصدع واالنهيار بسبب التآكل 
باإلجهاد، وباستخدام جميع 

أنواع عينات اختبار التآكل 
باإلجهاد املتعارف عليها، إذ 

يتميز كل نوع من العينات 
بشكل هندسي وآلية اختبار 

مختلفة، وقد تشغل حيزا كبيرا 
نسبيًا في املختبر، باإلضافة 

إلى الحاجة الستخدام أجهزة 
متطورة وباهظة الثمن.

واستطاع فريق البحث تحقيق 
هذا السبق العلمي من خالل 

اختراع جهاز بسيط في 
تركيبته، ذاتي في تطبيق قوة 

الشد على العينة، قليل التكلفة، 
صغير الحجم، مما يجعله 

يتجاوز عيوب آليات االختبار 
املتداولة مخبريًا، وهي أن يتم 

إخضاع العينات املراد اختبارها 
لقوة شد ثابتة ومعرضة لسائل 
تحت درجة حرارة ثابتة إلى أن 
تنكسر بسبب التآكل باإلجهاد.

اختتمت جمعية السالم 
لألعمال اإلنسانية والخيرية 

الكويتية، أمس األول، حملتها 
»شاحنات الكويت« بـ421 شاحنة 

مخصصة إلغاثة منكوبي 
ونازحي سورية واليمن.

وقال رئيس مجلس إدارة 
الجمعية نبيل العون لـ«كونا«، 

على هامش اختتام الحملة، 
إن »ما مرت به سورية وتركيا 

م علينا 
ّ
جراء الزلزال الكارثي حت

تخصيص 65 شاحنة ملصلحة 
املتضررين عالوة على 37 

شاحنة إضافية«.
وأضاف العون: استطعنا بناء 
55 مخيما من أصل 200 مخيم 

سيتم بناؤها في املرحلة املقبلة.
وكشف أن »العمل جار بعد 

التنسيق مع وزارة الخارجية 
لبناء قرية كبرى على ثالث 

مراحل باليمن تشمل 45 عمارة 
سكنية، مضيفا أنه »باملرحلة 

املاضية تم افتتاح 4 قرى 
بمناطق عدة في سورية وتركيا.

من جهته، أكد املدير العام 
للجمعية، ضاري البعيجان، 
أنه استفاد أكثر من 3 ماليني 

شخص في سورية واليمن من 
شاحنات الكويت.

أعلن رئيس مجلس إدارة 
جمعية »الصفا« اإلنسانية، 

محمد الشايع، فتح الباب 
الستقبال تبرعات املحسنني 
واملحسنات ملشروع السالل 
الرمضانية ووجبات إفطار 

الصائمني، مبينا أن »الصفا« 
أنهت كل استعداداتها لتنفيذ 

هذا املشروع املوسمي الذي 
اعتادت طرحه قبيل دخول هذا 

الشهر املبارك.
وأشار الشايع، في تصريح 
صحافي، أمس، إلى أن هذا 
املشروع سينفذ على هيئة 

سالل غذائية توزع على 
املستفيدين بمعدل سلة 

غذائية لكل أسرة تكفيها طوال 
شهر رمضان، وتبلغ تكلفتها 
ابتداء من 10 حتى 30 دينارا، 

الفتا إلى تنظيم والئم اإلفطار 
خارج الكويت، وتوزيع وجبات 

تفطير الصائمني ابتداء من 
250 فلسا للوجبة الواحدة.

وأوضح أنه سينفذ هذا 
املشروع في 10 دول هي: 

قيرغيزيا، والهند، وفلسطني، 
وتركيا، واليمن، ولبنان، 
وبنغالدش، وسريالنكا، 

وتشاد، الصومال.

سلة أخبار

»األبحاث« يخترع جهازًا 
الختبار مقاومة المواد 

للتآكل باإلجهاد

»السالم«: 421 شاحنة 
إلغاثة سورية واليمن

»الصفا« تطرح السالل 
الرمضانية ووجبات اإلفطار

لزم »التعاونيات« 
ُ
»الشؤون« ت

بإخطارها بانتهاء استثمارها

يوم وظيفي بالتعاون
 مع بنك الكويت الدولي

 بحضور نائبة مــديــر الهيئة لــشــؤون الــقــوى العاملة الوطنية 
 
ً
 وظيفيا

ً
بالتكليف نــجــاة الــيــوســف، نظمت »الــقــوى العاملة« يــومــا

بالتعاون مــع بنك الكويت الــدولــي، حيث قــدم ممثل إدارة اإلرشــاد 
 عن مميزات العمل بالقطاع الخاص، 

ً
والتوظيف بالهيئة شرحا وافيا

مؤكدا حرص الهيئة على دعم وتأهيل الشباب الكويتيين وتمكين 
مشاركتهم في سوق العمل وتوجيه الباحثين عن العمل، والحد من 
 مع الخطة االستراتيجية للهيئة، »إذ تطمح 

ً
نسبة البطالة تماشيا

الهيئة إلى االستمرار في هذا النهج المشرف الستيعاب أغلب الباحثين 
عن عمل بالقطاع الخاص«.

بدوره، عبر مدير إدارة التدريب والتطوير لدى »الدولي« عن شكره 
لما تقوم به الهيئة من جهود بشأن تسخير جميع االمكانات وفتح 
قنوات التعاون والمشاركة بين الجهتين للمساهمة في توفير وظائف 
للكوادر الوطنية من الخريجين، كما قام بعرض تعريفي عن البنك 
والوظائف المتاحة، إضافة إلى شرح مميزات العمل لدى البنك، وتم 
عقد مقابالت وظيفية لـ 125 باحثا عن التوظيف على تلك الفرص 

الوظيفية المعروضة.

»ال زيادة للعقد أو إلغاء أو تجديد إال بموافقة كتابية«
● جورج عاطف

أصـــــدرت وزيـــــرة الــشــؤون 
ــيــــة  ــنــــمــ ــتــ االجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والــ
الــمــجــتــمــعــيــة، وزيــــرة الــدولــة 
لشؤون المرأة والطفولة مي 
البغلي، القرار الوزاري رقم 39 
لسنة 2023، بتعديل الــقــرار 
الوزاري )46/ت( لسنة 2021، 
الصادر بشأن إصدار الئحة 

العمل التعاوني.
 لــــــلــــــقــــــرار، الـــــــذي 

ً
ووفــــــــقــــــــا

ــدة« عــلــى  ــ ــريــ ــ ــجــ ــ ــلـــت »الــ حـــصـ
نــســخــة مـــنـــه، فـــإنـــه ُيــســتــبــدل 
ــادة رقـــــــم 44 مــن  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــص الـ نــ
القرار الــوزاري )46/ت( لسنة 
2021، لتكون كاآلتي: »يجب 
عـــلـــى الــجــمــعــيــة الــتــعــاونــيــة 
بعد انتهاء عقد االستثمار 
إخطار الوزارة بذلك، وعليها 
ــلـــى مــوافــقــتــهــا  الـــحـــصـــول عـ
المسبقة وكــتــابــة بــالــحــاالت 
الــتــالــيــة: رغــبــة الجمعية في 
زيــــادة الــقــيــمــة االســتــثــمــاريــة 
لـــلـــفـــرع الــمــســتــثــمــر مــــن قــبــل 
الــغــيــر، ورغــبــتــهــا فـــي إلــغــاء 
ــاء أو فـــســـخ أو عـــدم  ــهــ أو إنــ
ــار،  ــمــ ــتــ تـــجـــديـــد عــــقــــود االســ
شـــريـــطـــة أن يــــكــــون الــطــلــب 
 
ً
 ومدعوما

ً
المقّدم لذلك مسببا

ــة«، على  ــدالــ بــالــمــســتــنــدات الــ
أن ُيلغى كــل نــص يتعارض 
والـــقـــرار، ويــعــمــل بــه اعــتــبــارا 
مــن تــاريــخ الــصــدور والنشر 

بالجريدة الرسمية.
 
ً
في موضوع آخر، وتأكيدا

لــخــبــر »الـــجـــريـــدة« الــمــنــشــور 
في عددها الصادر بتاريخ 3 
الــجــاري بعنوان )اخــتــبــارات 
ــيـــات« فــي  ــبــــي الـــجـــمـــعـ ــراقــ »مــ
»الـــــــــــــشـــــــــــــؤون«... لـــــــم يــــرســــب 
أحــــد(، أصــــدر وكــيــل الــــوزارة 

باإلنابة، عبدالعزيز ســاري، 
القرار اإلداري رقم 690 لسنة 
 من 

ً
2023، بنقل 25 مــوظــفــا

الــعــامــلــيــن فــي إدارة الــرقــابــة 
والــتــفــتــيــش الـــتـــعـــاونـــي، من 
ي الوظائف المالية 

َ
مجموعت

والقانونية التخصصية إلى 
وظــائــف الــرقــابــة الــتــعــاونــيــة 
الــتــخــصــصــيــة، عــلــى أن يتم 
تسكين هــؤالء على وظائف 
الرقابة التعاونية بالمسمى 
ــز الـــعـــمـــل  ــ ــركــ ــ ــفــــي ومــ ــيــ الــــوظــ
الــمــوضــحــيــن قــريــن اســــم كل 
منهم وفق نوع العمل؛ سواء 

.
ً
 أو إداريا

ً
كان ماليا

مي البغلي

»الطرق«: تطوير »الفحيحيل« مجرد تقدير
● سيد القصاص

أكدت الهيئة العامة للطرق والنقل البري أن ما 
تم تــداولــه بخصوص تطوير طريق الفحيحيل 
السريع مــا هــو إال تقدير مــقــّدم مــن االستشاري 
الــمــصــمــم لــلــمــشــروع، ولـــم يــتــم اعــتــمــاده مــن قبل 

الهيئة. 
وبّينت الهيئة أن دراســة البدائل التصميمية 
المقترحة جاءت وفقا لدراسة تبسيط اإلجراءات، 

ولم يتم االنتهاء منها حتى اآلن. 
وأشــــــارت إلــــى أن الـــمـــوضـــوع لـــم يــتــعــّد كــونــه 
معلومات مقترحة حول المشروع غير معتمدة 
ــــى أن الــهــيــئــة لــديــهــا  بــشــكــل رســــمــــي، إضــــافــــة إلـ

اقتراحات أخرى بشكل تصميم المشروع، وستتم 
دراستها. 

من جانب آخر، أشارت مصادر »األشغال« إلى 
أن لجنة التخطيط في الوزارة اجتمعت أمس مع 
قطاعات الـــوزارة المختلفة، وطلبت العمل على 
ات داخــل الـــوزارة لتقصير  ميكنة جميع اإلجـــراء
الــــــــدورة الــمــســتــنــديــة، وإيــــجــــاد قــــاعــــدة بــيــانــات 
بالمشاريع التي تنفذها »األشغال«، إضافة إلى 
عـــدم تــأخــيــر دفـــعـــات الــمــقــاولــيــن لــســرعــة إنــجــاز 
أعمالهم داخــل المشاريع، والعمل على تطوير 

الهيكل التنظيمي لقطاعات الوزارة المختلفة.

سوق الجمعة سُيطَرح بنظام »الشراكة«
● محمد جاسم

كشفت مصادر مطلعة أن عمل سوق الجمعة 
مستمر خــالل عطلة نهاية األســبــوع، معلنة أن 
وزارة الــمــالــيــة ستتسلم الــســوق بــشــكــل رسمي 
 إلدارته من قبل شركة وفرة 

ً
األحد المقبل تمهيدا

 حتى ال تتوقف حركة الزوار إلى 
ً
العقارية مؤقتا

السوق، وإن كان العمل سيتم بشكل جزئي. 
وأوضحت مصادر في بلدية الكويت، أن هناك 
 لعقود 

ً
10مشاريع تخضع إلشراف البلدية طبقا

وزارة المالية بنظام BOT، ستنتهي جميعها 
خالل مارس وأبريل، مؤكدة أن »وفــرة العقارية« 
المملوكة للمؤسسة العامة للتأمينات ستتسلم 
إدراة جميع المرافق بشكل مؤقت خالل المرحلة 
االنــتــقــالــيــة لــعــقــود الــــ BOT المنتهية، إلـــى حين 
طرحها بنظام الــشــراكــة بين القطاعين والــعــام 

والخاص بما فيها سوق شرق. 
وأشارت إلى أن المشاريع العشرة التي كانت 
تحت إشراف البلدية تتمثل في سوق الجمعة، و3 
مراكز خدمة للشاليهات شمال الخيران، و3 مراكز 
خدمة للشاليهات جنوب الخيران، و3 استراحات 

على طريق النويصيب. 
وذكـــرت أن البلدية ووزارة المالية ستعقدان 
 االثـــنـــيـــن الــمــقــبــل بـــشـــأن مــعــرفــة دور 

ً
اجـــتـــمـــاعـــا

البلدية في آلية طرح المشاريع بالنظام الجديد 
طبقا لقانون إنشاء الهيئة العامة للشراكة بين 
القطاعين العام والخاص، والذي سيشرف على 
 بأن البلدية كان 

ً
جميع المشاريع الجديدة، علما

دورها يتلخص في طرح المزايدة في المشاريع 
الجديدة المقامة على أمالك الدولة.

»القوى العاملة«: السماح لـ »الستينيين« بالحكومة
و4 فئات أخرى بالتحويل إلى القطاع األهلي

تشمل الملتحقين بعائل والمستثمرين والشركاء األجانب وكفالء أنفسهم

B إصابة 4 موظفين بـ »الكهرباء« في انفجار محطة السالمية
... وفقد األحمال بلغ 2222 ميغاواط ميغاواط

ً
... وفقد األحمال بلغ المحطة فصلت تماما
ً
المحطة فصلت تماما
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أعــــلــــنــــت الــــنــــائــــبــــة د. جـــنـــان 
ــي 

ّ
ــا لــتــبــن ــدادهـ ــعـ ــتـ بـــوشـــهـــري اسـ

تقديم االقــتــراح بقانون لحماية 
المرأة بعد خروجها من السجن، 
أو إيجاد مراكز الصحة النفسية 

 مع المجتمع.
ّ
الدماجهن

جاء ذلك في الحلقة النقاشية 
ـــمـــتـــهـــا كـــلـــيـــة الـــحـــقـــوق 

ّ
ــتــــي نـــظ الــ

بمناسبة »اليوم العالمي للمرأة« 
في قاعة النادي البحري بجامعة 

الكويت - الشويخ.
ورأت بوشهري أن المتعاطيات 
لــلــمــخــدرات بــحــاجــة إلـــى عـــاج ال 
إلـــى عـــقـــاب، مــبــيــنــة أنــنــا بحاجة 
إلــى قانون يفصل بين المدانين 
بقضايا لحمايتهم مــن الدخول 

بــســلــوكــيــات أخــــرى ومعالجتهم 
.
ً
نفسيا

 قـــضـــايـــا الـــمـــرأة 
ّ
وأفـــــــــادت بـــــــأن

ــّد أولـــــــويـــــــة، وأنـــــهـــــا شــــاركــــت  ــ ــعـ ــ تـ
ــفـــكـــر واالخــــتــــصــــاص  أصــــحــــاب الـ
والمصلحة لوضع قانون يخّص 
أبـــنـــاء الــكــويــتــيــة، الفــتــة إلــــى أنــهــا 
تقّدمت مــع الــنــواب عالية الخالد 
وصــالــح عــاشــور ومـــبـــارك الطشة 
بقانون »الــحــقــوق المدنية ألبناء 
الكويتيات«، الذي ورد فيه 10 بنود 
أبــرزهــا البطاقة المدنية وبعض 
االمـــتـــيـــازات الــتــي يــحــصــل عليها 
أبناء الكويتيات من رعاية صحية 
وتعليمية، وحــق إصــدار الّرخص 
التجارية دون الحاجة إلى شريك 

كويتي، وحق الحصول على دعم 
العمالة، وتوريث السكن والتصرف 
 عبر 

ً
فيه عكس المعمول به حاليا
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بمناسبة يوم المرأة العالمي، قالت النائبة عالية 
الــخــالــد: »فــي ذكــرى الــيــوم العالمي لــلــمــرأة، نرسل 
تحية إجال وتقدير لكل نساء العالم. على ما بذلنه 
من جهود خاقة في بناء األمــم واألوطـــان تبرهن 
على جزيل عطائهن، فتحية لمن خضن التحدي في 
مواجهة التعدي على حقوقهن، فالثروة الحقيقية 
 
ً
هي القلوب البيضاء التي بوفائها صنعت أســرا
 
ً
ومجتمعات، وانتصرت بعزيمتها لتكون شريكا

ــة والــعــمــل   إلــــى جـــانـــب الـــرجـــال فـــي الــــدراســ
ً
فـــاعـــا

والنجاح واإلبداع«.
وأضافت الخالد أن »مجال الحديث عن المرأة 
الكويتية ال تسعه الحروف وال الكلمات أو العبارات 
في وصف ماحم عطائها، ففي كل مرحلة سياسية 

واقتصادية واجتماعية كانت لها فيها بصمات 
، ولكن إرادتــهــا كانت 

ً
ناجحة، لم يكن األمــر سها

أقــــــوى، فــفــي ســـمـــاء ســجــل الـــشـــهـــداء هـــي الــنــجــمــة 
 عن 

ً
الــســاطــعــة الــتــي حملت الــقــلــم والــســاح دفــاعــا

الوطن، وهي التي صعدت درجات الطموح في كل 
مجال تخدم فيه مجتمعها، فارتقت بوطنها الذي 

ارتقى بها«.
ــمـــرأة الــكــويــتــيــة في  وتــابــعــت: »لــقــد ســاهــمــت الـ
 
ً
التعليم والثقافة منذ نشأة الكويت وكانت مشعا
 لطريق الحريات والديموقراطية، الذي لم 

ً
مضيئا

يخمد نوره بل زاد ضياء... فتحية لجداتنا وأمهاتنا 
 لكل فتيات الكويت... 

ً
اللواتي فرشن الطريق ورودا

ونحن على هدي دربهن نسير«.

عالية الخالد: تحية إجالل لكل نساء العالمعالية الخالد: تحية إجالل لكل نساء العالم

أحمد الشمري

العصفور يوّجه سؤالين إلى 
وزيَري األشغال واإلسكان

وّجه النائب سعود العصفور 
ــــن وزيــــــرة  ــــل مـ ــيــــن إلــــــى كـ ســــؤالــ
األشغال وزيرة الكهرباء والماء 
والــطــاقــة الــمــتــجــددة، د. أمــانــي 
ــاز، عــــن أســــبــــاب تــأخــيــر  ــمــ بــــوقــ
تنفيذ مشاريع البنية التحتية 
ـــة، وإلـــى 

ّ
فـــي مــنــطــقــة شـــرق الـــرق

ــر الـــدولـــة لـــشـــؤون مجلس  ــ وزيـ
ــة لـــشـــؤون  ــ ــدولــ ــ األمــــــــة وزيــــــــر الــ
اإلســكــان والتطوير العمراني، 
عمار العجمي، عن أسباب عدم 

.)T4( تشغيل مبنى الركاب
ــرة  ــ ــى وزيــ ــ ونـــــــّص ســــؤالــــه إلــ
ـــــب 

ّ
األشـــــــغـــــــال عــــلــــى أنــــــــه »تـــــرت

عــلــى شــــراء عـــدد غــيــر قــلــيــل من 
الـــمـــواطـــنـــيـــن قـــســـائـــم ســكــنــيــة 
للسكن الخاص في منطقة شرق 
ــاء مــالــيــة  ــبـ ــة )قــطــعــة 8( أعـ ــرقـ الـ
ر الــوزارة الشديد 

ّ
ضاعفها تأخ

في تنفيذ أعمال البنية التحتية 
للمنطقة«.

ــــاب تـــأخـــيـــر تــنــفــيــذ  ــبـ ــ ــا أسـ ــ مـ
مــشــاريــع الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة في 
منطقة شرق الرقة؟ وما الموعد 
المقرر للبدء فــي تنفيذ أعمال 
البنية التحتية لمنطقة شرق 
ة والمدة الزمنية المتوقعة 

ّ
الرق

لانتهاء من األعمال المتعلقة؟
أمــا ســؤالــه إلــى وزيــر شــؤون 
ـــعـــت 

ّ
اإلســـــكـــــان، فـــقـــال فـــيـــه: »وق

اإلدارة العامة للطيران المدني 
فـــي تـــاريـــخ 8 مــايــو 2018 عقد 
ممارسة محدودة مع مؤسسة 
مــــطــــار إنــــشــــن، بــــشــــأن تــشــغــيــل 
ــيــــن خــــدمــــات  وإدارة وتــــحــــســ
التدريب وصيانة وتطوير مبنى 
الــركــاب )T4( فــي مطار الكويت 
الدولي  لمدة 5 سنوات، بهدف 
االستفادة من الخبرات العالمية 
وتــدريــب الكويتيين فــي مجال 

إدارة المطارات«.

سعود العصفور

الصالح لصرف منحة راتب 
شهر قبل رمضان

 برغبة لصرف منحة 
ً
أعلن النائب خليل الصالح تقديمه اقتراحا

تعادل راتب شهر لكل الموظفين الكويتيين والمتقاعدين قبيل شهر 
رمضان المبارك لمساعدتهم على مواجهة الغاء.

وجاء في نص االقتراح أن الباد تشهد موجة تضخم قياسية 
بلغت نحو 4 في المئة ألسعار السلع بشكل ينعكس على المستوى 
المعيشي للمواطنين واألســر الكويتية التي تعاني من موجات 
الغاء في ظل ثبات الــرواتــب، بما يجعل المواطنين غير قادرين 

على مواجهة أعباء الحياة. 
وأضاف: لم يعد الواقع المعيشي للمواطنين يخفى على أحد، حتى 
 بالغاء وارتفاع التكلفة المعيشية وزيادة 

ً
بات المواطن محاصرا

االلتزامات األســريــة التي تنهش راتبه من كل جانب، بما يستلزم 
تدخل الدولة لرفع المعاناة عن المواطنين. ولفت إلى أن الدستور 
الكويتي ينص في مادته 20 على التزام الدولة برفع مستوى المعيشة 

وتحقيق الرخاء للمواطنين.

شعبان للرشيد: ما مدى حاجة »المشروعات 
الصغيرة« لالستعانة بموظفين؟

وجه النائب شعيب شعبان 
سؤالين إلى وزير المالية وزير 
الـــدولـــة لــلــشــؤون االقــتــصــاديــة 
واالستثمار عبدالوهاب الرشيد 
ــقــلــوا 

ُ
ــن ن ــذيــ ــن الـــمـــوظـــفـــيـــن الــ عــ

للعمل لدى الصندوق الوطني 
لــرعــايــة وتــنــمــيــة الــمــشــروعــات 
الصغيرة، والمشاريع التي وافق 

عليها الصندوق.
وطـــــلـــــب فــــــي ســــــؤالــــــه األول 
تـــــــزويـــــــده بـــــعـــــدد الـــمـــوظـــفـــيـــن 
ــــدى  ـــــقـــــلـــــوا لــــلــــعــــمــــل لـ

ُ
ــن ن ــ ــ ــذيـ ــ ــ الـ

ــنــــي لـــرعـــايـــة  الــــصــــنــــدوق الــــوطــ

وتنمية المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة وذلك من 2022/1/1 
حـــتـــى تــــاريــــخ ورود الــــســــؤال، 
واألســانــيــد القانونية والــطــرق 
الــــتــــي تــــم مــــن خـــالـــهـــا انـــتـــقـــال 
الموظفين للعمل لدى الصندوق 

خال الفترة المذكورة أعاه.
ــــدى حـــاجـــة  ــ وأضـــــــــــاف: مـــــا مـ
الصندوق إلصــدار قـــرارات نقل 
مــوظــفــيــن مـــن وزارات وجــهــات 
الــدولــة المختلفة للعمل لديه؟ 
ومــا أســبــاب عــدم إصـــدار إعــان 
ــــف لـــشـــغـــل  ــيـ ــ ــــوظـ ــتـ ــ ــالـ ــ خـــــــــاص بـ

الوظائف وتسكين الشواغر؟
أما في سؤاله الثاني فطلب 
 عــــن جــمــيــع 

ً
 تــفــصــيــلــيــا

ً
بــــيــــانــــا

المشاريع التي تمت الموافقة 
عــلــيــهــا مـــنـــذ 2020/1/1 حــتــى 
تــاريــخ ورود هــذا الــســؤال على 
ــاء الــمــبــادريــن،  ــمـ أن تــشــمــل أسـ
ونوع المشروع، ونوع التمويل 
 عن 

ً
 تفصيليا

ً
وقيمته، وبــيــانــا

جميع المشاريع التي ُرفضت 
حتى تاريخ ورود هــذا السؤال 
على أن تشمل أسماء المبادرين، 
ــررات  ــ ــبـ ــ ــروع، ومـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ ونــــــــوع الـ

الـــرفـــض وصــــــورة ضــوئــيــة من 
 
ً
الكتاب المرسل للمبادر مبينا

فيه سبب الرفض.

شعيب شعبان

»الموارد البشرية« تطالب بتعيين»الموارد البشرية« تطالب بتعيين
كل من اجتازوا اختبارات »النفط«كل من اجتازوا اختبارات »النفط«

كــشــف الــنــائــب الــصــيــفــي الــصــيــفــي أن لــجــنــة الـــمـــوارد الــبــشــريــة 
اجتمعت أمـــس، مــع بعض القياديين بالقطاع النفطي، وبحثت 
معهم المشاكل التي حدثت باالختبارات، ومطالبتهم بتصحيح 

هذه المشاكل.
وقال الصيفي: طالبت اللجنة القياديين بالقطاع النفطي، كما 
تطالب وزير النفط ورئيس مؤسسة البترول الكويتية، بقبول جميع 
مــن اجــتــازوا االخــتــبــارات مــن المهندسين، وتحمل مسؤولياتهم 

تجاه المجتمع.

الشاهين يستقبل 
المخترع السهلي

استقبل أمين سر مجلس 
األمة النائب أسامة الشاهين، 
فـــي مــكــتــبــه أمـــــس، الــمــخــتــرع 
ــنــــدس فــهــد  ــهــ ــمــ ــتــــي الــ ــكــــويــ الــ
ــر مــشــاركــتــه في  الــســهــلــي، إثــ
المعرض الدولي لاختراعات 
بالشرق األوسط، والذي نظمه 
النادي العلمي الكويتي بدعم 
ومشاركة جهات علمية أخرى.
وأكــــد الــشــاهــيــن، فــي بيان 
صــادر عن مكتبه، استحقاق 
الــــــمــــــواهــــــب الــــكــــويــــتــــيــــة مـــن 
ــن  ــ ــيـ ــ ــوبـ ــ ــوهـ ــ مــــخــــتــــرعــــيــــن ومـ
ومبتكرين كل تقدير واحترام 
ــة  ــافــ عـــــلـــــى الـــــمـــــســـــتـــــويـــــات كــ
 أن 

ً
الرسمية والشعبية، مبينا

تكريم السهلي يأتي في إطار 
تشجيع الشباب الكويتي على 
اتــهــم،  تنمية قــدراتــهــم وكــفــاء

باعتبارهم مستقبل الباد.
وقدم التهنئة إلى السهلي 
عـــــلـــــى حــــــصــــــول اخــــــتــــــراعــــــه، 
المتمثل في جهاز التعقيم عن 
طريق أشعة UV وسنتايزر، 
ة اختراع  على شهادتي بــراء
دولــيــتــيــن بــجــانــب الميدالية 
الــذهــبــيــة مـــع مــرتــبــة الــشــرف 
الـــتـــي تــؤهــلــه لــلــمــشــاركــة في 
ــمـــي  ــالـ ــعـ مـــــعـــــرض جــــنــــيــــف الـ
 
ً
 له مزيدا

ً
لاختراعات، متمنيا

من اإلنجازات.

  أسامة الشاهين

المتحدثات في الحلقة النقاشية

بوشهري: قضايا المرأة أولويتنابوشهري: قضايا المرأة أولويتنا

عالية الخالد

 على بيع البيت بعد عام 
ّ
إجبارهن

من وفاة األم.
ودعــــــــت بــــوشــــهــــري الــحــكــومــة 
الـــقـــادمـــة إلــــى دعــــم هــــذا الــقــانــون، 
 مـــن الــجــهــات الحكومية 

ً
متمنية

التعاون إلقراره.
وفــيــمــا يتعلق بالمعاقين من 
أبــنــاء الكويتيات المتزوجات من 
غير كويتي، أوضحت أنها قّدمت 
 عــلــى الــقــانــون مــنــذ شهر 

ً
تــعــديــا

ــالــــبــــت فــيــه  ونــــصــــف الــــشــــهــــر، وطــ
بإضافة المعاقين من أبناء الكويتية 
لكل االمتيازات التي يحصل عليها 

المعاق الكويتي.
من جهتها، قالت االستشارية 
االجتماعية والمتطوعة في سجن 

النساء، د. تهاني السعيد، 
»إن هناك حاالت نسائية لدى 
خــروجــهــا مـــن الــســجــن يــواجــهــن 
عــقــبــات فـــي الـــحـــيـــاة؛ مــنــهــا عــدم 
، فا يوجد 

ّ
استقبال أهاليهن لهن

 مــأوى، متسائلة: أيــن مراكز 
ّ
لهن

اإليــــــواء الــتــي تــحــمــيــهــن مـــن هــذا 
األمر؟«.

ــدورهـــــــا، قــــالــــت الـــمـــحـــامـــيـــة  بـــــ
حنان العنزي، إن استقرار المرأة 
ســيــؤدي إلــى انــخــفــاض مستوى 
الــجــريــمــة واســـتـــقـــرار الــمــجــتــمــع، 
مــطــالــبــة بــمــنــح اإلقـــامـــة الــدائــمــة 
ألبناء الكويتية المتزوجة من غير 
الكويتي، وعدم إلزام المرأة ببيع 

المنزل في حالة وفاتها.
مــــن جـــهـــتـــه، كـــشـــفـــت الــوكــيــلــة 
الــمــســاعــدة لــلــشــؤون الــقــانــونــيــة 
ــة فـــــي وزارة الــــشــــؤون  ــ ــابـ ــ ــاإلنـ ــ بـ
ــمـــري، أن  االجــتــمــاعــيــة هــبــة الـــشـ
»الــشــؤون« شّكلت لجنة قانونية 
لمراجعة جميع القوانين الخاصة 
باألسرة والمرأة، مشيرة الى أنه 
خـــال الــفــتــرة األخـــيـــرة اكتشفنا 
 هناك ثغرات غير مقصودة، 

ً
أخيرا

وتجب معالجتها.

https://www.aljarida.com/article/17004
https://www.aljarida.com/article/17027
https://www.aljarida.com/article/17025
https://www.aljarida.com/article/17023
https://www.aljarida.com/article/17022
https://www.aljarida.com/article/17021
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دفع الكفالة وقبول 
صحيفة الطعن من 

إدارة الكتاب
 ال يؤديان 

بالضرورة إلى 
قبول الطعن في 

غرفة المشورة

انطالق فعاليات تمرين انطالق فعاليات تمرين 
»نواف الخير »نواف الخير 44««

انطلقت صباح أمس فعاليات التمرين النهائي »نواف الخير 4« 
المخصص لمعهد القوة البرية، والمقام في ميدان االديرع شمال 
البالد. وقالت مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع إن التمرين 
مخصص لــدورات أمار فصائل مشاة 67 والــدروع 46 والمدفعية 

رقم 33.

جانب من التمرين

ً
 مخالفا

ً
»اإلطفاء« تغلق 14 موقعا

 من منتسبي القوة
ً
المكراد كّرم عددا

لــــعــــالقــــات  ذكـــــــــرت إدارة ا
العامة واالعالم بقوة االطفاء 
الــــــعــــــام، أن فـــــــرق الـــتـــفـــتـــيـــش 
لقطاع الوقاية قامت، صباح 
امــــس، بــحــمــلــة تــفــتــيــش عــلــى 
عــــدة مــــواقــــع فــــي مــحــافــظــات 

مختلفة.
ــة عـــن  ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــــحـ  وأســــــــفــــــــرت الـ
14 مــــوقــــعــــا مـــخـــالـــفـــا  غــــلــــق 
الشتراطات السالمة والوقاية 
ــتــــواصــــل  ــحـــــريـــــق. وســ مـــــن الـــ
ــا  ــ ــهــ ــ ــالتــ ــ ــمــ ــ »االطــــــــــــــــــفــــــــــــــــــاء« حــ
لتفتيشية؛ لضمان تحقيق  ا
االمـــن الــمــجــتــمــعــي والــحــفــاظ 

على األرواح والممتلكات.

في مجال آخر، كرم رئيس 
ــاء الـــعـــام الــفــريــق  ــفــ قــــوة اإلطــ
خــالــد الــمــكــراد الــعــامــلــيــن في 
إدارة شــؤون الــقــوة وإدارتـــي 
الـــشـــؤون الــمــالــيــة والـــشـــؤون 
ــه مــن  ــامـــوا بـ اإلداريــــــــة؛ لــمــا قـ
اعــمــال تستحق الــتــقــديــر في 
تسريع وتيرة العمل لصرف 
مــكــافــآت الــصــفــوف األمــامــيــة 
لمنتسبي قوة اإلطفاء العام 

العسكريين والمدنيين.
 وأوضــــح الــمــكــراد أن هــذا 
الــتــكــريــم مـــا هـــو إال تــرســيــخ 
وتــــجــــســــيــــد لـــــــإخـــــــالص فـــي 
الــعــمــل وتــفــانــيــهــم فــي إنــجــاز 

األعمال المطلوبة منهم بكل 
تركيز وإتقان.

في مجال آخر، أقيم صباح 
أمـــس فـــي إدارة تـــدريـــب قــوة 
اإلطـــفـــاء حــفــل تــخــريــج وكــيــل 
عــريــف )مــكــافــحــة(، وعــددهــم 
80 عــســكــريــا، وذلــــك بــرعــايــة 
المكراد وحضور نائب رئيس 
الــقــوة لقطاع تنمية الــمــوارد 
ــة، الـــــــلـــــــواء مـــحـــمـــد  ــ ــريـ ــ ــشـ ــ ــبـ ــ الـ

إبراهيم.

ًوكيل »الداخلية«: مواجهة اإلرهاب والجرائم 
 دوليا

ً
والمخدرات تتطلب تعاونا

البرجس شارك بافتتاح القمة العالمية الشرطية الثانية في دبي
• محمد الشرهان

أكــــد وكــيــل وزارة الــداخــلــيــة، الــفــريــق 
أنــــور الــبــرجــس، أن الــتــحــديــات القائمة 
وضعت جميع الدول في خط المواجهة، 
وهي جزء من التحديات العالمية التي 
تستلزم الــمــزيــد مــن الــتــضــامــن لحماية 
األمــــــــن الــــــدولــــــي، ومــــواجــــهــــة األخــــطــــار 
 على ضـــرورة العمل 

ً
المحتملة، مــشــددا

ــاب  عــلــى االســـتـــمـــرار فـــي مــواجــهــة اإلرهــ
والتطرف والجريمة المنظمة ومكافحة 
الــمــخــدرات، وفــق استراتيجية مــوحــدة، 
وخطط تنفيذية، بالتضامن مع المجتمع 

الدولي.
ــك خــــالل مـــشـــاركـــة الــبــرجــس،  ــاء ذلــ جــ
صباح أمس، في افتتاح القمة العالمية 
الشرطية في نسختها الثانية، التي تقام 
تحت رعاية نائب رئيس الدولة، رئيس 
ــــي، صــاحــب  مــجــلــس الـــــــــوزراء حـــاكـــم دبــ
السمو الشيخ محمد بن راشد، بحضور 
ولــي عهد إمــارة دبــي الشيخ حمدان بن 
مــحــمــد، وينظمها مــركــز دبـــي الــتــجــاري 
الـــعـــالـــمـــي، بــحــضــور نــخــبــة مـــن رؤســــاء 
وقــادة الشرطة من مختلف دول العالم 

والمنظمات الشرطية الدولية.
وأعــــرب الــفــريــق الــبــرجــس عــن شكره 

وتــــقــــديــــره لـــــدولـــــة اإلمــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة 
الــمــتــحــدة عــلــى حــســن االســتــقــبــال وكــرم 
 الــجــهــود الــمــتــمــيــزة، 

ً
الــضــيــافــة، مــثــمــنــا

ــدادات الـــكـــبـــيـــرة، والـــــقـــــدرات  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ واالســ
المتفوقة لدولة اإلمــارات في استضافة 
مثل هذه الفعاليات الدولية، مشيرا إلى 
 تمتلكه من 

ً
أن ذلك يعكس بدوره حجما

ات بــشــريــة، قــادرة  إمــكــانــات فنية وكــفــاء
عــلــى تنظيم وإدارة وإنــجــاح مــثــل هــذه 
الفعاليات العالمية، والتي يشعر معها 
كل مواطن خليجي بالفخر واالعتزاز، في 
ظل الجهود والقيادة الحكيمة والرؤية 

السديدة لقادة دول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية.

التكنولوجيا الحديثة
وأشـــــــــاد بـــــأهـــــداف الـــقـــمـــة الــعــالــمــيــة 
للشرطة، ودورهــــا فــي االرتــقــاء بالعمل 
الـــشـــرطـــي، وتــحــقــيــق األمــــــن والـــســـالمـــة 
ــا إلـــى  ــتـ لــلــشــعــوب فــــي دول الـــعـــالـــم، الفـ
أن الـــبـــرامـــج والـــمـــؤتـــمـــرات والــمــعــارض 
األمـــنـــيـــة، الـــتـــي يــتــم تــنــظــيــمــهــا فـــي هــذا 
ــالــــمــــي، ســـتـــتـــيـــح الـــفـــرصـــة  ــــدث الــــعــ ــحـ ــ الـ
لــالطــالع عــلــى الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة، 

وتطورها المتسارع، وتطبيقات الذكاء 
االصــــطــــنــــاعــــي، ودورهــــــــــــا فـــــي تـــطـــويـــر 

التخصصات الشرطية المختلفة.
ــــح الــفــريــق الــبــرجــس أن القمة  وأوضـ
الـــشـــرطـــيـــة الــعــالــمــيــة خــصــصــت ضــمــن 
ــا، مــــوضــــوعــــيــــن فـــــي غـــايـــة  ــهــ ــراتــ ــمــ ــؤتــ مــ
األهمية، األول مؤتمر الحد من الجريمة، 
والثاني مؤتمر بحث قضايا المخدرات، 
 لــضــرورة تسليط الــضــوء عليهما 

ً
نــظــرا

ــار عــلــى  ــطــ ــبـــر األخــ بــاعــتــبــارهــمــا مــــن أكـ
المجتمعات.

ــفــــت إلــــــى االنــــتــــبــــاه إلــــــى الــهــجــمــة  ولــ
الــشــرســة لــتــجــار ومـــروجـــي الــمــخــدرات 
والــمــؤثــرات العقلية الــذيــن يستهدفون 
بــلــدانــنــا بــتــلــك الــســمــوم الــمــدمــرة، وهــذا 
ــن حـــجـــم الـــضـــبـــطـــيـــات  ــ  مـ

ً
يـــظـــهـــر جـــلـــيـــا

الــمــتــكــررة الــتــي تــتــصــدى لــهــا أجهزتنا 
األمـــنـــيـــة، رغــــم تــعــدد مـــصـــادر الــتــهــريــب 
، وتـــطـــور 

ً
 وجـــــــــوا

ً
ــرا ــ ــــحـ  وبـ

ً
ــلـــب بــــــرا والـــجـ

أســالــيــبــهــا، مــؤكــدا أن الــتــعــاون الــدولــي 
والتنسيق فيما بــيــن األجــهــزة األمنية 
 فعااًل في وأد مخططات تلك 

ً
يعد سالحا

العصابات اإلجرامية المنظمة التي تنقل 
المخدرات والمؤثرات العقلية من دولة 
ألخرى مستهدفة كل الدول بالد استثناء.

البرجس خالل مشاركته في الفعالية

»المرور الخليجي«: سرية تامة مع البالغات

عــقــدت لــجــنــة فــعــالــيــات أســـبـــوع الــمــرور 
الخليجي الموحد »حياتك أمانة« محاضرة 
توعوية مرورية في جامعة الكويت، بحضور 
رئيس اللجنة العميد إبراهيم الجالل، ومدير 
الجامعة باإلنابة أ. د فهد الدبيس، واألمين 

العام للجامعة باإلنابة أ. د فايز الظفيري.
ــة الـــثـــقـــافـــيـــة  ــنــ ــجــ ــلــ وتــــــحــــــدث رئـــــيـــــس الــ
والمسابقات العقيد حقوقي محمد العجمي 
عــن قــانــون الــمــرور، والــلــوائــح المنظمة له، 
والسلوكيات المرورية الخاطئة، وخطورتها 

على مرتادي الطريق.
وأكــــد الــعــجــمــي أن مــثــل هـــذه الــفــعــالــيــات 
يــهــدف إلـــى رفـــع مــســتــوى الــوعــي والــثــقــافــة 
الـــمـــروريـــة لــمــنــتــســبــي الـــجـــامـــعـــة، ويــرســخ 
المسؤولية الوطنية بين المؤسسة األمنية 
والجامعة، ورسائل أمنية للجميع تتطلب 

االلتزام بها. 

ومــن جهته، تطرق الــرائــد مهندس علي 
بــوربــيــع إلــــى أنـــــواع الــكــامــيــرات الــمــروريــة 
والــخــدمــات الــتــي تنفذها وزارة الداخلية، 
 إلى أهمية وجــود مراقبة أمنية من 

ً
مشيرا

خالل كاميرات الجيل السادس، وحث على 
مشاركة أفراد المجتمع في توثيق المخالفة 
وإرسالها بالواتساب للجهة المختصة مع 

االحتفاظ بسرية المصدر.
ــيـــديـــو مــــن غــرفــة  ــقـــاطـــع فـ ــــرض مـ ــم عــ ــ وتــ
التحكم، وكذلك نماذج لبالغات المواطنين 
والمقيمين وكيفية التعامل معها بسرية 
ات التي يتم اتخاذها تجاه  تامة، واإلجــراء

المخالفين. 
ـــدوره، حــث الــعــمــيــد الــجــالل فــي كلمته  بــ
قائدي المركبات على ضرورة االنتباه أثناء 
القيادة، وربط حزام األمان، وعدم استخدام 

الهاتف النقال أثناء القيادة.

فـــي مـــجـــال اخـــــر، لــقــي شــخــص مــجــهــول 
الــهــويــة مــصــرعــه، صــبــاح أمــــس، مـــن جـــراء 
حــادث تــصــادم مـــروري بين مركبتين على 
طريق الصبية، كما أسفر الحادث عن إصابة 

شخص آخر بجروح خطيرة.
وفـــي الــتــفــاصــيــل، قــالــت إدارة الــعــالقــات 
العامة واإلعالم بقوة اإلطفاء العام إن إدارة 
ت بالغا صباح أمس 

ّ
العمليات المركزية تلق

بوقوع حادث تصادم على طريق الصبية، 
فتم تحريك مركز إطفاء الجهراء إلى الموقع.

وأضافت: عند وصول رجال اإلطفاء تبّين 
ل في تصادم بين مركبتين 

ّ
أن الحادث تمث

وانــقــالب إحــداهــمــا، وقــد أسفر الــحــادث عن 
مــصــرع شخص وإصــابــة آخـــر، وتــم تسليم 
المصاب الــى فنيي الــطــوارئ الطبية، فيما 
ى إلى إدارة 

ّ
نقل رجال األدلة الجنائية المتوف

الطب الشرعي.

مرافعة

مها فريق النيابة العامة  الورقة البحثية التي قدَّ
بــرئــاســة المحامي الــعــام األول فــي النيابة العامة، 
ــي 

َ
الــمــســتــشــار ســلــطــان بــــوجــــروة، وعـــضـــويـــة وكــيــل

الــنــيــابــة مــســاعــد الــشــمــري ومــشــاري الــســالــم، بشأن 
الــعــدالــة التصالحية فــي الــقــضــايــا الــجــنــائــيــة بأحد 
المؤتمرات في المملكة األردنية الهاشمية، قبل نحو 
ع  ، تستدعي من المشرِّ

ً
شهر ونصف الشهر تقريبا

 
ً
الكويتي مراجعة التشريعات الجنائية، وتحديدا
ات والمحاكمات الجزائية،  قوانين الجزاء واإلجراء
بما يسهم فــي التوسع بــإقــرار التسويات والصلح 

في القضايا الجزائية بشكل عام.
والــعــديــد مــن الــتــشــريــعــات الــمــقــارنــة الــتــي أقــدمــت 
على إقــرار العدالة التصالحية، والتي باتت حاجة 
ــداد الــقــضــايــا  ــ ـــة، فـــي ظـــل االرتــــقــــاع الــكــبــيــر ألعـ ُمـــلـــحَّ
الجزائية، وعــدم الــقــدرة على مواجهتها على نحو 
دقــيــق وبــجــودة عالية مــن التقاضي؛ أيقنت أهمية 
ــردود تــلــك الـــقـــواعـــد الـــمـــقـــررة لــلــتــســويــات عــلــى  ــ ــ ومـ
الــمــنــظــومــة اإلداريــــة لــلــدولــة بــشــكــل عـــام، ومنظومة 

العدالة بشكل خاص.
ع الــكــويــتــي مـــبـــدأ الــتــصــالــح  ورغــــم إقـــــرار الـــمـــشـــرِّ
الجنائي فــي بعض القواعد القانونية، فإنها غير 
ل الــطــمــوح الــمــأمــول للحد مــن فكرة 

ّ
كــافــيــة، وال تمث

التقاضي أمام المحاكم الجزائية، والتي تستدعي 
أن تكون على نحو أوسع وأشمل، بما يضمن حقوق 
األفـــراد فــي التقاضي والمحاكمة الــعــادلــة، وبــمــا ال 
يها حقوقها المالية والقانونية.

ّ
يضّر الدولة، ويوف

وقــــد شـــهـــدت األنـــظـــمـــة الـــتـــي عـــمـــدت إلــــى تــطــبــيــق 
 ألوضـــاع المتقاضين 

ً
الــعــدالــة التصالحية تــوفــيــقــا

 على 
ً
فــي الــقــضــايــا الجنائية بشكل عـــام، وتخفيفا

ى نظر القضايا الجزائية التي 
ّ
المحاكم التي تتول

ــــراق  ــا، بـــــداًل مــــن إغـ ــهـ تــســتــحــق الــــعــــرض والـــبـــحـــث لـ
منظومة العدالة كاملة بكل النزاعات؛ ســواء كانت 

بسيطة أو جسيمة. 
ومــن بــيــن الــقــضــايــا الــتــي يــخــصــص لــهــا إداريـــون 
وقــضــاة وقــاعــات بــشــكــل يــومــي فــي مــحــاكــم الــجــنــح، 
قضايا جنح المرور والبلدية والجوازات والشؤون 
ــا، فـــي حـــيـــن أن الــــدولــــة، مــمــثــلــة بــالــجــهــات  ــيـــرهـ وغـ
الــرســمــيــة، قـــادرة عــلــى حــســم تــلــك األنــزعــة بــواســطــة 
الـــتـــســـويـــات والـــصـــلـــح دون عــرضــهــا عــلــى الــقــضــاء 
وجــهــات الــتــحــقــيــق، وفـــق أســالــيــب قــانــونــيــة تضمن 

تطبيقها على المتعاملين.
ع الــكــويــتــي أن  ــن عــلــى الـــمـــشـــرِّ فـــي الـــخـــتـــام، يــتــعــيَّ
 في مراجعة التشريعات الجنائية، بما 

ً
يبدأ سريعا

يعكس إقرار القواعد المنظمة للصلح والتسويات 
الجنائية، وهو ما سينعكس بالتالي على منظومة 
التقاضي ككل بالنفع، ويسارع في اقتضاء الدولة 
لحقوقها المالية بداًل من سقوطها بسبب انقضاء 

الدعاوى الجزائية بالتقادم.

التسويات 
الجنائية!

حسين العبدالله
h.alabdullah@aljarida.com

مصرع مجهول وإصابة آخر في تصادم على طريق الصبية

»المرور«: لوحات لمركبات السباق
ع استخدامها على الطرق العامة

َ
ُيمن

• محمد الشرهان
علمت »الجريدة« من مصادر مطلعة باإلدارة العامة للمرور أن 
 إصدار لوحات خاصة بمركبات 

ً
قطاع الشؤون الفنية يدرس حاليا

الــســبــاق، بــشــرط أن تستخدم هــذه المركبات فــي حلبات السباق 
المخصصة لــأنــشــطــة الــريــاضــيــة لــلــمــحــركــات، وال يــتــم قيادتها 

بالطريق العام.
وأضافت المصادر أنه في حال تخصيص المركبة للسباق تسمح 
»المرور« لمالكيها بتزويدها بمعدات ميكانيكية خاصة بها مثل 
صوت العادم، وزيادة سرعة المركبة »تلقيم«، الفتة إلى أنه في حال 

ضبط المركبة بالطريق العام يتم حجزها بشكل فوري.
وقالت إن مساعد مدير المرور للشؤون الفنية، العميد محمد 
العدواني، عقد اجتماعا مع مدير إدارة الفحص الفني طلب منه 
السماح ألي مواطن مركبته مزودة بمعدات خاصة بتحويلها إلى 
سيارة سباق بشرط توقيعه على تعهد بعدم قيادتها في الطريق 
الــعــام، وقيادتها فــي الحلبات الرياضية المخصصة لرياضات 

المحركات فقط.

الشمري: قانون »الدستورية« بين المخالفة والمعوقات
أكد في دراسة أن القانون أتاح الطعن ثم كّبله بكفالة مالية وتوقيع ٣ محامين بالمحكمة

قد ال ُيتصور أن تكون نصوص 
قانون المحكمة الدستورية 
مناقضة لذاتها أو معاكسة 

رعت من 
ُ

للغايات التي ش
أجلها.

 ما يؤكد 
ً
لكن واقع الحياة كثيرا

لنا أن ما ال يسوغ تحققه 
في منطق العقل، قد يكون 

 في واقع العمل، وأن 
ً
متحققا

نظام العقل النظري قد يكون 
 لعبثية الواقع العملي.

ً
مناقضا

حـــــــســـــــب دراســـــــــــــــــــة أعـــــــدهـــــــا 
الــمــحــامــي طـــالل الــشــمــري، فــإن 
قـــانـــون الــمــحــكــمــة الــدســتــوريــة 
الــكــويــتــي رقـــم 14 لــســنــة 1973 
 غــيــر دســتــوري 

ً
يــتــضــمــن نــصــا

ينال مــن مبدأ الــمــســاواة وحق 
اإلنـــســـان فـــي الــتــقــاضــي، وهــو 
ــتــــي  ــــض األســـــــــــس الــ ــاقـ ــ ــنـ ــ مـــــــا يـ
يـــقـــوم عــلــيــهــا بـــنـــيـــان الــقــضــاء 

الدستوري.
فــقــد فــتــحــت الـــمـــادة الــرابــعــة 
ــــون ســـالـــف  ــانـ ــ ــقـ ــ  مـــــن الـ

ً
مــــــكــــــررا

البيان، طريق الطعن الدستوري 
األصلي المباشر للناس كافة، 
وذلك من خالل منح الحق لكل 
شخص طبيعي أو اعتباري في 
أن يطعن بشكل أصلي مباشر 
أمــام المحكمة الدستورية في 
أي قــانــون أو مــرســوم بقانون 
أو الئحة ُيشتبه في مخالفتها 

للدستور.
إال أن ذات الــــمــــادة، بــعــد أن 
اشترطت لقبول الطعن توافر 
المصلحة الشخصية المباشرة 
وجـــديـــة الــشــبــهــة الــدســتــوريــة، 
وهــــمــــا شــــرطــــان قـــانـــونـــيـــان ال 
إشكال فيهما، عادت واشترطت 
شـــرطـــيـــن ظــــاهــــري االعــــوجــــاج 
بـــالـــغـــي الـــشـــطـــط، يـــثـــقـــالن حــق 
الــتــقــاضــي ويــجــعــالن كــل طعن 
 من 

ً
دســـتـــوري مــبــاشــر عــســيــرا

الناحيتين اإلجرائية والمالية.
ــة،  ــيــ ــرائــ فـــمـــن الـــنـــاحـــيـــة اإلجــ
يشترط المشرع توقيع صحيفة 
الــــطــــعــــن الــــمــــبــــاشــــر مـــــن ثـــالثـــة 
محامين مقبولين للمرافعة أمام 
المحكمة الدستورية، وإال كان 
 لبطالن صحيفته.

ً
الطعن باطال

ومؤدى هذا الشرط اإلجرائي، 
هو تكليف الطاعن عناء البحث 
عن ثالثة محامين مقيدين أمام 
»الدستورية« يثق بهم لتمثيله 
فــي الطعن الــدســتــوري كوكالء 
ــك  ، وذلــ

ً
ــا ــ ــزومــ ــ  ولــ

ً
عـــنـــه وجــــوبــــا

بحسبان أن قضاء »الدستورية« 
ــلـــى أن  ـــرى عـ الـــكـــويـــتـــيـــة قــــد جـــ
الــطــعــن الـــدســـتـــوري ذا طبيعة 
خاصة تستوجب وجود وكالة 
خاصة تخول المحامي ممارسة 
حــق الــطــعــن الــدســتــوري نيابة 
عـــن الـــمـــوكـــل، وإال كــــان الــطــعــن 

غير مقبول.
ــــال يــــجــــوز بـــحـــســـب قـــضـــاء  فـ

»الــدســتــوريــة« أن يــكــون الطعن 
 من محامين على سبيل 

ً
موقعا

ــل يـــجـــب أن يــكــون  الــــتــــطــــوع، بــ
الــمــحــامــون وكـــالء عــن الطاعن 
، وأن تــتــضــمــن هــذه 

ً
شــخــصــيــا

 
ً
 صريحا

ً
 خــاصــا

ً
الــوكــالــة نــصــا

يــخــول المحامين الــثــالثــة حق 
الــطــعــن الـــدســـتـــوري الــمــبــاشــر 
نيابة عن الموكل، على اعتبار 
أنــه ال يعتد في مجال الطعون 
الــدســتــوريــة بــالــوكــالــة الــعــامــة 
الــتــي تــخــول الــوكــيــل حـــق رفــع 
الــــدعــــاوى أمــــام الــمــحــاكــم على 

اختالف أنواعها ودرجاتها.
 عــلــى 

ً
ــذا، يـــكـــون الزمـــــــا ــ ــكـ ــ وهـ

الطاعن -إن أراد ممارسة حق 
الطعن الدستوري المباشر- أن 
يختار ثالثة محامين بداًل من 
محاٍم واحــد، وهــو ما يستتبع 
بالضرورة تكليف الطاعن عناء 

 .
ً
دفع أتعابهم أيضا

وأما من الناحية المالية، فإن 
الــمــشــرع يــوجــب عــلــى الــطــاعــن 
دفع كفالة مالية قدرها خمسة 
آالف ديـــنـــار كــويــتــي، وإال كــان 
على إدارة الكتاب أن تمتنع عن 

قبول صحيفة طعنه.
 أن 

ً
عــلــى أن يــكــون مــعــلــومــا

مـــجـــرد دفـــــع الـــكـــفـــالـــة وقـــبـــول 
ــن إدارة  ــ صـــحـــيـــفـــة الـــطـــعـــن مـ
الكتاب ال يؤديان بالضرورة 
ــبـــول الـــطـــعـــن فــــي غــرفــة  ــــى قـ إلـ
المشورة، بل إن مصادرة مبلغ 
الكفالة هو الجزاء المقرر الذي 
ــه الـــطـــاعـــن إن كـــان  يــــجــــازى بــ
طعنه ال يتصف بالجدية أو 
كانت المناعي التي يوجهها 
ــنــــصــــوص الـــقـــانـــونـــيـــة  إلــــــى الــ
المطعون فيها غير مؤسسة 
 يكون مقبواًل 

ً
 قانونيا

ً
تأسيسا

من وجهة نظر المستشارين 
الـــنـــاظـــريـــن لــلــطــعــن فـــي غــرفــة 

المشورة. 
وهـــــــــــكـــــــــــذا، وعــــــــلــــــــى ضــــــوء 
الشرطين -اإلجرائي والمالي- 
السابقين، يكون طريق الطعن 
 
ً
الدستوري المباشر مفتوحا
 للمترفين واألغنياء، 

ً
ومتاحا

 فــــي وجـــــه أواســـــط 
ً
ومـــــوصـــــدا

الناس وفقرائهم، وهو ما يرتد 
 إلى حقبة القرون 

ً
بنا تاريخيا

ــان لــلــنــبــالء  الـــوســـطـــى الـــتـــي كــ
ولـــرجـــال الـــديـــن فــيــهــا محاكم 

ــا غـــيـــرهـــم  ــهــ ــُجــ ــ ــِل ــ خــــاصــــة ال َي
وسواهم.

ورغـــــــم أن قــــضــــاء الــشــرعــيــة 
الــدســتــوريــة الــمــقــارن قــد جــرى 
ــر تـــكـــفـــل  ــ ــيــ ــ ــاتــ ــ ــدســ ــ عـــــلـــــى أن الــ
 حق 

ً
بطبيعتها للناس جميعا

التقاضي، فال يجوز أن يتمايز 
الـــنـــاس فـــي مـــجـــال الـــنـــفـــاذ إلــى 
قــاضــيــهــم الــطــبــيــعــي، ســـواء من 
 
ً
خالل إنكار حق التقاضي مطلقا
أو عــن طــريــق إحاطته بعوائق 
 
ً
إجـــرائـــيـــة ومـــالـــيـــة تـــكـــون عــبــئــا
 دون قدرتهم على 

ً
عليهم حائال

اقتضاء الحقوق التي يدعونها 
ويقيمون الخصومة القضائية 

لطلبها.
وال شك أن المشرع من خالل 
القيود اإلجرائية والمالية التي 
فــرضــهــا قـــد انــقــلــب عــلــى مــبــدأ 
مجانية التقاضي وأزهــقــه من 
خــالل ربــط ممارسة هــذا الحق 
ة المالية للراغبين في  بالمالء
ــريـــق الـــطـــعـــن، فــصــار  ــلـــوك طـ سـ
 لأغنياء حيث ال 

ً
 خالصا

ً
حقا

يستطيعه سواهم.
ويــؤيــد حقيقة مــا ســبــق، أن 
ــاءات والـــدراســـات  آخـــر اإلحــــصــ
الــصــادرة عــن اإلدارة المركزية 
لإحصاء، قد دلت على أن معدل 
األجــر الشهري للكويتيين في 
القطاعين الحكومي والخاص 
هـــو ألــــف وأربــــعــــة مــئــة واثـــنـــان 
، بينما 

ً
 كويتيا

ً
وثمانون دينارا

ــدل األجـــــــر الـــشـــهـــري  ــعــ يـــبـــلـــغ مــ
ــيـــر الـــكـــويـــتـــيـــيـــن  بـــالـــنـــســـبـــة لـــغـ
ــريـــن  ــشـ ــبــــعــــة وعـ ثـــالثـــمـــئـــة وســ
، وهــو مــا يعني 

ً
 كويتيا

ً
ديــنــارا

بــالــضــرورة، عجز األكــثــريــة من 
طــبــقــة الــمــوظــفــيــن الــكــويــتــيــيــن 
وغير الكويتيين عن دفع أتعاب 
الــمــحــامــيــن الــثــالثــة بــاإلضــافــة 
إلى سداد مبلغ الكفالة الباهظ 

مقدارها.
وهــو األمــر الــذي يؤكد سوء 
تقدير المشرع وعدم موضوعية 
القيود اإلجرائية والمالية التي 
وضعها واشترطها لممارسة 
حق الطعن الدستوري المباشر، 
بحسبان أن موضوعية تقدير 
ــاالت تــقــتــضــي  ــفــ ــكــ الــــرســــوم والــ
ــقــــدرة الـــمـــالـــيـــة  ــلــ مـــنـــاســـبـــتـــهـــا لــ
لــشــرائــح الـــنـــاس كـــافـــة، خــاصــة 
ألواســـط الــنــاس وفــقــرائــهــم، فال 

يكون تباين الناس في الثروة 
 من شروط ممارسة حق 

ً
شرطا

التقاضي الذي يفترض أن يكون 
 
ً
 على المقتدرين ومجانيا

ً
هينا

للفقراء والمعوزين.
وال يزيل المثالب الدستورية 
ــاج  ــجــ ــتــ ــة الـــــبـــــيـــــان، االحــ ــفــ ــالــ ســ
بإمكان إعفاء الطاعن من أتعاب 
 لنص 

ً
المحامين الثالثة طبقا

المادة 26 من قانون المحاماة 
التي قررت إمكان انتداب محاٍم 
لـــلـــدفـــاع عــــن الـــشـــخـــص الــفــقــيــر 

، وذلك لسببين اثنين:
ً
مجانا

أولــهــمــا، أن اشـــتـــراط توقيع 
ثــالثــة مــحــامــيــن عــلــى صحيفة 
الطعن، هــو شــرط غير منطقي 
فـــــي ذاتــــــــــه؛ ألن زيــــــــــادة أعـــــــداد 
ــن عــلــى  ــيـ ــعـ ــوقـ ــمـ ــن الـ ــيـ ــامـ ــحـ ــمـ الـ
صحيفة الطعن ال يضمن جدية 
الـــدفـــع الـــدســـتـــوري كــمــا ال يــدل 
عــلــى دقـــة الــتــأســيــس القانوني 
لــصــحــيــفــة الـــطـــعـــن، بــدلــيــل أنــه 
رغـــم وجـــود هـــذا الــشــرط ُرفــض 
 
ً
 مــبــاشــرا

ً
 دســـتـــوريـــا

ً
48 طــعــنــا

 منذ صدور 
ً
من أصــل 53 طعنا

الــقــانــون عــام 2014م حتى عام 
2022م.

ــك، فـــــــإن زيـــــــــــادة أعـــــــداد  ــ ــذلــ ــ كــ
ــن عــلــى  ــيـ ــعـ ــوقـ ــمـ ــن الـ ــيـ ــامـ ــحـ ــمـ الـ
ــدل عــلــى  ــ صــحــيــفــة الـــطـــعـــن ال يـ
صواب أو صحة ما ُكتب فيها، 
فقد ُيصيب محاٍم واحــد بينما 
يــخــطــئ مــئــات مـــن الــمــحــامــيــن، 
 للصواب 

ً
فالكثرة ليست معيارا

 عليه.
ً
وال يمكن أن تكون دليال

ثـــانـــيـــهـــمـــا، أنـــنـــا لــــو ســلــمــنــا 
جــداًل بمنطقية اشتراط توقيع 
المحامين الثالثة على صحيفة 
الطعن مع إمكان إعفاء الطاعن 

من دفع أتعابهم،
 إال أن مبلغ الكفالة سيبقى 
 ال يمكن الفكاك منه، 

ً
 ثقيال

ً
عبئا

بحسبان أن الــمــشــرع لــم ينص 
عــلــى جـــواز اإلعــفــاء مــنــه مثلما 
يعفى الطاعن مــن دفــع الكفالة 
في حــاالت الطعن أمــام محكمة 
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ً
التمييز طبقا

مــن قــانــون الــمــرافــعــات وإعــمــااًل 
ــادة 14 مــــن قـــانـــون  ــ ــمـ ــ لـــنـــص الـ
الــرســوم القضائية التي نصت 
ــه يـــعـــفـــى مــــن الــــرســــوم  ــ ــلـــى أنــ عـ
القضائية كلها أو بعضها من 

يثبت عجزه عن دفعها.

وعلى ضوء الحقائق السالفة، 
ــل الـــمـــشـــرع  أرى وجـــــــوب تــــدخــ
بتعديل القانون وإزالة العوائق 
ــة الـــتـــي ال  ــيـ ــالـ ــمـ ــة والـ ــيــ ــرائــ اإلجــ
مــنــطــق فــيــهــا وال مــعــنــى لــهــا، 
مع جعل مبلغ الكفالة المقررة 
لــلــطــعــن الـــدســـتـــوري الــمــبــاشــر 
 لشرائح الناس 

ً
معقواًل ومناسبا

ــال الـــنـــص على  ــفـ كـــافـــة دون إغـ
جــواز اإلعــفــاء منها عند ثبوت 

 عن دفعها.
ً
عجز الطاعن ماليا

ــه مــن المتعذر   أنـ
ً
خــصــوصــا

اللجوء إلى المحكمة الدستورية 
ــادة  ــمــ ــال نـــــص الــ ــ ــطـ ــ ذاتـــــهـــــا، إلبـ
 بناء على مثالبها 

ً
الرابعة مكررا

الدستورية؛ ألن وصول الطعن 
إلــى غــرفــة الــمــشــورة يستوجب 
قيام الطاعن بتوقيع صحيفة 
طــعــنــه مـــن ثـــالثـــة مــحــامــيــن مع 
دفع مبلغ الكفالة، فإن هو فعل 
ذلــك، فــإن صنيعه هــذا سيؤدي 
 إلـــى عـــدم قــبــول طعنه 

ً
تــلــقــائــيــا

في غرفة المشورة لــزوال شرط 
المصلحة الشخصية المباشرة 
الـــتـــي مـــنـــاطـــهـــا ثـــبـــوت إضـــــرار 
النص المطعون فيه بالطاعن، 
مـــمـــا يــجــعــلــنــا أمــــــام حـــالـــة مــن 
التناقض اإلجرائي المانعة من 
إمـــكـــان إبـــطـــال الـــنـــص الــَمــعــيــب 
من خالل المحكمة الدستورية 

ذاتها.
فال يبقى لنا سوى أن نلتمس 
من المشرع الذي أدخلنا داخل 
هذه المتاهة، أن يخرجنا منها.

طالل الشمري

 المكرمين
ً
المكراد متوسطا
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افــتــتــحــت كــلــيــة الـــقـــانـــون الــكــويــتــيــة 
الــــعــــالــــمــــيــــة، أمــــــــس، مـــلـــتـــقـــى الـــكـــويـــت 
د على مــدار يومين 

َ
الثاني، الــذي ُيعق

متتاليين، بــرعــايــة وزيـــر الــعــدل وزيــر 
األوقــاف وزيــر الدولة لشؤون النزاهة 
عــبــدالــعــزيــز الــمــاجــد، الــــذي أنــــاب عنه 
الــوكــيــل الــمــســاعــد لــشــؤون التسجيل 
العقاري والتوثيق بوزارة العدل وليد 
الغانم، وذلــك بحضور رئيس مجلس 
امناء الكلية د. بــدر الخليفة، ورئيس 
الكلية د. محمد المقاطع، وعميد الكلية 

د. فيصل الكندري.
في البداية، قال الوكيل الغانم، في 
كلمة له خالل الملتقى، إن ما تقوم به 
الكلية جدير باالحترام والتقدير، مؤكدا 
أن من واجب مؤسسات الدولة دعم تلك 
االنــشــطــة والــفــعــالــيــات الــنــاجــحــة التي 
تمثل الكويت تمثيال مشرفا وتشكل 
رافدا اساسيا في مسيرة العلم بالبالد.
وأفاد الغانم بأن وزارة العدل تأمل 
أن يخرج الملتقى بتوصيات إيجابية 
لــلــبــلــد، خــصــوصــا فـــي مـــجـــال االدارة 
والــقــانــون، وهــو المجال الــذي تحتاج 
إلــيــه الــحــكــومــة مــن اهـــل الــعــلــم والــفــقــه 

والقانون.
وأكد ان من واجب الدولة رعاية مثل 
تلك المؤسسات التعليمية الناجحة، 
الفتا الى أن نجاح »القانون الكويتية 

العالمية« هو نجاح للكويت.
من جهته، ذكر المقاطع أن الملتقى 
يــضــم 7 انــشــطــة مــخــتــلــفــة، مـــن بينها 
ات  ــمــــل مـــتـــخـــصـــصـــة ولـــــقـــــاء ورش عــ
تثقيفية حوارية ومعارض للمساهمات 
القانونية، موضحا أن الملتقى يعد 
فــرصــة اللــتــقــاء خــريــجــي الــقــانــون مع 

الجهات المختصة بتوظيفهم.
ــعــد طلبة 

ُ
وأوضـــح المقاطع »انــنــا ن

الكلية ليكونوا مؤهلين بكل الجوانب 
المختلفة في العلوم القانونية ليس 
نظريا فقط بل وعمليا أيضا من خالل 

تدريبات متعددة.

الجلسة األولى
 

ــــى للملتقى  وعـــقـــدت الــجــلــســة االولـ
ــات الـــعـــامـــة  ــهــ ــمــــوجــ ــــوان »الــ ــنـ ــ تـــحـــت عـ
للتطوير التشريعي وفق مسارات رؤية 
الدولة وبرنامج عمل الحكومة«، والتي 
أكد فيها المقاطع، ان هناك سياسات 
مرجعية ال بد من االلتزام بها، موضحا 

ان هذه السياسات تتمثل في الثوابت 
الدستورية وسيادة القانون والحوكمة 
والرقمنة، وترسيخ مؤسسية الدولة، 
باالضافة الى وطن محصن ومواطنة 
صالحة وقطاع عام تنافسي، والتكامل 

بين القطاعين العام والخاص.
من جهته، قــال وزيــر التربية وزير 
التعليم وزيــر الــعــدل السابق وعضو 
مجلس االمة السابق المحامي احمد 
الــمــلــيــفــي، إن هــنــاك مــرحــلــة انتقالية، 
ودائما تكون محفوفة بالمخاطر، كما 
ان هناك اشخاصا على العهد القديم 
سيعملون على إعاقة العهد الجديد، 
ألنهم ال يحبون التغيير والتجديد، 
فضال عــن وجـــود آخــريــن يستفيدون 

من العهد السابق بفسادهم وتحقيق 
مصالحهم الشخصية، مــشــددا على 

اهمية التعاون لتجاوز المخاض.
وخالل الجلسة الثانية، التي جاءت 
بعنوان »االدارة القانونية للدولة بين 
الدستور والواقع... مقارنة بالنماذج 
الــدولــيــة«، أكـــدت وكيلة ادارة الفتوى 
والتشريع المستشارة د. فاتن الطخيم، 
أهمية االدارات القانونية في الدولة. 
وأشارت الطخيم إلى ان هذه االدارات 
تسمو الــى حل المشاكل والــدفــاع عن 
مصالح االدارة وإبداء الرأي القانوني، 
مطالبة الــنــواب بـــاإلســـراع فــي إنــشــاء 

مجلس الدولة.
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ملتقى »القانون الكويتية«: تعزيز الثوابت الدستورية 
والحوكمة والرقمنة وترسيخ مؤسسية الدولة

الغانم: »العدل« تأمل الخروج بتوصيات إيجابية في مجال اإلدارة والقانون
فيصل متعب

فيصل العنزي

مدير »التطبيقي« والسفيرة الفرنسية
يبحثان التعاون األكاديمي والتدريبي

الفجام: حريصون على تطوير جودة العملية التعليمية

الفجام والسفيرة الفرنسية خالل اللقاء

ــام لــلــهــيــئــة  ــعـ الــتــقــى الـــمـــديـــر الـ
ــيـــم الـــتـــطـــبـــيـــقـــي  ــلـ ــتـــعـ ــلـ ــة لـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
ــام،  ــفـــجـ ــــب، د. حـــســـن الـ ــــدريـ ــتـ ــ والـ
فــــي ديـــــــوان الـــهـــيـــئـــة بـــالـــشـــويـــخ، 
الــســفــيــرة الــفــرنــســيــة فــي الــكــويــت 
كلير لوفليشر، حيث بحثا سبل 
التعاون في المجاالت األكاديمية 

والتدريبية.
ويــأتــي هــذا اللقاء مــن منطلق 
تــأكــيــد أهــمــيــة الــشــراكــة العلمية 
بــيــن الــهــيــئــة وأكــاديــمــيــة بــاريــس 
ومــقــرهــا جــامــعــة الــســوربــون في 
مجال االعتماد األكاديمي، والتي 
تستمر ألكثر من عقد من الزمن.

وقد حضر اللقاء نائب المدير 
ــيــــة  ــلــــخــــدمــــات األكــــاديــــمــ الـــــعـــــام لــ
بــــاإلنــــابــــة، د. فــــــوزي بـــوفـــرســـن، 
ــام لـــقـــطـــاع  ــ ــعـ ــ ــر الـ ــديــ ــمــ ــــب الــ ــائـ ــ ونـ
الـــــــتـــــــدريـــــــب، الـــــمـــــهـــــنـــــدس جـــــالل 
ــبــــائــــي، ومــــــديــــــرة إدارة  ــبــــطــ الــــطــ
الـــجـــودة، د. ســعــاد الــشــبــو، كما 
ــانــــب الـــفـــرنـــســـي  ــن الــــجــ ــ حـــضـــر مـ
المستشار الثقافي، مدير المعهد 

الفرنسي بالكويت بينوا كاثاال،  
ورئيس وفد أكاديمية باريس د. 

رضا فرح.
ــــرص  وقــــــــــد أكــــــــــد الــــــفــــــجــــــام حــ
ــم إلــــى  ــ ــدائــ ــ ــا الــ ــهـ ــيـ ــعـ ــة وسـ ــئـ ــيـ ــهـ الـ
تــطــويــر الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة في 
ــا ومــــعــــاهــــدهــــا،  ــهـ ــاتـ ــيـ ــلـ ــع كـ ــيـ ــمـ جـ
ورفــــع مــســتــوى جــــودة بــرامــجــهــا 
الـــدراســـيـــة وإكـــســـاب منتسبيها 
الــمــعــارف والــمــهــارات المطلوبة، 
من خالل تطبيق أعلى المعايير 
األكــاديــمــيــة الــعــالــمــيــة عــن طريق 
عقد شراكات علمية مع منظمات 
ومؤسسات دولية، مما يسهم في 
تأهيل كوادر وطنية مدّربة قادرة 
عــلــى الــمــســاهــمــة فـــي دفـــع عجلة 

التنمية في البالد.

»AIU« احتفلت في الجهراء باليوم الوطني والتحرير
• فعاليات ثقافية متنوعة جّسدت تاريخ البالد... ومجسم للبيت الكويتي التقليدي

• الجامعة تفخر بتزويد طالبها بتجربة تعليمية تساعدهم على تطوير هوية وطنية قوية
احتفلت الجامعة األميركية 
الدولية )AIU( بيوم الكويت 
ــنـــــي وعـــــيـــــد الـــتـــحـــريـــر  الـــــوطـــ
فـــي حــرمــهــا الــجــامــعــي بقلب 
مدينة الجهراء يوم 22 فبراير 
الــمــاضــي، اذ اجــتــمــع الطلبة 
وأعــضــاء الــهــيــئــة التدريسية 
ــــون مـــــن مــخــتــلــف  ــفـ ــ ــــوظـ ــمـ ــ والـ
 لالحتفال 

ً
كليات الجامعة معا

بهذه المناسبة. 
وتــخــلــل االحـــتـــفـــال الــعــديــد 
من الفعاليات الثقافية، التي 
تــراوحــت بين الفن التقليدي 
ــقـــى، والـــحـــلـــويـــات  ــيـ ــمـــوسـ والـ
الشعبية واألوانـــي، والحرف 

اليدوية. 
كما أقيم في مكان االحتفال 
ــتـــي  ــكـــويـ مـــجـــســـم لــــلــــمــــنــــزل الـ
التقليدي الــقــديــم الـــذي يرمز 
إلى جــذور الثقافة الكويتية، 
وكــــان بــمــنــزلــة رمــــز لــتــعــريــف 
الــشــبــاب وتــذكــيــرهــم بالنمو 
والــــتــــقــــدم الـــكـــبـــيـــريـــن الــلــذيــن 
شــهــدتــهــمــا الــبــالد عــلــى مــدى 
ــقـــود الــقــلــيــلــة الـــمـــاضـــيـــة،  ــعـ الـ
السيما على مستوى التنمية 
والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والــتــطــور 

المجتمعي. 

صور أصحاب السمو مشاركة في االحتفال 

وتـــــــــتـــــــــضـــــــــمـــــــــن الــــــــــــرؤيــــــــــــة 
المستقبلية للكويت األمل في 
أن يصبح شباب الــيــوم قــادة 

ورواد الغد. 
وتـــــــدرك الـــجـــامـــعـــة دورهـــــا 
كـــصـــرح تــعــلــيــمــي مــتــمــيــز في 
تحقيق هــذه الــرؤيــة، وتفخر 
ــد طـــلـــبـــتـــهـــا بــتــجــربــة  ــزويــ ــتــ بــ
تعليمية أصــيــلــة تــســاعــدهــم، 
ــلـــى الــمــســتــوى  لـــيـــس فـــقـــط عـ
األكـــــاديـــــمـــــي والــــمــــهــــنــــي، بــل 
تدعمهم لتطوير هوية وطنية 

فريدة.

جانب من االحتفال

»بلدية الفروانية«: »بلدية الفروانية«: 
 
ً
  تنبيها
ً
166166 تنبيها

الشتراطات السالمةالشتراطات السالمة

ــر إدارة الـــســـالمـــة  ــديــ أكــــــد مــ
بفرع بلدية محافظة الفروانية 
فيصل العنزي أن مفتشي إدارة 
الـــســـالمـــة يـــقـــومـــون بــجــوالتــهــم 
الــمــيــدانــيــة لــلــتــأكــد مـــن وجـــود 
تــراخــيــص الــبــلــديــة، فــضــال عن 
مراقبة الوضع اإلنشائي للمبنى 
قيد اإلنشاء، والتأكد من وضع 
صاحب العقار لحاوية لتجميع 
األنــقــاض اإلنشائية ومخلفات 
البناء، إضافة الى توفيره طفاية 
ــــوارئ في  حـــريـــق وصــيــدلــيــة طــ
الموقع، وعمل سور محكم حول 
مـــوقـــع الــعــمــل لــســالمــة الــعــمــال 
والمارة من الجيران والمباني 
الـــمـــجـــاورة، إلـــى جــانــب الــتــأكــد 
من عدم وجــود عوائق بممرات 

المبنى.
وأشـــــــــــــار الـــــعـــــنـــــزي إلـــــــــى أن 
الجوالت أسفرت عن توجيه 166 
تنبيها لعقارات مخالفة ألنظمة 

السالمة.

 هناك مرحلة 
 
ً
انتقالية دائما

تكون محفوفة 
بالمخاطر

المليفي

 الملتقى فرصة 
اللتقاء خريجي 

القانون مع 
الجهات 

المختصة 
بتوظيفهم

المقاطع

 نطالب النواب 
باإلسراع في 

إنشاء مجلس 
الدولة

الطخيم

»العلوم« تحتفي بتكريم كوكبة من قيادياتها
الدبيس: المرأة تميزت في المجاالت العلمية بالكويت بنسبة %53.2

احــتــفــت كلية الــعــلــوم بجامعة 
ــم كــــوكــــبــــة مــن  ــريــ ــكــ ــتــ الـــــكـــــويـــــت بــ
القياديات في الكلية، والذي تزامن 
مع يوم المرأة العالمي، ممن تبوأن 
مناصب مختلفة على مدار األعوام 
الماضية، وعلى رأسهن أول مديرة 
لجامعة الكويت د. فايزة الخرافي.

وقــــــال مـــديـــر جـــامـــعـــة الــكــويــت 
باإلنابة د. فهد الدبيس إن قيادة 
الــــمــــرأة والـــقـــيـــام بـــشـــؤون الــحــيــاة 
تأصلت في المجتمع الكويتي، فقد 
كانت الــمــرأة سابقا تقوم بأعباء 
قيادة األسرة جنبا الى جنب الرجل.
وأكد الدبيس أن المرأة تميزت 

في العديد من المجاالت العلمية 
بالكويت بنسبة 53.2 فــي المئة، 
ــي أعـــلـــى الــــــدول الــعــربــيــة بعد  وهــ
تــونــس، وفــقــا لتقرير اليونسكو 
STI 2021، بينما كانت اإلناث أكثر 
من 70 في المئة مقارنة بالذكور 
في stem )العلوم والتكنولوجيا 
والهندسة والــريــاضــيــات(، مؤكدا 
أن المستقبل فــي العلوم سيكون 
للنساء، ليخترقن سقف اآلمال في 

العلوم والمعرفة.
ــــرت مــديــرة مــشــروع القمر  وذكـ
االصطناعي الكويتي األول د. هالة 
الجسار: »في أقل من 60 عاما منذ 
إنشاء جامعة الكويت تزايدت أعداد 
عضوات هيئة التدريس في كلية 
العلوم حتى صرن يشكلن 40 في 
المئة من المجموع الكلي ألعضاء 
الهيئة، وهذه النسبة تمثل رأسمال 

علميا غاية في النوعية«.

جانب من الفعالية

جانب من المشاركين في الملتقى

https://www.aljarida.com/article/17057
https://www.aljarida.com/article/17055
https://www.aljarida.com/article/17053
https://www.aljarida.com/article/17052
https://www.aljarida.com/article/17051
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 أخبار الشركات

السيولة األجنبية تستهدف 
أسهم البنوك قبل العمومية

ل 12% من القيمة السوقية
ّ
بلغت 5.7 مليارات تمث

● محمد اإلتربي
سجلت قيمة السيولة األجنبية في بورصة الكويت وفق 
تسوية مطلع األسبوع الحالي نحو 5.705 مليارات دينار، 
بما يعادل نحو 12 بالمئة من القيمة السوقية للبورصة التي 

سجلت نحو 47 مليارا. 
ويعطي ثبات واستقرار السيولة األجنبية مؤشر اطمئنان 

كبيرا وثقة للسوق على المديين البعيد والطويل. 
ل السيولة األجنبية حاليا بالنسبة للسوق عمقا 

ّ
وتمث

ــاق الــعــديــد مـــن الــجــهــات الــمــحــلــيــة، ال سيما  اســتــراتــيــجــيــا فـ
الحكومية لــعــدة أســبــاب أبــرزهــا الــمــتــغــّيــرات الــتــي تشهدها 
والــتــدفــق المستمر عــلــى فــتــرات متباينة مــقــارنــة مــع جــودة 
للنسب والملكيات الحكومية، وتوقف المساهمة في أي تطوير 
ألي أدوات كما كانت الحال في بدايات طرح أدوات الصناديق 
التقليدية، أو الــخــيــارات مــن خــال صــنــدوق فرصة والبيوع 

اآلجلة عبر صندوق وعد، وبعدها توقفت كل المبادرات. 
وبخصوص هذا الملف، تلفت مصادر معنّية إلى أن هناك 
عدم جاهزية من أكثر من طرف في منظومة السوق، فضا عن 
الخافات الخاصة بالعموالت، حيث ترغب جهة في التفرد 
بالعمولة على حساب قطاع الوساطة، بالرغم من عدم تحّملها 

أي مخاطر أو مسؤولية. 
ُيــذكــر أن أســهــم الــقــطــاع المصرفي شــهــدت عمليات شــراء 
خال األيام الماضية، ويتوقع أن تستمر، خصوصا أن أغلبية 
البنوك ستعقد عمومياتها السنوية اعتبارا من 18 الجاري، 
وسيشهد السوق أكبر توزيعات نقدية على مستوى الشركات 

المدرجة.

تراجع مؤشرات البورصة والسيولة 26.3 مليون دينار
تماسك جيد ألسعار األسهم القيادية رغم خسائر األسواق األميركية

● علي العنزي
ــة  ســـجـــلـــت مـــــؤشـــــرات بـــورصـ
الـــكـــويـــت الــرئــيــســيــة تـــراجـــعـــات 
مقبولة خــال تعاماتها أمس، 
ــــوع،  ــبـ ــ ــــي رابـــــــع جـــلـــســـات األسـ فـ
وفقد مؤشر السوق العام نسبة 
0.32 فــي المئة أي 23.72 نقطة 
لــيــقــفــل عــلــى مــســتــوى 7304.05 
 
ً
نقاط بسيولة متراجعة مجددا
دون مستوى 30 مليون دينار 
ومــســتــقــرة حـــول مــســتــوى 26.3 
، وهي متوسطة مقارنة 

ً
مليونا

ــم  ــعــــدل هـــــــذا األســـــــبـــــــوع، وتــ ــمــ بــ
تـــــداول 73.1 مــلــيــون ســهــم عبر 
6506 صفقات، وتــم تــداول 111 
 ربح منها 25 فقط بينما 

ً
سهما

تراجعت أسعار 75 واستقر 11 
دون تغير.

وخــســر مــؤشــر الــســوق األول 
نسبة 0.35 في المئة أي 28.89 
ــى مـــســـتـــوى  ــلــ ــل عــ ــفـ ــقـ ــيـ نـــقـــطـــة لـ
8161.62 نقطة بسيولة بلغت 
22.4 مليون دينار تداولت 46.6 
مليون سهم عبر 4530 صفقة، 
 هي جميع 

ً
وتم تداول 31 سهما

مكونات السوق األول ربح منها 

5 أســـهـــم فــقــط بــيــنــمــا تــراجــعــت 
 واستقر سهمان 

ً
أسعار 24 سهما

دون تغير.
وتــــــــراجــــــــع مــــــؤشــــــر الـــــســـــوق 
الرئيسي بنسبة أقل هي 0.19 في 
المئة تعادل 10.51 نقاط ليقفل 
عــلــى مــســتــوى 5515.29 نقطة 
بسيولة بلغت 3.8 مايين دينار، 
وهــي أدنــى مستويات السيولة 
في الرئيسي لهذا العام تداولت 
26.4 مــلــيــون ســهــم عــبــر 1976 
 ربح 

ً
صفقة، وتم تداول 80 سهما

 وخسر 51 بينما 
ً
منها 20 سهما

استقر 9 دون تغير.

أسعار الفائدة

ــار  ــبــ ــر أخــ ــ ــؤثـ ــ مـــــــرة أخـــــــــــرى، تـ
أســعــار الــفــائــدة عــلــى بــورصــات 
 من تراجع األسواق 

ً
ا العالم بــدء

األمــيــركــيــة مــســاء الــثــاثــاء بعد 
اإلدالء بـــشـــهـــادة جـــيـــروم بـــاول 
رئيس الــفــدرالــي األميركي أمــام 
ــــرس الــــخــــاص  ــغـ ــ ــونـ ــ ــكـ ــ ــنــــة الـ لــــجــ
باالقتصاد وتقديرات النمو التي 
أشـــار خالها إلــى احــتــمــال رفع 
أســعــار الــفــائــدة بنسب أكبر من 

 بعد 
ً
التقديرات المنشورة سابقا

نمو واضح لاقتصاد األميركي 
ــع بـــأقـــل مـــن الــتــقــديــرات  ــراجــ وتــ
لنسبة التضخم، بالتالي سيتم 
 
ً
اتــــخــــاذ خــــطــــوات أكــــثــــر تــــشــــددا
النصياع التضخم وعودته إلى 
نقاط مستهدفة حول 2 في المئة.

ــفـــف تـــصـــريـــح ســكــرتــيــرة  وخـ

الــبــيــت األبــيــض مــن وقـــع الخبر 
عــــــلــــــى األســـــــــــــــــــواق اآلســــــيــــــويــــــة 
 بــعــد أن تــحــدثــت عن 

ً
خــصــوصــا

إمكانية االنتظار وعدم االكتفاء 
بـــبـــيـــانـــات شـــهـــر واحــــــد لــلــحــكــم 
على اثــر الـــزيـــادات السابقة في 
سعر الــفــائــدة لتخف الضغوط 
على األســــواق اآلســيــويــة وتبدأ 

بــورصــة الكويت تعامات على 
هدوء وتراجع بالسيولة بينما 
كانت هناك عمليات شراء مبكرة 
على سهم بيتك أول نصف ساعة 
 قبل أن 

ً
ليبقى السوق متماسكا

 ويبدأ 
ً
يتراجع السهم تدريجيا

الـــبـــيـــع بـــنـــســـب مـــتـــفـــاوتـــة عــلــى 
األسهم لكن دون انزالق األسعار.

وبــقــيــت الــخــســائــر مـــحـــدودة 
عــلــى األســهــم الــقــيــاديــة األربــعــة 
ــن  ــ ــــي وزيـ ــنـ ــ ــار بـــيـــتـــك ووطـ ــبــ ــكــ الــ
وبوبيان وأجيليتي وكان أكبرها 
خسارة سهم أجيليتي بنسبة 1 
فــي المئة وكـــان سهم الكويتية 
األكثر خسارة في السوق األول 
بنسبة 3 فــي الــمــئــة، بينما في 
الــمــقــابــل ارتــفــعــت أســعــار ثاثة 
ــم بـــســـيـــولـــة واضــــحــــة هــي  ــهــ أســ
بنك وربة والجزيرة والغانم من 
السوق األول وسهم صالحية من 
السوق الرئيسي وتراجع إس تي 
 من الرئيسي 

ً
سي والعيد أيضا

لتنتهي الــجــلــســة عــلــى خــســارة 
ــار  ــ ــبـ ــ ــم االخـ ــــي خــــضــ مـــقـــبـــولـــة فــ
الواردة من االقتصاد األميركي.

تباين أداء مــؤشــرات أســواق 
الـــمـــال بـــــدول مــجــلــس الــتــعــاون 
الـــخـــلـــيـــجـــي، إذ خـــســـرت أربـــعـــة 
مــؤشــرات هــي مــؤشــرات سوقي 
اإلمارات، والكويت، والسعودية، 
وارتفعت مؤشرات قطر وعمان 
ــار  ــعــ ــــت أســ ــانــ ــ ــن، وكــ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ والـ
ــتــــداول مــســتــقــرة حــول  الــنــفــط تــ
 لبرميل برنت 

ً
مستوى 83 دوالرا

القياسي.

النفط يواصل االنخفاض بفعل 
مخاوف رفع الفائدة

ً
 ليبلغ 86.01 دوالرا

ً
البرميل الكويتي يرتفع 51 سنتا
انخفضت أسعار النفط للجلسة الثانية على 
التوالي أمس، وسط مخاوف من أن يؤدي المزيد 
من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة األميركية 
إلى اإلضرار بالطلب، بينما ينتظر السوق مزيدا 

من الوضوح بشأن المخزونات.
وتراجعت العقود اآلجلة لخام برنت 22 سنتا، 
بما يعادل 0.3 في المئة إلى 83.07 دوالرا للبرميل، 
بحلول الساعة 07:30 بتوقيت غرينتش، وخسرت 
ــرب تــكــســاس الــوســيــط  ــة لـــخـــام غــ ــلـ الـــعـــقـــود اآلجـ
األميركي 34 سنتا أو 0.4 في المئة لتسجل 77.24 

دوالرا للبرميل.
وانخفض كل من برنت وغرب تكساس الوسيط 
بأكثر مــن 3 فــي المئة أمــس األول الــثــاثــاء، بعد 
تصريحات رئيس مجلس االحتياطي االتحادي 
ــأن الـــبـــنـــك الـــمـــركـــزي  ــ ــاول بـ ــ األمـــيـــركـــي جــــيــــروم بــ
سيحتاج على األرجح إلى رفع أسعار الفائدة أكثر 

من المتوقع استجابة للبيانات القوية األخيرة.
وارتفع سعر برميل النفط الكويتي 51 سنتا 
ليبلغ 86.01 دوالرا في تداوالت أمس األول مقابل 
85.50 دوالرا في تـــداوالت االثنين، وفقا للسعر 

المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وقــــالــــت تــيــنــا تـــيـــنـــج، الــمــحــلــلــة فــــي »ســـــي إم 
ســي مــاركــتــس«، إن »تــصــريــحــات رئــيــس مجلس 
ــيـــروم( بــــاول عــن رفــع  االحــتــيــاطــي االتـــحـــادي )جـ
أسعار الفائدة لفترة أطول أثارت الذعر في السوق 
وعــرضــت أصــــوال، مــن بينها الــســلــع األســاســيــة، 
للمخاطر وانخفضت بشكل حاد الليلة الماضية«.

ــهـــرت بــيــانــات مــعــهــد الــبــتــرول األمــيــركــي  وأظـ
انــخــفــاضــا فــي مــخــزونــات الــخــام ألول مـــرة بعد 
زيادة على مدى عشرة أسابيع، وأظهرت بيانات 
من المعهد أن مخزونات الخام األميركية تراجعت 
بنحو 3.8 مايين برميل في األسبوع المنتهي في 

3 مارس، وفقا لمصادر السوق.
ــتـــراجـــع تـــوقـــعـــات تــســعــة محللين  وخـــالـــف الـ
استطلعت »رويترز« آراءهم بشأن زيادة 400 ألف 
برميل فــي مــخــزونــات الــخــام، وزادت مخزونات 
البنزين بنحو 1.8 مليون برميل، بينما ارتفعت 
مخزونات نواتج التقطير بنحو 1.9 مليون برميل، 

بحسب المصادر.

 »عمار« توقع اتفاقية حدود ائتمانية بـ 3.25 ماليين دينار

وقعت شركة عمار للتمويل واإلجارة اتفاقية حدود ائتمانية 
مع أحد البنوك المحلية اإلسامية بمبلغ 3.25 مايين دينار.

ولفتت »عمار« إلى أن الغرض من الحد تمويل أنشطة الشركة 
 لما يتم 

ً
االستثمارية، موضحة أن األثــر المالي سيظهر تبعا

استخدامه من قيمة تلك التسهيات.

 »الوطنية العقارية«: 5 ماليين دينار إيرادات سوق شرق 
أعلنت شركة الوطنية العقارية قيام وزارة المالية 
وبمساعدة وزارة الداخلية بإخاء مشروع الواجهة 
الــبــحــريــة، الــمــرحــلــة الــثــالــثــة »ســـوق الــشــرق« بالقوة 
الجبرية أمس األول الثاثاء. وأوضحت أن اإلخاء 
 أن القضية المقامة بشأن إثــبــات تجديد 

ً
تــم، علما

العاقة التعاقدية بين الشركة ووزارة المالية ما 
زالت متداولة ولم ُيصدر فيها حكم حتى اآلن، مشيرة 

الى أن القضية الخاصة بإلغاء القرار اإلداري رقم 2 
 ولم 

ً
لسنة 2023 ما زالــت متداولة بالمحكمة أيضا

يصدر بها حكم حتى اآلن«. ولفتت »الوطنية« إلى 
أنه سيترتب على تنفيذ إخــاء المشروع آثــار على 
البيانات المالية تتمثل في توقف إيرادات المشروع، 
مع توقعات أن يكون صافي اإليرادات التي ستفقدها 

الشركة بمبلغ 5 مايين دينار.

 هيئة األسواق توافق لـ »متحدة« على طرح سندات بـ 80 مليون دينار
وافــقــت هيئة أســـواق الــمــال لشركة العقارات 
الـــمـــتـــحـــدة عـــلـــى نـــشـــرة االكـــتـــتـــاب بـــشـــأن طـــرح 
وتسويق في الكويت سندات دين بالدينار بقيمة 
ال تتجاوز 80 مليون دينار، وسيتم الطرح على 
شــريــحــتــيــن ثــابــتــة ومــتــغــيــرة، عــلــى أال تــتــجــاوز 
 المبلغ المذكور، لمدة 5 

ً
قيمة الشريحتين معا

سنوات من تاريخ اإلصدار، على أن يتم تحديد 
معدل الفائدة لكا الشريحتين بناًء على أسعار 

الفائدة في السوق وقت اإلصدار.
وأوضحت »متحدة« أن العوائد المحققة من 
إصدار تلك السندات سوف تستخدم من الشركة 
المصدرة في األغــراض العامة، وستقوم شركة 
كامكو لاستثمار وبنك الخليج بــدور مديري 

اإلصدار المشتركين ووكاء االكتتاب.

وأفادت الشركة بأن اإلصدار الُمشار إليه تمت 
الموافقة عليه من مجلس إدارة شركة العقارات 
المتحدة في 30 أغسطس 2022 كما تم الحصول 
على موافقة الهيئة إلصدار السندات بتاريخ 9 

فبراير 2023«.
ــــارت الـــى أنـــه جـــاٍر تــأجــيــل اإلفـــصـــاح عن  وأشـ
قرار مجلس اإلدارة وموافقة الهيئة على إصدار 
 ألحــكــام الــمــادة 4-3 مــن الكتاب 

ً
الــســنــدات وفــقــا

العاشر مــن الائحة التنفيذية للقانون رقــم 7 
لسنة 2010 بشأن تأجيل اإلفصاح عن المعلومات 
الجوهرية، وأحيطت الهيئة بهذا التأجيل، الفتة 
إلى أنه ال يوجد أثر مادي على البيانات المالية 

المجمعة للشركة.

 »أصول«: إتمام توقيع اتفاقية تسهيالت بـ 5 ماليين دينار
ــــول لــاســتــثــمــار إجـــــــراءات تــوقــيــع اتــفــاقــيــة  أتـــمـــت شـــركـــة أصـ
تسهيات مصرفية مقدمة من بنك إسامي محلي بـ 5 مايين 
 أنه سيتم استخدام تلك التسهيات في دعم أنشطة 

ً
دينار، علما

الشركة االستثمارية.
ولفتت إلى أن أثر التسهيات المصرفية سوف ينعكس على 
 لــحــدود الــتــســهــيــات المصرفية 

ً
الــمــركــز الــمــالــي لــلــشــركــة، وفــقــا

المستخدمة خال الفترات الاحقة.

 »بوبيان«: استقالة فانوس 
ذكــر بنك بــوبــيــان أن رئــيــس مجموعة ادارة المخاطر ماجد 
فـــانـــوس اســتــقــال مـــن مــنــصــبــه، ألســـبـــاب شــخــصــيــة، وتــــم قــبــول 
االستقالة على أن يكون آخر يوم عمل له في المصرف نهاية يوم 

الثاثاء الموافق 14 مارس 2023.

محمد البغلي
 albaghli74@gmail.com

»اإلعالن المشبوه«... لطمة على خد مؤسسات الدولة
● اخترق جهات رقابية وتنظيمية عديدة ووضع المستثمرين أمام مخاطر االحتيال

● الدولة لم تستفد من دروس »النصب العقاري« في وضع آلية تطوق العمليات المالية محل الشبهات
ــل اإلعـــان المشبوه لشركة تدعو 

َّ
َمــث

المستثمرين للمشاركة في مشروع رعاية 
 لهشاشة 

ً
صحية غير مرخص نموذجا

المؤسسات في الباد.
فـــرغـــم مـــــرور نــحــو 10 ســـنـــوات على 
فت 

ّ
عمليات الــنــصــب الــعــقــاري الــتــي خل

ــيــــن  ــنــ ــمــــواطــ ــا بـــــــــــــاآلالف مـــــــن الــ ــ ــايـ ــ ــحـ ــ ضـ
ــعـــديـــد مــن  ــانــــت لـــهـــا الـ والـــمـــقـــيـــمـــيـــن، وكــ
الـــتـــداعـــيـــات الــقــانــونــيــة واالســتــثــمــاريــة 
واالجتماعية واألمنية، وُيفترض أن تكون 
مؤسسات الدولة قد كّونت قواعد مهنّية 
في سد الثغرات اإلجرائية، ووضع آلية 
تمنع أي دعوة لاستثمار غير المرخص 

مــن الــجــهــات الــرقــابــيــة حتى فــي وسائل 
الــتــواصــل، الــصــعــبــة الــضــّبــط والــتــحــكــم، 
كانت المفاجأة أن اإلعان المشبوه ظهر 
فــي شــــوارع الــكــويــت وطــرقــاتــهــا، بعدما 
»اخــتــرق« كــل أنظمة الــرقــابــة والتنظيم، 
بتقديمه دعـــوة استثمار غير مرخصة 
ذات عوائد تتجاوز كل العوائد المنطقية 
ألي استثمار، في تكرار لعمليات النصب 
 باسم »بونزي«.

ً
المالي المعروفة عالميا

عوائد خيالية
 

ــة ذات اإلعــــــــــان غــيــر  ــركــ ــشــ وتـــــِعـــــد الــ

الــمــرخــص المستثمرين أو - الضحايا 
- بــعــوائــد ال تــقــل عـــن 150 بــالــمــئــة لكل 
وحـــدة اســتــثــمــار تبلغ قيمتها 10 آالف 
دينار خال السنة األولى من االستثمار 
فـــي مـــشـــروع لــلــرعــايــة الــصــحــيــة خـــارج 
الــكــويــت، شــريــطــة أن تــظــل الــعــقــود بين 
الطرفين تحت حيازة الشركة، وال يحصل 
المستثمر )أو الضحية( على أي نشرة 
لع 

ّ
تبّين عمل المشروع المفترض، بل يط

عليها فــقــط داخـــل الــشــركــة، مــن دون أن 
يأخذ نسخة له.

والــــافــــت أن مــقــر الـــشـــركـــة الــمــســّوقــة 
للمشروع في مدينة الكويت هو ذاته مقر 
إحدى شركات النصب العقاري المعروفة 
التي نهبت أمــوال العديد من الضحايا 
قبل سنوات، مما يزيد الشكوك الكبيرة 
الـــتـــي تــكــتــنــف طــبــيــعــة هــــذا االســتــثــمــار 

الملغوم.

مؤسسات الدولة 

وال شك في أن نشر إعان في شوارع 
الـــكـــويـــت عـــن فـــرصـــة اســتــثــمــار مــشــبــوه 
 - للعديد 

ً
 أو جزئيا

ً
 - كليا

ً
ل إخفاقا

ّ
يمث

ــواق  ــة، فــهــيــئــة أســ ــدولــ مـــن مـــؤســـســـات الــ
الــمــال الــمــعــنــّيــة بــمــراقــبــة وتــرخــيــص أي 
دعــــوة اســتــثــمــاريــة تــطــرح لــلــجــمــهــور لم 
تتحرك في وضع شركة اإلعان المشبوه 
ص لها 

ّ
ضمن »قائمة المواقع غير المرخ

بممارسة أنشطة األوراق المالية في دولة 
الكويت«، ثم تقديم باغ للنائب العام ضد 
 بعد نشر »الجريدة« تفاصيل 

ّ
الشركة، إال

المخالفات والشبهات في عددها أمس 
 أليـــام من 

ً
األول، إذ ظــل اإلعـــان منتشرا

ك ُيذكر! دون تحرُّ
 أما الجهات األخرى المعنّية بسامة 
ــاري، كـــــــــوزارة الـــتـــجـــارة  ــجــ ــتــ ــشـــاط الــ ــنـ الـ
والصناعة، أو المرتبطة بمتابعة مدى 
جـــودة اإلعـــانـــات الــتــجــاريــة، خصوصا 
التي تستهدف مصالح الناس وأموالهم، 
كبلدية الكويت أو وزارة اإلعــام، فضا 
ــــرى الــتــي ُيــفــتــرض أن  عـــن الــجــهــات األخـ
تــتــحــّرك نتيجة بـــاغ جــهــات أخــــرى، أو 
بناء على تحرياتها كوزارة الداخلية أو 
وحدة التحريات المالية، فلم يكن لها أي 
دور فــي التعامل أو المتابعة الخاصة 
بالموضوع لحماية أي شخص محدود 
الثقافة المالية، يعتقد - على غير الحقيقة 
ــــان فـــي الـــشـــارع لــشــركــة  ــــود إعـ - أن وجـ
مـــا يــعــّد تــرخــيــصــا مـــن الـــدولـــة بــســامــة 

أنشطتها وقانونية أعمالها.

سوابق ودروس 

ــــان  ــي الــحــقــيــقــة أن اخــــتــــراق اإلعـ ــ وفـ
ــهــــات الــتــنــظــيــمــيــة  الـــمـــشـــبـــوه لـــكـــل الــــجــ
ــريــــن؛  ــة فــــي الــــبــــاد يــــؤكــــد أمــ ــيــ ــابــ ــرقــ والــ
أولهما أن هــذه الجهات - وربما غيرها 
- لـــم تــســتــفــد مـــن دروس ســـوابـــق نصب 
ت الباد، 

ّ
وتعامات مالية مشبوهة هــز

وال تنحصر فقط في النصب العقاري، 
إنما ايضا في قضايا »ضيافة الداخلية« 
و»الــنــائــب الــبــنــغــالــي«، فــهــي إن اختلفت 
صورتها من حيث الشكل تعتبر كلها من 

حيث المضمون عمليات مشبوهة تتطلب 
مهنّية عــالــيــة فــي مراقبتها وضبطها، 
وتــعــاونــا قــويــا - يــبــدو أنـــه مــفــقــود - من 

جهات الرقابة والتنظيم.
أّمــا األمــر الثاني، فيتعلق بأن إهمال 
تعاُمل المؤسسات وقصورها في تطويق 
ــالـــي يــفــتــح الـــبـــاب  قـــضـــايـــا الـــنـــصـــب الـــمـ
على الــدولــة بمطالبات تعويض - غير 
ــــواب فـــي مجلس  ــاهــا نـ

ّ
مــنــطــقــيــة - يــتــبــن

ــــدث فــــي قـــضـــايـــا الــنــصــب  ــة، كـــمـــا حـ ــ ــ األمـ
الــعــقــاري الــتــي كــانــت االقــتــراحــات فيها 
تتأرجح قيمة تعويضاتها بين مليار و3 
مليارات دينار، مما ُيدخل مالية الدولة 
فــي مــواجــهــة جــديــدة غــالــبــا خــاســرة مع 

المطالبات الشعبوية.

معالجة الخلل

وفــي الحقيقة، فــإن مسؤولية الدولة 
في مواجهة عمليات النصب العقاري أو 
المالي أو الصحي أو أي عملية مشبوهة 
تــعــّرض مــّدخــرات األســـر والمستثمرين 
للخطر هو ليس دفع األموال كتعويضات 
ما العمل بجدية عالية 

ّ
للمتضررين، إن

ــراءات لــتــافــي تــكــرار أي  ــ عــلــى اتــخــاذ إجـ
عملية نصب ُمحتملة عبر معالجة الخلل 
أو الثغرات التشريعية واإلجرائية، لكن - 
مع األسف -  كان اإلعان المشبوه، وهو 
منتشر في شوارع الكويت كافة، نموذجا 
لسهولة اخــتــراق الــمــؤســســات الرقابية 
والتنظيمية، وهــو أمــر يجب مراجعته 

وإصاحه من دون تباطؤ.

تقرير  اقتصادي

هيئة األسواق: بالغ للنائب العام ضد الشركة

● جراح الناصر
كشفت مــصــادر مسؤولة لـــ »الــجــريــدة«، أن النيابة 
 من هيئة أسواق المال ضد 

ً
 رسميا

ً
العامة تلقت باغا

إحدى الشركات المحلية غير المرخصة، والتي ترّوج 
لفرصة استثمارية عبر إعان مشبوه. 

وشـــددت المصادر على أن أي تسويق الستثمار 
يترتب عليه دعوة األشخاص لاكتتاب أو المساهمة 
بمال نقدي يتوجب الحصول على موافقة من هيئة 
أســواق المال للشركة المسوقة أواًل، كجهة مسموح 
لها بالتسويق، وكذلك على نشرة االكتتاب الخاصة 

بالفرصة االستثمارية. 

ــح، ومـــن لــديــه  ــ وأوضـــحـــت أن قـــانـــون الــهــيــئــة واضـ
التباس، فإن أبواب الهيئة مفتوحة للشرح والتوضيح 

لمن ال يعلم أو يعرف اإلجراءات المطلوبة. 
في السياق ذاته، قالت المصادر إن هيئة األسواق 
وضعت اسم الشركة التي تقوم بممارسة نشاط غير 
مرخص لها، وكذلك تسوق لفرصة وتدعو الجميع 
لــاكــتــتــاب فــيــهــا عــلــى مـــوقـــع الــهــيــئــة، ضــمــن قــوائــم 

الشركات غير المرخصة. 
وشــددت على كل المهتمين باالستثمار بضرورة 
متابعة موقع هيئة األسواق، حيث إن الموقع يحوي 
الشركات المرخص لها، وكذلك الشركات غير المرخص 

لها.

 على الموقع الرسمي »غير مرخصة«
ً
دِرجت رسميا

ُ
أ
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ع مذكرة تعاون مع نظيرتها المنغولية
ّ
»الغرفة« توق

الجوعان استقبل وفدها االقتصادي لتعزيز التعاون الثنائي ودعم األنشطة
استقبل نــائــب رئــيــس مجلس إدارة غرفة 
تـــجـــارة وصــنــاعــة الــكــويـــــت، فــهــد الــجــوعــان، 
 برئاسة نائب 

ً
 منغوليا

ً
 اقتصاديا

ً
أمس، وفدا

رئيس الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة في 
منغوليا، دورين تومنجرغال، وضّم الوفد في 
عضويته شركات منغولية تعمل في مجاالت 
ــزارع الــمــواشــي،  ــ مختلفة؛ منها الــلــحــوم، ومـ
ف، والــمــواد 

ّ
والــدواجــن، وحليب اإلبــل المجف

الـــغـــذائـــيـــة، والـــتـــعـــديـــن، والـــبـــتـــرول، والــبــنــاء، 
والسياحة، والفنادق، واالستشارات والخدمات 
التجارية، وذلك بحضور سفير منغوليا لدى 
الكويت سيرغيلين بوريف، وعدد من الشركات 

الكويتية األعضاء لدى الغرفة.
ــد رّحــــب الــجــوعــان بــالــوفــد الــمــنــغــولــي،  وقـ
 بالعالقات الطيبة التي تربط الكويت 

ً
مشيدا

ومنغوليا، ومؤكدا األثــر اإليجابي المباشر 
لمثل هــذه الــزيــارات الــتــي تــعــّد إحـــدى أدوات 
التعاون المشترك بين الجانبين لزيادة حجم 

التعاون التجاري بين البلدين الصديقين.
مــن جــانــبــه، أعـــرب السفير الــمــنــغــولــي عن 
سعادته بالتعاون القائم بين غــرفــة تجارة 
 إلــى 

ً
ــفــــارة، مـــشـــيـــرا وصـــنـــاعـــة الـــكـــويـــت والــــســ

االهتمام الكبير الذي يوليه الجانب المنغولي 
لالستثمار الــمــشــتــرك مــع الــكــويــت فــي شتى 
 أن الـــهـــدف الــرئــيــســي 

ً
الـــمـــجـــاالت، ومــوضــحــا

من هذه الزيارة هو إتاحة الفرصة ألصحاب 
ــال مـــن كـــال الــطــرفــيــن لـــعـــرض الــفــرص  ــمــ األعــ
االستثمارية المتاحة، وكذلك إقامة العالقات 
الــثــنــائــيــة الـــتـــي مـــن شــأنــهــا زيــــــادة الــتــبــادل 

التجاري بين البلدين الصديقين.
بــــــدوره، عـــّبـــر رئـــيـــس الـــوفـــد تــومــنــجــرغــال 
عــن ســعــادتــه بـــزيـــارة »الـــغـــرفـــة«، مــوضــحــا أن 
هذه المبادرة تأتي في إطار اهتمام الجانب 
الــمــنــغــولــي بــتــعــزيــز الــتــعــاون الــتــجــاري بين 
الــبــلــديــن، وحــرصــهــم عــلــى فــتــح آفـــاق جــديــدة 
لـــلـــتـــعـــاون الـــمـــشـــتـــرك، حـــيـــث دعـــــا الـــشـــركـــات 
الكويتية لزيارة منغوليا لالطالع على الفرص 
االستثمارية عن كثب، والدخول في شراكات 
مع نظرائهم من أصحاب األعمال المنغوليين، 
حيث قّدم عرضا حول اقتصاد منغوليا بشكل 
عام وما تتميز به من منتجات زراعية وفيرة، 
مثل الصنوبر والحبوب، واللحوم، والمعادن، 

إضافة إلى اإلمكانات السياحية الممتازة.
وفــــي نــهــايــة الـــلـــقـــاء أعـــــرب الـــجـــوعـــان عن 

شكره العميق للوفد المنغولي على الزيارة، 
ولــلــحــضــور عــلــى مــشــاركــتــهــم فـــي مــثــل هــذه 
ــــع رئيسا 

ّ
الــفــعــالــيــات االقــتــصــاديــة، حــيــث وق

الجانبين مذكرة تفاهم بين الغرفتين تهدف 
إلــى تعزيز التعاون الثنائي ودعــم األنشطة 

االقتصادية المشتركة.
ــــرض لـــلـــمـــنـــتـــجـــات  ــعـ ــ ــــاح مـ ــتـ ــ ــتـ ــ ــم افـ ــ وقـــــــد تــ
المنغولية المقام في قاعة المعارض بالدور 
األرضـــــــي مــــن مــبــنــى الـــغـــرفـــة، حـــيـــث تــضــّمــن 
مــنــتــجــات مــنــغــولــيــة عــالــيــة الــــجــــودة، ومــنــهــا 
المالبس المصنوعة من الصوف، والصناعات 
الــجــلــديــة مــثــل األحـــذيـــة، كــمــا ضـــّم الــمــعــرض 
ــزيـــت  الــمــنــتــجــات الـــغـــذائـــيـــة والـــصـــنـــوبـــر والـ
المستخلص منه، ومنتجات األلبان بأنواع 

متعددة.

خالل توقيع مذكرة التعاون

... وتبحث تسهيل انتقال األيدي العاملة
عقدت لقاء مع منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية ألصحاب العمل

عقدت غرفة تجارة وصناعة الكويت لقاء 
بشأن تسهيل انتقال األيدي العاملة الوافدة 
داخـــل ســوق العمل الكويتي، حــضــره خبراء 
من منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية 
ألصــــحــــاب الـــعـــمـــل ومـــمـــثـــلـــون عــــن اتــــحــــادات 
قــطــاعــيــة وعــــدد مـــن الــشــركــات الــكــويــتــيــة من 

مختلف القطاعات.
ــــس االول  ــرى امــ ــ ويــــأتــــي الــــلــــقــــاء الـــــــذي جــ
الستكمال الجهود التي تقوم بها الغرفة مع 
منظمة العمل الــدولــيــة الســتــقــراء التحديات 
التي تواجه سوق العمل الكويتي والتي كشفت 
عنها جائحة كوفيد-19 واالحتياجات الحالية 

والمستقبلية لهذا السوق.
وابـــتـــدأت الــغــرفــة الــلــقــاء بكلمة افتتاحية 
أكــدت فيها أن قضية انتقال األيــدي العاملة 
الوافدة داخل السوق المحلي تحتمل وجهين 
وكل وجه له ضرورته، فهناك من يرى تيسير 
ــاء حــريــتــهــا في  ــ االنــتــقــال لــهــذه الــعــمــالــة وإذكـ
التنقل بــيــن أصــحــاب الــعــمــل خــاصــة فــي ظل 

صعوبة استقدام عمالة جديدة من الخارج.
وأضافت: وعلى الجانب اآلخر يرى البعض 
أنــه في ظل التنافس الحميد بين القطاعات 
وبـــيـــن الـــشـــركـــات والـــمـــؤســـســـات الســتــقــطــاب 
ات وتغطية العجز في المعروض من  الكفاء
العمالة، ينبغي وضع ضوابط لالنتقال حتى 
ال يفقد صاحب العمل ما استثمره في العمالة 
لديه مــن تــدريــب وصقل للمهارات وتكاليف 
لالستقدام، مؤكدة ان لكل من الرأيين وجاهته 

ومنطقيته.
واستمع الحضور إلى العروض التقديمية 

التي قدمها الخبراء حول المنافع االقتصادية 
لمنح مــزيــد مــن الــحــريــة فــي انــتــقــال العمالة 
والتجارب الخليجية الرائدة في هذا المجال، 
وأبدت الشركات الكويتية مالحظاتها في هذا 
الــشــأن. وعلى صعيد آخــر، تطرق اللقاء إلى 
مناقشة الحماية االجتماعية للعمالة الوافدة 
بدولة الكويت، وذكرت الشركات بشكل عام أن 
هذه الحماية يكفلها القانون رقم 6 لسنة 2010 
في شأن العمل بالقطاع األهلي، والذي يحمي 
العامل مــن خــالل العديد مــن الــوســائــل منها 
وجوب تحديد حد أدنى لألجور وإقراره فترة 
ثالثة أشهر إلخطار العامل قبل إنهاء خدماته، 
إلــى جــانــب مكافأة نهاية الخدمة والــحــرص 
الــواضــح مــن الهيئة الــعــامــة لــلــقــوى العاملة 
والبنوك الكويتية على تحويل الرواتب إلى 

العمال في المواعيد المقررة.
ومـــع ذلـــك عـــرج ممثلون عــن الــمــشــروعــات 

الصغيرة والمتوسطة على الصعوبات التي 
واجهتهم بشأن مستحقات نهاية الخدمة في 
ظل الجائحة حيث أوقفت الجائحة واالجراءات 
المصاحبة التدفقات المالية للعديد من هذه 
المشروعات التي كانت تخطو أولى خطواتها 

في عالم العمل الحر.
يــذكــر أن هــــذا الــلــقــاء ســيــنــتــج عــنــه تــقــريــر 
يــحــتــوي عــلــى مـــا تـــم بــحــثــه، وكـــذلـــك نــتــائــج 
ــة عــلــى  ــرفــ ــغــ اســـتـــبـــيـــان ســـبـــق أن عـــمـــمـــتـــه الــ
أعــضــائــهــا خـــالل األســـبـــوع األخــيــر مــن شهر 
فبراير الماضي للتعرف على وجــهــات نظر 
الــشــركــات فـــي الــكــويــت بــشــكــل أفــضــل فـــي ما 
يتعلق بموضوع انتقال األيــدي العاملة في 
أســواق العمل الداخلية وماهية اإلصالحات 
المطلوبة، بــاإلضــافــة إلــى التعرف على رأي 
الــشــركــات حـــول نــظــم الــحــمــايــة االجــتــمــاعــيــة 

الحالية للعمالة الوافدة.

جانب من اللقاء

ل اتصاالت وأفضل 
ّ
»زين« أفضل ُمشغ

ُمزّود خدمات إنترنت في الكويت 2022
خالل حفل جوائز »سيرڤس هيرو« السنوية للتميز برضا العمالء

ــــن الــمــركــز  حـــصـــدت شـــركـــة زيـ
ـــل 

ّ
األول فــــي فـــئـــة »أفــــضــــل ُمـــشـــغ

اتصاالت« للمرة الحادية عشرة، 
والـــمـــركـــز األول فـــي فــئــة »أفــضــل 
ُمــــــزّود خـــدمـــات إنـــتـــرنـــت« لــلــمــرة 
ــك عـــلـــى مــســتــوى  ــ الـــســـابـــعـــة، وذلــ
قــطــاع االتــــصــــاالت الــمــتــنــقــلــة في 
الكويت عن العام الماضي 2022 
ــيـــرو -  مــــن مـــؤســـســـة ســـيـــرڤـــس هـ
المؤشر الوحيد في العالم العربي 
 
ً
لــقــيــاس جــــودة الــخــدمــة مــعــتــمــدا

100% على أصوات المستهلكين. 
ــن فـــــوز زيـــن  وأتــــــى اإلعـــــــالن عــ
بالجائزتين على هامش الحفل 
مته »سيرڤس 

ّ
االفتراضي الذي نظ

هيرو« لالحتفاء بالشركات التي 
حــــصــــدت األصــــــــــوات األكــــبــــر مــن 
قـــبـــل الــمــســتــهــلــكــيــن فــــي الــقــطــاع 
 لتمّيز 

ً
الخاص الكويتي، تقديرا

كل منها في خدمة عمالئها وفق 
، وذلك 

ً
المعايير األفضل عالميا

فـــي جــمــيــع الــقــطــاعــات الــحــيــويــة 
بالسوق المحلي، حيث تصدرت 
ــات الــــعــــامــــلــــة فــي  ــ ــركــ ــ ــشــ ــ زيــــــــن الــ
قــطــاع االتـــصـــاالت وتكنولوجيا 

المعلومات. 
ــن فــخــرهــا  ــ ــــرت »زيـــــــــن« عـ ــبـ ــ وعـ
 بهذه 

ً
باستمرار تصدرها سنويا

الجائزة، وهو ما يعكس المركز 
ــــذي تــتــمــتــع بــــه عــلــى  ــــادي الــ ــــريـ الـ
مـــســـتـــوى قـــطـــاعـــات االتــــصــــاالت 
المتنقلة والخدمات الرقمية في 
السوق الكويتي، ولتسليط الضوء 
عــلــى تــمــّيــزهــا فـــي الـــتـــفـــوق على 
توقعات عمالئها بالشكل الــذي 
يــرضــي طــمــوحــاتــهــم ورغــبــاتــهــم، 
وســعــيــهــا الــمــســتــمــر فـــي تــعــزيــز 
ــلــــولــــهــــا  ــا وحــ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــدمـ ــ ــة خـ ــ ــزمــ ــ حــ
المبتكرة وعروضها التنافسية 
لـــخـــدمـــة قــــاعــــدة عـــمـــالئـــهـــا الــتــي 

تعتبر األكبر في الكويت.
وحــــصــــدت الـــمـــركـــز األول فــي 
فئتين مختلفتين ضــمــن قطاع 
االتصاالت لنجاحها في تحقيق 

ــا الـــعـــمـــالء  ــ ــ أعــــلــــى مـــــعـــــدالت رضـ
ة الـــخـــدمـــات  ــــن جـــــــودة وكـــــفـــــاء عـ
ــا  ــهـ ــقـــدمـ ــي تـ ــ ــتــ ــ ــ ــات ال ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ والـ
ــمـــة  ــائـ ــدر قـ ــتــــصــ ــتــ ــا، لــ ــهــ ــالئــ ــمــ ــعــ لــ
الــشــركــات الــمــتــنــافــســة فـــي نفس 
الفئات، وهو األمــر الــذي تعتبره 
الــشــركــة بــمــنــزلــة شـــهـــادة تــقــديــر 
تثبت مـــدى الــتــزامــهــا وحرصها 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــخــــدمــــات الــتــي 

تقدمها لعمالئها. 
ويــعــكــس حــصــول »زيــــن« على 
 على أصوات 

ً
هذه الجائزة اعتمادا

الــــعــــمــــالء والــمــســتــهــلــكــيــن مـــدى 
حرصها على تعزيز ريادتها في 
السوق الكويتي، وخاصة أنه قد 
تم تقييمها على أساس ما تقدمه 
من جودة الخدمات وما تتمتع به 
مــن الــريــادة واالمــتــيــاز فــي خدمة 
العمالء، وبناء على ثقة عمالئها 

بجودة خدماتها.
ويعد »سيرفس هيرو« – ومقره 
الكويت – المؤشر الوحيد لقياس 
رضــــا الـــعـــمـــالء بــمــنــطــقــة الــشــرق 
األوسط، وهو يتبع بروتوكوالت 
ــيـــة  »إيــــزومــــار« الــمــنــظــمــة األوروبـ
ــاث الــتــســويــق، كما  لـــــآراء وأبـــحـ

أنــــه يــمــتــثــل لــمــبــادئ وإرشــــــادات 
المنظمة العالمية للتنظيم الذاتي 
والــمــمــارســة األخــالقــيــة، ويشرف 
مجلس اســتــشــاري مستقل على 
مــؤشــر ســيــرفــس هــيــرو، لضمان 
ــائـــج مــــحــــايــــدة ومـــوضـــوعـــيـــة  ــتـ نـ
ــــالت  ــيـ ــ ــــضـ ــفـ ــ تــــــعــــــكــــــس بـــــــــدقـــــــــة تـ
المستهلكين، مما يجعل نتائج 
 يــوفــر 

ً
 مـــوثـــوقـــا

ً
الـــشـــركـــة مـــعـــيـــارا

رؤية شفافة، ومعلومات متعمقة 
عن الشركات.

ويــضــم الــمــجــلــس أكــاديــمــيــيــن 
ــال  ــ ــمــ ــ ومــــتــــخــــصــــصــــيــــن فـــــــي األعــ
الـــتـــجـــاريـــة، يـــمـــثـــلـــون الـــشـــركـــات 
والمؤسسات الرائدة في الكويت 
واإلمارات، وبما في ذلك الجامعة 
األمـــيـــركـــيـــة بـــالـــكـــويـــت، والــكــلــيــة 
األســتــرالــيــة بــالــكــويــت، وجــامــعــة 
الخليج للعلوم والتكنولوجيا، 
ــة  ــعـ ــامـ ــــي، وجـ ــبـ ــ ــــوظـ وجــــامــــعــــة أبـ
ــام 2010 تمكنت  ــد، ومـــنـــذ عــ ــ زايــ
»ســيــرفــس هــيــرو« مــن جمع أكثر 
من 410.000 تقييم موثق ومعتمد 
للمستهلكين، تغطي أكثر من 450 
شركة في عــدد من فئات القطاع 

الخاص.

»كالم تيليكوم« تعلن شراكة جديدة 
»Riedel Networks« مع

 Kalaam Carrier أعلنت
لــبــيــع  ا ع  Solutions، ذرا
بالجملة في مجموعة كالم 
تيليكوم، أخيرا اختيارها 
 ،Riedel Networks من ِقبل
ــــدى شــــركــــات مــجــمــوعــة  إحــ
Riedel ومـــــــــزود الــشــبــكــة 
الــعــالــمــيــة الـــذي يــرّكــز على 
الــــشــــبــــكــــات الـــمـــخـــصـــصـــة، 
ــل لـــخـــدمـــة  ــ

ّ
ــفــــض ــك مــ ــريــ ــشــ كــ

متطلبات شبكات االتصال 
ــلـــة لــــدعــــم فــعــالــيــات  الـــشـــامـ
ريـــــــاضـــــــة الـــــــســـــــيـــــــارات فـــي 
البحرين والسعودية وقطر 
ا مــن الــعــام  ــــارات، بـــدًء واإلمـ

الحالي.
 Kalaam ــــــــر 

ّ
وســــــــتــــــــوف

Carrier Solutions اتصاال 
ــدد الـــــــخـــــــدمـــــــات مـــن  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ مــ
حلبات السباق في الشرق 
ــاء  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ األوســـــــــــــط إلـــــــــى الـ
ــا وآســـيـــا، وذلـــك  ــ فـــي أوروبــ
بـــالـــتـــعـــاون مــــع شـــركـــائـــهـــا 
المحليين االستراتيجيين
 ،R i e d e l  N e t w o r k s و
وسيدعم ذلك شبكة شاملة 
لــفــرق المتسابقة  ا ستمّكن 
في الفعاليات من مشاركة 
الـــبـــيـــانـــات مــــن الــــســــيــــارات 
 
ً
والسائقين بسالسة، فضال
عـــن دعــــم مــنــصــات وســائــل 

التواصل والمذيعين.
وفـــــــــــــي هـــــــــــــذا الـــــــــصـــــــــدد، 
 Kalaam Carrier ــر

ّ
ســتــوف

Solutions نقطة وجود في 
 Riedel الــمــنــطــقــة            لـ
Networks، مما يسمح لها 
بــاالتــصــال بمجموع نقاط 
 )POPs ــة ) ــدمــ ــخــ ــد الــ ــ ــزويـ ــ تـ
العالمية الخاصة بها في 
ــا وآســيــا، مــع ضمان  أوروبـ
ــزمـــن  ــتــــوى الــــخــــدمــــة بـ ــســ مــ
انـــتـــقـــال مــنــخــفــض لــلــغــايــة. 
وسيستخدم الحل المقّدم 
شبكة كالم لكابالت األلياف 

البصرية )KNOT( المملوك 
لمجموعة تيليكوم بالكامل، 

.)EIG( والكابل البحري
ــة كـــــــالم لـــكـــابـــالت  ــكــ ــبــ وشــ
األلـــــــــيـــــــــاف الـــــبـــــصـــــريـــــة هـــي 
شبكة أرضــيــة بــطــول 1.400 
ــكــــويــــت  ــتــــد عــــبــــر الــ ــمــ كــــلــــم تــ
ــــن والــــســــعــــوديــــة  ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ والـ
واإلمـــــارات وقــطــر، فــي حين 
 )EIG( ــبـــحـــري ــل الـ ــابـ ــكـ أن الـ
هو نظام كابل بحري دولي 
من األلياف البصرية بطول 
15.000 كلم يغطي 12 دولة 
عبر الهند والشرق األوسط 

وأوروبا.
ــة، قـــال  ــبـ ــنـــاسـ ــمـ وبــــهــــذه الـ
الرئيس التنفيذي لمجموعة 
كـــالم تــيــلــيــكــوم، فــيــر بــاســي: 
 Riedel نعمل بالتعاون مع«
على خدمة واحــدة مــن أكثر 
الـــــــريـــــــاضـــــــات ديـــنـــامـــيـــكـــيـــة 
واعتماًدا على البيانات في 
ا لتجاوز 

ّ
العالم. لقد تعاون

مــا كـــان مــتــاًحــا فــي الــســابــق 
ــــرق ريـــــاضـــــة الــــســــيــــارات  ــفـ ــ لـ
وتــقــديــم حــل قـــوي ومــوثــوق 
ومــســتــقــبــلــي لــتــلــبــيــة الــطــلــب 

المتزايد«.
وأضــــــــــــــاف: »نــــتــــمــــيــــز فـــي 
مـــجـــمـــوعـــة كـــــــالم تـــيـــلـــيـــكـــوم 
بــــــأنــــــنــــــا أحــــــــــــد الـــــالعـــــبـــــيـــــن 
ــــن،  ــيـ ــ ــرنـ ــ ــمـ ــ الــــطــــمــــوحــــيــــن والـ
حــيــث نــضــع الــعــمــالء دائــًمــا 
فـــي الـــمـــقـــام األول، ونــتــمــيــز 
بعقليتنا الــمــبــتــكــرة. وُيــعــد 
ة  موظفونا مــن ذوي الكفاء
ــة والــــــدقــــــة واألداء  ــيــ ــالــ ــعــ الــ
ــاًمــــا لــتــلــبــيــة  مـــنـــاســـبـــيـــن تــــمــ
Riedel، وهـــم  ــيـــاجـــات  ــتـ احـ
ــة شــبــكــتــنــا  ــمـ ــيـ يـــعـــكـــســـون قـ
الـــعـــالـــمـــيـــة لـــتـــطـــويـــر حـــلـــول 
اتـــصـــال فـــريـــدة ومــخــصــصــة 
تــلــبــي احـــتـــيـــاجـــات الــعــمــالء 
فــي مــنــطــقــة الــشــرق األوســـط 

وشمال إفريقيا«.

إلـــــــــــى ذلــــــــــــــك، فــــــقــــــد تـــمـــت 
 Kalaam Carrier دعـــــــوة 
Solutions لــلــمــشــاركــة فــي 
الــمــنــاقــصــة فـــي أواخـــــر عــام 
2022 وتــــم اخــتــيــارهــا بــعــد 
مـــراجـــعـــة شـــامـــلـــة لــلــشــركــاء 
الـــعـــالـــمـــيـــيـــن واإلقـــلـــيـــمـــيـــيـــن 
الــمــحــتــمــلــيــن. وفــــي غــضــون 
 Kalaam ــــرت 30 يــــوًمــــا، وفـ
Carrier Solutions البنية 
ــة لــضــمــان  الــتــحــتــيــة الــــالزمــ
 Riedel ــــادة عــــمــــالء  ــفـ ــ ــتـ ــ اسـ
مـــن مــســتــويــات جـــديـــدة مــن 
أداء الشبكة خالل فعاليات 
وأحــــداث ريــاضــة الــســيــارات 
فـــي الــبــحــريــن والــســعــوديــة 

وقطر واإلمارات.
ق الرئيس 

ّ
من جانبه، عل

 Riedel لــــــــــ  ــذي  ــ ــيــ ــ ــفــ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ ــ ل ا
Networks، مايكل مارتينز، 
 Riedel بــالــقــول: »نفخر فــي
Networks بــتــقــديــم أعــلــى 
ــــات الـــــــجـــــــودة مـــن  ــــويـ ــتـ ــ ــــسـ مـ
الـــخـــدمـــات لـــعـــمـــالئـــنـــا، وقـــد 
ـــا نــبــحــث عـــن شـــريـــك فــي 

ّ
كـــن

الــمــنــطــقــة يــتــفــهــم حــاجــتــنــا 
لــتــقــديــم الــخــدمــة ويــشــاركــنــا 
الــشــغــف لــتــحــقــيــق الــنــجــاح. 
 Kalaam ــد تــــم اخـــتـــيـــار ــقـ لـ
Carrier Solutions لنهجها 
الــمــبــتــكــر واتــصــالــهــا الــقــوي 
وخـــبـــرتـــهـــا الـــمـــتـــســـقـــة عــبــر 
أســـواق مــتــعــددة فــي منطقة 
الــشــرق األوســــط. وتستفيد 
Riedel اآلن من شبكة آمنة 
مــع التحكم فــي تصميمها، 
ــتــــى تـــتـــمـــّكـــن مـــــن تـــقـــديـــم  حــ
ــعــهــا 

ّ
ــتـــي يــتــوق الـــخـــدمـــات الـ

ــا الـــعـــالـــمـــيـــون مــنــذ  عـــمـــالؤنـ
أن بــدأنــا فــي خدمة صناعة 
ــام  ــ ــارات عـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــة الـ ــ ــ ــاضـ ــ ــ ريـ
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»التجارية العقارية« تنظم
مهرجان »إشراقة أمل 8«

نظمت الشركة التجارية 
الــعــقــاريــة مــهــرجــان إشــراقــة 
أمل، تحت شعار »معا نبني 
األمــل... شاركونا فرحتهم«، 
ــــس األول الــــثــــالثــــاء، فــي  أمــ
مــجــمــع ســيــمــفــونــي ســتــايــل، 
الــــــــــــذي تــــــزيــــــن بــــــابــــــداعــــــات 
ومواهب أبنائنا وبناتنا من 
ذوي االحتياجات الخاصة، 
تـــــحـــــت رعــــــــايــــــــة الــــرئــــيــــســــة 
الــفــخــريــة لــلــنــادي الــكــويــتــي 
الرياضي للمعاقين الشيخة 
شيخة العبدالله، وبحضور 
ــــس إدارة  ــلــ ــ ــجــ ــ رئــــــــيــــــــس مــ
الشركة التجارية العقارية 

عبدالفتاح معرفي.
ووضــــــــــــعــــــــــــت الـــــــشـــــــركـــــــة 
الــــــــتــــــــجــــــــاريــــــــة الــــــعــــــقــــــاريــــــة 
ــيـــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة  الـــمـــســـؤولـ
ضمن أولوياتها، لذا شاركت 
ــــن األنـــشـــطـــة  ــــي الــــعــــديــــد مـ فـ
االجتماعية المختلفة التي 
مـــن شــأنــهــا تــعــزيــز مــفــهــوم 
ــم المجتمع  الــمــواطــنــة ودعــ

كله.
وتــــخــــلــــلــــت الــــمــــهــــرجــــان 
عـــــــــروض تـــرفـــيـــهـــيـــة تــمــتــع 
بــهــا الـــطـــالب والــمــشــاركــون 
وجــمــيــع الـــحـــضـــور، إضــافــة 
إلــــى الـــعـــديـــد مـــن الـــعـــروض 
المسرحية الفنية واألدبية، 

واألنشطة والفعاليات التي 
أبـــــــرزت قــــدراتــــهــــم ودورهــــــم 
ــال فـــــــي دفـــــــــع عـــجـــلـــة  ــ ــعــ ــ ــفــ ــ الــ
التنمية، وساهم فيها العديد 
مـــــن الــــــرعــــــاة مـــــن الـــهـــيـــئـــات 
ــات  ــ ــركــ ــ ــشــ ــ ــــة والــ ــيـ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ
ــة، ومــــنــــهــــم شـــركـــة  ــ ــــاصـ ــــخـ الـ
ــروب لــتــنــمــيــة  ــ الــســالــمــيــة جــ
المشاريع، وشــركــة الخليج 
لــــالســــتــــثــــمــــار اإلســـــــالمـــــــي، 
ومبرة المرحوم محمد رفيع 
معرفي، والشركة الكويتية 
ــــة  ــركـ ــ ــــشـ لــــلــــمــــنــــتــــزهــــات، والـ
الــمــتــحــدة لــلــتــرفــيــه، وشــركــة 
الشويخ المتحدة العقارية، 
إضافة إلى شركة المتاجرة 

العقارية.
وعبر معرفي عن سعادته 
باستمرار مهرجان إشراقة 
أمـــــــــل عـــــلـــــى مــــــــــــدار ثـــمـــانـــي 
ــنـــوات، مــعــربــا عـــن شــكــره  سـ
ــن عــلــى  ــيــ ــمــ ــائــ ــقــ لـــجـــمـــيـــع الــ
الــمــهــرجــان مـــن الــجــمــعــيــات 
الخيرية والمدارس والجهات 
الــحــكــومــيــة والــخــاصــة على 
رعاية ودعم أبنائنا وبناتنا 
مـــــــن ذوي االحـــــتـــــيـــــاجـــــات 
ــذلـــك الــجــهــود  الـــخـــاصـــة، وكـ
ــة مــــن فــــريــــق عــمــل  ــذولـ ــبـ ــمـ الـ
التجارية وكل من ساهم في 

انجاح هذا المهرجان.

جانب من المهرجان

»المركز«: 45% انخفاض اإلصدارات األولية للسندات والصكوك الخليجية
سجلت 78.7 مليار دوالر خالل 2022 مع تفوق إصدارات الصكوك بنسبة بلغت 57% من اإلجمالي

أصدر المركز المالي الكويتي 
)المركز( تقريره األخير بعنوان: 
ــنـــدات والــصــكــوك  »أســـــــواق الـــسـ
الخليجية لعام 2022«، وأظهر 
أن إجمالي اإلصــــدارات األولــيــة 
للسندات والصكوك الخليجية 
بلغ 78.7 مليار دوالر خالل عام 
2022، بتراجع نسبته 45% على 
أساٍس سنوي مقارنة بإصدارات 
بلغت قيمتها اإلجمالية 143.2 
مــلــيــار دوالر خـــالل عـــام 2021، 
وبــلــغ إجمالي عــدد اإلصـــدارات 
األولية 201 إصــدار خالل العام 
ـــ 281 إصـــــــدار خـــالل  ــة بــ ــارنـ ــقـ مـ

.2021

التوزيع الجغرافي

تــــصــــّدرت الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية إجمالي اإلصـــدارات 
األولــــيــــة لـــلـــســـنـــدات والـــصـــكـــوك 
الخليجية خالل عام 2022 بقيمٍة 
إجماليٍة بلغت 46.4 مليار دوالر 
عبر 41 إصـــدار، مــا يمثل %59 
ــارات  مــن اإلجــمــالــي، تليها اإلمــ
العربية المتحدة بنسبة %27، 

وقطر في المركز الثالث بنسبة 
ــلـــغـــت حــصــة  7%، فـــــي حــــيــــن بـ
اإلصــدارات الكويتية 1.3 مليار 
دوالر ما يمثل 2% من إجمالي 
قــيــمــة اإلصـــــــــــدارات الــخــلــيــجــيــة 

األولية خالل عام 2022.

»السيادية« مقابل »الشركات«

بلغت قيمة اإلصدارات األولية 
السيادية الخليجية من السندات 
ــام 41.9  ــعــ والـــصـــكـــوك خـــــالل الــ
مــلــيــار دوالر، بــانــخــفــاض قــدره 
36% على أساٍس سنوي مقارنة 
بإجمالي 65.2 مليار دوالر خالل 

عام 2021. 
وبــلــغــت إصـــــدارات الــشــركــات 
الخليجية األولية من السندات 
 خالل عام 

ً
والصكوك 36.8 مليارا

2022، بتراجع نسبته 53% على 
أساٍس سنوي مقارنة بإجمالي 

 خالل عام 2021.
ً
78 مليارا

»التقليدية« مقابل »الصكوك«

انخفضت إصدارات السندات 

الـــتـــقـــلـــيـــديـــة خــــــالل عــــــام 2022 
بنسبة 61% على أساٍس سنوي، 
حيث بلغت قيمتها 33.6 مليار 
دوالر ممثلة 43% من إجمالي 
اإلصدارات األولية الخليجية من 

السندات والصكوك. 
ــفـــضـــت إصــــــــــدارات  كــــمــــا انـــخـ
الــصــكــوك عــلــى أســـــاٍس ســنــوٍي 
بنسبة 19% لتبلغ 45.2 مليار 
دوالر خــالل عــام 2022، مقارنة 
بإجمالي بلغ 56.1 مليار دوالر 
في عام 2021، أي بنسبة بلغت 
57% مـــن إجــمــالــي اإلصـــــدارات 
الخليجية خــالل الــعــام متفوقة 

بذلك على اإلصدارات األولية.

توزيع القطاعات

تـــصـــدرت إصـــــــدارات الــقــطــاع 
ــقـــة دول  ــنـــطـ ــي مـ ــ ــومــــي فــ ــكــ ــحــ الــ
مجلس الــتــعــاون الخليجي من 
حيث إجمالي القيمة لإلصدارات 
األولية الخليجية من السندات 
والــصــكــوك خـــالل الـــعـــام بقيمة 
بلغت 41.9 مليار دوالر، ممثلة 
ــدارات،  ــ 53% مــن إجــمــالــي اإلصـ

مــن إجــمــالــي قيمة اإلصــــدارات 
بقيمة بلغت 26.8 مليار دوالر.

حجم اإلصدارات

تـــــــــراوح حـــجـــم اإلصــــــــــدارات 
األولـــيـــة لــلــســنــدات والــصــكــوك 
الــخــلــيــجــيــة خـــــالل عـــــام 2022 
ــا بــيــن 7 مــاليــيــن دوالر إلــى  مـ
8.1 مــلــيــارات دوالر. وتــفــوقــت 
ــتــــي تــبــلــغ  ــة اإلصــــــــــــدارات الــ ــئـ فـ
قيمتها مليار دوالر فما فوق، 
حيث بلغت قيمتها اإلجمالية 
ــل %62 

ّ
، مـــا يــمــث

ً
48.8 مـــلـــيـــارا

مــن إجــمــالــي قيمة اإلصــــدارات 
األولية.

هيكل العمالت

هيمنت اإلصدارات المقّومة 
بــــــالــــــريــــــال الــــــســــــعــــــودي عـــلـــى 
اإلصــــــدارات األولـــيـــة للسندات 
والـــصـــكـــوك الــخــلــيــجــيــة خـــالل 
ــام 2022، بــقــيــمــة إجــمــالــيــة  ــ عـ
بلغت 33.1 مليار دوالر مثلت 
نــــســــبــــة 42% مـــــــن إجــــمــــالــــي 

قـــيـــمـــة اإلصــــــــــــدارات مــــن خـــالل 
، تلتها اإلصـــدارات 

ً
18 إصــــدارا

ــالــــدوالر األمــيــركــي  الــمــقــومــة بــ
 
ً
ــيـــارا ــلـ بــقــيــمــة تــــعــــادل 32.6 مـ
مثلت 41% مــن إجمالي قيمة 
اإلصــــــــــــــــــــدارات مـــــــن خـــــــــالل 97 

.
ً
إصدارا

)ESG( إصدارات

بلغ إجمالي قيمة اإلصدارات 
ــوالـــي 7  الــمــســتــدامــة )ESG( حـ
مليارات دوالر أو ما يمثل %9 
مــن إجــمــالــي قيمة اإلصــــدارات 
األولـــيـــة لــلــســنــدات والــصــكــوك 
الــخــلــيــجــيــة خــــالل عــــام 2022. 
وشـــكـــلـــت إصــــــــــدارات الــمــمــلــكــة 
العربية السعودية نسبة %55 
مــــن اإلصــــــــــــدارات الـــمـــســـتـــدامـــة 
بقيمة بلغت 3.8 مليارات دوالر 
مـــن خـــالل 5 إصـــــــدارات. تلتها 
إصدارات دولة اإلمارات العربية 
ــقـــيـــمـــة إجـــمـــالـــيـــة  ــتــــحــــدة بـ ــمــ الــ
لــإلصــدارات المستدامة بلغت 
3.2 مليارات دوالر من خالل 7 

إصدارات.

في حين حل القطاع المالي في 
المرتبة الثانية بقيمة إجمالية 
بلغت 31.5 مليار دوالر مثلت 
40% مـــن إجــمــالــي اإلصـــــدارات 
األولــــيــــة لــلــصــكــوك والـــســـنـــدات 

الخليجية.

مدد االستحقاق

هـــيـــمـــنـــت اإلصـــــــــــــدارات الـــتـــي 

ــدة اســتــحــقــاقــهــا من  تـــتـــراوح مـ
خمس إلــى عشر ســنــوات على 
إجـــمـــالـــي اإلصـــــــــدارات األولـــيـــة 
للسندات والصكوك الخليجية، 
بــقــيــمــة إجــمــالــيــة بــلــغــت 28.7 
ت نسبة %37 

ّ
مليار دوالر مثل

مــن إجمالي قيمة اإلصـــدارات، 
في حين مثلت اإلصدارات التي 
تبلغ مــدة استحقاقها أقــل من 
خمس سنوات ما نسبته %34 

https://www.aljarida.com/article/17075
https://www.aljarida.com/article/17071
https://www.aljarida.com/article/17067
https://www.aljarida.com/article/17062
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ت التحول الرقمي
َّ
الرشود: »بيتك« من أوائل المؤسسات التي تبن

أكد خالل مؤتمر »الكويت: نحو اقتصاد رقمي« أن البنك يمتلك نقاط قوة تميزه عن غيره من المؤسسات
ــيـــذي  ــفـ ــنـ ــتـ ــــس الـ ــيـ ــ ــرئـ ــ قــــــــال الـ
ــــت الــــتــــمــــويــــل  ــيـ ــ ــة بـ ــمــــوعــ ــمــــجــ لــ
الــكــويــتــي )بـــيـــتـــك( بــالــتــكــلــيــف، 
عبدالوهاب الرشود، إن »بيتك« 
مــــن أوائـــــــل الـــمـــؤســـســـات الــتــي 
ــمــــي فــي  ــرقــ ــتــــحــــول الــ ـــت الــ

َّ
تـــبـــن

أعمالها وعملياتها. 
جـــاءت تــصــريــحــات الــرشــود 
ــمــــر  خــــــــــال كــــلــــمــــتــــه فــــــــي مــــؤتــ
»الكويت: نحو اقتصاد رقمي«، 
 The Business الـــــذي نــظــمــتــه
Year )TBY(، وهـــي مجموعة 
إعامية عالمية متخصصة في 
األخبار والبحوث االقتصادية، 
بـــالـــشـــراكـــة مـــع هــيــئــة تشجيع 

.)KDIPA( االستثمار المباشر
وأضــــــــــــــــــاف الـــــــــــرشـــــــــــود أنــــــه 
2022 ارتـــــفـــــعـــــت  فـــــــــي عــــــــــــام 
نــســبــة اســـتـــخـــدام الــمــعــامــات 
الــمــصــرفــيــة اإللــكــتــرونــيــة الــتــي 
ــمــــاء عـــبـــر خـــدمـــة  ــعــ نـــفـــذهـــا الــ
OnlineKFH وتطبيق الموبايل 
بنسبة 35 فــي المئة، فــي حين 
وصــل إجمالي عــدد العمليات 
الــمــصــرفــيــة اإللــكــتــرونــيــة الــتــي 
نفذها العماء إلى أكثر من 210 
مايين عملية. ويــقــدم تطبيق 
 150 ــــن  ــر مـ ــثــ KFHOnline أكــ

خــدمــة، فــي حــيــن تــوفــر أجــهــزة 
»XTM« وفــروع KFHGo الذكية 
50 خـــدمـــة مــخــتــلــفــة، مـــا يتيح 
للعميل فرصة االختيار من بين 
200 خــدمــة إلــكــتــرونــيــة مقدمة 
من خال التطبيق وغيرها من 

الوسائل المختلفة.
وقال إن هذه اإلنجازات تؤكد 
ــزام »بـــيـــتـــك« نـــحـــو الــتــحــول  ــتــ الــ
الرقمي، وتحقيق رؤية الكويت، 
 ،

ً
وتعزيز التحول الرقمي محليا

ــبـــر فــي  ــــال لـــعـــب دور أكـ مــــن خـ
تـــعـــظـــيـــم دور الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، 
ــي،  ــالــ ــمــ ــــول الــ ــمـ ــ ــــشـ لـــتـــحـــقـــيـــق الـ
ــه  وتـــــوســـــيـــــع مـــحـــفـــظـــة عـــمـــائـ
وحصته السوقية، إضافة إلى 
تــعــزيــز جــــودة خــدمــات »بــيــتــك« 

وسهولة الوصول إليها.
وأكد مواصلة جهود »بيتك« 
في تعزيز التعاون مع مــزودي 
خــدمــات التكنولوجيا المالية 
الذين يقدمون حلواًل وخبرات 
ــدة، بــــهــــدف تـــطـــويـــر بــيــئــة  فـــــريـــ
تقنية مبتكرة تعمل على تسريع 
وأتــمــتــة العمليات المصرفية، 
كــــمــــا يـــتـــمـــتـــع »بــــيــــتــــك« بـــمـــيـــزة 
تنافسية قوية، بفضل موظفيه 
ــرة،  ــبــ الــــمــــؤهــــلــــيــــن وذوي الــــخــ

بــاعــتــبــارهــم الــجــوهــر األســـاس 
ــدم »بـــيـــتـــك«  ــقــ لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى تــ
كمؤسسة مالية إسامية رائدة 

.
ً
عالميا

مكانة رائدة
ــود أن »بـــيـــتـــك«  ــ ــرشـ ــ ــر الـ ــ ــ وذكـ
يمتلك نقاط قوة تميزه عن غيره 
من المؤسسات، كونه أكبر بنك 
فـــي الــكــويــت وثـــانـــي أكــبــر بنك 

إســـامـــي فـــي الــعــالــم مـــن حيث 
األصول.

وأضاف: »لدينا مكانة رائدة 
ــيـــن، هــمــا  ــيـ ــلـ ــيــــن مـــحـ فـــــي ســــوقــ
الـــكـــويـــت والـــبـــحـــريـــن، ويــعــتــبــر 
)بيتك( المرجع الثابت للتمويل 
اإلسامي من خال حفاظه على 
مركز مالي قوي، وقاعدة عماء 
كــبــيــرة ومــتــنــامــيــة، ومــوظــفــيــن 
ــبـــرة، وعــمــلــيــات قــويــة،  ذوي خـ

 خالل المؤتمر
ً
الرشود ومازن الناهض والشيخ أحمد الدعيج وعدد من المتحدثينعبدالوهاب الرشود متحدثا

شــارك البنك التجاري الكويتي كراع 
فضي في مؤتمر »الكويت: نحو اقتصاد 
رقمي«، الــذي نظمته مجموعة ذا بزنس 
يــيــر الــعــالــمــيــة الــمــتــخــصــصــة بــاألخــبــار 
واألبـــحـــاث االقــتــصــاديــة، بــالــشــراكــة مع 
هيئة تشجيع االستثمار المباشر في 
الكويت )KDIPA(، في فندق فور سيزون 

بالعاصمة الكويت. 
 وشــــارك رئــيــس مجلس إدارة اتحاد 
مــصــارف الــكــويــت، رئــيــس مجلس إدارة 
البنك التجاري الشيخ أحمد الدعيج في 
إحــــدى الــحــلــقــات النقاشية حـــول الـــدور 
الــحــيــوي التــحــاد مــصــارف الــكــويــت في 
تحفيز الــتــحــول نحو الــرقــمــنــة، وسعيه 
الدائم نحو حث القطاع المصرفي الكويتي 

والبنوك الكويتية الستدخال التكنولوجيا 
 
ً
الرقمية في الصناعة المصرفية، موضحا
أن رقــمــنــة الــعــمــلــيــات الــمــالــيــة  ســتــؤدي 
ة العمليات  بالطبع إلـــى تحسين كــفــاء

المصرفية في الكويت، 
وأكــــد أن الــنــجــاح المستمر للتحول 
الرقمي بشكل عــام من جهة، والخدمات 
المصرفية والتمويلية الرقمية في الكويت 
من جهة أخرى سيعتمد على عدة عوامل 
منها البنية التحتية للتكنولوجيا، ومدى 
تأقلم متلقي الخدمات المالية والمصرفية 
الــرقــمــيــة لــهــذه الــخــدمــات، وكــذلــك األطــر 

التنظيمية المرتبطة بتقديمها.  
وحظي جناح »التجاري« في المؤتمر 
بــزيــارة وزيـــر الــتــجــارة والصناعة مــازن 

ــن الــمــســؤولــيــن  الــــنــــاهــــض، والــــعــــديــــد مــ
والقياديين، حيث أوضحت أماني الورع 
– نائبة الــمــديــر الــعــام لقطاع التواصل 
الــمــؤســســي بــالــبــنــك حـــرص الــبــنــك على 
الـــمـــشـــاركـــة فــــي مـــثـــل هـــــذه الـــمـــؤتـــمـــرات 

ــديـــات الــــتــــي تــجــمــع نــخــبــة مــن  ــتـ ــنـ ــمـ والـ
القياديين والمسؤولين وراود األعمال، 
لمناقشة آفاق التحول الرقمي لاقتصاد 
الكويتي بشكل عام، والقطاع المصرفي 

والمالي بشكل خاص.

الشيخ أحمد الدعيج وإلهام محفوظ واإلدارة التنفيذية

»التجاري«... راع فضي للمؤتمر»التجاري«... راع فضي للمؤتمر

وأداء مستقر، وانتشار جغرافي، 
ــول مـــبـــتـــكـــرة، ومــنــتــجــات  ــلــ وحــ

حديثة ومتنوعة«.

كويت جديدة
 مــع 

ً
ــا ــيـ ــاشـ ــمـ وأوضـــــــــح أنــــــه تـ

رؤيــــــة الـــكـــويـــت 2035 »كـــويـــت 
ــز الـــــدولـــــة عــلــى  ــدة«، تــــركــ ــ ــديــ ــ جــ
تــنــويــع اقـــتـــصـــادهـــا، مـــن خــال 
تبني التحول الرقمي البتكار 
ــيـــن جـــــودة  ــسـ ــحـ خــــدمــــاتــــهــــا وتـ
ــع زيـــــــــادة الـــكـــفـــاءة  ــ الــــحــــيــــاة، مـ
الــتــشــغــيــلــيــة وأداء الــقــطــاعــات 

الرئيسية. 
وأضاف: »إن القطاع الخاص، 
ــا الــــقــــطــــاع الـــمـــصـــرفـــي،  ــمـ ــيـ السـ
مــهــيــأ إلضــافــة قــيــمــة إلـــى خطة 
الــتــنــمــيــة الــوطــنــيــة الــطــمــوحــة. 
من خــال نظرة على االقتصاد 
الكويتي، يتضح أنه على غرار 
ــادات الــــنــــظــــيــــرة، يــمــر  االقـــــتـــــصـــ
بمرحلة انتقالية كبيرة، بسبب 
التغلغل السريع للتحول الرقمي 

في جميع مجاالت األعمال«. 
وأشار الرشود إلى أن الكويت 
ــتــــويــــات عـــالـــيـــة  ــمــــســ ــتـــع بــ ــمـ ــتـ تـ
ــول مـــالـــيـــة وخـــارجـــيـــة  ــ ــ مــــن أصـ
متراكمة، ولديها مزايا تنافسية 
 
ً
 عــالــمــيــا

ً
ــزا ــركـ كــبــيــرة، لــتــكــون مـ

للتجارة واالستثمار، وبالمثل 
ــبــدي 

ُ
فــــإن الـــبـــنـــوك الــكــويــتــيــة ت

حــرصــهــا عــلــى االســتــثــمــار في 

الــخــدمــات الــمــصــرفــيــة الرقمية 
والتكنولوجيا المالية والتحول 

الرقمي. 

المرأة القيادية نهال المسلم
ــة، كــــرمــــت  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ أثـــــــنـــــــاء الـ
 The( مــجــمــوعــة ذا بــزنــس يــيــر
Business Year(، نائب المدير 
الـــعـــام لــلــمــنــتــجــات الــتــمــويــلــيــة 
لمجموعة »بيتك« نهال المسلم، 

كشخصية قيادية نسائية.
وذكـــــــــــــرت الــــمــــجــــمــــوعــــة فـــي 
تكريمها، أن المسلم أول امــرأة 
تــتــولــى مــنــصــب نـــائـــب الــمــديــر 
العام في تاريخ قطاع الخدمات 
المصرفية لألفراد في »بيتك«، 

ــا الــــمــــالــــيــــة  ــهــ ــرتــ ــبــ فــــبــــفــــضــــل خــ
والمصرفية ساهمت في نجاح 
ــــاق الـــعـــديـــد مــــن الـــخـــدمـــات  إطــ
والمنتجات األولــى من نوعها، 
والتي أثرت بشكل إيجابي كبير 
على النتائج المالية لـ »بيتك«. 
وتــتــمــتــع الــمــســلــم كــذلــك بــرؤيــة 
مستقبلية قوية، وتملك صفات 
قـــيـــاديـــة ســاعــدتــهــا عــلــى إدارة 
فرق عمل كبيرة بفاعلية ضمن 
»بيتك«، البنك اإلسامي الرائد 
، حـــيـــث تـــحـــرص عــلــى 

ً
ــا ــيـ ــمـ ــالـ عـ

تمكين الــمــوظــفــيــن مــن تطوير 
الـــكـــفـــاءة، وزيـــــــادة اإلنــتــاجــيــة، 

وتحسين خدمة العماء.

تكريم نهال المسلم بوسام المرأة القيادية

»المتحد« يرعى بطل ألعاب 
الترايثلون عبدالعزيز الدعيج

ــــع بــنــك األهــلــي الــمــتــحــد عقد 
َّ
وق

ــاب الـــتـــرايـــثـــلـــون  ــعــ ــة بـــطـــل ألــ ــايــ رعــ
عبدالعزيز الــدعــيــج، ضمن جهود 
البنك المتواصلة لــدعــم الرياضة 
والرياضيين، وتشجيع البارزين 
ــتــــفــــوق، ورفــــــع اســـم  مــنــهــم عـــلـــى الــ
 في المحافل الدولية. 

ً
الكويت عاليا

وبهذه المناسبة، أعربت عضو 
مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي 
لـ »المتحد« جهاد الحميضي، عن 
اعتزازها بهذه الرعاية، موضحة أن 
الهدف األساسي من رعاية أبطال 
الكويت الرياضيين، هو مساندتهم 
وتشجيعهم، ليحققوا المزيد من 
اإلنجازات التي ترفع اسم الكويت 
 فـــي كـــل الــمــحــافــل الــدولــيــة، 

ً
عــالــيــا

 يــحــتــذى 
ً
ــا ــــدوة ونـــمـــوذجـ ــقـــدم قـ وتـ

ــه لـــلـــشـــبـــاب الـــكـــويـــتـــي الــمــتــفــوق  بــ
ــلـــى مــســتــوى  والــــطــــمــــوح، لـــيـــس عـ
الــريــاضــات المختلفة فحسب، بل 
 في 

ً
فـــي كـــل الـــمـــجـــاالت، خــصــوصــا

ظل النجاحات العديدة التي حققها 
الشباب الكويتي على المستويين 

المحلي والعالمي. 
وأشارت الحميضي إلى أن عقد 
الرعاية لاعب عبدالعزيز الدعيج 
يمتد على مــدار العام الحالي، من 
خــــال تــقــديــم جــمــيــع ســبــل الــدعــم 
ــراز الــمــزيــد مـــن الــبــطــوالت،  ــ لـــه إلحـ
ــن الـــــــــدور الــــــريــــــادي لـــ  ــ  مـ

ً
انــــطــــاقــــا

ــد« فـــــي دعـــــــم الــــريــــاضــــة،  ــمــــتــــحــ »الــ
وتشجيع الرياضيين، عبر توفير 
جميع اإلمكانيات الازمة لهم، بما 
يسهم في تخريج أجيال جديدة من 

الرياضيين الكويتين.
وأشـــــــــــــــادت بـــــــــــدور »الــــمــــتــــحــــد« 
الــبــارز فــي دعــم ومــســانــدة القطاع 
الرياضي، والذي تأكد عبر العديد 
من البطوالت التي حصدها البنك 
في الكثير من األلــعــاب الرياضية، 
ومــــنــــهــــا كـــــــرة الـــــقـــــدم والـــبـــولـــيـــنـــغ 

والكريكت.
ــادت رئــيــس  ــ ــ ــــي تــعــلــيــقــهــا، أفـ وفـ
إدارة االتـــصـــال الــمــؤســســي فــاتــن 
التميمي، بــأن رعاية البنك لاعب 
الـــتـــرايـــثـــلـــون عــبــدالــعــزيــز الــدعــيــج 

تؤكد الـــدور الفعال الستراتيجية 
الــبــنــك لــلــمــســؤولــيــة الــمــجــتــمــعــيــة، 
والتي تشمل العديد من القطاعات، 

السيما الرياضة والشباب.
ــــب  ــــاعـ مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، أعـــــــــــرب الـ
عــبــدالــعــزيــز الــدعــيــج عـــن امــتــنــانــه 
ــلــــى رعــــايــــتــــه لــــه،  لــــــ »الــــمــــتــــحــــد« عــ
ومساعدته على استكمال مسيرته 

وأداء رسالته الرياضية.

جهاد الحميضي توقع عقد الرعاية مع الدعيج

»الوطني« راٍع بالتيني للمعرض الوظيفي الثاني »وياك 
»K-Tech« طول الطريج« في كلية الكويت التقنية

 منه بأهمية دعم الكوادر الوطنية الشابة 
ً
إيمانا

وتأهيلهم لسوق العمل، شمل بنك الكويت الوطني 
بــرعــايــتــه الــمــعــرض الــوظــيــفــي الــثــانــي »ويــــاك طــول 
الطريج« لكلية الكويت التقنية »K-Tech« لعام 2023.

وتأتي مشاركة الوطني في هذا المعرض لتبرهن 
ــم الــشــبــاب الــكــويــتــي،  عــلــى حــرصــه الـــدائـــم عــلــى دعـ
ات والمواهب  وسعيه إلى استقطاب أفضل الكفاء
الوطنية، وتوفير فــرص العمل المناسبة لهم في 

قطاع مهم مثل القطاع المصرفي والمالي.
وأقــــــيــــــم الـــــمـــــعـــــرض عــــلــــى مــــــــــدار يـــــومـــــي 6 و7 
 
ً
ــبـــااًل كــبــيــرا ــارس، حــيــث شــهــد جــنــاح الــوطــنــي إقـ ــ مـ

ــام مــوظــفــو الـــمـــوارد الــبــشــريــة  مـــن الــمــشــاركــيــن، وقــ
للمجموعة بالرد على كل االستفسارات المطروحة 
من المشاركين الذين قاموا بتعبئة نموذج التوظيف 
الــخــاص بالوظائف الــشــاغــرة والــمــتــاحــة، فــي إطــار 
حــرص البنك على تشجيع هــؤالء الخريجين على 
 كبيرا 

ً
االلتحاق بالقطاع المصرفي، الذي يلعب دورا

 في تنمية االقتصاد الكويتي.
ً
ومحوريا

ويــــهــــدف الـــبـــنـــك، مــــن خـــــال رعــــايــــة الـــمـــعـــارض 
الــوظــيــفــيــة لــلــشــبــاب، إلــــى فــتــح قـــنـــوات لــلــتــواصــل 
المباشر بين شركات القطاع الخاص والباحثين عن 
العمل، إضافة إلى تشجيع الخريجين على االنخراط 
في سوق العمل والتواصل مباشرة مع المؤسسات 

والشركات لبحث الفرص الوظيفية.
بهذه المناسبة، قال المدير في إدارة التعيينات 
ببنك الكويت الوطني مبارك العنزي: »نعمل دائما 
على تكريس موقعنا الريادي في صدارة مؤسسات 
القطاع الخاص التي دأبت على استقطاب الطاقات 
الــبــشــريــة الــوطــنــيــة وتــدريــبــهــا وصـــقـــل مــهــاراتــهــا 
وتــأهــيــلــهــا للعمل الــمــصــرفــي، إضــافــة إلـــى سعينا 

الــدؤوب لبناء كوادر وطنية شابة متميزة يمكنها 
تــبــوؤ الــمــنــاصــب الــقــيــاديــة فــي المستقبل وتعزيز 

مستقبل االستدامة لاقتصاد الكويتي«.
وأضــاف العنزي: »يقوم الوطني سنويا برعاية 
الــعــديــد مـــن مـــعـــارض تــوظــيــف الــشــبــاب الــكــويــتــي، 
الطــاعــهــم على الــفــرص الوظيفية الــتــي تناسبهم 
وتــرضــي تطلعاتهم وطــمــوحــاتــهــم، وهــو مــا يؤكد 
حرصنا المستمر على دعم الكوادر الوطنية الشابة 
وتأهيلهم لسوق العمل، كما أننا ال ندخر جهدا في 
دعــم كــل الــمــعــارض الوظيفية الــتــي تــدعــم الشباب 
وتــســاعــد الخريجين فــي الــحــصــول عــلــى الوظيفة 

المناسبة«.
وشـــــدد عــلــى أن بــنــك الـــكـــويـــت الـــوطـــنـــي يتمتع 
بثقافة بيئة عمل فريدة وقوية تساعد على التطور 
المستمر بفضل فرص التدريب االستثنائية التي 

يوفرها البنك، والتي تشمل برامج تدريبية احترافية 
تواكب المعايير العالمية وتساهم في صقل مهارات 
ات الشباب بما يضمن لهم تحقيق مستقبل  وكفاء

وظيفي واعد ومسيرة مهنية مستدامة.
وتسعى استراتيجية »الــوطــنــي« فــي التوظيف 
دائما إلى جذب أفضل المواهب وتدريبهم وتنمية 
قدراتهم ومهاراتهم بأفضل البرامج، حتى يتمكنوا 
من بناء مسيرة مهنية ناجحة تساعدهم على تبوؤ 
مناصب قيادية داخل البنك في المستقبل، وهو ما 
يجعل »الوطني« جهة العمل المفضلة في القطاع 
الخاص بين أوساط الكويتيين حديثي التخرج، كما 
يتمتع البنك بأعلى معدالت االحتفاظ بالموظفين 

الكويتيين.

مبارك العنزي
مشاركة »الوطني« في المعرض

»وربة« يكافئ فائزي »السنبلة« األسبوعية 
واألطفال و»المكافأة الطالبية«

ــاء الـــفـــائـــزيـــن  ــ ــمـ ــ ــن »وربـــــــــــة« أسـ ــلــ أعــ
بـــســـحـــوبـــات الــســنــبــلــة األســـبـــوعـــيـــة، 
وحــســاب السنبلة لألطفال الشهري، 
والمكافأة الطابية الشهري، وسيستمر 
الــبــنــك فـــي عــمــل الــســحــوبــات لعشرة 
 لحساب السنبلة، 

ً
رابحين أسبوعيا

و5 رابحين لحساب المكافأة الطابية 
الــشــهــري، بــحــضــور مــمــثــل عـــن وزارة 

التجارة والصناعة وموظفي البنك.
وبالنسبة للعماء الــذيــن حالفهم 
الحظ خال سحب السنبلة األسبوعي، 
فقد توج 10 رابحين من عماء »وربة« 
حــصــل كـــل مــنــهــم عــلــى 1000 ديــنــار 
كــويــتــي، وهـــــم: لــطــيــفــة أحـــمـــد شــهــاب 
صالح، محمد عبدالله محمد باعلوي، 
نــاصــر خــالــد محمد الــعــقــيــلــي، هوية 
راشـــد منصور البربر، سلطان تركي 
عواد نصيف، زيد جاسم عبدالرحمن 
الخالدي، مانع علي فرهود العجمي، 

شــامــخ بــاتــع شــامــخ الــرشــيــدي، راشــد 
صالح سعود الدخيل، وليد عبدالله 

سليمان المريخي.
ــا عـــن الــعــمــاء الـــذيـــن حالفهم  ــ وأمـ
الحظ خــال سحب السنبلة الشهري 
لــألطــفــال، فقد تـــوج 7 رابــحــيــن منهم، 
وهم: جود حامد منيف الشمري، لولوة 
سعود عبدالعزيز القطان، عيسى حسن 
عيسى األنصاري، منيرة مدغش محمد 
الهاجري، جود مشاري خالد العمار، 
نمر عبدالله نمر السعيدي، يعقوب عبد 

العزيز أحمد اليعقوب.
كما يــبــارك »وربــــة« لــفــائــزي سحب 
»المكافأة الطابية الشهري« لعماء 
Bloom وهم: فواز أنور سلطان الرومي، 
ــــال ســلــيــمــان الــســعــيــدي،  مــرهــجــة طـ
حنان أحمد ناصر الطواري العازمي، 
بــدر عبداللطيف إبــراهــيــم العبيدلي، 

عبدالرحمن محمد عبدالله العتيبي.

أحمد المطوع

»األهلي« يعلن الفائزة »األهلي« يعلن الفائزة 
بسحب »الفوز« األسبوعيبسحب »الفوز« األسبوعي

أعــلــن البنك األهــلــي الكويتي فـــوز ماريتيس 
سايبددين كوربوز في السحب األسبوعي لحساب 
الفوز للجوائز، بجائزة نقدية قدرها 10000 دينار، 
والذي أقيم تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، 
وتم اإلعان عن اسم الفائزة االثنين 6 مارس 2023.

وحساب »الفوز« للجوائز، هو حساب الجوائز 
األول من نوعه، والذي يتيح لعماء البنك األهلي 
الكويتي فرصة الفوز بجوائز ومكافآت كبرى، 
ومن خال حساب »الفوز« سيحظى عماء البنك 
بفرصة الفوز بمبلغ 10000 دينار ضمن السحب 
األسبوعي، وكذلك فرصة الفوز بالجائزة الكبرى، 
وهــي راتـــب شهري بقيمة 5000 ديــنــار لمدة 10 

سنوات. 

»KIB« يشارك في 3 معارض للفرص الوظيفية
 )KIB( أعلن بنك الكويت الدولي
مــشــاركــتــه فــي 3 مــعــارض للفرص 
الوظيفية خال الفترة المقبلة، ومن 
الــمــقــّرر إقــامــة تلك الــمــعــارض لدى 
كلية الــقــانــون الــكــويــتــيــة العالمية 
)KILAW(، وجامعة الخليج للعلوم 
والتكنولوجيا )GUST(، والهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. 
 اللتزام 

ً
وتأتي هذه المشاركة تأكيدا

KIB« باستراتيجية المسؤولية  «
االجتماعية، وضمن جهوده الرامية 
الســتــقــطــاب الـــمـــواهـــب مـــن الطلبة 
حديثي التخرج، وتمكين الشباب 

الكويتيين الطموحين.
وبـــهـــذه الــمــنــاســبــة، قـــال الــمــديــر 
الــعــام إلدارة الــمــوارد البشرية في 
 KIB ــــي: »إن ــدارمـ ــ »KIB«، فـــــراس الـ
 على ترسيخ دوره 

ً
يــحــرص دائــمــا

ــال الــمــســؤولــيــة  ــادي فــــي مـــجـ ــ ــريـ ــ الـ
االجـــتـــمـــاعـــيـــة، وخــــاصــــة فــــي دعـــم 
شــريــحــة الــشــبــاب، وذلـــك مــن خــال 
ــل الـــفـــعـــالـــيـــات  ــ ــي كــ ــ الــــمــــشــــاركــــة فــ

الــتــي مـــن شــأنــهــا تــعــزيــز قــدراتــهــم 
ــوق الــعــمــل  لـــانـــطـــاق بــثــقــة فـــي ســ
الكويتي، ليكونوا قــادة حقيقيين 
في المستقبل ويساهموا بدورهم 
في االرتــقــاء بقطاع األعمال بشكل 
عام، والقطاع المصرفي على وجه 

الخصوص«.
وأضاف الدارمي: »سيكون فريق 
 في معارض 

ً
موظفي KIB موجودا

الفرص الوظيفية المقبلة، الستقبال 
الـــطـــلـــبـــة الـــخـــريـــجـــيـــن وتــعــريــفــهــم 
ــيــــعــــة الـــــعـــــمـــــل فـــــــي الــــقــــطــــاع  ــبــ بــــطــ
المصرفي، وعلى الفرص الوظيفية 
الـــمـــتـــوافـــرة، إضـــافـــة إلــــى اإلجـــابـــة 
ــم  ــن اســـتـــفـــســـاراتـــهـــم وتــــزويــــدهــ ــ عـ
بالمعلومات األساسية والنصائح 
المهمة المتعلقة بالتحّديات التي 
تواجه المواهب الكويتية والكفاءات 
الــمــحــلــيــة، وذلـــــك لــتــحــقــيــق أفــضــل 
النتائج، وأيضا بهدف مساعدتهم 
فــــــي الـــتـــحـــضـــيـــر الــــجــــيــــد إلجــــــــراء 

المقابات المهنية الناجحة«.

فراس الدارمي
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https://www.aljarida.com/article/17033
https://www.aljarida.com/article/17031
https://www.aljarida.com/article/17028
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https://www.aljarida.com/article/17019


»المحاسبة«: ضرورة اتخاذ إجراءات تجاه تأخير االستكشافات البحرية
 لرد »نفط الكويت« على استفسارات الديوان

ً
لم يتبين وجود أجسام غير متفجرة وفقا

أشرف عجمي
أورد تقرير لديوان المحاسبة 
بـــعـــض الـــمـــاحـــظـــات الــمــتــعــلــقــة 
بــعــقــد »خـــدمـــات الــحــفــر الــبــحــري 
الــمــتــكــامــلــة« والــمــبــرم مـــن شــركــة 
نفط الكويت مع إحدى الشركات 
األجنبية بتاريخ 2019/7/1 بقيمة 

نحو 181.389 مليون دينار.
ــق الـــتـــقـــريـــر، أن  ــ واتـــــضـــــح، وفــ
الـــشـــركـــة وقـــعـــت بـــروتـــوكـــواًل مع 
وزارة الدفاع بتاريخ 2021/12/30 
ــات أعـــمـــال  ــ ــدمـ ــ بــــشــــأن تـــقـــديـــم خـ
ــــح الـــــبـــــحـــــري الـــمـــتـــعـــلـــقـــة  ــــسـ ــمـ ــ الـ
بالمشروع، وتنتهي أعمال العقد 
بتاريخ 2022/12/29 الــذي أجــاز 
للمقاول عدم بدئه بتنفيذ األعمال 
حتى تاريخ الفحص والمراجعة 
في 2022/3/31 بأي أعمال تخص 
المشروع وحتى قبل انتهاء العقد 
بمدة 6 أشهر، وترتب على إبرام 
ذلك البروتوكول تنفيع المقاول 
ــتــــاج في  عــلــى مــصــلــحــة بــــدء اإلنــ
المناطق البحرية حتى تاريخه، 
مما أفرز العديد من الماحظات 

منها:
لــم يــتــوفــر لــديــوان المحاسبة 
ــام غــيــر  ــســ ــود أجــ ــا يــفــيــد بــــوجــ مــ
 لــرد الشركة على 

ً
متفجرة طبقا

ــوان بــتــاريــخ  ــ ــديـ ــ ــارات الـ ــسـ ــفـ ــتـ اسـ
2021/7/1 وأفادت فيه بأن الشركة 
 
ً
والــمــقــاول يــقــومــان بالعمل معا
لبدء أعــمــال الحفر البحري، بما 
يـــتـــوافـــق مـــع مــتــطــلــبــات الــشــركــة 
ــــاص بـــالـــمـــشـــروع،  ــــخـ ــقــــد الـ والــــعــ
ــم تــتــطــرق إلـــى وجــــود أجــســام  ولـ
غير متفجرة فــي حينه، أو أنها 
 لتأخر التنفيذ حتى 

ً
كانت سببا

ذلك الوقت ونتيجة لعدم مقدرة 
المقاول في البدء بتنفيذ أعمال 

العقد.
 أفادت الشركة بتاريخ 

ً
والحقا

ــــأن ســـبـــب الــتــأخــيــر  2022/1/5 بـ
هــو وجـــود أجــســام غير متفجرة 
بـــحـــســـب أحــــــد الــــتــــقــــاريــــر، الـــتـــي 
اعــتــمــدت عــلــيــهــا والــــصــــادرة في 
عـــــــام 2018، مــــمــــا يـــتـــنـــافـــى مــع 
ردهـــــــا بـــتـــاريـــخ 2019/7/1 بـــأن 
سبب التأخير يتوقف على مدى 
إمكانية إصدار التأشيرات الازمة 
ــالـــة الــمــتــخــصــصــة  ــلــــب الـــعـــمـ وجــ
فــي الحفر البحري إلــى الكويت، 
إذ تــعــتــمــد عــلــى قـــــــرارات الـــدولـــة 
الخاصة بجائحة كورونا، وذكرت 
أن من المتوقع بدء أعمال العقد 
خــــال الـــربـــع الـــثـــالـــث مـــن الــســنــة 
الــمــالــيــة 2022/2021، مــمــا يؤكد 
عــدم وجــود أي مؤشرات لوجود 
أي مــواد مشبوهة غير متفجرة 
حسب معطياتها بعد إبرام العقد.
ولفت تقرير »المحاسبة« إلى 
 
ً
أن الشركة ناقضت نفسها الحقا

بــعــد ذلـــك الــــرد مــن خـــال الــتــعــذر 
بـــوجـــود أجـــســـام مــشــبــوهــة غير 
متفجرة والــــذي أدى إلـــى تنفيع 
الــمــقــاول عــلــى مــصــلــحــة الــشــركــة 

وإنتاجها دون مبرر. 
ــقـــريـــر أن نــطــاق  ــتـ وأضــــــــاف الـ
أعـــــــمـــــــال الـــــعـــــقـــــد هـــــــي خـــــدمـــــات 
ــلـــزم ألعـــمـــال  مــتــكــامــلــة لـــكـــل مــــا يـ
الـــحـــفـــر وبـــالـــتـــالـــي فـــهـــي تــشــمــل 
قيام المقاول بتجهيز وتحضير 
الموقع قبل بدئه بتوفير وتشغيل 
ــر الــــبــــحــــري هـــذا  ــفـ ــنـــصـــات الـــحـ مـ
باإلضافة إلى أن العقد لم ينص 
صــراحــة على مسؤولية الشركة 
بـــتـــجـــهـــيـــز الــــمــــوقــــع قــــبــــل بــــدايــــة 

المقاول في تنفيذ أعمال العقد.
 في العقد 

ً
وذكر أن هناك بنودا

أشــــارت إلــيــهــا الــشــركــة فــي ردهــا 
على استفسارات الديوان بتاريخ 
2021/12/9 بأنها تلزمها بالقيام 

بتلك األعمال لبدء عمليات الحفر 
البحري، قد جانبها الصواب بناًء 
على ما نص عليه العقد بصريح 
 ألحــد بــنــود العقد 

ً
الــعــبــارة طبقا

 
ً
ــامـــت مــســبــقــا ــأن الـــشـــركـــة قــــد قـ ــ بـ
باتخاذ كــل التدابير االحترازية 
لضمان خلو الموقع والمناطق 
ــن الـــــذخـــــائـــــر غــيــر  ــ ــة مــ ــطـ ــيـ ــحـ ــمـ الـ
المتفجرة عن فترة ما قبل إبرام 
الــعــقــد وتــســلــيــمــه إلــــى الــمــقــاول، 
وأن عليه اتخاذ بعض التدابير 
االحـــتـــرازيـــة الــمــنــصــوص عليها 
بـــكـــافـــة عــــقــــود الـــشـــركـــة لــضــمــان 
ــة الـــعـــمـــلـــيـــات والـــعـــمـــالـــة  ــ ــــامـ سـ
الــقــائــمــة عــلــيــهــا، وأن مـــا أشـــارت 
ــه الــــشــــركــــة فـــــي ردهـــــــــا عــلــى  ــ ــيـ ــ إلـ
ــوان بــتــاريــخ  ــ ــديـ ــ ــارات الـ ــسـ ــفـ ــتـ اسـ
2022/1/5 بعد بيان الديوان بعدم 
وجــود بنود تعاقدية تنظم تلك 
األعـــمـــال أو تــحــمــلــهــا مــســؤولــيــة 
ذلـــك، قــد أفــــادت بــاســتــنــادهــا إلــى 
البند رقــم )20.3( والـــذي لــم يشر 
إلى التزامات الشركة بخصوص 
المواد المتفجرة أو الذخائر على 
وجه الخصوص بل تسليم مواقع 
العمل واإلحداثيات إلى المقاول.

وأشار تقرير »المحاسبة« إلى 
وجود تناقض في إفادات الشركة 
بــشــأن تحملها مسؤولية إخــاء 
الموقع من المواد غير المتفجرة، 
ــم يـــنـــص عــلــيــهــا الــعــقــد  ــتــــي لــ والــ
صـــراحـــة بــبــنــد تـــعـــاقـــدي واضـــح 
وملزم لكل األطراف أسوة بباقي 
الـــبـــنـــود الــتــعــاقــديــة الـــتـــي تــحــدد 
مــســؤولــيــة كــل طـــرف مــع تحديد 
تاريخ بدء وانتهاء العقد المبرم 
ــذي لــــم يــتــضــمــن  ــ مــــع الـــمـــقـــاول الــ
الـــفـــتـــرة الـــتـــي ســتــســتــغــرقــهــا في 
إبـــرام بــروتــوكــول مــع طــرف ثالث 
 بتنفيذ 

ً
 وثــيــقــا

ً
مــرتــبــط ارتــبــاطــا

أعمال العقد وذلك لشراء المعدات، 
وكذلك المدة التي ستستغرقها 
لتوريدها والبدء بأعمال المسح 
وتــســلــيــم الــمــوقــع الــــذي يفترض 
 بمجرد 

ً
بأنه تم تسليمه تعاقديا

إبرام العقد وبدء فترة التحضير 
للمقاول. 

ولفت إلى خلو كل المراسات 
ومـــســـتـــنـــدات الـــطـــرح لــلــمــمــارســة 
ومــحــاضــر اجتماعاتها وجميع 
الملحقات الخاصة بها مع كافة 
الــمــمــارســيــن مـــن أي نـــص يبين 
وجـــــــود أعــــمــــال إضـــافـــيـــة خــــارج 
 
ً
نــطــاق العقد ومرتبطة تعاقديا
ببدايته ونهايته وذلـــك لحماية 
 من أية مطالبات 

ً
الشركة تعاقديا

أو تــأخــيــر قــد يــتــرتــب عــلــى فكرة 

مسوحات أجسام غير متفجرة، 
 أن هذه األعمال ستتم 

ً
خصوصا

مــن طـــرف ثــالــث خــــارج منظومة 
التعاقد، وأن الشركة لم تستطع 
الرد على االستفسارات الخاصة 
بــهــذا الـــشـــأن إلثـــبـــات صــحــة تلك 
ات   مع إجــراء

ً
ات تماشيا اإلجـــراء

ــــرح الـــمـــمـــارســـة مـــنـــذ بــدايــتــهــا  طـ
ــرد بـــتـــاريـــخ  ــ ــالـ ــ ــا اكـــتـــفـــت بـ ــ ــهـ ــ وأنـ
2021/12/9 بــأنــه لـــم يــتــم إنــجــاز 
أي أعــمــال إضــافــيــة خـــارج نطاق 
العقد حتى تاريخه دون تحديد 
تلك األعمال وقت طرح الممارسة. 
كـــمـــا أفــــــــاد الـــتـــقـــريـــر بـــوجـــود 
تناقض في ردود الشركة بشأن 
مسؤوليتها عن تحضير مواقع 
الـــحـــفـــر الـــبـــحـــري مــــع مــــا تــــم مــن 

ــل طـــرح  ــبـ إجـــــــــــراءات وتـــجـــهـــيـــز قـ
وإســــنــــاد الــعــقــد لــتــكــون مــوائــمــة 
لتاريخ بدء تنفيذ أعماله والتي 
 
ً
كانت بتاريخ 2020/6/30، الفتا
ــدم اتـــســـاق ردود الــشــركــة  إلــــى عــ
ــا الـــمـــســـتـــمـــرة  ــهــ ــتــ ــاجــ ــأن حــ ــ ــشــ ــ بــ
لتغطية عملياتها االستكشافية 
البحرية بشكل متواصل من خال 
المعدات التي ستقوم بشرائها مع 
عملية نقل ملكيتها منذ البداية 

لمصلحة وزارة الدفاع.
ــذا األمـــــــر ال  ــ ــى أن هــ ــ ــفــــت إلــ ولــ
ات المتبعة  يتناسب مع اإلجــراء
عند شراء أية أصول في الشركة 
لـــخـــدمـــة عــمــلــيــاتــهــا كــــذلــــك عـــدم 
تسجيلها ضمن قوائم أصولها 
بغض النظر عن مواقع تخزينها 

ســــواء فــي الــشــركــة أو فــي وزارة 
الـــدفـــاع حــتــى يــتــســنــى لــهــا طلب 
اســتــخــدامــهــا مــتــى مـــا اســتــدعــت 
ــك لـــضـــمـــان عـــدم  ــذلــ الــــحــــاجــــة، كــ
اســتــخــدامــهــا مــن أي جــهــة كانت 
دون أخــــذ مــوافــقــتــهــا عــلــى ذلــك 
 مــن 

ً
ــا ــ ــقـ ــ ومــــــا يـــتـــرتـــب عـــلـــيـــه الحـ

عملية بيعها أو التصرف فيها 
 .

ً
مستقبا

وطـــــــلـــــــب الــــــــــــديــــــــــــوان اتــــــخــــــاذ 
اإلجـــــــراءات تــجــاه الــمــتــســبــب في 
خسارة الشركة الناتجة عن عدم 
ــدء اإلنــــتــــاج نــتــيــجــة الــمــوافــقــة  ــ بـ
على تأخير بدء المقاول بتنفيذ 
األعمال بحجة وجــود مــواد غير 
متفجرة تم بيان أوجه تناقضها 

في الماحظات الواردة.

»نفط الكويت« توقع 3 عقود
 بـ 460 مليون دوالر لمعالجة النفط

وقعت شركة نفط الكويت ثاثة عقود لمشاريع معالجة 
كبرى بقيمة إجمالية تبلغ 460 مليون دوالر، ويشمل 
نطاق العقود الخاصة بالمناطق الثاث معالجة حجم 
إجمالي قدره 8.5 مايين متر مكعب من التربة الملوثة 
كـــجـــزء مـــن مـــشـــروع جـــنـــوب الـــكـــويـــت لــلــتــنــقــيــب والــنــقــل 

 .)SKETR-2( والمعالجة
وبحسب »ميد« تم توقيع العقود من ثاثة متعاقدين 
منفصلين، وهــم مجموعة الساير )الكويت( بقيمة 155 
مليون دوالر للمنطقة »أ«، وشركة الغانم الدولية للتجارة 
والمقاوالت )الكويت( بـ 153 مليونا للمنطقة »ب«، وشركة 
زاوبين هانغتشو )الصين( بقيمة 152 مليونا للمنطقة 

»ج«.
وأشارت إلى أن هذه العقود جزء من برنامج اإلصاح 
الــبــيــئــي الــكــويــتــي )كـــيـــرب(، الـــذي تــبــلــغ تكلفته مــلــيــارات 
الــدوالرات، وهو أكبر مشروع معالجة بيئية في العالم، 
وقــد أسسته لجنة التعويضات التابعة لألمم المتحدة 
للسماح للكويت بمعالجة األضرار البيئية الناتجة عن 

حرب الخليج 1991-1990.

»دراسات االستثمار« ينظم برنامج تدريب 
عن »الصناديق االستثمارية«

نظم مركز دراسات االستثمار- 
الذراع التدريبية التحاد شركات 
 
ً
 تــدريــبــيــا

ً
االســتــثــمــار، بــرنــامــجــا

 Investment Funds« بـــعـــنـــوان
الصناديق االســتــثــمــاريــة«، فــي 6 

و7 الجاري.
افتتحت الــبــرنــامــج التدريبي 
ــن الـــعـــام  ــيــ فــــــدوى درويـــــــــش- األمــ
لاتحاد، والذي قدمه أكرم حمودة 
المتخصص في مجال االستثمار، 
حـــيـــث نــــوهــــت درويـــــــــش إلــــــى أن 
أهــمــيــة هـــذا الــبــرنــامــج تــكــمــن في 
ة الموظفين  تطوير عمل وكــفــاء
الذين يعملون كمدراء صناديق 
ــار، وكــــذلــــك الــمــحــلــلــيــن  ــمـ ــثـ ــتـ واسـ
الماليين، من خال التعرف على 
ــدار مــن  ــ ــ هـــــذه الـــصـــنـــاعـــة الــــتــــي يـ

خالها تريليونات مــن األصــول 
المقومة بمختلف العمات. 

ــذا الــبــرنــامــج  وأضـــافـــت أن هـ
يــهــدف كــذلــك إلــى التعرف على 

ــيـــة اخــــتــــيــــار الـــصـــنـــاديـــق  ــفـ ــيـ كـ
ومـــدراء الصناديق، وتصنيف 
الصناديق مــن حيث المخاطر 
ــم الـــتـــعـــرف على  والـــعـــوائـــد. وتــ

أهـــم شــركــات إدارة الــصــنــاديــق 
العالمية، ومعرفة آلية عمل هذه 
الــصــنــاديــق والــكــيــان القانوني 

للصندوق.

لقطة جماعية

»هوت« للهندسة الكويتية تحصل 
على عقد في المنطقة المقسومة

ات الكويتية عقًدا  أبرمت شركة هوت للهندسة واإلنشاء
جديًدا مع شركة العمليات المشتركة »جي أو« JO، وهي شركة 
نفط وغاز بارزة تعمل في المنطقة المقسومة بين السعودية 

والكويت، بحسب »اويل ان جاز ميدل ايست«.
وبحسب العقد، ستقوم هوت بتزويد JO بمجموعة من 
الــمــعــدات الثقيلة لــمــدة خــمــس ســنــوات. سيساعد أســطــول 
المعدات الثقيلة لشركة هوت، بما في ذلك الرافعات والحفارات 
والجرافات واللوادر مما يساعد JO على تحسين عملياتها 

وتعزيز كفاءتها.
وقال المهندس جمال الحوطي، الرئيس التنفيذي لشركة 
HOTECC: »نتطلع إلى دعم JO في مساعيهم من خال توفير 
حلول المعدات الثقيلة لدينا بـــإدارة فريق من المحترفين 
ذوي الخبرة في وضع جيد لتلبية االحتياجات المتطورة 

لعمائنا«.
الحقول الموجودة في المنطقة المقسومة تقع في األراضي 
البرية والبحرية المشتركة بين البلدين. وتدير شركة أرامكو 
الخليجية السعودية وشركة نفط الخليج الكويتية، وهي 

وحدة تابعة لمؤسسة البترول الكويتية الحقول.

 Lead الخليج« ينظم مؤتمر«
The way 20 الجاري

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة
في إطار االحتفاالت باليوم 
الــعــالــمــي لــلــمــرأة 2023، ينظم 
 بعنوان 

ً
بنك الخليج مــؤتــمــرا

»Lead The way«، لاحتفال 
ــرأة الـــقـــيـــاديـــة  ــ ــمـ ــ ــازات الـ ــجــ ــإنــ بــ
ــل جـــهـــود  ــيـ ــلـ ــحـ ومــــنــــاقــــشــــة وتـ
تــمــكــيــنــهــا فـــي الـــكـــويـــت، كــذلــك 
التحديات التي تواجهها في 

العمل.
وينظم بنك الخليج فعاليات 
المؤتمر في فندق غراند حياة 
ــــول 360، فــــي 20 مــــارس  – مــ
الجاري، وهو عبارة عن مزيج 
مــــن ورش الـــعـــمـــل الــتــفــاعــلــيــة 
والخطب الملهمة، والحلقات 
الــنــقــاشــيــة الــمــحــفــزة للتفكير، 
تــــهــــدف إلـــــى تــســلــيــط الـــضـــوء 
عــلــى الــقــضــايــا الــجــاريــة الــتــي 

تهم المرأة.
ويـــضـــم الـــمـــؤتـــمـــر ورشـــتـــي 
عــــمــــل: األولـــــــــى، لـــلـــنـــســـاء فــقــط 
وتقدمها األستاذة في جامعة 
الكويت ومؤّسسة شركة »شور 
لاستشارات« د. آمار بهبهاني 
حول كيف تحافظ المرأة على 
ــيـــة أثـــنـــاء  ــفـ طــبــيــعــتــهــا الـــعـــاطـ
تقدمها في المناصب القيادية. 
أمــا الــورشــة الثانية فيقدمها 
الخبير االستراتيجي العالمي 
ستيف برازيل، وتتمحور حول 
رؤى واســتــراتــيــجــيــات تطوير 
الذات وبناء العامة التجارية 

الشخصية للمرأة القيادية.
وتشهد الجلسة الرئيسية 
ــاء كـــلـــمـــات مــن  ــ ــقـ ــ لـــلـــمـــؤتـــمـــر إلـ
كـــل مــــن: أحـــمـــد مــحــمــد الــبــحــر 
عضو مجلس اإلدارة في بنك 
الــخــلــيــج، ومــديــر عـــام الــمــوارد 
البشرية سلمى الحجاج، إلى 
جانب جلسة نقاشية مفتوحة 
بمشاركة أمــيــن عــام المجلس 
ــلـــى لــلــتــخــطــيــط والــتــنــمــيــة  األعـ
د. خــــالــــد مــــهــــدي وهـــيـــديـــكـــو 

هادزياليتش الممثلة المقيمة 
لــــبــــرنــــامــــج األمــــــــــم الـــمـــتـــحـــدة 
ــة  ــركــ اإلنـــــــمـــــــائـــــــي ومـــــمـــــثـــــل شــ

.MasterCard
ــة، قــالــت  ــبـ ــنـــاسـ ــمـ وبــــهــــذه الـ
سلمى الحجاج، إن تنظيم هذا 
الــمــؤتــمــر يــأتــي ضــمــن جــهــود 
بنك الخليج المتواصلة لدعم 
وتمكين الــمــرأة، ومساعدتها 
عــلــى الــوصــول إلـــى المناصب 
 مــع مبادئ 

ً
الــقــيــاديــة، تماشيا

ــدة الـــمـــتـــعـــلـــقـــة  ــحــ ــتــ ــمــ األمـــــــــم الــ
 
ً
بـــتـــمـــكـــيـــن الـــــــمـــــــرأة، وتـــفـــعـــيـــا

الستراتيجية البنك 2025، التي 
يرتكز أحد أركانها على تحقيق 
االســتــدامــة المجتمعية داخــل 

البنك وخارجه. 
وأشـــــــــــــارت إلــــــــى أن الـــبـــنـــك 
ــــخ  ــيــ ــ ــرســ ــ يــــــــــحــــــــــرص عــــــــلــــــــى تــ
مــفــهــوم »تــمــكــيــن الــــمــــرأة«، من 
ــــال الـــعـــديـــد مــــن الـــــقـــــرارات  خــ
ــبـــادرات، كــونــه مــن أوائـــل  ــمـ والـ
الموقعين على تطبيق المبدأ 
ــم  ــ ــادئ األمـ ــ ــبـ ــ ــن مـ ــ ــامــــس مـ الــــخــ
المتحدة، الذي يستهدف تعزيز 
المساواة بين الجنسين، ودعم 
وتمكين المرأة في مكان العمل 

والمجتمع.

سلمى الحجاج

أشار تقرير »المحاسبة« إلى 
وجود تناقض في إفادات شركة 

نفط الكويت بشأن تحملها 
مسؤولية إخالء الموقع من 
المواد غير المتفجرة، والتي 

لم ينص عليها العقد صراحة 
ببند تعاقدي واضح وملزم لكل 

األطراف، أسوة ببقية البنود 
التعاقدية.

»المركزي« يعزز تمكين المرأة في القطاع المصرفي»المركزي« يعزز تمكين المرأة في القطاع المصرفي
ــار حــــرص بــنــك الــكــويــت  ــ فـــي إطـ
الــــمــــركــــزي عـــلـــى تـــمـــكـــيـــن الــــمــــرأة 
ــا الــحــيــوي الــفــاعــل في  ألداء دورهـ
التنمية، بمناسبة اليوم العالمي 
لــلــمــرأة الـــذي يــصــادف الــثــامــن من 
مــــــارس مــــن كــــل عــــــام، أكـــــد الــبــنــك 
عنايته بدعم الــمــرأة واالســتــفــادة 
من قدراتها على مستوى الدولة، 
ويأتي ذلــك بما يتوافق مع رؤية 
الــكــويــت 2035 »كـــويـــت جـــديـــدة«، 
ــم الــمــتــحــدة للتنمية  ــ وخـــطـــة األمـ
ل 

ّ
الــمــســتــدامــة 2030، والــتــي يتمث

الــهــدف الــخــامــس مــن أهــدافــهــا في 
المساواة بين الجنسين، وتمكين 

المرأة.
ــر خــــاص  ــريــ ــقــ ــي تــ ــ جـــــــاء ذلـــــــك فــ
ــكـــويـــت الـــمـــركـــزي  أصـــــــدره بـــنـــك الـ
 مع اليوم العالمي للمرأة، 

ً
تزامنا

والذي أشار فيه إلى حرص البنك 
منذ تأسيسه على توجيه البنوك 
المحلية نحو االلتزام بتعزيز دور 
الـــمـــرأة مـــن خـــال مــســايــرة أحـــدث 
الممارسات العالمية واالتفاقات 
علي من شأن المرأة 

ُ
الدولية التي ت

في القطاع المصرفي. 
وقد أصدر »المركزي« عام 2015 
دلــيــل حماية الــعــمــاء الـــذي يؤكد 
الــمــبــدأ األول مــنــه تــطــبــيــق الــعــدل 
ــاواة بــيــن جــمــيــع الــعــمــاء  ــمـــسـ والـ

دونما تمييز بين الجنسين. 
 لتعليمات البنك التي 

ً
وتنفيذا

تــوّجــه بــتــعــزيــز وجـــود الــمــرأة في 
جميع وحدات القطاع المصرفي، 
وإتـــاحـــة الــمــجــال لــهــا لــلــعــمــل في 
جــمــيــع الـــمـــســـتـــويـــات الــوظــيــفــيــة، 
استقطبت البنوك المحلية المرأة 
ــائـــف  ــتـــى نــــاهــــزت نـــســـبـــة الـــوظـ حـ
35 بالمئة  المخصصة لها نحو 
مـــن مــجــمــوع الـــوظـــائـــف الــمــتــاحــة 
بــالــقــطــاع الــمــصــرفــي فـــي الــكــويــت 
بــشــكــل عـــام. كــمــا تــشــيــر الــبــيــانــات 

اإلحـــصـــائـــيـــة، كـــمـــا فــــي ديــســمــبــر 
2022، إلــى أن الــمــرأة تشغل نحو 
26 بالمئة من الوظائف القيادية 
واإلشرافية في القطاع المصرفي 

بالكويت.
كما أشار التقرير إلى أن البنك 
ُيــعــد مــن الــمــؤســســات الـــرائـــدة في 
الــكــويــت فــي مــجــال تمكين الــمــرأة 
وتـــوفـــيـــر بــيــئــة الــعــمــل الــمــنــاســبــة 
لها، وتوفير فرص الترقي والنمو 
ــا.  ــهـ الـــوظـــيـــفـــي واســـتـــثـــمـــار قـــدراتـ
ويبرز ذلك من خال تقلد النساء 
لــلــوظــائــف الــقــيــاديــة واإلشــرافــيــة 
لـــدى الــبــنــك، حــيــث تــتــولــى الــمــرأة 
ما نسبته 41 بالمئة من مجموع 

الوظائف اإلشرافية في البنك.
ــامـــات لــدى  ــعـ وقــــد بــلــغ عــــدد الـ
البنك نحو 545 موظفة، وهــو ما 
ــل نــســبــة 58 بــالــمــئــة مـــن قــوة 

ّ
يــمــث

العمل في البنك.
ــد  ــيــ ــأكــ ــتــ واخـــــــتـــــــتـــــــم الـــــــبـــــــيـــــــان بــ
مواصلة »المركزي« جهوده نحو 
تعزيز تمكين الــمــرأة فــي القطاع 
ــبـــر تــوجــيــه  الـــمـــصـــرفـــي، وذلـــــــك عـ
ــات الـــخـــاضـــعـــة  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ الــــبــــنــــوك والـ
لرقابته نحو تمكين المرأة ومنح 
الفرص للطاقات الوطنية، وتمكين 
الكوادر النسائية من أداء األدوار 
المنوطة بــهــا، وخــدمــة الــبــاد من 
المواقع كافة، والمساهمة الفاعلة 

في مسيرة التنمية.
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أصــبــحــت شــركــة طــيــران الــجــزيــرة 
ــق 

ّ
ــران كــويــتــيــة تــحــل ــيـ أول شـــركـــة طـ

بأفراد طاقم نسائي بالكامل، حيث 
قــام أفــراد الطاقم النسائي بتسيير 
الــرحــلــة مـــن الــكــويــت إلـــى الـــريـــاض، 
والــعــودة بها إلــى الــكــويــت، احتفااًل 
 لكل 

ً
باليوم العالمي للمرأة، ودعما

ما يرمز إليه هذا اليوم من تشجيع 
الــتــنــوع والــمــســاواة بين الجنسين، 

وكذلك تمكين المرأة. 
عد هذه المبادرة خطوة مهمة 

ُ
وت

فـــي صــنــاعــة يــهــيــمــن عــلــيــهــا طــواقــم 
ق أفراد 

ّ
أغلبهم من الرجال، حيث حل

الطاقم النسائي المكّون من 8 أفراد 
بمن فيهن قائدة الطائرة المسؤولة 
ومــســاعــدتــهــا، فـــي طـــائـــرة مـــن طـــراز 
إيـــربـــاص A320neo وعــلــى متنها 

.
ً
172 راكبا

ط هــذه المبادرة من شركة 
ّ
وتسل

 على 
ً
طــيــران الــجــزيــرة الــضــوء أيــضــا

عــنــوان الــيــوم الــعــالــمــي لــلــمــرأة لهذا 
 #EmbraceEquity ــو  ــ لـــــعـــــام، وهــ ا

)احتضان المساوة(. 
وأعــــربــــت عـــضـــوة مــجــلــس إدارة 
ــام  ــهـ ــرة، سـ ــ ــزيــ ــ ــجــ ــ ــران الــ ــ ــيــ ــ ــة طــ ــ ــركـ ــ شـ

الــحــســيــنــي، عـــن ســعــادتــهــا لــكــونــهــا 
على متن هــذه الــرحــلــة المتجة إلى 
الــريــاض الــتــي يــقــودهــا أفـــراد طاقم 
نسائي بالكامل في اليوم العالمي 
ــلـــمـــرأة، إذ قـــامـــت بــتــهــنــئــة الــطــاقــم  لـ
ــيـــف  ــن إلـ ــتــ ــابــ ــكــ بــــأكــــمــــلــــه بــــقــــيــــادة الــ
جــوفــيــلــر، وكـــذلـــك فـــريـــق الــعــمــلــيــات 

األرضية في »طيران الجزيرة«.

ــعـــد صــنــاعــة الــطــيــران  ـ
ُ
وقــــالــــت: »ت

واحـــــــدة مــــن أكـــثـــر األمــــاكــــن حــيــويــة 
لبناء مسيرة مهنية مثمرة وصعود 
م الوظيفي، وأتطلع للسفر على 

ّ
السل

الــمــزيــد مــن الــرحــات الــتــي تــقــودهــا 
طواقم نسائية وتدعمها مهندسات 

على األرض«. 
وكانت شركة طيران الجزيرة قد 

أقلعت بأولى رحاتها من الكويت 
ــل 19 

ّ
ــيـــوم تــشــغ ــام 2005 وهــــي الـ عــ

طــائــرة تــخــدم بــهــا 59 وجــهــة تمتد 
عبر الشرق األوسط ووسط وجنوب 
آسيا وإفريقيا وأوروبا. ويعمل في 
الشركة اليوم أكثر من 1200 موظف 
من 68 جنسية، حيث تشجع الشركة 
على التنوع واالنــدمــاج والمساواة 

بــيــن الــجــنــســيــن. وتـــلـــتـــزم بــمــبــادرة 
 IATA(( اتحاد النقل الجوي الدولي
25 بحلول عام 2025، وهي مبادرة 
تهدف إلى تغيير موازنة الجنسين 

العاملين في صناعة الطيران.
ــــس  ــيـ ــ ــرئـ ــ ــه، قــــــــــام الـ ــ ــتــ ــ ــيــ ــ ــاحــ ــ مــــــــن نــ
ــرة«،  ــزيــ ــجــ ــران الــ ــ ــيـ ــ الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــــ »طـ
ــيــــت رامـــــاشـــــانـــــدران، بــتــســلــيــط  روهــ

الضوء على النتائج القياسية التي 
أعلنت الشركة عنها فــي بــدايــة هذا 
الـــعـــام، وتـــاهـــا إطــــاق رحــــات إلــى 
وجهتين جديدتين، واليوم اإلعان 

عن هذه الرحلة التاريخية.
وتـــقـــّدم رامــــاشــــانــــدران بــالــتــقــديــر 
ــعـــرفـــان إلــــى جــمــيــع أفـــــراد طــاقــم  والـ
شركة طيران الجزيرة على الخدمات 
الــتــشــغــيــلــيــة الــتــي يــقــومــون بــهــا كل 
ها لحظة تاريخية بالنسبة 

ّ
يوم، إن

إلـــيـــنـــا، وبــالــنــســبــة لـــهـــؤالء الــنــســاء 
ــوم آخــر  ــه مـــجـــرد يــ الـــمـــجـــتـــهـــدات، أنــ

في العمل. 
وأضـــــــــــــــاف: فـــــــي شــــــركــــــة طـــــيـــــران 
الـــجـــزيـــرة، الـــمـــوظـــفـــون هـــم الــعــمــود 
الــفــقــري لشركتنا ونــفــخــر بأنفسنا 
ــم عــلــى  ــائــ ــمـــل قــ لـــكـــونـــنـــا صــــاحــــب عـ
أســاس تكافؤ الــفــرص، ونعتقد أنه 
من خال تقييم واستيعاب وجهات 
الـــنـــظـــر الــمــتــنــوعــة مــــن الــمــوظــفــيــن، 
ويمكننا إنشاء مؤسسة أقوى وأكثر 

إبداعا وأكثر نجاحا.

 للمرأة
ً
ًبورصة الكويت تقرع الجرس تمكينا

في يومها العالمي للسنة السادسة تواليا
بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة

قــرعــت بــورصــة الــكــويــت الــجــرس للسنة 
ــتـــوالـــي فـــي يــــوم الـــمـــرأة  الـــســـادســـة عــلــى الـ
ــمـــي، بـــمـــشـــاركـــة الـــشـــركـــة الــكــويــتــيــة  ــالـ ــعـ الـ
لــلــمــقــاصــة، دعــمــا لــمــبــادئ تــمــكــيــن الـــمـــرأة، 
واحتفاء بدورها البارز في تطوير أسواق 
المال وتنمية القطاع الخاص الكويتي، فقد 
انضمت موظفات الشركتين لتسليط الضوء 
على مــبــادئ التنوع والــشــمــول المؤسسي 
واالحتفال بإنجازات المرأة في سوق المال 

بشكل خاص والمجتمع بشكل عام.
م هذه المبادرة، المنعقدة سنويا 

َ
ظ

َ
ن

ُ
وت

فـــي 8 مـــــارس، مـــن قــبــل مــؤســســة الــتــمــويــل 
الدولية، ومبادرة األمم المتحدة للبورصات 
الـــمـــســـتـــدامـــة، والـــمـــكـــتـــب اإلقـــلـــيـــمـــي لــهــيــئــة 
األمــم المتحدة لــلــمــرأة، واالتــحــاد العالمي 
للبورصات، كما تؤكد هذه الفعالية التزام 
بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة 
بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، 
وهــــي خــيــر دلـــيـــل عــلــى جــهــودهــمــا لخلق 
بيئة عمل شاملة، وتـــدرك كلتا الشركتين 
أهمية التنوع والشمولية ومساهمتهما 
في مستقبل أكثر استدامة للقطاع المالي 

بالكويت.
ــا الـــشـــركـــتـــيـــن عــلــى  ــتـ ــلـ كــــمــــا تــــحــــرص كـ
تــعــزيــز مـــبـــادئ الـــمـــســـاواة بــيــن موظفيها 
ومنع التمييز، السيما في برامج التدريب 
ــفـــرص الــمــتــســاويــة  والـــتـــطـــويـــر، لــتــوفــيــر الـ
لــلــتــأهــيــل لــلــمــنــاصــب الــقــيــاديــة، حــيــث يتم 
ة والــقــدرة على  االعــتــمــاد على مبدأ الــكــفــاء

القيادة وصنع القرار، وقد تم ترسيخ تلك 
المبادئ ضمن استراتيجيات الشركتين، 

وكان لها دور فاعل في نجاحهما.
وتعليقا على هذا الحدث، قالت رئيسة 
إدارة الــمــواهــب فــي بــورصــة الكويت أنــوار 
 
ً
الشدوخي: »تلعب مثل هذه الفعاليات دورا

 في تبني التنوع وتبادل الخبرات، 
ً
أساسيا

إضـــافـــة إلــــى خــلــق مــجــتــمــع أكــثــر شمولية 
واستدامة، ويشجع أعضاء مجلس اإلدارة 
واإلدارة الــتــنــفــيــذيــة الــتــطــويــر الــمــســتــمــر 
لــكــل الــمــوظــفــيــن، كــمــا تــدعــم الــشــركــة تولي 
المناصب حسب الكفاءات، وبدون أي نوع 

من التمييز«.
ــــوادر الـــنـــســـائـــيـــة فـــــي كــا  ــكـ ــ ــلـ ــ وكـــــانـــــت لـ
الشركتين مساهمات بارزة للقطاع المالي، 
حــيــث أســهــمــت خــبــراتــهــن ومــهــاراتــهــن في 
ــتـــطـــويـــر الــمــســتــمــر لــلــســوق،  االبـــتـــكـــار والـ
وتقديم حلول ذات كفاءة لتلبية المتطلبات 
والمعايير العالمية التي تضعها مؤسسات 
ــواق العالمية، مما أدى الى  تصنيف األسـ
ترقية سوق المال الكويتي إلى سوق ناشئ 

.S&P DJIو FTSE Russelو MSCI من قبل
من جهتها، ذكرت رشا السعيدان الرئيسة 
ــى لـــلـــشـــؤون الـــمـــالـــيـــة رئـــيـــســـة وحــــدة  ــ ــ األولـ
شــؤون المستثمرين في الشركة الكويتية 
لــلــمــقــاصــة: »ســـاهـــمـــت الــــكــــوادر الــنــســائــيــة 
بالشركة الكويتية للمقاصة في المشاريع 
الــخــاصــة بــتــطــويــر مــنــظــومــة ســـوق الــمــال، 
والــتــي مــن شــأنــهــا خــلــق بيئة استثمارية 

جاذبة للمستثمرين المحليين واالجانب، 
وكـــان لــهــن دور مــؤثــر وفــعــال فــي التنمية 
االقتصادية للدولة وتحولها الى مركز مالي 

رائد في منطقة الشرق األوسط«.
وتـــــؤمـــــن بـــــورصـــــة الــــكــــويــــت والــــشــــركــــة 
الــكــويــتــيــة لــلــمــقــاصــة بــــأن الــقــطــاع الــمــالــي 
الــكــويــتــي غــنــي بقصص الــنــجــاح الملهمة 
للنساء القياديات الذين تم تمكينهن، وعليه 
تلتزم الشركتان بتعزيز مبادئ المساواة 

والتنوع وتمكين المرأة في مكان العمل.
وتـــعـــتـــبـــر بــــورصــــة الـــكـــويـــت رائــــــــدة فــي 
المساواة وتمكين المرأة، وقد شاركت في 
عــدد من المبادرات المتعلقة بذلك، بهدف 
رفـــع مــســتــوى الــوعــي فــي الــقــطــاع الــخــاص 
ــرأة عــلــى جميع  ــمــ حــــول أهــمــيــة تــمــكــيــن الــ
الصعد، والـــذي بــدأ عندما قــرعــت الجرس 
للمرأة عام 2018، واستمر بتوقيع بيان دعم 
»مبادئ تمكين المرأة« الصادر عن البرنامج 
اإلنمائي لألمم المتحدة عام 2019، كما أن 
بورصة الكويت التزمت رسميا عام 2017 
بتعزيز الــتــوجــه نــحــو اســتــدامــة الــشــركــات 
الــمــدرجــة مــن خــال االنــضــمــام إلــى مبادرة 
البورصات المستدامة التي تقودها األمم 
الـــمـــتـــحـــدة، والـــتـــي يــعــد الــتــمــكــيــن عــنــصــرا 

محوريا فيها.

... وترعى احتفال »البا« بتخريج الدفعة 
الثانية من »درب األخضر«

ــة  ــيــ ــبــ بـــــعـــــد 72 ســــــاعــــــة تــــدريــ
ومنهجية مكثفة في مجال البيئة 
والــــزراعــــة والــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة، 
خرجت أكاديمية لوياك للفنون- 
ــا« الــدفــعــة الــثــانــيــة مــن طــاب  ــ »البـ
برنامج »درب األخــضــر«، ترجمة 
لـــحـــرص »لــــويــــاك« ومــؤســســاتــهــا 
التابعة على تعزيز الوعي البيئي، 
واإللمام بتداعيات التغير المناخي 

وتأثيراته على الكويت والعالم.
»درب األخــــــضــــــر«، الـــبـــرنـــامـــج 
الــتــدريــبــي الــمــهــنــي الـــــذي تنفذه 
ــة »البــــــــــــا« مــــنــــذ الــــعــــام  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ أكـ
الــمــاضــي بــالــتــعــاون مـــع محمية 
»شــبــاب الــشــامــيــة«، يــنــدرج ضمن 
»استراتيجية المساحات الخضراء« 
التي اتخذتها »لوياك« من منطلق 
مسؤوليتها الوطنية واإلنسانية 
والمجتمعية، كمؤسسة مجتمع 
مــدنــي، حــيــث وضــعــت البيئة في 

سلم أولوياتها.
 
ً
وكانت المؤسسة ابتكرت نظاما
 لتحفيز الــطــاقــات الشابة 

ً
خــاصــا

على االنــخــراط في العمل البيئي 
ــنـــشـــاط الـــتـــطـــوعـــي، مـــن خــال  والـ
شهادات نموذجية ومكافآت نقدية 
وفرص ريادية تكتسب عن طريق 
المشاركة بمختلف البرامج التي 
صممت لمختلف الفئات العمرية. 
وتــحــت رعــايــة شــركــة »بــورصــة 
الكويت«، احتفلت »البــا« بتخريج 
 وطالبة تتراوح أعمارهم 

ً
24 طالبا

بين 16 و25 سنة. وجــرى توزيع 
الـــشـــهـــادات وفــــق عــــدد الــســاعــات 
التدريبية النظرية والعملية في 
الــمــحــمــيــة واإلنــــجــــازات المحققة 
بمجال خفض اســتــهــاك الــوقــود 
األحفوري، وتجهيز التربة للزراعة، 
ومــهــارات اإلكثار النباتي، وإدارة 

وفرز النفايات وغيرها.
وتــم خــال الحفل إطـــاق فكرة 
مبتكرة هي عبارة عن جواز سفر 
)The Green Passpark( يحصل 
ــلـــيـــه كـــــل مـــــشـــــارك مـــــع شــــهــــادة  عـ
إتمام البرنامج، وهو نظام جديد 
الحتساب رصيد ساعات المشارك، 
ومتابعة مراحل تأهيله، وفي نهاية 
كل مستوى يحصل المشارك على 
خــتــم دخـــول/تـــأشـــيـــرة للمستوى 
ــــى، بــحــيــث تــعــطــى شـــهـــادة  ــلـ ــ األعـ

»متطوع بيئي« لكل طالب أنجز 
29 ساعة عمل بيئي، فيما تمنح 
شــهــادة »راعــــي بيئي« لكل طالب 
أنهى بين 30 و69 ساعة تدريبية. 
ويحصد الطاب الذين يتمون 
70 ساعة فما فوق، شهادة »حامي 
بــيــئــة« كـــطـــاب »درب األخـــضـــر«، 
إضافة إلى مكافأة مالية والتأهل 
الستام مهام بسيطة في البرامج 
البيئية ألكاديمية »البا«. أما أولئك 
الذين يثابرون على إتمام أكثر من 
140 ساعة عمل بيئي، فيتم منحهم 
شــهــادة »مــشــرف بيئي« ومكافأة 
مــالــيــة أعــلــى، إلـــى جــانــب تأهلهم 
 في 

ً
الســـتـــام مــهــام أكــثــر تــعــقــيــدا

البرامج البيئية لألكاديمية. 
وكــــان قــد حــظــي مــشــاركــان من 
خريجي الدفعة األولـــى لبرنامج 
»الدرب األخضر« بفرصة اإلشراف 
على فعاليات الدفعة الثانية، كما 
تــم تكليف أحـــد خــريــجــي الدفعة 
األولـــــى بــــاإلشــــراف عــلــى بــرنــامــج 

»التطوع األخضر«.
ــة مــجــلــس  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ وأشــــــــــــــــادت رئـ
إدارة »لــويــاك« والعضو المنتدب 
ألكاديمية »البـــا«، فارعة السقاف، 
بالتعاون االستراتيجي مع محمية 
ــاب الـــشـــامـــيـــة«، وبـــالـــرعـــايـــة  ــبــ »شــ
الكريمة لشركة »بورصة الكويت«. 
وأشــــــارت إلــــى أن »درب األخــضــر 
هــو البرنامج األول مــن نوعه في 
الكويت الــذي من شأنه أن يحقق 
نــقــلــة نـــوعـــيـــة كـــبـــيـــرة فــــي الـــوعـــي 
الـــبـــيـــئـــي، وأن يـــســـاهـــم فــــي خلق 

وتطوير كوادر بيئية متخصصة 
فـــي الــمــجــال الــــزراعــــي، مـــن خــال 
الممارسة العملية التي شهدتها 
المحمية، إضافة إلــى قدرته على 
تحقيق المشاركة العادلة المطلوبة 

بين مختلف القطاعات. 
ــــج بــيــن  ــامـ ــ ــرنـ ــ ــبـ ــ وقــــــــد جــــمــــع الـ
القطاع المدني بخبرته ومبادرته، 
 بمبادرة السيدة الفاضلة 

ً
ممثا

أديبة الفهد، التي بفضل إدارتها 
وإشرافها وتدريبها وخبرتها في 
القطاع الزراعي، استطاع الشباب 
أن يكتسبوا خبرة في األساسيات، 
وأن يجتازوا الساعات المطلوبة 
ليحملوا شهادة »حامي بيئة«. كما 
 بشركة 

ً
كان للقطاع الخاص، ممثا

بورصة الكويت، دوره الحيوي في 
تمويل تكاليف البرنامج، وللقطاع 
الحكومي، ممثا بــوزارة الشباب 
مساهمته الفاعلة، من خال تقديم 
ــتــــي وفـــــــرت لــلــطــاب  الـــحـــديـــقـــة الــ
مساحة إلنجاز أعمالهم البيئية 

والزراعية.
مــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــه، قـــــــــــــال نـــــاصـــــر 
الــســنــعــوســي، رئــيــس أول إلدارة 
الــتــســويــق واالتـــصـــال المؤسسي 
في بورصة الكويت، إن الشراكة مع 
»البــا« ودعــم جهود برنامج »درب 
األخضر« سيزود الشباب الكويتي 
بالمهارات الازمة للمساهمة في 
تطوير القطاع الــزراعــي، وتعزيز 
ــادي الـــمـــســـتـــدام،  ــتــــصــ الـــنـــمـــو االقــ
 أن بورصة الكويت تلتزم 

ً
مضيفا

بدعم المبادرات التي تتماشى مع 

أهــداف التنمية المستدامة لألمم 
الــمــتــحــدة وتــســاعــد عــلــى تعزيز 

الممارسات المستدامة.
 تــقــديــريــة 

ً
وبـــعـــد تــســلــمــه درعــــــا

مــن الــســقــاف، أعـــرب ممثل الهيئة 
الــــعــــامــــة لـــلـــشـــبـــاب ومــــديــــر إدارة 
العمل التطوعي في الهيئة، وليد 
األنصاري، عن سعادته بالتعاون 
 أن تــصــبــح 

ً
مــــع »البــــــــــا«، مــتــمــنــيــا

المحمية أحــد معالم الكويت في 
العمل التطوعي والبيئي، وهذا ال 
يأتي مــن فـــراغ، وإنــمــا مــن تضافر 

الجهود.

تجربة تفتح األفق أمام 
االستفادة العالمية

مــن جهتها، أعــربــت الــفــهــد عن 
اعتزازها وفخرها الشديد بالطاب 
ــــوه مــن  ــدمـ ــ الـــمـــشـــاركـــيـــن، »ومــــــــا قـ
إنجازات رائعة. لقد تشرفت بالعمل 
مع هذه الكوكبة من الجيل الصاعد، 
وآمل أن تكون التجربة مفيدة لهم 
على المستويين المحلي والعالمي. 
فكل مقيم على أرض الكويت تقع 
عليه مسؤولية الحد من تداعيات 
التغير المناخي إلصــاح األرض، 
والحفاظ عليها لألجيال المقبلة«. 
وأبدت امتنانها العميق للهدية 
التي تسلمتها مــن طــاب »العمل 
التطوعي« في المحمية، والتي هي 
عبارة عن صورة السيدة أديبة فوق 
خلفية لألنشطة البيئية المتنوعة 

التي نفذوها.

لقطة جماعية مع الخريجين

لها طاقم نسائي بالكامل
ّ
ن أول رحلة يشغ

ّ
»طيران الجزيرة« تدش

#EmbraceEquity :لعنوان 
ً
 باليوم العالمي للمرأة ودعما

ً
أقلعت من الكويت إلى الرياض احتفاال

جانب من الحضور

https://www.aljarida.com/article/17013
https://www.aljarida.com/article/17016
https://www.aljarida.com/article/16985
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خبريات

ياسمين صبري بطلة
فيلم »أبو النسب«

رت »الكبير قوي 7«  نور صوَّ

إرجاء »بطن الحوت«
إلى ما بعد رمضان

بدأت الفنانة ياسمين 
صبري تصوير دورها في 
الفيلم السينمائي الجديد 

)أبوالنسب(، المقرر عرضه 
خالل موسم الصيف 

المقبل. وهو الفيلم الذي 
كتبه أيمن وتار، ويخرجه 

رامي إمام، وهو ينتمي 
لنوعية األفالم الكوميدية 

االجتماعية، ويصور 
بالكامل داخل مصر.

وتشارك صبري للمرة 
الثالثة في البطولة 

النسائية أمام محمد عادل 
إمام، بعد تجربتيهما 
السابقتين )ليلة هنا 
وسرور( و)جحيم في 

 بأن الفيلم 
ً
الهند(، علما

يعيدها للسينما بعد 
غياب 4 سنوات ابتعدت 
فيها عن التمثيل بشكل 

كامل خالل فترة ارتباطها 
بزوجها السابق رجل 

األعمال أحمد أبوهشيمة.
ياسمين تشارك في بطولة 

فيلم »البعبع« مع أمير 
كرارة الذي سيتم استئنافه 

بعد رمضان المقبل 
 خالل موسم 

ً
للعرض أيضا

الصيف، لتكون الممثلة 
الوحيدة الموجودة 

بفيلمين من األعمال ذات 
الميزانيات الضخمة.

تحل الفنانة اللبنانية 
نور ضمن قائمة ضيوف 

مسلسل »الكبير قوي 
7«، المقرر عرضه خالل 

رمضان المقبل.
وانتهت نور من تصوير 
مشاهدها في المسلسل، 

حيث تظهر بالحلقات 
األولى من العمل ضمن 

مجموعة من ضيوف 
الشرف، من بينهم أحمد 

السقا، فيما ستشهد 
 من 

ً
حلقات العمل عددا

المواقف الكوميدية بين 
األبطال وضيوف الشرف، 

وفق السيناريو الذي سمح 
بوجود عدد من الفنانين 

بأدوار شرفية.
نور تباشر تصوير دورها 

بفيلم »بيت الروبي« مع 
كريم عبدالعزيز وتارا 

عماد، ومن المقرر عرضه 
خالل الصيف المقبل 

بالصاالت السينمائية، 
حيث يتوقع االنتهاء 

من تصويره تحت إدارة 
المخرج بيتر ميمي خالل 

األسابيع المقبلة.

خرج الفنان محمد فراج 
من السباق الرمضاني، 

بعد تأجيل عرض مسلسله 
الجديد )بطن الحوت(، 

نتيجة التحضيرات 
المكثفة للتصوير والوقت 

الطويل المستغرق 
لالنتهاء من العمل.

واستقرت الشركة المنتجة 
على عرض المسلسل بعد 
 على 

ً
شهر رمضان، حرصا

تقديمه بصورة مناسبة، 
حيث يحتاج العمل لفترة 

طويلة لالنتهاء من مراحل 
ما بعد التصوير المكثفة 
التي يجري العمل عليها 

بالتزامن مع التصوير.
المسلسل الذي تشارك في 

بطولته سماح أنور مع 
باسم سمرة وعبدالعزيز 
مخيون، ويخرجه أحمد 
فوزي، يجري تصويره 

بالكامل داخل مصر، فيما 
يحرص فريق العمل على 

تكتم جميع التفاصيل 
الخاصة باألحداث، ليكون 

مفاجأة للجمهور عند 
عرضه على الشاشات.

»القرين الثقافي« يكّرم الفائزين بجائزة عيسى صقر
»العربي« تستعرض مراحل من القضية الفلسطينية عبر معرض صور

كّرم مهرجان القرين الثقافي 
الفائزين بجائزة عيسى صقر 
 
ً
اإلبداعية، كما افتتح معرضا

يركز على القضية الفلسطينية، 
واستضاف فرقة موسيقية 

إيطالية خالل أنشطة الدورة 
الحالية.

تـــتـــواصـــل فــعــالــيــات مــهــرجــان 
القرين الثقافي في دورتـــه الـــ 28، 
بــبــرنــامــجــه الــحــافــل بــالــفــعــالــيــات 
المتنوعة، واألنــشــطــة المتميزة. 
واحــــتــــفــــاًء بـــالـــفـــنـــون الــتــشــكــيــلــيــة 
الكويتية، اجتمعت أعمال نخبة من 
الفنانين التشكيليين الكويتيين 
تـــحـــت ســـقـــف واحــــــد فــــي مــعــرض 
»الــقــريــن التشكيلي« الــشــامــل في 
ي الفنون وأحمد العدواني، 

َ
قاعت

 تم إعالن وتكريم الفائزين 
ً
وأيضا

بــجــائــزة عيسى صقر اإلبــداعــيــة. 
وقــــد حــضــر االفـــتـــتـــاح والــتــكــريــم 
جمع كبير من الفنانين والمهتمين 

بالفن التشكيلي.
ــاح انــطــلــق  ــتـ ــتـ ــان حــفــل االفـ ــ وكــ
مـــن خـــالل جــولــة قـــام بــهــا األمــيــن 
ــام الــمــســاعــد لــقــطــاع الــفــنــون  ــعـ الـ
فــــي الــمــجــلــس الـــوطـــنـــي لــلــثــقــافــة 
والفنون واآلداب مساعد الزامل في 
المعرض، واطلع فيها على أعمال 

الفنانين المشاركين. 
ــبــــل إعــــالن  وبــــعــــد جـــولـــتـــه، وقــ
الــفــائــزيــن بــجــائــزة عــيــســى صقر 
ــل: »الــفــنــان  ــزامــ ــال الــ اإلبـــداعـــيـــة، قــ
ــاٍل،  ــ الــتــشــكــيــلــي يــتــمــتــع بــحــس عـ
ــار جـــمـــيـــلـــة، وخــيــالــه  ــكــ ــه أفــ ــديــ ولــ
 اهتمام المجلس 

ً
واســــع«، مــؤكــدا

الوطني الخاص بالفن والفنانين 
التشكيليين، ألن »الفن التشكيلي 

موجود في أي حضارة«.
مـــن جــانــبــهــا، قـــالـــت مــســؤولــة 
المرسم الُحر سارة خلف: »ما يميز 
معرض القرين التشكيلي عن باقي 

المعارض الذي ينظمها )الوطني 
لــلــثــقــافــة(، جــــائــــزة عــيــســى صقر 
 من 

ً
منح سنويا

ُ
اإلبداعية، التي ت

ِقبل لجنة تحكيم لعشرة فنانين 
موا أعمااًل فنية متميزة«.  قدَّ

ــــم إعـــــــالن الـــفـــائـــزيـــن  ــا تـ ــعـــدهـ بـ
بــجــائــزة عيسى صــقــر اإلبــداعــيــة 
وتــكــريــمــهــم، وهـــم: نــاجــي الــحــاي، 
وعــبــدالــعــزيــز الـــخـــبـــاز، ومـــــرزوق 
ــيـــران،  ــه الـــجـ ــلـ ــدالـ ــبـ ــاعـــي، وعـ ــنـ ــقـ الـ
ويعقوب يوسف إبراهيم، ومؤيد 
الثليث، وعبداللطيف أشكناني، 
وفاطمة الفضلي، ووفاء الكندري، 

وأحمد مقيم.
ولــُمــحــبــي الــمــوســيــقــى، أقيمت 
ليلة موسيقية استثنائية على 
ــام الــفــرقــة الــكــالســيــكــيــة  ــغـ ــع أنـ وقــ

اإليــطــالــيــة بــمــســرح عبدالحسين 
عبدالرضا.

وبهذه المناسبة، ألقى السفير 
ر خاللها عن  بالدوتشي كلمة عبَّ
تقديره لدعوة »الوطني للثقافة« 
للفنانتين اإليطاليتين للمشاركة 
ــذي أكــد  ــ فـــي مــهــرجــان الـــقـــريـــن، الـ
: »فـــــخـــــورون 

ً
ــا ــعــ ــابــ ــتــ أهــــمــــيــــتــــه، مــ

بـــمـــشـــاركـــة الـــمـــواهـــب اإليــطــالــيــة 
الواعدة في هذه التظاهرة الفنية«. 
عـــقـــب ذلـــــك أمـــضـــى الــجــمــهــور 
 
ً
ســـاعـــة ونـــصـــف الـــســـاعـــة تــقــريــبــا
على وقع أنغام الكمان والبيانو، 
وقــدمــت كــل مــن جــولــيــا ريــمــونــدا 
وفالنتينا كافمان مجموعة مميزة 
من المقطوعات التي تفاعل معها 

الحضور.

ــــارة إلـــى أن جوليا  تــجــدر اإلشـ
ريــمــونــدا مـــن مــوالــيــد عــــام 2002 
بمدينة تورينتو اإليطالية، وبدأت 
تعلم الموسيقى منذ الثالثة، وفي 
الرابعة بدأ والدها تعليمها العزف 
عـــلـــى الـــكـــمـــان، وتـــخـــرجـــت بــُعــمــر 
 تتعلم 

ً
الــســابــعــة عــشــرة، وحــالــيــا

الموسيقى مع بوريس غارتلسكي 
وسلفاتوري اكاردو، وهي المديرة 
الفنية لقسم الشباب في مهرجان 

فيوتي في فيرتشيلي. 
ــة –  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ ــة اإليـ ــ ــازفــ ــ ــعــ ــ أمــــــــا الــ
ــة األصــــــــــل فـــالـــنـــتـــيـــنـــا  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ األمـ
كــافــمــان، فــمــن مــوالــيــد عـــام 2001 
في نيويورك، وقدمت عدة حفالت 
فـــي إيــطــالــيــا والــنــمــســا وألــمــانــيــا 
وســــويــــســــرا وغــــيــــرهــــا، وبـــعـــد أن 

انتقلت إلى إيطاليا انضمت إلى 
معهد البيانو الدولي في إيموال 
تحت إشــراف فرانكو سكاال، وقد 
درست ست سنوات تحت إشراف 
آنــــــا كــرافــتــيــشــنــكــو فــــي الــمــعــهــد 
ــي الـــســـويـــســـري بــمــديــنــة  ــالـ ــطـ اإليـ
كمل دراستها 

ُ
 ت

ً
لوغانو، وحاليا

ــي بــمــعــهــد جي  ــ مـــع ســيــلــفــيــا رومـ
فريدي بميالن.

معرض »األرض«

ــن فـــعـــالـــيـــات مـــهـــرجـــان  ــمــ وضــ
ــن، افــتــتــح األمــــيــــن الــــعــــام لـ  ــريـ ــقـ الـ
ــنـــي لــلــثــقــافــة« بـــاإلنـــابـــة د.  »الـــوطـ
محمد الجسار معرض »األرض« 
لــمــجــلــة الـــعـــربـــي، بـــالـــتـــعـــاون مع 
جــمــعــيــة الـــخـــريـــجـــيـــن، فــــي قــاعــة 
الشهيد مــبــارك الــنــوت، بحضور 
األمــــيــــن الــــعــــام الـــمـــســـاعـــد لــقــطــاع 
الثقافة عائشة المحمود، ورئيس 
تــحــريــر مــجــلــة الـــعـــربـــي إبــراهــيــم 

المليفي. 
وتــــــدور مــحــتــويــات الــمــعــرض 
فـــي فــلــك الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ويوثق الكثير من معاناة الشعب 
الفلسطيني وأوجاعه، ويستحضر 
مــا مــرت بــه أرض فلسطين طــوال 
عــقــود مــضــت عــبــر مــجــمــوعــة من 

الصور.
وبعد جولته، أشاد د. الجسار 
بمستوى تنظيم المعرض، ومن 
 
ً
ثم شكر المليفي على إقامته، الفتا
إلـــى أن الــمــعــرض يــصــور ويبين 

اهـــتـــمـــام »الـــعـــربـــي« بــالــمــواضــيــع 
التي تهم كل شخص عربي، وعلى 
ــا الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــهــ رأســ
ووصفها بأنها مهمة وفــي قلب 
كل عربي مهما طال الزمن أو قصر. 
وأكــد الجسار االهتمام الكبير 
الـــذي تــولــيــه »الــعــربــي« بالقضية 
الفلسطينية منذ نشأتها إلى اآلن، 
 من خالل أعداد 

ً
وهذا كان واضحا

المجلة الــكــثــيــرة، حــيــث تــصــدرت 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة األغــلــفــة 

والصفحات الرئيسية.
من جانبه، قال المليفي: »يأتي 
ــذا الـــمـــعـــرض ضـــمـــن فــعــالــيــات  ــ هـ
مهرجان القرين في دورتــه الـ 28، 
والـــتـــزام الــكــويــت ومــجــلــة العربي 
 
ً
بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة«، الفــتــا
إلـــى أن المجلة اخــتــارت أن تركز 
ــواء عــلــى االهــتــمــام  ــ وتــســلــط األضـ
التاريخي لمجلة العربي من خالل 
مواضيعها وأغلفتها على القضية 
الفلسطينية، والتي لم تنقطع في 

يوم من األيام.
ــاف الــمــلــيــفــي: »مـــعـــروف  ــ ــ وأضـ
أن هــويــة األنشطة الــتــي ينظمها 
مــهــرجــان الــقــريــن ال تقتصر على 
ــقـــط، ولــكــن  األنـــشـــطـــة الــمــحــلــيــة فـ
 إلى أن 

ً
العربية والدولية«، مشيرا

هذا النشاط له عالقة بالحدث هذا 
الذي يخص الوطن العربي، وهي 
قضية الــكــويــت الــمــركــزيــة فــي كل 

مراحلها التاريخية.

من أجواء الحفل اإليطالي بالمهرجان

فضة المعيلي

ليلة موسيقية 
استثنائية على 

وقع أنغام الفرقة 
الكالسيكية 

اإليطالية

عيسى دشتي: »بريطانيا وتحرير الكويت« 
يوحد العالقة الوطنية بين البلدين

● فضة المعيلي
ــيــــا  أقـــــيـــــم مـــــعـــــرض »بــــريــــطــــانــ
وتــحــريــر الــكــويــت«، لــلــبــاحــث في 
العالقات الكويتية - البريطانية 
عــيــســى دشــــتــــي، فــــي مـــركـــز بــيــت 
ديكسون. ورعى وحضر المعرض 
ــفـــيـــرة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة بــلــيــنــدا  الـــسـ

لويس، والشيخة هالة البدر.
ــادت  ــة، أشــــ ــبـ ــاسـ ــنـ ــمـ وبــــهــــذه الـ
الشيخة هــالــة الــبــدر بالمعرض، 
وقــالــت إنــه مكان مناسب إلقامة 
مثل هــذا الحدث، حيث إن عائلة 
ديكسون تتميز بعالقة وطيدة مع 

الكويت والشعب الكويتي ككل. 
م  ولــفــتــت إلــــى أن »دشـــتـــي قـــدَّ
 للمعرض واألحداث، 

ً
 دقيقا

ً
سردا

ومــنــهــا الــجــديــد، الــــذي أتـــى ألول 
مـــــرة عـــلـــى مــســامــعــنــا، حـــيـــث إن 
ــداث فـــتـــرة الــتــحــريــر  بــعــض األحـــــ
كــان هناك صعوبة في معرفتها 
نسبة لسيرتها، لكن بعد فترة من 
الزمن ظهرت للعلن، وبينت جهود 
الحكومة البريطانية وإصرارهم 

على تحرير الكويت«. 
وأكدت أن »شعب الكويت شعب 
وفـــــاء، وإن شــــاء الــلــه تــــدوم هــذه 
الصداقة بين الكويت وبريطانيا«.

ــه، قــــــــــال دشـــــتـــــي:  ــ ــبــ ــ ــانــ ــ مـــــــن جــ
»يسعدني اليوم افتتاح معرضي 
الشخصي، الــذي يأتي بمناسبة 
ــرى تــحــريــر الـــكـــويـــت الــثــانــيــة  ــ ذكـ
والــثــالثــيــن، ويــعــرض مقتنياتي 
الشخصية، مــن وثــائــق وصحف 
ــوثـــق دور بــريــطــانــيــا،  وصــــــور تـ
ــن الـــعـــائـــلـــة الـــمـــالـــكـــة أو  ســــــواء مــ
الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة، فــي دعــم 
الحق الكويتي ونــصــرة القضية 
والشرعية الكويتية في عام 1990 
- 1991، ودور بــريــطــانــيــا المهم 
في تحرير الكويت بجانب قوات 

الــتــحــالــف، حــيــث إن لــبــريــطــانــيــا 
مــواقــف مشرفة منذ الــيــوم األول 
لعالقتها مع الكويت في دعمها 
ــــاع عــنــهــا مــن  ــــدفـ وحــمــايــتــهــا والـ
األخطار طوال السنوات الماضية، 
وهــــــذا دلـــيـــل عـــلـــى قـــــوة ومــتــانــة 
وصـــدق الــعــالقــات الــثــنــائــيــة بين 

البلدين«.
وتــــابــــع: »نــســتــعــرض فـــي هــذا 
الـــمـــعـــرض بــعــض تــلــك الــمــواقــف 
ــام  ــ ــة لــــبــــريــــطــــانــــيــــا عـ ــ ــاعـ ــ ــجـ ــ ــشـ ــ الـ
1990 – 1991، والتي كانت أحد 
أســـبـــاب تــحــريــر الــكــويــت، والــتــي 

وثقتها هذه المواد والمقتنيات 
ــا نـــســـتـــذكـــر  ــ ــنـ ــ ــة، وهـ ــ ــــروضـ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
مواقف الملكة الراحلة إليزابيث 
الثانية، ومواقف رؤســاء الــوزراء 
البريطانيين؛ الــمــرأة الحديدية 
مارغريت ثاتشر، وجون ميجور، 
ــارلـــز الــثــالــث  ــذلــــك الـــمـــلـــك تـــشـ وكــ
 للعهد فــي تلك 

ً
عندما كــان ولــيــا

ــيـــث كــــــان لــكــلــمــاتــهــم  الــــفــــتــــرة، حـ
وأفعالهم وقراراتهم الدور الكبير 
وبـــالـــغ األهــمــيــة والـــمـــحـــوري في 
ــم الـــحـــق الـــكـــويـــتـــي، وســتــظــل  ــ دعـ
تلك المواقف خالدة محفورة في 
 
ً
الذاكرة، وتتناقلها األجيال جيال
 على 

ً
ــدا ــاهـ بــعــد جــيــل، لــتــكــون شـ

عـــراقـــة الـــعـــالقـــات الـــصـــادقـــة بين 
الدولتين الصديقتين«.

وفــــــي الــــخــــتــــام، شـــكـــر دشـــتـــي 
المجلس الوطني للثقافة والفنون 
ــم األمــيــن  ــهـ واآلداب، وعـــلـــى رأسـ
العام للمجلس باإلنابة د. محمد 
ــار، ومـــــديـــــرة مــــركــــز بــيــت  ــســ ــجــ الــ
ديــكــســون الــثــقــافــي أمــــل الـــهـــزاع، 
لتسهيل كــل األمــــور إلقــامــة هــذه 
األنـــشـــطـــة الـــتـــي تـــدعـــم الــعــالقــات 

الثنائية.

جاسم النبهان: التجريح بلغ ذروته
تمنى أن تتوقف حملة التنمر ضده وضد زوجته المغربية

أبـــدى الــفــنــان الكويتي الكبير 
جاسم النبهان استياءه وغضبه 
الشديد من التنمر الذي تعرضت 
لــه زوجــتــه المغربية على مواقع 

التواصل االجتماعي.
ــي فــيــديــو  ــ ــبــــهــــان، فـ ــنــ وقــــــــال الــ
نشره على أحد مواقع التواصل، 
إنــه »لــأســف بعد هــذا العمر تتم 
ــه مـــن دون وجــــه حــق،  اإلســـــــاءة لـ
وبـــهـــذا الــشــكــل الـــمـــزري لزوجتي 
وأم طــفــلــي، لــطــالــمــا حــــــذرت من 
سوء استخدام السوشيال ميديا، 
واليوم أجد نفسي مادة دسمة يتم 

تناولها بشكل مقزز«.
وطالب بوضع حد لهذا التنمر 
الفج، مضيفا: »أعتقد أن ما حدث 
هــــو إســـــــــاءة أتـــمـــنـــى أن تــتــوقــف 
حاال؛ ألن استمرارها بهذا الشكل 
الــمــؤذي سيدفعني إلــى مقاضاة 
كـــل الــمــتــنــمــريــن، وهـــي خــطــوة لم 
يسبق لي أن فعلتها، لكن التجريح 
لأسف بلغ ذروته«، وتابع: »غالبية 
أهل الكويت يعرفون أنني متزوج 
ــنـــذ 6  ــــي الـــمـــغـــربـــيـــة مـ ــتـ ــ ــــن زوجـ مـ
سنوات ولدينا طفل، لأسف تناول 
الموضوع بهذا الشكل المؤذي لم 

يراع زوجتي كإنسانة وأم«.

وتعرض النبهان لهجمة شرسة 
مــن التنمر عبر مــواقــع التواصل 
االجتماعي، بعدما انتشرت صورة 
تــجــمــعــه مــــع زوجــــتــــه الــمــغــربــيــة 
ــم يـــتـــجـــاوز  ــ ــل لـ ــفـ وبـــرفـــقـــتـــهـــمـــا طـ
ــلــــت الــــصــــورة  ــوبــ ــامــــســــة، وقــ الــــخــ
بتعليقات مسيئة، من نوعية: »أكيد 

المغربية ساحرته«.
مـــن جــانــبــهــا، ظــهــرت الممثلة 
حصة جاسم النبهان فــي مقطع 
فيديو عبر حسابها على »سناب 
شــات«، وتحدثت بصوت متهدج 

وحزين عن الحملة التي يتعرض 
لــهــا والــــدهــــا، والــتــعــلــيــقــات الــتــي 
حملت إساءة لوالدها الذي يعتبر 
أحد رواد الحركة الفنية في الخليج 

والوطن العربي.
وقــالــت حــصــة: »أشــعــر بغصة 
وحـــزن شــديــد، بغض النظر عما 
قــيــل ويـــقـــال، هــل ســبــق أن ظهرت 
صورة والدي بهذا الشكل المشوه، 
لماذا تفعلون ذلك؟ أنا فعال غاضبة 
وحزينة، والــدي ال يستحق منكم 

ذلك«.

السفيرة البريطانية والشيخة هالة البدر وعيسى دشتيالنبهان وابنته حصة

»عين«... رؤية جديدة لمأساة »روميو وجولييت«
● عزة إبراهيم

افــتــتــحــت مــســرحــيــة »عـــيـــن« عـــروض 
مـــهـــرجـــان أيـــــام الـــمـــســـرح لــلــشــبــاب في 
دورته الـ 14 على مسرح حمد الرجيب 
بالمعهد الــعــالــي للفنون المسرحية، 
أمس، بحضور جماهيري كبير امتأت 

به قاعة العرض.
واستطاعت المسرحية، التي قدمت 
 بين الرعب والتراجيديا، حصد 

ً
مزجا

إعجاب الجمهور، باعتمادها على رؤية 
جديدة لقصة روميو وجولييت، التي 
ــداث الـــدرامـــا  ــ جــــاءت مــتــضــافــرة مـــع أحـ
المسرحية بشكل متناغم لم يشعر معه 
الجمهور باإلقحام أو حتى االقتباس 

غير المبرر.
ــة، مــــن خـــالل  ــيـ ــمـــســـرحـ ــاولــــت الـ ــنــ وتــ
شــخــوصــهــا، قــصــة الــُحــب المستحيل، 
وتــــدخــــل األهـــــــل فــــي قــــــــــرارات األبــــنــــاء، 
والعديد من المبادئ واألفكار المتعلقة 
ــيـــة والــــتــــكــــافــــؤ االجـــتـــمـــاعـــي  ــقـ ــبـ ــالـــطـ بـ

 عن مشاعر 
ً
، فضال

ً
والعنصرية أحيانا

االنــتــقــام والــكــراهــيــة والــحــقــد والــعــنــف 
والحرمان. كلها مشاعر اختلطت لدى 
أبــطــال الــعــرض بشكل واقــعــي إلـــى حد 
كــبــيــر، فـــاإلنـــســـان هـــو جــمــلــة مختلطة 
من تلك المشاعر وأكثر، ومــن الصعب 
فصلها أو عـــزل أي منها بمنحى عن 

اآلخر.
 
ً
لم نشعر أن أحد الممثلين كان عبئا
، حيث تم 

ً
على الدور، أو العكس مطلقا

توظيف الممثلين فــي أدوارهـــم برؤية 
إخراجية واعدة، للمخرج الشاب محمد 
عــبــدالــعــزيــز الــمــســلــم، خـــريـــج الــمــعــهــد 
ــــذي  ــالـــي لــلــفــنــون الـــمـــســـرحـــيـــة، والـ الـــعـ
اســتــطــاع أن يــضــع بصمته بــقــوة على 
خـــيـــوط الــعــمــل الــمــســرحــي، فــيــمــا تــرك 
ألبطال العمل فرصة التحرك بحرية على 
ــراز طــاقــاتــهــم، بما يخدم  الــمــســرح، وإبــ

.
ً
العمل والرؤية اإلخراجية معا

وتطرقت المسرحية إلى قصة عائلة 
 
ً
»عين«، التي تتخذ من رمز العين لقبا

 متطرفة، 
ً
لها، وتعتنق تلك العائلة أفكارا

وشـــديـــدة الـــصـــرامـــة، كــمــا أن الــتــصــدي 
لتلك األفكار ال يعني سوى الموت، وإن 
 على قيد الــحــيــاة، فمخالفة 

ً
ظــل بــاقــيــا

تلك األعــراف والموت واحــد. ومــن أكثر 
أفــكــار تلك العائلة صــرامــة هــو الـــزواج 

لطة  لمرة واحدة، وإنجاب الذكور، والسُّ
الذكورية التي تصل إلى قوة الدستور، 
وعدم وجود مساحة للرفض أو التمرد 
على تلك القوانين، فال مجال لقول ال في 

أركان مملكة عائلة عين.
يعاني المنتمون لتلك العائلة تسلط 

 
ً
رب األسرة، وهو الجد، الذي كان سببا
 
ً
فــي مـــوت ابــنــه، لينشأ الــحــفــيــد يتيما
في كنف الجدة الحنونة، التي تلقفت 
الرضيع اليتيم الـــذي فقد والــديــه منذ 
والدتـــــــه. أمــــا األم، وهــــي ابـــنـــة الـــخـــادم 
التي لــم يسمح لها باالنتماء للعائلة 
ذات األصـــــول الــعــريــقــة، فــكــان مــثــواهــا 
القتل والفناء، إلى جانب زوجها سليل 

أسرة عين.
، لكنه 

ً
يكبر الطفل حتى يصير رجال

نشأ في حلقة من مرارة الحرمان وغصة 
الفراق لحضن والديه اللذين لم يرهما. 
هذا الحفيد الذي ترعرع في كنف جده 
كــــان هـــو الــمــنــتــقــم لـــوالـــديـــه ولــســنــوات 
الحرمان والوحدة والحيرة التي عاشها، 
وما لبث أن عرف الحقيقة، حتى انتقم 
لدماء والديه، بأن قتل جده في مشهد 

ملؤه الحقد والكراهية واالنتقام.
تصدى لبطولة المسرحية مجموعة 
ــن الـــفـــنـــانـــيـــن الــــشــــبــــاب، هـــم:  مـــتـــألـــقـــة مــ
مصعب السالم، وهيا السعيد، وعلي 

الحديدي، وسليمان الشمري، ومحمد 
الحجي، ومنيرة دشتي، وفهد العثمان، 
ويحيى الــبــلــوشــي، وجــهــاد البلوشي، 
ــاءة عــبــدالــلــه الــمــســلــم،  ــ وتــصــمــيــم اإلضــ
ــازمـــي،  ــعـ وتــصــمــيــم األزيــــــــاء فـــاطـــمـــة الـ
وتصميم ديكور خالد العلي، ومساعد 
مخرج عبدالرحمن التويتان، وتشغيل 
ــرزوق وصـــالـــح  ــ ــمـ ــ كـــنـــتـــرول عـــبـــدالـــلـــه الـ
الــفــيــلــكــاوي، وإنــتــاج مجموعة الــســالم 

اإلعالمية.
مـــن جـــانـــبـــه، أعـــــرب مـــؤلـــف ومــخــرج 
الــعــمــل محمد عــبــدالــعــزيــز المسلم عن 
سعادته برد فعل الجمهور، وتفاعله مع 
 أن فريق العمل اجتهد 

ً
المسرحية، مؤكدا

ــراج  عــلــى مـــدى الــشــهــور الــمــاضــيــة إلخـ
 الشكر إلدارة 

ً
أفضل مــا عــنــده، موجها

مهرجان أيام المسرح للشباب ورئيس 
المهرجان د. محمد المزعل على الدعم 
المستمر لجهود الشباب المسرحية، 

والتنظيم الرائع للمهرجان.

مشهد من المسرحية

المليفي في معرض »األرض«

الفائزون بجائزة عيسى صقر اإلبداعية
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روسيا تتقدم في باخموت... وخطة أوروبية لمد كييف بالذخائر

مع توقع معارك حاسمة 
في وقت الحق هذا العام 

ي 
ّ

عند تحّسن الطقس وتلق
أوكرانيا المزيد من المساعدات 
العسكرية، بما في ذلك دبابات 
القتال الثقيلة، تضاربت األنباء 

حول سيطرة مجموعة فاغنر 
الكاملة على الجزء الشرقي من 

باخموت.

وسط مساعي الجيش الروسي 
لتحقيق أول انتصار كبير منذ 
ــن، أعــلــنــت  ــمــ ــر بــــــأي ثــ ــهــ عــــــدة أشــ
مــيــلــيــشــيــا مـــجـــمـــوعـــة »فـــاغـــنـــر« 
الــروســيــة التي تقاتل إلــى جانب 
الـــجـــيـــش الـــــروســـــي، أمــــــس، أنــهــا 
ــزء الــشــرقــي  ــجــ ســـيـــطـــرت عـــلـــى الــ
بأكمله من مدينة باخموت شرق 
أوكـــرانـــيـــا، الــتــي تــشــهــد المعركة 
 مــنــذ بــدء 

ً
األطــــــول واألكــــثــــر فــتــكــا

الـــحـــرب فـــي فــبــرايــر 2022، فيما 
ر األمــيــن الــعــام لحلف شمال 

ّ
حـــذ

األطلسي ينس ستولتنبرغ من 
أن المدينة قد تسقط »فــي األيــام 

المقبلة«.
ورغــم اإلصـــرار األميركي على 
اعــتــبــار أن الــمــديــنــة ال تشكل أي 
قيمة اســتــراتــيــجــيــة استثنائية، 
قالت موسكو وكييف فــي األيــام 
األخيرة، إن المدينة تشكل عقدة 
مهمة في الحرب، وإن خسارتها 
ــيـــا  مــــن أوكــــرانــــيــــا ونــــجــــاح روسـ
فــي السيطرة عليها قــد يكون له 

تداعيات ميدانية كبيرة.
وفـــي رســـالـــة صــوتــيــة نشرها 
مــكــتــبــه اإلعــــامــــي، قــــال يفغيني 
بــريــغــوجــيــن، مـــؤســـس »فــاغــنــر« 
الملقب بطباخ بوتين، في إشارة 
إلـــى الــرئــيــس الــروســي فاديمير 
بوتين، إن »وحدات فاغنر استولت 
عــلــى الــجــزء الــشــرقــي بأكمله من 
ــقـــع شـــرق  ــا يـ ــ ــوت، وكــــــل مـ ــمــ ــاخــ بــ
نـــهـــر بـــاخـــمـــوتـــكـــا«، الــــــذي يــقــســم 
المدينة الواقعة على أطراف إقليم 
دونيتسك الخاضع معظم بالفعل 

لسيطرة القوات الروسية.
ــهـــد  ــعـ  لـــــتـــــقـــــريـــــر مـ

ً
وخــــــــــافــــــــــا

دراســـــة الـــحـــرب »آي اس دبــلــيــو« 
أكـــــــــد اســـــتـــــيـــــاء مــــوســــكــــو عــلــى 
ــــن بـــاخـــمـــوت  ــزء الــــشــــرقــــي مـ ــ ــــجـ الـ
بــعــد »انـــســـحـــاب مــنــظــم« لــلــقــوات 
األوكـــرانـــيـــة، أكـــدت هيئة األركـــان 
األوكرانية صباح أمس أن القوات 
ــن 30  ــ الــــروســــيــــة نــــفــــذت أكــــثــــر مـ
 خال اليوم السابق 

ً
 فاشا

ً
هجوما

ــــو- فــاســيــلــيــفــكــا  ــــوفـ ــــخـ قـــــرب أوريـ
وحدها، والتي تقع على بعد 20 
كلم شمال غرب باخموت، وقصفت 

المناطق المحيطة بعشر مناطق 
سكنية على طول خط الجبهة في 
باخموت وواصلت اقتحامها رغم 

خسائرها الكبيرة.
وقبل ساعات، تكلم المتحدث 
باسم القيادة الشرقية ألوكرانيا 
سيرهي تشيريفاتي عــن تهيئة 
الظروف في باخموت لشن هجوم 
 أن »المهمة الرئيسية 

ً
مضاد، مبينا

هي تقويض القدرة القتالية للعدو 
واستنزافها«.

ــه األمـــــيـــــن  ــ ــالـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وقــــــبــــــل اسـ
الــعــام لــأمــم الــمــتــحــدة أنطونيو 
غوتيريش في ثالث زيارة له منذ 
 في 

ً
بدء الحرب للبحث خصوصا

تــمــديــد اتــفــاق تــصــديــر الــحــبــوب، 
ــر  ــيــ ــمــ ــوديــ ــولــ ــــس فــ ــيــ ــ ــرئــ ــ حـــــــــذر الــ
زيلينسكي من أن سقوط باخموت 
« أمام 

ً
سيجعل »الطريق مفتوحا

الــجــيــش الـــروســـي لــلــتــقــدم شــرق 
أوكرانيا.

ــع رئـــيـــس  ــ ــد اجــــتــــمــــاع مــ ــ ــعـ ــ وبـ
األركان وكبار قادته العسكريين، 
قرر زيلينسكي االحتفاظ بالمدينة 
ــال:  ــر بـــإرســـال تـــعـــزيـــزات، وقــ ــ وأمـ
ــه بــعــد بــاخــمــوت،  ــ

ّ
»نــحــن نــــدرك أن

يمكنهم الذهاب لما بعدها مثل 
كــــرامــــاتــــورســــك وســلــوفــيــانــســك، 
 أمــام 

ً
والــطــريــق سيكون مفتوحا

الروس إلى مدن أخرى«.
وأضـــاف، لشبكة »ســي إن إن«، 
»بالطبع، علينا أن نفّكر بــأرواح 
 ما 

ّ
جنودنا. لكن علينا أن نفعل كل

ى 
ّ
في وسعنا في الوقت الذي نتلق

فيه أسلحة وإمـــــدادات وجيشنا 
يــســتــعــّد لــلــهــجــوم الـــمـــضـــاّد« في 

الربيع.
وجــــاء كــــام زيــلــيــنــكــســي غـــداة 
اعـــتـــبـــار وزيــــــر الــــدفــــاع الـــروســـي 
ــمــــوت  ــاخــ ــو بــ ــ ــغـ ــ ــويـ ــ ــــي شـ ــرغـ ــ ــيـ ــ سـ
محورية لاستياء على منطقة 
دونباس الصناعية المكونة من 

إقليمي دونيتسك ولوهانسك.
فـــــي إطــــــــار مـــســـعـــى »لــتــفــعــيــل 
اقـــتـــصـــاد حــــــرب«، اجــتــمــع وزراء 
الدفاع في االتحاد األوروبـــي في 
ستوكهولم أمس، بحضور األمين 
العام لحلف شمال األطلسي ينس 
ستولتنبرغ ونظيرهم األوكراني 
ــداد  ــ ــكـــوف، إلعـ ــيـ أولـــيـــكـــســـي ريـــزنـ
خــطــة مـــن ثــاثــة مـــحـــاور لتوفير 
الذخائر ألوكرانيا على أن تقر في 
20 مـــارس خــال اجتماع لـــوزراء 

خارجية الدول األوروبية.
ــان  ــيـــسـ ــرئـ إلـــــــى ذلـــــــــك، شـــــــدد الـ
ــاكــــرون  ــرنـــســـي ايــــمــــانــــويــــل مــ ــفـ الـ
ــدن، خـــال  ــ ــايـ ــ واألمــــيــــركــــي جــــو بـ
مكالمة هاتفية أمس، على ضرورة 
استعادة سيادة أوكرانيا ووحدة 
أراضيها، وأكدا العزم على تقديم 
الدعم العسكري الازم لها ألطول 
ــبـــاط الـــعـــدوان  فــتــرة مــمــكــنــة »إلحـ
ــــي«، وبـــحـــثـــا كـــذلـــك سبل  ــــروســ الــ

عودة السام ألوروبا على المدى 
الطويل.

وبعد أكثر من ستة أشهر على 
تخريب خــط نقل الــغــاز فــي بحر 
ــاء األلماني  البلطيق، أعلن االدعـ
ــار التحقيقات  ــه، فـــي إطــ أمـــس أنــ
ــة الـــســـويـــد  ــاركــ ــشــ ــمــ الـــــجـــــاريـــــة بــ
والــدنــمــارك وهــولــنــدا والــواليــات 
ــفـــجـــارات »نــــورد  الــمــتــحــدة فـــي انـ
ســتــريــم 1« و»نـــــــورد ســتــريــم 2«، 
ــم تـــفـــتـــيـــش ســـفـــيـــنـــة مــشــبــوهــة  ــ تـ
بــنــقــل عـــبـــوات نــاســفــة فـــي يناير 
 أنه ال يمكن اإلدالء 

ً
الماضي، مؤكدا

بتصريحات موثوقة فــي الوقت 
الحالي حــول الجناة أو الــدوافــع 

أو توجيه من دولة ما.
وتــحــدثــت إذاعــتــا »إيـــه آر دي« 
و»إس دبليو آر« وصحيفتا »دي 
تسايت« و»نــيــويــورك تايمز« عن 
قرائن تشير إلى مسؤولية جماعة 
مـــوالـــيـــة ألوكــــرانــــيــــا ومـــعـــارضـــة 

لــبــوتــيــن عـــن تــفــجــيــر خـــط الــغــاز، 
مشيرة إلى أن المحققين لم يجدوا 
حتى اآلن أي دلــيــل على مــن أمر 

بالعمليات.
وحـــــــــذرت وزيـــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة 
ــنـــا بــــربــــوك مــن  ــيـ ــالـ األلـــمـــانـــيـــة أنـ
»االستنتاجات المتسرعة« لحادثة 
التفجير، داعية إلى انتظار نتيجة 

التحقيق الرسمي.
ــاع  ــ ــدفـ ــ ــفــــى وزيـــــــــر الـ ــا نــ ــمــ ــيــ وفــ
األوكــرانــي أوليكسي ريزنيكوف 
الــــتــــورط فــــي تـــخـــريـــب خـــطـــوط » 
نـــورد ســتــريــم«، اعتبر المتحدث 
باسم الكرملين، دميتري بيسكوف 
أن تـــقـــاريـــر اإلعــــــام الـــغـــربـــي عن 
الــمــجــمــوعــة الــمــوالــيــة ألوكــرانــيــا 
جهد منسق يــهــدف إلــى تحويل 
االنتباه لمصلحة الفاعل الحقيقي، 
 تقديم الواليات المتحدة 

ً
مستنكرا

فرضيات حول الهجوم دون إجراء 
تحقيق.

مدفع يقصف القوات الروسية على خط المواجهة في باخموت يوم السبت           )أ ف ب(

طهران تندفع على خط المصالحة بين أنقرة ودمشق
غـــداة إعـــان الــســعــوديــة إيــــداع 5 مــلــيــارات دوالر فــي البنك 
المركزي التركي، وتأكيد وزير خارجيتها، فيصل بن فرحان، 
 مع دمشق، أجرى وزير الخارجية اإليراني 

ً
أن باده تدعم حوارا

حسين أمير عبداللهيان زيارة الى أنقرة، عقد خالها مباحثات 
مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، تناولت الملف السوري 
بشكل خاص، قبل أن ينتقل إلى دمشق في إطار جهود باده 
التي دخلت على خط التسوية التركية - السورية التي ترعاها 

روسيا، وكان قد تردد أن اإلمارات ستنضم إليها.
وقال عبداللهيان، في مؤتمر صحافي مشترك مع أوغلو، أمس، 
إن »إيران تدعم التقارب وعودة العاقات بين أنقرة ودمشق إلى 
وضعها الطبيعي«، بعد سنوات من القطيعة التي تسببت بها 

الحرب األهلية السورية المستمرة منذ 2011.
من جهته، أعلن وزير الخارجية التركي أن نواب وزراء خارجية 
 من روسيا، وتركيا، وإيران، والحكومة السورية سيجتمعون 

ّ
كل

في موسكو األسبوع المقبل للتحضير الجتماع وزاري رباعي، 
الفتا إلــى أن عبداللهيان عّبر عن رغبة بــاده باالنضمام إلى 
المحادثات الثاثية بين تركيا وروسيا وسورية، وقد وافقت 
 سرور«. وشدد الوزير التركي على أن »مسار أستانة«، 

ّ
أنقرة »بكل

الذي يضم تركيسا وروسيا وإيران، هو الصيغة الوحيدة الباقية 
للتعامل مع األزمة السورية. 

وسيأتي االجتماع بعد أن شهدت األسابيع الماضية اندفاعة 
عربية للتطبيع مع الرئيس السوري بشار األسد، الذي استقبل 
وزيَري خارجية مصر واألردن عقب الزلزال المدمر الذي ضرب 
جنوب شرق تركيا وشمال غرب سورية. ومن المقرر أن تعقد 
قمة عربية قبل نهاية الشهر الــجــاري فــي الــريــاض قــد تطرح 
خالها مسألة إعـــادة مقعد سورية في الجامعة العربية الى 
الحكومة السورية. ومن المقرر أن يصل اليوم عبداللهيان إلى 
دمشق، إلجراء مباحثات متعلقة بتعزيز العاقات الثنائية وآخر 

التطورات اإلقليمية، بما فيها المحادثات الجارية بخصوص 
االجتماع الرباعي.

وفيما تستعد تركيا النتخابات مصيرية، يواجه فيها الرئيس 
رجب إردوغان للمرة األولى منذ سنوات، منافسة حقيقية، شدد 
عبداللهيان على أن أمن تركيا من أمن إيران، مؤكدا أن باده قادرة 

على التعامل مع العقوبات بمفردها.
وتــأتــي زيـــارة الــوزيــر اإليــرانــي إلــى ســوريــة فــي ظــل تصعيد 
إسرائيلي استهدف في األسابيع الماضية مواقع إليران وفصائل 

مسلحة موالية لها في سورية.
وبــعــد يـــوم مــن قصف جـــوي ُيعتقد أنـــه اســتــهــدف إمــــدادات 
حة تابعة لـ »الحرس الثوري« اإليراني وتسبب 

ّ
لميليشيات مسل

في إخرج مطار حلب الدولي عن الخدمة، أفاد »المرصد السوري« 
المعارض بأن 4 أشخاص لقوا حتفهم، أمس، في ضربة بطائرة 
 لأسلحة 

ً
مسّيرة استهدفت شاحنة محملة بالذخيرة ومعما

تابع لفصائل موالية إليران في مدينة دير الزور شرق سورية 
على الحدود مع العراق، فيما تحدثت وكالة األنباء السورية 
ــف قتلى وجــرحــى« في 

ّ
الرسمية )ســانــا( عــن »انــفــجــار لغم خــل

المنطقة نفسها.
في غضون ذلك، أفادت وكالة أنباء تسنيم اإليرانية بتعيين 
 ألركــان قوات الدفاع الجوي، 

ً
العميد محمد خوش قلب رئيسا

 للعميد أبوالفضل سبهري راد. وجاء هذا التغيير وسط 
ً
خلفا

حــالــة مــن االستنفار الــتــي تعيشها الــقــوات اإليــرانــيــة مــع قرب 
انــطــاق مـــنـــاورات مــتــعــددة الجنسيات فــي المنطقة، ووســط 

 ضربة على المنشآت النووية. 
ّ
تهديدات إسرائيلية بشن

على صعيد نووي، دعا الوفد األميركي، خال اجتماع مجلس 
حكماء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، طهران، إلى التوقف عن 
األعمال والتحركات االستفزازية التي تحمل مخاطر انتشار 

األسلحة النووية.

لبنان: معادلة »فرنجية مقابل سالم« مرفوضة
• بيروت - منير الربيع

حــّرك إعــان األمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، 
ي ترشيح رئــيــس تــيــار »الـــمـــردة«، سليمان فرنجية، 

ّ
تبن

، بعد مبادرة مماثلة 
ً
لرئاسة الجمهورية في لبنان رسميا

من شريكه في »الثنائي الشيعي« رئيس مجلس النواب نبيه 
بري، المياه الرئاسية الراكدة، فيما بدأت الكتل النيابية في 
فضي إليه هذه الخطوة، ودراسة 

ُ
النقاش حول ما يمكن أن ت

السيناريوهات المحتملة. 
وباالستناد إلى قراءة أّولية، يظهر أن فرنجية ال يحظى 
 الازمة للفوز بالرئاسة في دورة 

ً
حتى اآلن بالـ 65 صوتا

 بــأن النصاب 
ً
ثانية مــن تصويت بمجلس الــنــواب، علما

، وهذا العدد غير 
ً
الدستوري النعقاد الجلسة هو 86 نائبا

 بسبب إعان كتل نيابية وازنة أنها ستقاطع 
ً
متوافر أيضا

أّي جلسة النتخابه.
ـــه ال قـــدرة ألّي طرف 

ّ
 أن

ً
وبــنــاء على ذلـــك، يتأكد مــجــددا

عــلــى إنــجــاز االســتــحــقــاق الــرئــاســي، فــا حـــزب الــلــه قــادر 
على فرض مرشحه، وهو أقّر بأن من حق القوى األخرى 
مقاطعة الجلسات، فيما خصوم الحزب غير قادرين كذلك 
على توفير ظروف عقد جلسة النتخاب مرشح مدعوم من 
ِقبلهم، وهذا يعني أن المسألة تحتاج إلى تسوية شاملة 
ُيفترض أن تكون أوسع من الساحة اللبنانية، وأكبر من 
 في ظل نتائج 

ً
قدرة القوى اللبنانية على حسمها، خصوصا

اجتماع باريس الخماسي بين الواليات المتحدة وفرنسا 
والسعودية وقطر ومصر. 

وتؤكد مصادر دبلوماسية عربية متابعة أن السعودية 
ال تزال ثابتة على موقفها في ضرورة التزام كل الدول بما 
فق عليه في اجتماع باريس حول ضرورة انتخاب رئيس 

ُّ
ات

يلّبي تطلعات المجتمع الدولي، ليحظى لبنان بالمساعدات 
المطلوبة.

واألهم بالنسبة إلى الرياض استمرار التنسيق الكامل 
بينها وبين الدول العربية الممثلة في االجتماع الخماسي، 
أي قطر ومصر، حول الملف اللبناني الــذي تتم مقاربته 

 بشكل أو بآخر وفق مندرجات الورقة الكويتية.
ً
سعوديا

ه 
ّ
وتؤكد هذه المصادر أن السعودية أبلغت الجميع أن

ال يمكنها دعم أي شخصية سياسية انخرطت في الفساد 
السياسي للوصول الــى الرئاسة، وأن المطلوب »رئيس 
سيادي توافقي اعتدالي ُيفترض أن يتماهى في معاييره 
مع هوية رئيس حكومة له موثوقية دولية ومحلية على 

قاعدة النزاهة والكفاءة«.
وكــذلــك أنها »تنطلق مــن موقف ال مجال للتنازل عنه 
ينسجم مــع سياسات بـــدأت فــي إعـــان جــدة خــال القمة 
الفرنسية - الــســعــوديــة، ومــضــمــون الــمــبــادرة الخليجية، 
 التنسيق السعودي 

ً
والبيان الثاثي في نيويورك، وأخيرا

- المصري، والسعودي - القطري«.
لعة أن الطرح الذي تم 

ّ
وتؤكد المصادر الدبلوماسية المط

 حول حصول مقايضة بين انتخاب رئيس 
ً
تسريبه أخيرا

للجمهورية متحالف مع حزب الله مقابل رئيس للحكومة 
مــن خــصــوم الـــحـــزب، فــهــو طـــرح مــرفــوض وســـاقـــط، وفــي 
األساس، فهذا الطرح عمره 5 أشهر، وقد خرج من أوساط 
الحزب، وال يمكن للمجتمع الدولي والــدول اإلقليمية أن 
تقبل به، مما يعني أن معادلة »فرنجية مقابل نواف سام« 
 أنه في عام 2016 كان قد 

ً
ال يمكن أن تستقيم، خصوصا

تــم تسويق التسوية الرئاسية بين ميشال عــون وسعد 
الحريري بنفس التوصيف، والجميع يرى النتائج التي 

أوصلت الباد إليها. 
 موقف الثنائي الشيعي في مقابل حركة 

ّ
ومن هنا، فإن

السفير السعودي وليد البخاري المتمثلة في جولته على 
 
ً
ا من بكركي، يمكن أن يفتح مسارا القوى اللبنانية؛ بــدء

 سريع، 
ّ

 ليس بالضرورة أن يؤدي إلى حل
ً
 جديدا

ً
سياسيا

ما يحتاج إلى أن يواكب بسياق عام من المفاوضات داخل 
ّ
إن

.
ً
لبنان وخارجه أيضا

 في 
ً
وهذا يعني أيضا أنه يمكن لأزمة أن تستمر طويا

حــال عــدم القدرة على إيجاد قواسم مشتركة بين القوى 
اللبنانية للذهاب إلى انتخاب الرئيس وإطاق عملية إعادة 

، بما يتواءم مع الشروط الدولية.
ً
تكوين السلطة مجددا

برلين تدعو للتريث بعد نشر تحقيق يتهم جماعة روسية معارضة مرتبطة بأوكرانيا بتفجير »نورد ستريم«برلين تدعو للتريث بعد نشر تحقيق يتهم جماعة روسية معارضة مرتبطة بأوكرانيا بتفجير »نورد ستريم«

الحكومة المصرية تقّر تسهيالت لمنح الجنسية
فلسطين وسد النهضة حاضران في »الوزاري العربي«

• القاهرة - حسن حافظ
فــي أحــدث الــمــحــاوالت لــزيــادة حصيلة العوائد 
الــدوالريــة، أقــرت الحكومة المصرية، أمــس، قانونا 
يتيح منح الجنسية المصرية لمن يرغب، شريطة 
شــراء عقار داخــل مصر ال يقل ثمنه عــن 300 ألف 
دوالر، أو إيداع 250 ألف دوالر في الخزانة العامة 
لــلــدولــة الــمــصــريــة وال ُيـــــرد، وســيــتــم الــعــمــل بــهــذا 
 بــدايــة مــن الــيــوم، فــي خــطــوة تعّد 

ً
الــقــانــون رســمــيــا

أحدث محاوالت القاهرة لزيادة عوائدها من الدوالر 
لمواجهة أزمة شّح العملة األجنبية.

وفيما أشــار رئيس الـــوزراء المصري، مصطفى 
ــل شــــراء »شــركــاء 

ّ
مــدبــولــي، الـــى أن الــحــكــومــة تــفــض

استراتيجيين« لحصص فــي الــشــركــات المصرية 
 أن الحكومة تدرس طرح حصص 

ً
الكبرى، مضيفا

إضافية في شركات مدرجة بجانب الطروح العامة 
ــة الــمــزمــعــة فـــي 32 شـــركـــة، نــشــرت الــجــريــدة  ــيـ األّولـ
الرسمية في مصر، أمس، قرار رئيس مجلس الوزراء، 
بــتــعــديــل أحــكــام حــــاالت مــنــح الــجــنــســيــة المصرية 
لــأجــانــب، لتسمح بــمــنــح الــجــنــســيــة لــمــن يشتري 
عقارا بمبلغ ال يقل عن 300 ألف دوالر، كما ستمنح 
الجنسية لمن يرغب عند إنــشــاء أو المشاركة في 
مشروع استثماري بما ال يقل عن 350 ألف دوالر، 
مع إيداع 100 ألف دوالر كإيرادات مباشرة تؤول إلى 

الخزانة العامة للدولة، وال يرد.
أمـــا الــحــالــة الــثــالــثــة الــتــي تمنح فيها الجنسية 
الــمــصــريــة، فعند إيــــداع 500 ألـــف دوالر فــي البنك 
الــمــركــزي الــمــصــري، كوديعة يتم اســتــردادهــا بعد 
مــرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف 
المعلن وقت االسترداد، ومن دون فوائد، كما ستمنح 
الجنسية في حالة رابعة، عبر إيداع 250 ألف دوالر، 

كـــإيـــرادات مــبــاشــرة بــالــعــمــلــة األجــنــبــيــة تــــؤول إلــى 
الخزانة العامة للدولة، وال يرد.

الــــى ذلـــــك، أكــــد الـــرئـــيـــس الـــمـــصـــري عــبــدالــفــتــاح 
الــســيــســي، أمـــــس، خــــال اســتــقــبــالــه وزيـــــر الـــدفـــاع 
األميركي، لويد أوستن، الذي وصل الى القاهرة في 
إطار جولة إقليمية، أهمية تكثيف الجهود الدولية 
لتحقيق التهدئة في األراضي الفلسطينية، ووقف 

اإلجراءات األحادية والتصعيد.
وتــنــاول الــلــقــاء مستقبل الــعــاقــات الثنائية، إذ 
أكـــد الــســيــســي حـــرص بــــاده عــلــى تــدعــيــم الــشــراكــة 
االستراتيجية مــع الــواليــات المتحدة، فيما أعــرب 
أوســـتـــن عـــن حــــرص بـــــاده عــلــى مـــواصـــلـــة تــعــزيــز 
وتطوير التعاون والشراكة االستراتيجية مع مصر، 

خاصة في شق التعاون الدفاعي.
ــتــــن بـــالـــتـــزمـــن مــــع انــعــقــاد  وجـــــــاءت زيـــــــارة أوســ

االجتماع الدوري لوزراء الخارجية العرب في مقر 
مت رئاسة 

ّ
الجامعة العربية بالقاهرة، التي تسل

المجلس الوزاري العربي من ليبيا. وفي كلمته أمام 
الوزراء العرب، دعا وزير الخارجية المصري، سامح 
شكري، الــدول العربية الــى دعــم موقف مصر التي 
تعتبر سد النهضة اإلثيوبي تهديدا ألمنها القومي، 
كما أشـــار الــى أهمية »االرتـــقـــاء بالعمل الجماعي 
العربي لمستوى التحديات« العالمية، مؤكدا حرص 
مصر على تقريب المواقف وصياغة رؤى مشتركة 

للتحرك الجماعي في مختلف الملفات. 
ر األمــيــن الــعــام لجامعة الــدول 

ّ
مــن ناحيته، حـــذ

الــعــربــيــة، أحــمــد أبــوالــغــيــط، خـــال االجــتــمــاع الــذي 
حــضــره وزيــــر الــخــارجــيــة الــشــيــخ ســالــم الــصــبــاح، 
مترئسا وفد الكويت، من إشعال الموقف في القدس 

والمسجد األقصى خال شهر رمضان.

 أوستن في القاهرة أمس )أ ف ب(
ً
السيسي مستقبا

ذ 
ّ

احتكاك في تشييع منف
»هجوم حوارة«

شهدت جنازة تشييع 
عبدالفتاح حسين خروشة، 

عضو »حماس«، المتهم 
بتنفيذ »هجوم حوارة«، والذي 

قتلته إسرائيل مع 5 آخرين 
في مخيم جنين، احتكاكا بين 

عناصر من الحركة وأفراد 
أمن فلسطينيين، بعد رفع 
شعارات مناهضة للسلطة 

الفلسطينية.
وأطلقت الشرطة الفلسطينية 

في مدينة نابلس بالضفة 
الغربية المحتلة الغاز المسيل 

للدموع بعد مشادات تخللت 
جنازة خروشة الذي نعته 

»كتائب القسام«، الجناح 
»حماس«، مؤكدة  العسكري لـ

أنه منفذ العملية التي أطلقت 
شرارة هجمات انتقامية 
دامية شنها مستوطنون 

إسرائيليون على بلدة حوارة 
الفلسطينية االثنين قبل 

الماضي، وأطلق المشيعون 
خال الجنازة هتافات ضد 
أفراد الشرطة الفلسطينية 

التي رافقت الجنازة فنعتوهم 
»الجواسيس«، كما رددوا  بـ

إساءات لمحافظ جنين.
وعلق الناطق الرسمي 

للمؤسسة األمنية اللواء طال 
دويكات على ما جرى متهما 

مجموعة »ال عاقة لها بعائلة 
الشهيد بخطف الجثمان 

وإنزاله على األرض«، وشتم 
»السلطة الوطنية واألجهزة 

األمنية بدال من شتم االحتال 
مرتكب الجرائم بحق شعبنا«.

الرئيس الصيني يدعو 
إلى رفع قدرات الجيش

طالب الرئيس الصيني شي 
جينبينغ أمس بتحقيق 

التكامل بين استخدام الموارد 
والقوات االستراتيجية من 

أجل التحسين الممنهج للقوة 
الكلية للصين في التعامل مع 

المخاطر وتحقيق أهدافها .
وقال شي، في الدورة األولى 

للمجلس الوطني الـ 14 لنواب 
الشعب: »يجب تنسيق التنمية 

االقتصادية والتطوير الدفاعي، 
وتعزيز تكنولوجيا الدفاع 

والصناعة لخدمة الجيش«، 
وذلك بعد أن أظهرت الموازنة 

أكبر زيادة في اإلنفاق الدفاعي 
منذ 2019.
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ــوم الــخــمــيــس  ــ ــيـ ــ تـــنـــطـــلـــق الـ
ــرة  الــــــجــــــولــــــة الـــــثـــــامـــــنـــــة عــــشــ
واألخـــيـــرة مــن القسم الثاني 
لمنافسات دوري زين الممتاز 
لكرة القدم، بإقامة مباراتين 
يلتقي فيهما السالمية مع 
الكويت على استاد ثامر، 
والجهراء مع الفحيحيل على 
استاد مبارك العيار، وتقام المباراتان في 
توقيت واحد الساعة 6:20 مساء؛ تطبيقا 

لمبدأ تكافؤ الفرص.
وكانت إدارة المسابقات قد عدلت 
جــدول هــذه الجولة، التي كــان مقررا 
إقامة مبارياتها الخمس اليوم، لكن 
حسم أغلبية مقاعد المجموعتين 
األولى والثانية دفعها إلى التعديل 
لــضــمــان الــحــصــول عــلــى امكانية 
النقل التلفزيوني لكل المباريات، 
لتقام اليوم وغدا الجمعة والسبت 

المقبل.
وتــتــنــافــس أنـــديـــة الــســالــمــيــة 
والـــفـــحـــيـــحـــيـــل والــــجــــهــــراء عــلــى 

المقعدين الخامس والسادس في المجموعة األولى، 
التي يتحدد من خاللها البطل، في حين حسم الكويت 

.
ً
المشاركة فيها مبكرا

القاسم المشترك
ولعل القاسم المشترك بين المدربين هو إصدار 
تعليمات لالعبيهم، مفادها ضرورة التركيز لحسم 
الفوز بغض النظر عن نتيجة اللقاء اآلخر، مع الوضع 
في االعتبار أن البحريني علي عاشور مدرب الكويت 
المتصدر بـ 34 نقطة، يطمح إلى تحقيق الفوز من 
أجــل االبقاء على فــارق النقاط مع العربي وكاظمة 
صاحبي المركز الثاني والثالث، والبالغ 6 نقاط، 
لتسهيل مهمته فــي منافسات المجموعة األولــى 

والحفاظ على لقب البطولة.

حسابات المشاركة في »األولى«
وتــــبــــدو فـــرصـــة الــفــحــيــحــيــل صـــاحـــب الــمــركــز 

 ،
ً
الخامس برصيد 23 نقطة هــي األفــضــل نظريا

حــيــث إنـــه يــدخــل مــواجــهــة الــيــوم أمــــام الــجــهــراء، 
بثالث فرص هي الفوز أو التعادل اللذين يؤهالنه 
مباشرة للمشاركة في المجموعة األولى، وكذلك 
الخسارة لكن بشرط هزيمة أو تعادل السالمية 
السادس برصيد 22 نقطة الذي يحتاج إلى الفوز 

دون سواه أمام الكويت.
وتــصــب نــتــائــج الــمــواجــهــات الــمــبــاشــرة الــتــي 
سترجح كفة فريق على آخر في حال التساوي في 
النقاط، بين الفحيحيل والسالمية في مصلحة 
األول، الــذي تغلب على السماوي 3-2 ثم تعادل 

معه 2-2.
ــعــد فــرصــة الــجــهــراء الــســابــع 

ُ
ونــظــريــا أيــضــا ت

برصيد 22 نقطة هي األضعف، حيث إنه يحتاج 
للفوز فقط إلعالن مشاركته في المجموعة األولى.
ــراء قـــــاب قـــوســـيـــن أو أدنـــــــى مــن  ــهــ وكـــــــان الــــجــ
المشاركة في »األولى« دون حسابات، لكن الفريق 

صــّعــبــهــا عــلــى نــفــســه، حــيــنــمــا قـــررت 
»المسابقات« باتحاد الكرة قلب نتيجة 
ــه مـــع الــتــضــامــن فـــي الــجــولــة  ــاراتـ ــبـ مـ
12 لــمــصــلــحــة األخـــيـــر 3-0 لــمــشــاركــة 
ــــوقـــــوف« مــــشــــاري الــــــبــــــارود، فــي  ــمـ ــ »الـ
حين خسر في الجولة الماضية أمام 

السالمية 3-1
وفي حال تعادل أو خسارة الجهراء، 

وتحقيق السالمية نتيجة مماثلة، فإن 
السماوي سيرافق الفحيحيل إلى »األولى«، 

فــي حــيــن يــشــارك الــجــهــراء فــي الــثــانــيــة؛ ألن 
المواجهات المباشرة تصب في مصلحته 
)الــســمــاوي( بعد تغلبه على الــجــهــراء 0-2 
و3-0.  وعلى الرغم من أن فرصة السالمية 
تبدو كبيرة فإن طموحه وآماله وتطلعاته، 
ستصطدم اليوم بالكويت الذي يدخل اللقاء 

بغية حصد النقاط الثالث فقط.

● جابر الشريفي
حــــقــــق فـــــريـــــق نــــــــــادي كـــاظـــمـــة 
 على 

ً
 مستحقا

ً
لــكــرة الــســلــة فــــوزا

نظيره شــبــاب األهــلــي اإلمــاراتــي 
بنتيجة 98-86 في المباراة التي 
جمعتهما، أمس األول، على صالة 
مــجــمــع الــشــيــخ ســعــد الــعــبــدالــلــه 
الرياضي ضمن المرحلة الخامسة 
ــــى  لــمــنــافــســات الــمــجــمــوعــة األولـ

لبطولة غرب آسيا لألندية.
ــالـــي ســلــســلــة  ــقـ ــبـــرتـ وأوقــــــــف الـ
ــافـــســـه مــتــصــدر  ــنـ انـــــتـــــصـــــارات مـ
المجموعة، الـــذي ارتــفــع رصيده 
 مع الهالل 

ً
إلــى 9 نقاط متساويا

ــــودي، فـــيـــمـــا رفــــــع كــاظــمــة  ــعـ ــ ــــسـ الـ
رصـــــيـــــده إلـــــــى 7 نــــقــــاط ويـــمـــلـــك 

البشائر العماني 7 نقاط.
ــة مــن  ــ ــويـ ــ جـــــــــاءت الـــــمـــــبـــــاراة قـ
بدايتها، وتبادل الفريقان التقدم 
في الثالث دقائق األولــى، قبل أن 
يسيطر البرتقالي على مجريات 
 عبر تألق صالح 

ً
الربع األول تماما

الماجري أسفل السلة، إضافة إلى 
ثالثيات األميركي شاني ريكتور، 

لينهي الربع لمصلحته 13-24.

ــن شــــبــــاب األهـــــلـــــي مــن  ــّكــ ــمــ وتــ
تقليص الــفــارق مــع بــدايــة الــربــع 
الــثــانــي إلــى 5 نــقــاط )22-27( من 
خــالل اخــتــراقــات قيس الشبيبي 
واألميركي هندرسون، لكن سرعان 
ما عاد كاظمة إلى استعادة توازنه 
 بتألق 

ً
وأخذ يوسع الفارق مجددا

ــه، الســـيـــمـــا فـــــي الـــجـــانـــب  ــيــ ــبــ العــ
الــدفــاعــي، لينتهي الــربــع الثاني 

.46-54
وحــاول شباب األهلي العودة 
 خــالل الربع 

ً
فــي النتيجة مــجــددا

الثالث، لكن نجاح صالح الماجري 
صاحب الطول الفارع )2.16( في 
 أسفل السلة 

ً
 منيعا

ً
الوقوف سدا

حـــال دون ذلـــك مـــع تــألــق زمــالئــه 
ــد الــبــلــوشــي قبل  ــمـ ريـــكـــتـــور وأحـ
ــة، ســــاهــــم فــي  ــابــ خــــروجــــه لــــإصــ
مواصلة البرتقالي في التقدم مع 

نهاية هذا الربع بنتيجة 63-77.
وتـــرجـــم كــاظــمــة أفــضــلــيــتــه في 
ـــع ونـــجـــح فــــي حسم  ــرابـ الــــربــــع الــ
الــــمــــبــــاراة لــمــصــلــحــتــه بــنــتــيــجــة 

.86-98

● محمد عبدالعزيز
ــة مـــن  ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــــسـ ــلــــتــــقــــي فـــــــي الـ يــ
مساء اليوم فريق الكويت لكرة 
الــيــد نــظــيــره األهــلــي البحريني 
عــلــى صـــالـــة خــلــيــفــة الــريــاضــيــة 
بالمنامة، في افتتاح مشوارهما 

بــالــمــجــمــوعــة الــثــانــيــة للبطولة 
الخليجية الــتــاســعــة والثالثين 
لألندية أبطال الكؤوس، المقامة 
 فــي الــبــحــريــن. وتسبقها 

ً
حــالــيــا

في الخامسة مساء مباراة الصفا 
السعودي مع الشارقة اإلماراتي 

ضمن نفس المجموعة.

ــويــــت، مــحــتــكــر  ــكــ ويـــتـــطـــلـــع الــ
الــــدوري الــكــويــتــي فــي الــســنــوات 
األخــيــرة وبطل أندية آسيا، إلى 
تــحــقــيــق أول خـــطـــوة فـــي طــريــق 
معانقة اللقب الخليجي، الــذي 
تخلو منه خزائنه، بتخطي عقبة 
ــلـــي، وحــصــد أول نقطتين،  األهـ
 عـــلـــى إعـــــــــــداده الــجــيــد 

ً
مــــرتــــكــــزا

بمعسكره الخارجي في صربيا، 
إلــــى جـــانـــب صــفــوفــه الــمــكــتــمــلــة 
ومــحــتــرفــيــه الــمــمــيــزيــن، وهــمــا: 
الـــقـــطـــري فـــرانـــكـــيـــس، والـــكـــوبـــي 
ــــى العـــب  ــة إلـ ــافــ هـــرنـــانـــديـــز، إضــ
الـــدائـــرة الــبــرازيــلــي فينسيوس 
المعار لدعم صفوفه في البطولة.

ــل، يـــأمـــل األهـــلـــي  ــابـ ــقـ ــمـ ــي الـ فــ
ومدربه الجديد، البحريني علي 
العنزور، استغالل عاملي األرض 
والجمهور واستعداداته المحلية 
الجيدة والصفقات القوية التي 
دعم بها صفوفه للبطولة، وعلى 
رأســهــا الــحــارس المصري كريم 
هــنــداوي، والعـــب الصليبيخات 
مهدي الــقــالف، والتونسي أنور 
بن عبدالله العــب كاظمة للظفر 

بنتيجة اللقاء.

يحسم اليوم لقب دوري الكرة الطائرة 
بـــنـــات خــــالل الـــمـــواجـــهـــة، الـــتـــي ستجمع 
جامعة الخليج مع الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب على صالة جامعة 
الخليج بمشرف ضمن منافسات دورة 
األلعاب الرياضية الثانية للتعليم العالي، 
التي ينظمها االتحاد الكويتي الرياضي 

المدرسي والتعليم العالي.
ونــجــحــت جــامــعــة الخليج فــي تخطي 
كلية الكويت التقنية، بينما حققت بنات 
ــفـــوز عــلــى جــامــعــة  هــيــئــة »الــتــطــبــيــقــي« الـ

بوكسهل.
وتــشــهــد الــــــدورة، الــتــي تــخــتــتــم يـــوم 6 
أبريل المقبل مشاركة ما يقارب من 800 
ــة يــتــنــافــســون فـــي 6 ألــعــاب  ــبـ العــــب والعـ

رياضية. 
من جانبها، أكدت تهاني الماجد رئيسة 
اللجنة الفنية للكرة الطائرة، أن النسخة 
الحالية شهدت منافسة قوية بين 8 فرق 
 
ً
مشاركة حتى النقاط األخيرة خصوصا

في األدوار التمهيدية.
وقالت الماجد إن اللجنة العليا للدورة 
برئاسة فيصل المقصيد رئيس االتحاد 
ســخــرت كـــل اإلمـــكـــانـــات مـــن أجـــل إنــجــاح 
 ،

ً
 والكرة الطائرة خصوصا

ً
الدورة عموما

والــتــي شــهــدت ارتـــفـــاع الــمــســتــوى الفني 
والبدني، وهــو ما ظهر خــالل الــدور قبل 
الــنــهــائــي، وكـــانـــت مــفــاجــأة خــــروج كلية 
بــوكــســهــل صــاحــبــة صــــــدارة الــمــجــمــوعــة 

الـــثـــانـــيـــة بـــالـــعـــالمـــة الـــكـــامـــلـــة بـــعـــد تــلــقــي 
الهزيمة من التطبيقي«.

وفــــي ســيــاق آخــــر، اخــتــتــم عــلــى صــالــة 
مـــدرســـة فـــرحـــان الــخــالــد الــثــانــويــة بنين 
فــي منطقة بــيــان مهرجان كــرة الــصــاالت 
لــلــبــنــات، الـــذي أقــيــم فــي 3 مــراكــز تــدريــب 
ضــمــن اســتــراتــيــجــيــة االتـــحـــاد الــمــدرســي 
2021 - 2026 مـــواهـــبـــنـــا فــــي مـــدارســـنـــا 

للموسم الثاني وضم نحو 275 العبة.
وأكـــــــدت د. شــيــخــة الـــعـــالطـــي مــشــرفــة 
كـــرة الـــصـــاالت بــنــات أن الــمــوســم الثاني 
لــلــمــشــروع حــقــق بــنــســب كــبــيــرة األهــــداف 
التي جاءت في االستراتيجية، والتي القت 

كــل الــدعــم مــن الــلــجــان الفنية ومسؤولي 
االتحاد.

وقــــدمــــت الـــعـــالطـــي شـــكـــرهـــا لــالعــبــات 
على التزامهن بتعليمات األجهزة الفنية 
واإلداريـــة في المراكز الثالثة، والحرص 
على التواجد في كل الحصص التدريبية 
وعـــدم الــغــيــاب وهـــو مــا نــتــج عــنــه ارتــفــاع 
ــبـــحـــن مــــحــــط أنــــظــــار  ــيـــصـ مــــســــتــــواهــــن لـ
الــعــديــد مــن األنــديــة، إضــافــة إلــى الجهاز 
الفني لمنتخبنا الوطني لكرة الصاالت 

للسيدات.
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الزمالك يثأر من الترجي 
في »أبطال إفريقيا«

اقــتــنــص فــريــق الــزمــالــك المصري 
ــاب ضــيــفــه  ــســ ــوزا ثـــمـــيـــنـــا عـــلـــى حــ فــــــ
الـــتـــرجـــي الــتــونــســي بــنــتــيــجــة ثــالثــة 
ــداف مــقــابــل هـــــدف، فـــي الـــمـــبـــاراة  أهــــ
التي أقيمت على ملعب بــرج العرب 
ــاء أمــــــس األول  ــســ بــــاإلســــكــــنــــدريــــة مــ
)الــثــالثــاء(، ضمن منافسات الجولة 
الرابعة من دور المجموعات لبطولة 
دوري أبطال أفريقيا، لينعش بذلك 
ــى الــمــنــافــســة  ــ حـــظـــوظـــه، ويــــعــــود إلــ
بقوة على إحــدى بطاقتي الصعود، 
والـــفـــوز هـــو األول لــلــزمــالــك فـــي دور 
الـــمـــجـــمـــوعـــات لــلــنــســخــة الـــحـــالـــيـــة، 
بعدما تعادل مع المريخ السوداني 
وسقط أمام الترجي وشباب بلوزداد 

الجزائري.
وأصبحت المنافسة في المجموعة 
الرابعة على »صفيح ساخن«، بفوز 
شباب بلوزداد الجزائري على حساب 
ضيفه المريخ السوداني بهدف دون 

رد، لحساب الجولة ذاتها.
ورفع الزمالك رصيده إلى 4 نقاط، 
ليحتل المركز الثالث في المجموعة 
بــفــارق األهـــداف عــن المريخ األخــيــر، 
بينما حافظ الترجي على الصدارة 
رغــم الــخــســارة وتجمد رصــيــده عند 
9 نقاط، وصعد شباب بــلــوزداد إلى 

الوصافة برصيد 6 نقاط.

جامعة الخليج تواجه »التطبيقي« على لقب »الطائرة«

الرزيحان تشارك في »دولية« أثينا
يشارك منتخب الجمباز اإليقاعي للفتيات في بطولة أثينا الدولية، 
التي تقام تحت إشراف االتحاد الدولي للعبة، وتنطلق في العاصمة 

 )الجمعة(.
ً
اليونانية غدا

ويمثل المنتخب الكويتي في البطولة الالعبة نور الرزيحان، التي 
ستغادر اليوم )الخميس( إلى أثينا مع مدربة المنتخب األوكرانية 

إيرينا كوفالتشوك.
وتأتي مشاركة الرزيحان في البطولة ضمن خطة إعداد مدروسة 
وضعها اتحاد اللعبة، بالتنسيق مع اللجنة الفنية ولجنة التدريب 
والمنتخبات والمدربة إيرينا، تتضمن مشاركة الالعبة في سلسلة من 
البطوالت الدولية القوية، بهدف تهيئتها وإعدادها بأفضل صورة، 
 لمشاركتها في بطولة العالم لمرحلة الصغار التي تستضيفها 

ً
تمهيدا

رومانيا في يوليو المقبل.

منافسات قوية في هوكي الجليد
تتواصل منافسات الدوري الكويتي لهوكي 
الجليد، الــذي ينظمه نــادي األلعاب الشتوية 
الكويتي في صالة التزلج التابعة له في منطقة 
بيان، وســط منافسة قوية ومستويات الفتة 

للفرق الخمسة المشاركة في البطولة.
ــرز« الــبــطــولــة في  ــووريــ ويــتــصــدر فــريــق »الــ
 عــلــى حامل 

ً
أســبــوعــهــا الـــرابـــع عــشــر، مــتــقــدمــا

ــارز« بــيــنــمــا يـــأتـــي فــريــق  ــ ــتـ ــ الـــلـــقـــب فـــريـــق »سـ
 في حين يحتل فريقا »موسادز« 

ً
»الكاملز« ثالثا

و »فالكون« المركزين الرابع والخامس على 
التوالي.

وقال أمين صندوق النادي أحمد العمران، 

إن خــطــوة نـــادي األلــعــاب الشتوية بالسماح 
بانضمام خمسة العبين محترفين للمشاركة 
مع األندية في منافسات الدوري شكلت نقطة 
فارقة في رفع مستوى البطولة، السيما أنهم 
 من العبي الدرجة األولى في بطوالت 

ً
جميعا
دولهم.

وأكد العمران أن الالعبين الكويتيين وفي 
مقدمتهم الدوليون، والذين تنتظرهم مشاركة 
مهمة بكأس العالم للعبة للمستوى الرابع في 
منغوليا أواخر مارس الجاري استفادوا كثيرا 
مــن اللعب مــع هــؤالء المحترفين، واكتسبوا 

خبرات مهمة بالمباريات.

جانب من مباراة البرتقالي وشباب األهلي اإلماراتي

جانب من تدريبات نادي الكويت في معسكره بصربيا

جانب من المنافسات

احتماالت المشاركة في المجموعة األولى
الموقف الفريق

الفوز أو التعادل، وكذلك الخسارة في حال تعادل أو خسارة السالميةالفحيحيل

الفوز، أو تحقيق نتيجة مماثلة مع الجهراء )التعادل والخسارة(السالمية

الفوز، وكذلك التعادل في حال خسارة السالمية.الجهراء

الكويت يصطدم باألهلي في »خليجية اليد«

الصليبيخات يتوج بلقب أولى الطائرة
أحرز فريق الصليبيخات لقب دوري الدرجة األولــى للكرة الطائرة 
 للدوري الممتاز في الموسم الجديد بعد حصوله على 

ً
وتأهل رسميا

المركز األول برصيد 28 نقطة رغم خسارته في المباراة الختامية، التي 
 
ً
أقيمت أمس األول، بنتيجة صفر - 3 أمام وصيفه الشباب، الذي حل ثانيا
برصيد 26 نقطة. وجاء فريق التضامن في المركز الثالث برصيد 11 
نقطة بعد فوزه على اليرموك الرابع واألخير بـ 7 نقاط بنتيجة 3 - صفر.

وعقب المباراة الختامية، قام رئيس االتحاد د. عبدالهادي شبيب، 
وأمين الصندوق خلف الهاجري، ورئيس نادي الصليبيخات سعد عناد، 
وأمين سر النادي ناصر منسي، بتوزيع الميداليات التذكارية وتسليم 

كأس البطولة لقائد نادي الصليبيخات.

كاظمة يوقف شباب األهلي في السلة اآلسيوية

يوم الحسم في الدوري الممتاز
الفحيحيل األقرب والجهراء األصعب وآمال السالمية تصطدم بالكويت

مباراتا اليوم
الملعبالتوقيتالمباراة

ثامر6:20السالمية x الكويت

مبارك العيار6:20الجهراء x الفحيحيل

حازم ماهر

مدرب الكويت 
علي عاشور

مدرب الفحيحيل فراس الخطيب

مدرب 
السالمية 
محمد 
المشعان

مدرب الجهراء ساندي

... وطائرة األبيض تواجه 
الشرطة في »غرب آسيا«

يــدشــن الفريق األول للكرة الــطــائــرة بــنــادي الكويت مــشــواره في 
النسخة األولى من بطولة غرب آسيا لألندية للكرة الطائرة للرجال، 
والتي تستضيفها العاصمة األردنية )عمان( حتى 18 الجاري في 
الثانية من بعد ظهر اليوم بلقاء الشرطة القطري في افتتاح منافسات 
المجموعة األولـــي مــن البطولة. كما تقام الــيــوم 3 مباريات أخــرى، 
 دار 

ً
ضمن الجولة االفتتاحية، حيث يلتقي في الثانية عشرة ظهرا

كليب البحريني مع شباب النبي الياس الفلسطيني، وفي الرابعة 
 يواجه غاز الجنوب العراقي نظيره شباب الحسيني األردني 

ً
عصرا

)المجموعة الثانية(، وفي السابعة مساء باللقاء الذي سيجمع بين 
عمان العماني والوحدات األردني.

https://www.aljarida.com/article/17070
https://www.aljarida.com/article/17068
https://www.aljarida.com/article/17064
https://www.aljarida.com/article/17061
https://www.aljarida.com/article/17059
https://www.aljarida.com/article/17058
https://www.aljarida.com/article/17056
https://www.aljarida.com/article/17050
https://www.aljarida.com/article/17049


تأهل تشلسي اإلنكليزي للدور 
ربع النهائي من دوري أبطال 

أوروبا، بعد تغلبه على بوروسيا 
دورتموند األلماني بنتيجة 

هدفين دون رد في لقاء إياب 
الدور الـ 16 الذي جمعهما 

الثالثاء على ملعب ستامفورد 
بريدج في لندن.

قلب تشلسي اإلنكليزي الطاولة 
عــلــى بــوروســيــا دورتــمــونــد وفــاز 
عــلــى ضــيــفــه األلـــمـــانـــي 2 - صفر 
 الثالثاء، ليبلغ الــدور الربع 

ً
إيابا

النهائي من دوري أبطال أوروبــا 
لكرة القدم رفقة بنفيكا البرتغالي، 
الذي جدد فوزه على كلوب بروج 

البلجيكي 1-5.
ــدنـــي  ــنـ ــلـ وعــــــــــــّوض الـــــــنـــــــادي الـ
، بفضل 

ً
خسارته صفر- 1 ذهــابــا

ـــــي رحــــيــــم ســـتـــرلـــيـــنـــغ )43( 
َ
هـــــدف

واأللماني كاي هافيرتس )54 من 
ركلة جزاء(.

وحال هذا التأهل دون تسريع 
رحيل مدرب »البلوز« غراهام بوتر 
الخاضع لضغوطات، بعد أن أنفق 
النادي 600 مليون دوالر في سوق 
االنــتــقــاالت لتدعيم صــفــوفــه ولــم 
يحقق سوى 4 انتصارات في آخر 
17 مباراة ضمن المسابقات كافة 

)مع مباراة اليوم(.
قــصــي فــريــق غـــرب لــنــدن من 

ُ
وأ

ــكــــأس الــمــحــلــيــتــيــن  مــســابــقــتــي الــ
ويتقهقر فــي المركز العاشر في 

ترتيب الدوري المحلي.
ــمـــونـــد  مــــن جـــهـــتـــه، مـــنـــي دورتـ
بخسارته األولى هذا العام بعدما 
 من جميع المباريات 

ً
خرج منتصرا

الــــعــــشــــر الـــــتـــــي خــــاضــــهــــا وبــــــات 
 مــع بــايــرن فــي صـــدارة 

ً
مــتــســاويــا

البوندسليغا.
وبعد تأخير انطالق المباراة 
10 دقــائــق بسبب صــعــوبــات في 

ــي إلـــى  ــانــ ــمــ وصـــــــول الـــــنـــــادي األلــ
ملعب »ستامفورد بريدج«، افتقد 
 لجهود العبه 

ً
دورتموند سريعا

يــــولــــيــــان بـــــرانـــــت الــــــــذي تـــعـــرض 
إلصــابــة دفعته لــمــغــادرة الملعب 
بعد 4 دقائق من صافرة البداية 
ليحل األمــيــركــي جــيــوفــانــي رينا 

بداًل منه.
وافتتح تشلسي التسجيل بعد 
كرة وصلت إلى سترلينغ فشل في 
إصابتها في المرة األولى، قبل أن 
يتجاوز ماركو رويس في الثانية 
ويسدد كرة قوية بقدمه اليمنى في 

وسط المرمى )43(.
وفي سيناريو جنوني مع بداية 
الـــشـــوط الــثــانــي حــصــل تشلسي 
على ركلة جزاء بعد لمسة يد على 
مـــاريـــوس وولــــف داخــــل المنطقة 
لم يحتسبها الحكم بداية قبل أن 
يعود إلى حكم الفيديو المساعد 
»في آيه آر«، انبرى لها هافيرتس 
بقدمه اليسرى واصطدمت بالقائم 
فيما ارتمى الحارس إلى اليمين، 
قبل أن يطلب الـ »في آيه آر« إعادتها 
لدخول العبين من الفريقين إلى 
ــزاء أثـــنـــاء تــنــفــيــذهــا  ــجــ مــنــطــقــة الــ
ليعود األلماني إلى عالمة الجزاء 
ــا ولــكــن  ــهـ ويـــســـدد بــالــطــريــقــة ذاتـ

بنجاح هذه المرة )53(.

نسور بنفيكا تحلق 

وواصــــل بنفيكا تحليقه هــذا 

الموسم واكتسح كلوب بروج 1-5 
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ً
 ذهــابــا

ً
 بعد فــوزه أيــضــا

ً
إيــابــا

صفر، ليبلغ ربع النهائي للموسم 
.
ً
الثاني تواليا

ــــل رافـــــــــا ســـيـــلـــفـــا )38(،  ــــجـ وسـ
غونسالو رامــــوس )45+2 و57(، 
جــواو ماريو )71 من ركلة جــزاء( 
والبديل البرازيلي دافيد نيريش 
ــاب االرض،  ــحــ )77( أهــــــــداف أصــ
فيما أحرز الهولندي بيورن ميير 

الهدف الوحيد لبروج )87(.
 
ً
 مميزا

ً
ويــقــّدم بنفيكا موسما

بقيادة الــمــدرب األلماني روجيه 
ــيــــدت، إذ يـــتـــصـــدر الــــــــدوري  ــمــ شــ
الـــمـــحـــلـــي بــــخــــســــارة واحـــــــــدة فــي 
ــاراة ويـــبـــدو عــلــى الــمــســار  ــبـ 23 مـ
 للبرتغال 

ً
الصحيح ليتوج بطال
للمرة األولى منذ 2019.

وكان بنفيكا تصدر مجموعته 
بطريقة مفاجئة أمام باريس سان 
جرمان ويوفنتوس بعد أن فرض 
تعادلين على بطل فرنسا وحقق 

فوزين على الفريق اإليطالي.
وافتتح سيلفا التسجيل عندما 

وصلته عرضية مــن رامـــوس إلى 
داخــل المنطقة، روضــهــا بطريقة 
جميلة وتالعب بمدافَعين قبل أن 
يسددها بوجه قدمه اليمنى رائعة 
وهو ينزلق أسكنها الشباك )38(.

وضاعف راموس تقدم بنفيكا 
ــلــــتــــه الـــــكـــــرة داخـــــل  بــــعــــد أن وصــ
الــمــنــطــقــة مـــن مـــاريـــو، راوغ عــدة 
 إلى منتصفها 

ً
مدافعين متوجها

ــي الـــشـــبـــاك  ــ ــا فـ قـــبـــل أن يــــســــددهــ
.)2+45(

 العناوين 
ً
وتصدر ابن الـ21 عاما

 على حساب 
ً
عندما بــدأ أساسيا

ــــدو فـــي ثمن  ــالـ ــ كــريــســتــيــانــو رونـ
نهائي مونديال قطر 2022 وسجل 
ثالثية »هــاتــريــك« فــي الــفــوز على 

سويسرا 1-6.
وســجــل الـــشـــاب الـــواعـــد هــدفــه 
الشخصي الــثــانــي بتسديدة من 
داخـــل المنطقة بعد عرضية من 
اإلســبــانــي ألــخــانــدرو غــريــمــالــدو 
)57(. وتحصل بنفيكا على ركلة 
ــن الــعــاجــي  جــــــزاء بـــعـــد عـــرقـــلـــة مــ
أباكار سيال على البديل البرازيلي 

ــبــــرى لـــهـــا مـــاريـــو  جــيــلــبــيــرتــو، انــ
 هدفه الثاني ضــد بــروج 

ً
مسجال

.)71( 
ً
بعد أن هز الشباك إيابا

وبـــــــــدوره زار نـــيـــريـــش شــبــاك 
ــــرى بــعــد الــمــبــاراة  ــــروج مــــرة أخـ بـ
األولــــــــى بـــتـــســـديـــدة بـــيـــســـراه مــن 
داخل المنطقة إلى يسار الحارس 

سيمون مينيوليه )77(.
 
ً
 شــرفــيــا

ً
ــا ــدفــ وســـجـــل مــيــيــر هــ

 بتسديدة قوية مــن الجهة 
ً
رائــعــا

اليسرى للمنطقة في أعلى الزاوية 
اليسرى )87(.

سترلينغ نجم تشلسي يحرز هدفه في مرمى دورتموند

تشلسي يطيح دورتموند ويبلغ ربع نهائي »األبطال«

غراهام بوتر

ً
إنزو: الفريق يساعدني كثيرا

أكد األرجنتيني إنزو فيرنانديز، 
العــب وســط تشلسي، أن التتويج 
بكأس العالم لم يغير طريقة تفكيره، 
 إلى أنه ما زال يريد السعي 

ً
مشيرا

لتحقيق المزيد.
وعقب تأهل فريقه لربع نهائي 
دوري أبــطــال أوروبــــا على حساب 
ــا دورتـــمـــونـــد األلـــمـــانـــي،  ــيـ بـــوروسـ
ــال الــــدولــــي األرجــنــتــيــنــي: »إنــنــي  قــ
 من أجل المجموعة. لقد 

ً
سعيد جدا

كانوا يستحقون التأهل«. وأضاف: 
ــرار فــــي )الــتــشــامــبــيــونــز  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ »االسـ
ــدق أن  لــيــغ( يمنحنا الــثــقــة. ال أصــ
الــجــمــاهــيــر كــانــت تــهــتــف بــاســمــي، 
ألنـــنـــي وصـــلـــت لــلــفــريــق مــنــذ وقــت 

قصير«.
ــرة الـــقـــدم  ــ ــن انـــدمـــاجـــه مــــع كـ ــ وعـ
 :)

ً
اإلنكليزية، قال الالعب )22 عاما

»أشــعــر باختالفات كثيرة فــي كرة 
الــقــدم هنا، لكن الفريق يساعدني 
. الــتــأقــلــم سيستغرق بعض 

ً
كــثــيــرا

ــاول الــقــيــام  ــنـــحـ ــــت، لــكــنــنــا سـ ــــوقـ الـ
بـــاألمـــور بــأفــضــل وســيــلــة ممكنة، 

.»
ً
ليكون االندماج سريعا

وحول فوزه بمونديال قطر 2022 
مع األرجنتين، أكد إنزو أن »التتويج 
 في 

ً
 لــلــعــالــم لـــم يــغــيــر شــيــئــا

ً
بـــطـــال

 للمزيد. 
ً
رأسي. سوف أسعى دائما

اللعب مع تشلسي أمر رائع، وكذلك 
فــي )البريميير لــيــغ(، ألن هــذا كان 

 يراودني منذ صغري«.
ً
حلما

)إفي(

أبــدى مــدرب تشلسي، غراهام بوتر، سعادته الكبيرة 
بـــ »الــلــيــلــة الــخــاصــة« الــتــي عــاشــهــا فــريــقــه عــلــى ملعب 
ستامفورد بريدج، وانتصاره بثنائية دون رد على 
بــوروســيــا دورتــمــونــد األلــمــانــي، ليتأهل إلــى ربع 

نهائي دوري أبطال أوروبا.
وصرح بوتر عقب المباراة، التي أقيمت مساء 
الــثــالثــاء: »إنــهــا ليلة رائــعــة. الــالعــبــون كانوا 

رائعين، والمشجعون كذلك«.
 .

ً
 جدا

ً
 جيدا

ً
وأضــاف: »واجهنا فريقا

أعــتــقــد أنــنــا كــنــا األحــــق بــالــتــأهــل عن 
ــودة. كــانــت  ــعــ مـــبـــاراتـــي الـــذهـــاب والــ

ليلة خاصة«.
ــخــــصــــوص تـــهـــنـــئـــة مـــالـــك  وبــ
الــنــادي، تــود بــويــلــي، لــه عقب 
 :

ً
االنتصار، أكد المدرب مازحا

»مازلت هنا حتى اآلن« قبل أن 
يضيف: »حقيقة لم أفكر بهذه 
 ما أقــوم بعملي 

ً
الطريقة. دائما

 عن الضجيج. عملي هو إعداد 
ً
بعيدا

الفريق بأفضل شكل ودعمه«. 
)إفي(

بوتر: كانت ليلة خاصةبوتر: كانت ليلة خاصة

إنزو فيرنانديز

بيلينغهام: إعادة ركلة الجزاء مهزلة
وصف اإلنكليزي جود بيلينغهام، العب وسط 
بوروسيا دورتموند األلماني، قــرار الحكم بإعادة 
ركلة الجزاء التي أهدرها كاي هافيرتس لمصلحة 
من النهائي من دوري أبطال 

ُ
تشلسي في إياب الدور ث

»المهزلة«. أوروبا لكرة القدم، الثالثاء، بـ
بعد أن تقدم بهدف مع نهاية الشوط األول، حصل 
 في الثاني للمسة يد 

ً
تشلسي على ركلة جزاء باكرا

على ماريوس وولــف، انبرى لها هافيرتس بقدمه 
اليسرى، واصطدمت بالقائم، فيما ارتمى الحارس 
إلــى اليمين، قبل أن يطلب حكم الفيديو المساعد 
)في آيه آر( إعادتها لدخول العبين من الفريقين إلى 
منطقة الجزاء أثناء تنفيذها، ليعود األلماني ويسدد 

بالطريقة ذاتها، ولكن بنجاح هذه المرة.
وقــال بيلينغهام بعد الــمــبــاراة: »أعتقد أن األمر 
، وفكرة أن المحاولة أعيدت هي مهزلة«.

ً
كان مخيبا

وتــابــع: »أعتقد أنــه عندما يــركــض الــالعــب بهذا 
البطء خالل التنفيذ )ويقوم بتوقف قبل التسديد(، 
سيؤدي إلى انتهاك ودخول الالعبين إلى المنطقة«.
بـــدوره، انتقد إيمري دجــان هــذا الــقــرار، وقال 
، منح ركلة 

ً
 جدا

ً
بعد الخسارة: »الحكم كان سيئا

جزاء ثانية بهذه الطريقة، كيف يحدث ذلك؟ أنا 
جود بيلينغهامال أفهم«.

»
ً
 يوما

ً
البورتا: برشلونة »لم يشتِر حكاما

ــة  ــ ــونـ ــ ــلـ ــ ــرشـ ــ أكــــــــــــد رئــــــــيــــــــس بـ
ــا، أن  ــــوان البــــورتــ اإلســـبـــانـــي جـ
 »

ً
 يوما

ً
ناديه لم »يشتِر حكاما

وسط تحقيقات في مدفوعاته 
الـــمـــزعـــومـــة لـــمـــســـؤول تــحــكــيــم 
 عــن تفكيره في 

ً
ســابــق، كاشفا

تمديد عقد مدربه تشافي.
وأشــــــــــــارت تــــقــــاريــــر الـــشـــهـــر 
ــي إلـــــــــى أن الــــــنــــــادي  ــ ــاضــ ــ ــمــ ــ ــ ال
الــــكــــاتــــالــــونــــي دفــــــع مـــبـــلـــغ 6.5 
مـــاليـــيـــن يـــــــورو )6.9 مــاليــيــن 
دوالر( بين عامي 2001 و2018 
لشركة تابعة للنائب السابق 
لرئيس لجنة التحكيم الفنية 
خــــوســــيــــه مــــــاريــــــا إنـــريـــكـــيـــس 

نيغريرا.
وقــال برشلونة فــي البداية، 
 
ً
إن نيغريرا كان يتقاضى أجرا

مقابل التقارير والمشورة بشأن 
الحكام.

وذكر البورتا خالل فعاليات 
ــا  ــونـ ــــدث فــــي بـــرشـــلـــونـــة: »دعـ حـ

نــوضــح أن بــرشــلــونــة لــم يشتر 
، ولـــــم يـــكـــن لـــدى 

ً
 يــــومــــا

ً
ــا ــامـ ــكـ حـ

 نية لشراء حكام، على 
ً
برشا أبدا
اإلطالق«.

وتابع »قوة الحقائق تتناقض 
مع أولئك الذين يحاولون تغيير 
الــقــصــة. نحن نــقــوم بعمل جيد 
ــيـــدة  ــيء ولـ ــ ــرة أخـــــــرى - ال شــ ــ مــ

صدفة«.
في سياق آخــر، قال البورتا 
إنه يفكر في تمديد عقد المدرب 
تشافي هيرنانديس، إذ يتصدر 
الــفــريــق حــالــًيــا تــرتــيــب الليغا 
ــال  ــفــــارق تـــســـع نـــقـــاط عــــن ريــ بــ
مـــدريـــد، ويـــبـــدو عــلــى الــطــريــق 
الصحيح للفوز بــأول لقب في 
الـــــــــدوري مـــنـــذ 2019. يــنــتــهــي 
عقد تشافي الحالي في يونيو 

.2024
كما أبدى رغبته بتجديد عقد 
الـــقـــائـــد ســيــرجــيــو بــوســكــيــتــس 

الذي ينتهي في يونيو 2023.

جوان البورتا

أرسنال لمواصلة تألقه عبر »يوروبا ليغ«
يــبــحــث أرســـنـــال اإلنــكــلــيــزي عـــن نــقــل تــفــّوقــه 
المحلي إلى الساحة األوروبــيــة، في حين يريد 
مواطنه مانشستر يونايتد نفض غبار 
هزيمته التاريخية أمام ليفربول، 
بينما يجد روما اإليطالي نفسه 
ــام مــهــمــة صــعــبــة فــــي ذهــــاب  ــ أمــ
ثــمــن نــهــائــي مــســابــقــة الـــدوري 
األوروبــي »يوروبا ليغ« في 

كرة القدم اليوم.
تقام مباريات اإلياب 
في 16 منه، على أن 
تستضيف الفرق 
الـــتـــي تــصــدرت 
مـــجـــمـــوعـــاتـــهـــا 
وتـــــــــــــأهـــــــــــــلـــــــــــــت 
ــدور  ــ ــ ــذا الـ ــ ــ ــى هـ ــ ــ ــرة إلـ ــاشــ ــبــ مــ

مباريات اإلياب.
ــــغ  ــنـ ــ ــيـ ــ ــــورتـ ــبـ ــ ويــــــــــــــــــدرك سـ
صعوبة المهمة أمام أرسنال 
ــه أن هــز  ــم يــســبــق لــ حـــيـــث لــ
شباكه في مباريات أوروبية 
)تــعــادالن وهزيمتان(، منها 
اثــنــتــان عـــام 1969 فــي كــأس 
مـــــــــدن الــــــمــــــعــــــارض )كـــــــأس 
االتـــــــــحـــــــــاد األوروبـــــــــــــــي 
 )

ً
ويـــوروبـــا لــيــغ الحــقــا

ومـــوســـم 2018-2019 فـــي دور الــمــجــمــوعــات لـ 
»يوروبا ليغ«.

فوز يتيم لروما
ويستقبل رومـــا اإليــطــالــي ضيفه ريـــال سوسييداد 
اإلسباني، على أمل تحقيق نتيجة جيدة في عقر داره، 
 
ً
 يتيما

ً
إذ تشير األرقام إلى أن نادي العاصمة حقق فوزا

في مبارياته األوروبية السبع األخيرة أمام فرق إسبانية، 
مقابل تعادلين و4 هزائم.

يعرف مدرب روما البرتغالي جوزيه مورينيو أسرار 
، إذ سبق له أن أشرف على تدريب 

ً
الكرة اإلسبانية جيدا

ريال مدريد وفاز معه بلقب الدوري موسم 2012-2011، 
كما أن الوافد الجديد دييغو يورنتي سبق له أن دافع 

عن قميص سوسييداد بين 2017 و2020.

يوفنتوس أمام فرايبورغ
ــــذي يــمــر بموسم  ويـــواجـــه يــوفــنــتــوس اإليـــطـــالـــي الـ

مضطرب في دوري بالده ضيفه فرايبورغ األلماني.
ورغــم الضربات التي تلقاها فريق ماسيميليانو 
أليغري بحسم 15 نقطة من رصيده التهامه بالتالعب 
المالي، لكنه ال يزال يحارب على الجبهة األوروبية إذ 
لم يذق طعم الخسارة في ملعبه في مبارياته األوروبية 
ــام فـــرق مــن »بــونــدســلــيــغــا« )فــــوزان  ــــع األخـــيـــرة أمــ األربـ

وتعادالن(.
من ناحيته، يأمل فرايبورغ الذي يخوض ثمن النهائي 
للمرة األولى في تاريخه أن تستمر مغامرته األوروبية 

وبلوغ ربع النهائي، حيث قال مدربه كريستيان سترايش 
 فرصة في كرة القدم«.

ً
»هناك دائما

مان يونايتد لالستفاقة
ويأمل مانشستر يونايتد اإلنكليزي أن ينفض غبار 
الهزيمة المذلة أمام ليفربول بسباعية نظيفة في الدوري، 

عندما يستقبل ريال بيتيس اإلسباني.
وبعدما اعتقد فريق »الشياطين الحمر« بقيادة مدربه 
الهولندي إريك تن هاغ بفوزه بكأس الرابطة المحلية أنه 
ص من أشباح بدايته الهشة هذا الموسم ورحيل 

ّ
تخل

نجمه كريستيانو رونــالــدو بعد خــالف استشرى بين 
 أمام الـ«ريدز«.

ً
الطرفين، وقع في المحظور مجددا

ويــــدرك يونايتد الـــذي بلغ ثمن النهائي بإقصائه 
برشلونة، متصدر الدوري اإلسباني، في الملحق صعوبة 
المهمة أمم فريق المدرب التشيلي مانويل بيليغريني 
المتوج بلقب البريميرليغ مرة والكأس مرتين مع الغريم 
والـــجـــار ســيــتــي. وبــالــنــســبــة للمتخصص بالمسابقة 
إشبيلية، الفائز بلقبها ست مــرات في إنجاز قياسي، 
فيصطدم بفنربخشه التركي الذي تبقى أفضل نتيجة له 

وصوله إلى نصف النهائي موسم 2013-2012.
ويتجدد الموعد بين مفاجأة الدوري األلماني لهذا 
الموسم أونيون برلين وأونيون سان جيلواز البلجيكي 
 فــي دور المجموعات إذ فــاز كل 

ً
بعدما تواجها أيــضــا

منهما على أرضه -1صفر، لكن الصدارة في النهاية كانت 
للفريق البلجيكي بفارق نقطة.

جانب من تدريبات نادي أرسنال

مباريات اليوم
القناة الناقلةالمباراةالتوقيت

الدوري األوروبي
beINSPORTS PR2روما – ريال سوسيداد8:45

beINSPORTS Xtra1باير ليفركوزن - فرينكفاروزي8:45

beINSPORTS PR1سبورتنغ لشبونة - أرسنال8:45

beINSPORTS PR3إشبيلية - فنربخشة11:00

beINSPORTS PR2يوفنتوس - فرايبورغ11:00

beINSPORTS PR1مان يونايتد - بيتيس11:00

beINSPORTS Xtra1شاختار - فينورد11:00

دوري المؤتمر األوروبي
beINSPORTS Xtra2ايك الرانكا – ويست هام8:45

beINSPORTS EN2اندرلخت - فياريال8:45

beINSPORTS HD2شيريف تيراسبول - نيس8:45

beINSPORTS HD1فيورنتينا – سيفاس سبور11:00

beINSPORTS EN2ليخ بوزنان - يورغوردين11:00

beINSPORTS EN3بازل – سلوفان براتيسالفا11:00

beINSPORTS Xtra2جينت – باشاك شهير11:00

أخبار منوعة

• يخطط فرانك ريبيري، العب فريق بايرن 
ميونخ األلماني السباق، لبدء مسيرته 

كمدير فني في المستقبل القريب. 
 في 

ً
 مساعدا

ً
 مدربا

ً
ويعمل ريبيري حاليا

فريق ساليرنيتانا اإليطالي، آخــر نادي 
لعب له قبل االعتزال في أكتوبر الماضي. 
ــال ريــبــيــري، فــي مــقــابــلــة مــع صحيفة  وقــ
»بيلد«: »أشكر ساليرنيتانا على ثقتهم 
في كمدرب مساعد. هذا يمنحني الفرصة 

إلعداد نفسي للوظيفة الرئيسية«. 
• أوضــــح مــــدرب فــريــق بــرشــلــونــة، تشابي 
هرنانديز، خالل فعالية أقيمت في البلدة 
التي نشأ بها وهــي تيراسا )برشلونة( 
أن أســوأ أيامه كرياضي مرت عليه وهو 

»مدرب لبرشلونة«.
وقال تشابي: »هناك أوقات تفكر خاللها 
 لبرشلونة«، 

ً
أنك ال تستحق أن تكون مدربا

وفي هذا السياق أضاف أنه على الرغم من 
« لكنه »عنيد 

ً
أن األمر »غير ُمجٍد اقتصاديا

 وعاشق لبرشلونة« ولذلك لم يفكر 
ً
جــدا

 في ترك الفريق.
ً
مطلقا

 
ً
 أو ماهرا

ً
وأضاف »كالعب كرة لم أكن قويا

، لكن بفضل طريقة اللعب التي 
ً
أو سريعا

خــلــقــهــا يـــوهـــان كـــرويـــف والــمــتــمــثــلــة في 
االســـتـــحـــواذ عــلــى الـــكـــرة بــإمــكــانــك صنع 

مسيرتك الكروية«.
• سقط التسيو اإليــطــالــي على أرضـــه ضد 
ضيفه ألكمار الهولندي 2-1 الثالثاء ضمن 
ذهــــاب الــــدور ثــمــن الــنــهــائــي مــن مسابقة 

كونفرنس ليغ لكرة القدم.
وتـــقـــدم فــريــق الــعــاصــمــة عــبــر اإلســبــانــي 
ــيـــدرو )18(، لــكــن الـــضـــيـــوف ردوا عبر  بـ
الــيــونــانــي فانجيليس بــافــلــيــديــس )45( 

والمجري ميلوش كيركيز )62(.
وتأهل التسيو إلى هذا الدور بفوزه على 
كــلــوج الـــرومـــانـــي 1 - صــفــر فـــي مجموع 
الـــمـــبـــاراتـــيـــن فـــي الــمــلــحــق الـــمـــؤهـــل بعد 
خروجه من المسابقة األعلى »يوروبا ليغ« 

ا في مجموعته، فيما خاض 
ً
لحلوله ثالث

ــذا الــــدور بــعــد تصدر  ألــكــمــار مــبــاشــرة هـ
مجموعته في كونفرنس ليغ.

• لم يتأثر ميلووكي باكس بغياب نجمه 
اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو بسبب 
ــة، فــأحــكــم قبضته عــلــى صـــدارة  ــابـ اإلصـ
تــرتــيــب الــمــنــطــقــة الــشــرقــيــة فـــي الــــدوري 
األميركي للمحترفين بكرة السلة بفوزه 

على أورالندو ماجيك 123-134.
ــّســــن مـــيـــلـــووكـــي الــــــذي شـــهـــد إنـــهـــاء  وحــ
سلسلة مــن 16 مــبــاراة مــن دون هزيمة 
أمام فيالدلفيا سفنتي سيكسرز السبت، 
 في مقابل 18 خسارة، 

ً
نتائجه إلى 47 فوزا

بـــفـــارق فـــوزيـــن عـــن بــوســطــن سلتيكس 
الثاني.

ق فريق فيالدلفيا 
ّ
وفي مينيابوليس، حق

 
ً
 متتاليا

ً
 ثالثا

ً
سفنتي سيكسرز انتصارا

بــــفــــوزه عـــلـــى مــيــنــيــســوتــا تــمــبــروولــفــز 
.94-117

التوزيع: 
شركة المجموعة التسويقية

للدعاية واإلعالن والنشر والتوزيع ذ. م. م.
تلفون: 24919620 - فاكس: 24839487

اإلعالنات: 
شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع 

تلفون: 1828111  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
شكاوى التوزيع واالشتراكات: خدمة العمالء: تلفون: 1828111 - فاكس: 22252540

 www.aljarida.com
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وفيات

أحالم علي محمد الراشد زوجة: أحمد سالم الخليفة
48 عاما، شيعت، الــرجــال: العزاء في المقبرة، النساء: العدان، 

قطعة 6، شارع 14، منزل 24، ت: 97938318، 97892890
صبحة علي الفريح  زوجة: خضر خلف العنزي

71 عاما، شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: األندلس، قطعة 
8، شارع 7، منزل 9، ت: 97202622، 58887708، 97959953، 66136713

عيسى عوض عبدالله الشطي
62 عاما، شيع، الــرجــال: غــرب مشرف، مسجد الـــوزان، النساء: 
الرميثية، قطعة 3، شارع 30، منزل 13، ت: 99085990، 66709889

سعود أحمد عبداللطيف الحبشي
33 عاما، شيع، العزاء في المقبرة، ت: 50550414، 55457775

نرجس محمود أمان الله الموسوي زوجة: عبدالله عيسى حسين اليوسفي
67 عاما، شيعت، الرجال: شرق، الحسينية الجديدة الخزعلية، 
النساء: عبدالله السالم، ق1، ش11، م 9، ت: 65636633، 60665500
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الطقس والبحرمواعيد الصالة

العظمى

الصغرى

أعلى مد

أدنى جزر

  24

13

ً
00:41 صبـــاحـــــــا

ً
 01:44  ظـــــــــــهــــــــــرا

ً
07:30 صبـــاحــــــا

07:43 مــــــســــــــــــــــاًء

آيفون آيفون 1414... أصفر... أصفر

2525% من أورام المصريات بالثدي% من أورام المصريات بالثدي
أعلنت شركة أبل إطالق نسخة من هاتف »آيفون 14« و»آيفون 

14 بلس« باللون األصفر الجديد.
وقالت الشركة، في بيان نقله موقع العربية نت أمــس، إنها 
صممت أجهزة آيفون 14 وآيفون 14 بلس بشكل يجعلها تدوم، 
مــن خــالل واجــهــة درع السيراميك المتينة، مــع تصميم داخلي 
محّدث لتقديم أداء أعلى وصيانة أسهل، مع عمر عاٍل للبطارية، 
حيث يوفر آيفون 14 بلس أطول عمر بطارية في جهاز آيفون على 
اإلطــالق. يأتي اللون األصفر لنسخ آيفون 14 وآيفون 14 بلس، 
بينما لن تكون هناك نسخ من الهاتف ذي المستوى برو وبرو 
 من الجمعة المقبل، على 

ً
 للطلب اعتبارا

ً
ماكس، وسيكون متاحا

 من 14 الجاري.
ً
ا أن يتوفر بدء

أكد عميد معهد األورام بجامعة القاهرة محمد سمرة أن أكثر 
 في مصر بين السيدات هو ورم الثدي 

ً
أمراض األورام انتشارا

بنسبة 25 في المئة ولدى الرجال أورام الرئة والكبد.
وأكد سمرة، في تصريح صحافي نقله موقع روسيا اليوم، 
أمـــس، أن هــنــاك تــغــيــرات تــحــدث نتيجة السيطرة على بعض 

مسببات األمراض، مثل التدخين.

حسن العيسىراجيبسكا الخليج

قدم الزميل محمد البغلي في ندوة مثااًل )ربما نتعلم منه إن كان 
هناك من يقرأ( للوضع في سريالنكا، وغرق هذه الجزيرة الدولة 
بــالــديــون والــعــجــوز المالية بسبب ســوء إدارة عائلة راجيبسكا 

للدولة السيالنية. 
سريالنكا مدينة اليوم بحوالي 50 بليون دوالر للخارج، ومعظم 
ديونها للصين والهند، اللتان تحتاران حول كيفية استرداد دينهما 
منها. واآلن وجهت هذه الدولة المنكوبة بإدارتها المالية نظرها 
نحو صندوق النقد والبنك الدولي إلنقاذها من اإلفالس )مقاالت 
تحليلية من »نيويورك تايمز«(. كانت عائلة راجيبسكا تحتكر القرار 
السياسي عبر الحزب الحاكم في سريالنكا، وهي عائلة تسلطية من 
غير منافس قادت دولتها إلى الخراب، فساد سياسي - اقتصادي 

تمثل بالهدر الكبير في موارد الدولة دون حساب تقلبات األيام.
البشر ينتظرون الساعات الطويلة لدورهم أمام محطات البنزين 
واألسواق الغذائية، هدر مالي لم يكن له حدود، أنفقت تلك العائلة 
الحاكمة بليون دوالر على الموانئ، و250 مليون دوالر هدرت على 
الطرق والجسور وملعب رياضة الكريكت، ونشرت وسائل اإلعالم 
 بمقاعد 

ً
 لهذا الملعب، وكيف أصبح مدينة أشــبــاح، فــارغــا

ً
صــورا

 
ً
 مقاربا

ً
بالستيكية مكسرة مهملة... أال تثير فينا تلك الصور مشهدا

الستاد جابر األحمد؟ وأليس من حقنا أن نقارن شوارع وجسور 
الفساد هناك بجسورنا وشوارعنا التي تمتلئ بالحفر والمطبات؟ 
جسور مشاة »فخفخة« ال تقدم أي خدمة ألنها بنيت في مناطق لم 
تكن لها حاجة... قيسوا وقارنوا صور الهدر والالمباالة بين جزيرة 

سريالنكا ومثلث الالمباالة الكويتي دون نهاية.
ما جدوى العقالنية والحصافة إن لم تتعلم األنظمة الحاكمة 
والشعوب المغيبة عن قراءة مستقبل أجيالها من تجارب غيرها 
ــــدول الــتــي غــرقــت فـــي خــيــبــات الــتــكــاســل وتــســويــف الــحــلــول  مـــن الـ
 ألمره؟ ما العمل إن لم تتدارك تلك األمم 

ً
لمستقبل لم يهتموا يوما

من أخطاء الماضي حين تحتكر السلطة بيد القلة وتحسب نفسها 
أنها العارفة العالمة بكل أمور الدنيا، بينما الحقيقة خالف ذلك...؟ 

ما العمل معكم؟

العملية القيصرية التي ستنجب الحكومة الجديدة لن 
تأتي بجديد!

 
ً
 لــم يكن هناك داٍع لتغيير الحكومة، خصوصا

ً
أصــال

أن حل المجلس بات قاب قوسين أو أدنى بمجّرد صدور 
 
ً
حكم المحكمة الدستورية الذي من المتوقع أن يكون حكما
بالبطالن، وهو أمر متوقع لدى األغلبية من المواطنين. 

عند حل المجلس وإجراء انتخابات جديدة، رّبما تأتي 
النتائج بوجوه جديدة لكي تتعدل المسيرة الديموقراطية.
وللتذكير فــقــط، فــإن الــديــمــوقــراطــيــة، وإن كــانــت مهمة 
 أن عدم وجــود مجالس منتخبة 

ّ
 في هذا العصر، إال

ً
جــدا

في معظم دول الخليج لم يمنع تلك الــدول من النهوض 
والــتــطــور، فالمشاريع جــاريــة على قــدٍم وســـاق، ووسائل 
 
ً
الترفيه توّسعت وازدادت، واقتصاداتها في ازدهار تحسبا
لمستقبل قد يصبح به النفط أقل أهمية لالقتصاد الوطني.
فت عــن الــّرْكــب، رغــم ريادتها لعقود 

ّ
الكويت فقط تخل

من الزمن.
كها الغرور 

ّ
والكويت فقط هي الدولة الوحيدة التي تمل

ــازال لــديــنــا ديموقراطية  بــزيــادة االنـــغـــالق، بحجة أنـــه مــ
وتمثيل للشعب.

مجلس األمـــة فــي الــتــاريــخ الــحــديــث مــن الــمــفــتــرض به 
 
ً
 مــنــه ال يــبــدو ممثال

ً
 كــبــيــرا

ً
ا تمثيل الــشــعــب، ولــكــن جــــزء

ل عليه!
ّ
للشعب، بل يبدو كمن ُيمث

هذه التمثيلية يجب أن تنتهي، ويجب أن يكون الحوار 
القادم حول النهوض بالبالد لتخرج من الجمود المحيط 

بها من كل جانب!

الديموقراطية 
د. ناجي سعود الزيدليست مسرحية

الله بالنور

اندلع الذعر والفوضى بين ركاب طائرة بوينغ 
737 تابعة لشركة ساوث ويست إيرالينز، متجهة 
من كوبا إلى والية فلوريدا، بعد أن مأل الدخان 

الطائرة من الداخل، بسبب »سرب من الطيور«.
وقال موقع روسيا اليوم إن الدخان بدأ يمأل 
مــقــصــورة الــرحــلــة 3923 بعد أن قيل إن الطيور 
اصــطــدمــت بــأحــد مــحــركــات الــطــائــرة ومقّدمتها. 

وذلك بعد وقت قصير من إقالعها من هافانا.
 و6 من 

ً
كان على متن الطائرة نحو 147 راكبا

أفراد الطاقم، وتمّكن الطيار من إعادة الرحلة إلى 
هافانا بأمان.

وقــــالــــت »ســـاوثـــويـــســـت إيــــراليــــنــــز« لــصــحــيــفــة 
الغارديان، في خبر نقله الموقع، أمس، إنه لم ترد 

أنباء عن وقوع إصابات.

وفــي لقطات مرعبة بالهواتف المحمولة، تم 
تسجيلها داخـــل الــطــائــرة، حـــاول بعض الــركــاب 
 لْكم األسقف فوق مقاعدهم إلطالق أقنعة 

ً
يائسا

األوكــســجــيــن الــخــاصــة بــهــم، حــيــث غــمــر الــدخــان 
المسافرين القلقين.

ــر مـــمـــزوج بـــالـــذعـــر من  ــذّمــ وُســـمـــع صـــــراخ وتــ
الــبــالــغــيــن، كــمــا انــهــمــر طــفــل بــالــبــكــاء، بينما ظل 
الركاب جاهلين بما يجري، وقال أحد المسافرين 
« قـــبـــل أن يـــبـــدأ الــــدخــــان مـــلء 

ً
ــه ســـمـــع »دوّيــــــــــا ــ إنـ

المقصورة.
وبـــعـــد أن هــبــطــت الـــطـــائـــرة بـــســـالم فـــي مــطــار 
مارتي، شوهد الركاب وهم يستخدمون منزلق 
الــطــوارئ للنزول، مع انتظار أفــراد الــطــوارئ في 

مكان قريب.

سرب طيور يثير الرعب سرب طيور يثير الرعب 
في »ساوث ويست إيرالينز«في »ساوث ويست إيرالينز«

 الكاتب علي البداح
ً
وداعا

 مــن أجــل 
ً
بــعــدمــا أمــضــى حــيــاتــه ســاعــيــا

وطن أفضل تسوده الديموقراطية والقانون 
 بعدالة 

ً
واحـــتـــرام حــقــوق اإلنـــســـان، حــالــمــا

 
ً
تجعل الناس سواء أمام القانون، محافظا
 
ً
على صراحته وعفويته الــنــادرة، مسطرا
 للوطن 

ً
 تــتــقــاطــر حــبــا

ً
بــمــداد قلبه حـــروفـــا

 على مستقبله، انتقل علي 
ً
وتنبض خوفا

محمد البداح إلى رحاب الله، لتفقد الكويت 
 من الطراز النادر.

ً
 وطنيا

ً
 وكاتبا

ً
بها إنسانا

ــارك خــالل  ــ ولـــد الــفــقــيــد عـــام 1941، وشـ
فترة شبابه، فــي حركة القوميين العرب، 
وأنشطتها التي كانت تهيمن على الساحة 
السياسية الكويتية واإلقليمية والعربية، 
كما ساهم بشكل فاعل في تأسيس المنبر 
الديموقراطي الكويتي، بعد تحرير البالد 
من براثن االحتالل الصدامي الغاشم، إلى 
جانب مساهمته مع عدد من الناشطين في 
تأسيس مجموعة أنــصــار الديموقراطية 
ــــرورة تأصيل  الــتــي كــانــت تــشــدد عــلــى ضـ
المسيرة الديموقراطية في البالد بالتطبيق 

السليم واإلصرار على احترام الدستور. 

 من جميع رموز 
ً
 جــدا

ً
كــان الفقيد قريبا

العمل الوطني، مثل الدكتور أحمد الخطيب 
وجاسم القطامي وعبدالله النيباري، حيث 
ــان، يــرحــمــه الـــلـــه، يــحــتــفــظ بــأرشــيــف من  كــ
الصور وأشرطة الفيديو والصوت للكثير 

من الندوات الوطنية القيمة. 
ــد أهــــم  ــ ــ ــه، فــــكــــان أحـ ــا عـــــن تـــخـــصـــصـ ــ ــ أمـ
المتخصصين فــي علم اإلدارة، وقــد أدار 
 لذلك الــغــرض، قــّدم من 

ً
 متخصصا

ً
مكتبا

خالله استشارات إداريــة عديدة لكثير من 
الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص.
ومن نبع تجاربه الحياتية من ناحية، 
ــتـــي فـــطـــر عــلــيــهــا مــن  وبـــســـبـــب طــبــائــعــه الـ
 إلى 

ً
ناحية أخرى، كانت نفسه تّواقة دائما

العدالة وتطبيق القانون على الجميع من 
دون تمييز.

ومن منبر »الجريدة«، وجريدة »الطليعة« 
وعــــدة صــحــف أخــــرى إلـــى جــانــب الــفــضــاء 
اإللــكــتــرونــي، تــشــكــلــت رابـــطـــة بــيــن الــبــداح 
عجبوا بصراحته وصالبته 

ُ
وقرائه الذين أ

التي كانت تنضح بها مقاالته، وينثر فيها 

أفـــكـــاره ومــشــاعــره واقــتــراحــاتــه وأمــنــيــاتــه 
لهذا الوطن. 

 و»الــجــريــدة« الــتــي آلمها هــذا المصاب، 
تــتــقــدم إلـــى أســـرة الــفــقــيــد بــأحــّر الــتــعــازي، 
 الله تعالى أن يسكنه فسيح جناته، 

ً
سائلة

وُيلهم أهله وذويه الصبر والسلوان... »إنا 
لله وإنا إليه راجعون«.
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