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»الفتوى« لم تدافع عن مرسوم الحل!
اإلدارة تجاهلت الرد على الطعن في المراسيم ولم تدافع عن األسباب وال أعمال السيادة

ةديرجلا. حصلت على مذكرة الدفاع أمام »الدستورية« المكونة من ٤ صفحات فقط
»الوطني« يكرم النخبة 
من موظفيه المتميزين 

لعام 2022 

 ناظم الغزالي... ولد فقيرًا 
 يتيمًا وبدأ حياته 

ً
وعاش طفال

 يافعًا على المسرح
ً
الفنية ممثال

عبدالمجيد عبداهلل 
للجمهور: »أنا جاي 

علشانكم«

أم كلثوم... صفحات 
مجهولة من حياة أيقونة 

الطرب

 اقتصاد

سيرة

 مسك 

أسرار النجوم
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 اقتصاديات
تقرير اقتصادي: الكويت تواجه انخفاض 

النفط بتبديد األموال وشل المؤسسات

 
ً
الشايع: »بوبيان« بات أحد المؤثرين مصرفيا

 في الكويت والمنطقة
ً
ورقميا

 الغانم: 2022 عام اقتناص الفرص 
لـ »المركز« رغم التحديات 
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»القروض« سقطت بإبطال مجلس 2022
ًالوسمي: قضية القروض ليست من 

»2020« وال مانع من تقديمها مجددا
بوصليب يستقيل من المجلس: 

الشعب صاحب الحق بعودة نوابه
العنزي: ال مانع من العودة إلى الشعب 

مع توفير ضمانات من مفوضية عليا

● محيي عامر وفهد تركي وعلي الصنيدح
شهد اليوم الرابع من عودة الحياة إلى 
مجلس أمــة 2020 بموجب حكم المحكمة 
ــتــــوريــــة الـــــــذي أبــــطــــل مــــرســــوم حــلــه،  الــــدســ
 النائب سعود أبوصليب استقالته 

َ
إعــان

 أن أحــكــام 
ً
مـــن عــضــويــة الــمــجــلــس، مـــؤكـــدا

ــرام، »إال أن  ــ ــتــ ــ »الــــدســــتــــوريــــة« مــــوضــــع احــ
 
ْ
الــشــعــب هــو صــاحــب الــحــق فــي إعــــادة َمــن

يختاره لقاعة عبدالله السالم عبر صناديق 
االقتراع«. 

على صعيد آخر، وخال مؤتمر صحافي 
عقده بالمجلس أمس، دعا النائب د. عبيد 
الــوســمــي إلـــى تــحــقــيــق تـــوافـــق وطــنــي بين 
الـــنـــواب وجــمــيــع الـــقـــوى الــســيــاســيــة حــول 
أهــمــيــة صــــدور قـــانـــون الــمــفــوضــيــة العليا 
لانتخابات، والتحقيق في تزوير انتخابات 
2022 والعبث في القيود االنتخابية، مؤكدا 

أنه »لو أجريت االنتخابات من دون إنجاز 
جرى وفق القيود والمثالب 

ُ
ذلك فإنها ست

السابقة«.
ــح الــوســمــي، أن الــجــلــســة األولـــى  ــ وأوضـ
الــمــقــبــلــة بـــعـــد نـــشـــر حـــكـــم »الــــدســــتــــوريــــة« 
بــالــجــريــدة الــرســمــيــة وتــشــكــيــل الــحــكــومــة 
ودعــوة المجلس لانعقاد سيكون جدول 
أعــمــالــهــا هـــو آخـــر جــــدول لــمــجــلــس 2020، 

لكي ال يختلط األمـــر على الناس 

»منّصة« لتسجيل المواطنين
راغبي التوظف في »التعاونيات«

● جورج عاطف
قرر فريق تكويت الوظائف 
ــــي الــجــمــعــيــات  ــة فـ ــ ــيـ ــ ــرافـ ــ اإلشـ
ــّكـــل بــنــاء  ــمـــشـ الـــتـــعـــاونـــيـــة، الـ
على الــقــرارات التي اتخذتها 
 لجنة تعديل التركيبة 

ً
أخيرا

ــر ســــوق  ــويــ ــطــ الـــســـكـــانـــيـــة وتــ
العمل، إطــاق الهيئة العامة 
لــلــقــوى الـــعـــامـــلـــة، مــمــثــلــة في 
قطاع القوى العاملة الوطنية، 
»مــنــّصــة« يتسنى مــن خالها 
تسجيل المواطنين الراغبين 
ــي الـــتـــوظـــف بــالــجــمــعــيــات،  فــ

ورفــــــــــــع الــــــشــــــهــــــادات 

»الخارجية األميركية«: قيود خطيرة على حرية التعبير بالكويت
»الحكومة الكويتية لم تنفذ القانون بشكل فعال في مكافحة فساد المسؤولين«

● ربيع كالس
أكد تقرير وزارة الخارجية األميركية عن 
 
ً
حــقــوق اإلنــســان لــعــام 2022، أن هــنــاك قــيــودا

خــطــيــرة عــلــى حـــريـــة الــتــعــبــيــر واإلعـــــــام في 
الكويت، بما في ذلك الرقابة ووجود قوانين 

 إلى أن القانون يفرض 
ً
تشهير جنائية، مشيرا

عـــقـــوبـــات عــلــى األشــــخــــاص الـــذيـــن يــنــشــرون 
 كاذبة. 

ً
أخبارا

وشـــدد التقرير، الـــذي حصلت »الــجــريــدة« 
على نسخة منه، على أهمية االهتمام بالدفاع 
 إلـــى أن الكويت 

ً
عــن حــقــوق اإلنـــســـان، مــشــيــرا

تواصل إحــراز تقدم في هذا الصدد، غير أنه 
ما زال هناك المزيد من العمل يتعين عليها 

القيام به. 
وبينما ذكر التقرير أن »القانون ينص على 
عقوبات جنائية لفساد المسؤولين«، لفت إلى 

أن »الحكومة لم تنفذ القانون بشكل 

تنظيم ديني متشدد وراء تسميم 
الطالبات في إيران

● لندن - ةديرجلا•
 أكـــــدت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة غــربــيــة فـــي لــنــدن، 
لـ »الجريدة«، أن مجموعة دينية متطرفة غير معروفة 
في إيــران تقف وراء موجة تسميم الطالبات، التي 
اجــتــاحــت الـــمـــدن اإليـــرانـــيـــة فـــي األســـابـــيـــع القليلة 

الماضية.

وحسب المعلومات، فإن المجموعة التي تطلق 
عــلــى نفسها »األلــفــيــيــن« هــي تنظيم ديــنــي شيعي 
مــتــشــدد يعتمد فــي عــمــلــه عــلــى الــســريــة والــتــطــرف 
الديني، وتشبه طرق عملها إلى حد بعيد أساليب 

عمل تنظيم داعش اإلرهابي. 
وتعتقد مــصــادر استخباراتية غربية أن هناك 

صلة بين هذه المجموعة والحرس الثوري 
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لـــم يــنــطــق حــكــم الــمــحــكــمــة الــدســتــوريــة بــشــأن بشار الصايغ
ــــة 2022 بــكــل أســـــــراره، وإذا  إبـــطـــال مــجــلــس األمـ
ن في حيثيات الحكم،  كان رأي »الدستورية« ُدوِّ
ِشرت في مواقع التواصل 

ُ
والطعون االنتخابية ن

االجــتــمــاعــي، فــإن هــنــاك حلقة واحـــدة لــم تكن قد 
ُكــِشــفــت بــعــد، وهـــي دفــــاع الــحــكــومــة عــن مــرســوم 

اتها. الحل وإجراء
»الجريدة« تتبعت دائــرة العملية الدستورية 

 عن مذكرة إدارة الفتوى والتشريع لاطاع 
ً
بحثا

على دفاعها عن مرسوم الحل وصحة وسامة 
العملية االنتخابية الجديدة حتى تكتمل صورة 
أحكام البطان، فكانت المفاجأة! إذ لم تتضمن 
مــذكــرة دفـــاع »الــفــتــوى«، وهــي محامي الحكومة 
أمــام المحاكم بما فيها »الــدســتــوريــة«، أي دفــاع 
عن مرسوم حل المجلس الصادر أول أغسطس 

من العام الماضي!

دفاع اإلدارة في 2012 بمواجهة الطعن على مرسوم الحل
فـــي دفـــاعـــهـــا عـــن مـــرســـوم حـــل مجلس 
األمـــــــة »فــــبــــرايــــر ٢٠١٢« أمـــــــام الــمــحــكــمــة 
الــدســتــوريــة، ذهبت »الــفــتــوى« إلــى أن »ما 
 ببطان 

ً
أثارته الطاعنة في طلبها متعلقا

ــة،  الـــمـــرســـوم األمــــيــــري بــحــل مــجــلــس األمــ
ــيــــري بـــدعـــوة الــنــاخــبــيــن  والـــمـــرســـوم األمــ

ــاء مـــجـــلـــس األمـــــــــة، ال  ــ ــــضـ النــــتــــخــــابــــات أعـ
تختص هذه المحكمة بنظره، باعتبار أن 
هذين المرسومين فيما تناواله يتصان 
بأخص المسائل المتعلقة بعاقة السلطة 
الــتــنــفــيــذيــة بــالــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة، وهــي 
من األعمال السياسية التي تتأبى بحكم 

 
ً
 للتقاضي، تحقيقا

ً
طبيعتها أن تكون محا

 لكيانها ورعــايــة 
ً
لسيادة الــدولــة وحفظا

لمصالحها العليا، دون تخويل القضاء 
سلطة التعقيب عليها«.

ــافــــت وقــتــئــذ أن »الـــنـــظـــر فـــي تلك  وأضــ
األعمال يستلزم توافر معلومات 

واشنطن توبخ إسرائيل على »فك االرتباط«واشنطن توبخ إسرائيل على »فك االرتباط«
ً»نصف تعهد« لنتنياهو بعدم البناء »نصف تعهد« لنتنياهو بعدم البناء 

 عاما
ً
في في ٤٤ مستوطنات فككت قبل  مستوطنات فككت قبل 1818 عاما

ــادرة الـــحـــدوث وتــبــرز  ــ فـــي خــطــوة نـ
توتر الــعــاقــات بين الحليفين بشكل 
ملحوظ منذ وصول االئتاف الديني 
المتشدد للسلطة في الــدولــة العبرية 
قــبــل نــحــو 3 أشـــهـــر، اســتــدعــت وزارة 
الخارجية األميركية سفير إسرائيل 
لــــــــدى واشـــــنـــــطـــــن مـــــايـــــك هــــرتــــســــوغ؛ 
ــلــــى إلـــــغـــــاء الــكــنــيــســت   عــ

ً
احــــتــــجــــاجــــا

)الــبــرلــمــان( لقانون فــك االرتــبــاط، مما 
ســيــســمــح بـــإعـــادة الــمــســتــوطــنــيــن إلــى 
4 مستوطنات تــم تفكيكها فــي 2005 
على أرض جنين فــي الضفة الغربية 

المحتلة.
وقـــال بــيــان صـــادر عــن »الخارجية« 
األميركية، ليل الثاثاء ـ األربــعــاء، إن 

نائبة وزير الخارجية ويندي 
منظر عام لمسجد قبة الصخرة في القدس الشرقية أمس )رويترز(

األمير يتبادل التهاني برمضان مع ولي العهد وكبار 
02المسؤولين وقادة الدول العربية واإلسالمية

02
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»القروض« سقطت بإبطال مجلس...

»الفتوى« لم تدافع عن مرسوم...

دفاع اإلدارة في ٢٠١٢ بمواجهة...

»منّصة« لتسجيل المواطنين...

»الخارجية األميركية«: قيود...

تنظيم ديني متشدد وراء تسميم...

واشنطن توبخ إسرائيل على »فك...

ويــقــولــون »الـــقـــروض«، ألنــهــا مــن المجلس المبطل، وال مــانــع من 
تقديمها مرة أخرى.

في المقابل، طالب النائب أسامة الشاهين الحكومة بالظهور 
وإعالن موقفها وردة فعلها تجاه حكم »الدستورية« بإبطال مراسيم 
 بشأن المزاعم بتزوير االنتخابات الماضية.

ً
حل المجلس، وأيضا

طلقت من 
ُ
وقال الشاهين، إن صمت الحكومة امتد إلى اتهامات أ

داخل البرلمان بوجود تزوير بآالف األصــوات، »وهذه االتهامات 
ل - إن صــّحــت - جــرائــم جنائية وجــرائــم أمــن دولــة 

ّ
خطيرة، وتمث

ظة«.
ّ
مغل

بـــدوره، قــال النائب خالد العنزي، إنــه ال مانع مــن الــعــودة إلى 

والبيانات المطلوبة لذلك. 
 لمصادر مطلعة، ستتولى الهيئة عملية »غربلة« الطلبات 

ً
ووفقا

والتأكد من استيفاء أصحابها للضوابط واالشتراطات الخاصة 
بالتعيين، واستبعاد غير المستوفية، ثم تحديد مواعيد اختبارات 
المتقدمين، متوقعة إطــالق »المنّصة« فــور صــدور الــقــرار الــوزاري 
الـــخـــاص بــالــتــعــديــالت الـــتـــي ســتــضــاف إلــــى الئـــحـــة تــنــظــيــم الــعــمــل 
التعاوني، والخاصة باشتراطات شغل الوظائف اإلشرافية، السيما 
المعنية بالمدة والشهادة العملية وسنوات الخبرة، وغيرها من 

االشتراطات.
 بالقدرات 

ً
 خاصا

ً
وذكــرت المصادر أن االختبارات ستتضمن شقا

التي تبين السمات الشخصية لصاحب الطلب، ومدى تحّمله ضغوطات 
العمل، إضافة إلى األسئلة النظرية التي تتماشى والتخصص العلمي، 
 للتعيين بالوظائف اإلشرافية، كاشفة 

ً
على أن يكون اجتيازها شرطا

عن وجود مقابالت شخصية عقب اجتياز االختبارات ستتم بواسطة 
لجنة منبثقة من أعضاء فريق التكويت.

ا للخبراء القانونيين والعديد من المنظمات 
ً
 أنه »وفق

ً
فعال«، معتبرا

 إلى 
ً
غير الحكومية، فإن هيئة مكافحة الفساد )نزاهة( افتقرت عموما

السلطة القانونية لتنفيذ إجراءات قوية لمكافحة الفساد«.
ــر أن »الـــقـــانـــون ال يمنحها نــفــس الــوضــع  ــرأة، ذكـ ــمـ وعـــن حــقــوق الـ
 إلى »تعرض 

ً
القانوني والحقوق وأحكام الميراث مثل الرجل«، الفتا

النساء للتمييز في معظم جوانب قانون األسرة بما في ذلك الطالق 
وحضانة األطــفــال، وكذلك في الحقوق األساسية للمواطنة، ومكان 

العمل، وفي ظروف معينة، وفي قيمة شهادتهن بالمحكمة«.

وبعض دوائر القرار في مكتب المرشد األعلى علي خامنئي.
وفــي األسابيع القليلة الماضية اجتاحت موجة تسميم طالبات 
 من مدينة 

ً
ا بين سن الـ ١٢ والـ ١٥ أكثر من ٢٠ مدينة وبلدة إيرانية بدء

قــم المقدسة لــدى الشيعة والــتــي تضم الــحــوزات الدينية وبها آالف 
الطالب الدينيين. 

وجــرى التبليغ عــن تسمم ٩٠٠ طالبة فــي ٥٨ مــدرســة فيما بــدا أن 
الهدف من ذلك هو منع الطالبات من التعليم أو معاقبة بعضهن على 

المشاركة في احتجاجات ضد الحجاب اإللزامي. 
يــذكــر فــي هـــذا الــســيــاق أن التسميم يــتــم بــواســطــة مـــادة األمــونــيــا 
والــتــي تتحول لغاز وبالتالي يصبح مــن الصعب تعقبها. وهــو ما 
يذكر بتسميم طالبات في أفغانستان بين عامي ٢٠١٠ و ٢٠١٢ على 
يد جماعات دينية متطرفة لمنع النساء من التعليم وذلــك بموجب 
فتاوى دينية مجهولة المصدر واإلسناد، حسب قول البعض في إيران.
وتشير المصادر إلى أنه رغم الضغوط على النظام للتحقيق في 
تسميم الــطــالــبــات فـــإن الــســلــطــات تــبــدو مــرتــاحــة لمثل هـــذه الــحــاالت 
التي صرفت األنظار عن االحتجاجات التي يبدو أن النظام نجح مرة 

جديدة في قمعها.

٦ صفحات إجمالي المذكرة الحكومية المقدمة إلى »الدستورية«، 
صفحة منها لــلــغــالف، وأخـــرى لملخص الطعن االنــتــخــابــي، أما 
الصفحات األربع المتبقية فلم تكن سوى دفاع عام ملخصه »عدم 

.»
ً
قبول الطعن االنتخابي لتجاوزه النطاق المقرر قانونا

 ما ذكرته في مقدمتها من أن الطعون 
ً
 وتجاهلت المذكرة تماما

تتمثل في عدم دستورية المرسوم 136 لسنة 2022 بحل مجلس 
األمة النعدام وجود خالف يستدعي الحل، ووجود عيوب جسيمة 

في إجراءات االقتراع وإحصاء األصوات وإعالن النتيجة.

وضوابط وموازين يخرج زمام تقديرها عن اختصاص القضاء، 
 عن أن اختيار الـــوزراء وتشكيل مجلس الـــوزراء من األمــور 

ً
فضال

التي تنحسر عنها واليــة القضاء باعتبارها من أعمال السيادة، 
وهو ما فتئ المشرع يؤكدها في قانون تنظيم القضاء رقم )٢٣( 
لسنة ١٩٩٠ بالنص في المادة الثانية منه على أنه ليس للمحاكم 

أن تنظر في أعمال السيادة«.

شيرمان أعربت بعد اجتماعها مع هرتسوغ، عن قلق واشنطن 
الــبــالــغ مـــن إلـــغـــاء مــــواد مــهــمــة بــالــقــانــون، وأكـــــدت أن شــيــرمــان 
ات  وهرتسوغ »ناقشا أهمية امتناع جميع األطراف عن اإلجراء
أو األحاديث التي قد تزيد من تأجيج التوترات قبل شهر رمضان 
وعيد الفصح الــيــهــودي«، في إشــارة إلــى تصريح وزيــر المالية 
بتسلئيل سموتريتش الذي نفى وجود الشعب الفلسطيني األحد 

: »لكن البد من توفير ضمانات من مفوضية عليا 
ً
الشعب، مستدركا

وانتخابات نزيهة حتى تكون معبرة عن الشارع، وكي ال يكون هناك 
عبث وأخطاء غير مقبولة وشبهات تزوير«.

الماضي، وأثار عاصفة انتقادات وإدانات دولية.
وقــبــل اســتــدعــاء الــســفــيــر، نــشــر الــمــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة 
 
ً
 شديد اللهجة وجه خالله انتقادا

ً
األميركية فيدانت باتيل بيانا

إللغاء »فك االرتباط« واتهم حكومة بنيامين نتنياهو بانتهاك 
، والتعهدات التي 

ً
االلتزامات اإلسرائيلية التي قدمت قبل 20 عاما

تقدمت بها قبل يومين بمدينة شرم الشيخ بشأن منع التصعيد. 
وأمام االنتقادات الحادة والغضب المتنامي في البيت األبيض، 
 بعدم بناء 

ً
سعى نتنياهو إلى التقليل من أهمية القرار، متعهدا

مستوطنات في المواقع الـ 4. وجاء في بيان أصدره مكتبه أمس، 
 لقانون 

ً
أن »قــرار إلغاء أجــزاء من قانون فك االرتباط يضع حــدا

تمييزي ومهين منع اليهود العيش بمناطق في شمال الضفة 
الغربية، جزء من موطننا التاريخي، ومع ذلك، ال يوجد للحكومة 

نوايا إلقامة مستوطنات جديدة في هذه المناطق«. 
ــات عــربــيــة ودولـــيـــة لــقــرار  ــ فــي هـــذه األثـــنـــاء، صــــدرت عـــدة إدانـ
الكنيست، في حين تواصلت مظاهر الغضب ضد تصريحات 
سموتريتش. ففي حين أفادت أوساط عبرية بأن اإلمارات تدرس 
 على تكرار 

ً
تخفيض تمثيلها الدبلوماسي في تل أبيب اعتراضا

تصريحات وزير المالية اإلسرائيلي االستفزازية، صّوت مجلس 
النواب األردني على توصية للحكومة بطرد السفير اإلسرائيلي 
 على ما صدر من سموتريتش الذي استخدم 

ً
من عمان؛ احتجاجا

خريطة تظهر كــامــل المملكة األردنــيــة ضمن حـــدود »إســرائــيــل 
الكبرى«. 

ووســط مخاوف من انــدالع مواجهات قد تكون األعنف منذ 
ســنــوات طــويــلــة بــيــن الفلسطينيين وإســرائــيــل خـــالل رمــضــان، 
 بالقدس، عزلت سلطات االحتالل قيادات فلسطينية 

ً
خصوصا

في سجونها، على أثر دخول نحو ألفي أسير في إضراب مفتوح 
ات التي فرضها وزير األمن القومي   لإلجراء

ً
عن الطعام، رفضا

المتطرف إيتمار بن غفير.
في غضون ذلــك، اعترض الجيش اإلسرائيلي طائرة مسيرة 
تابعة لـ »حماس« بصاروخين من »القبة الحديدية« خالل تحليقها 

في أجواء غزة.

وأشار إلى أن »النساء ال يتمتعن بحقوق المواطنة المتساوية مثل 
الرجال، إذ إن المواطنات غير قادرات على نقل الجنسية إلى أزواجهن 

أو أطفالهن غير المواطنين«.
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األمير: ليوفق الله أبناء الوطن لخدمته وإعالء مكانته المرموقة
ولي العهد لصاحب السمو: كلل الله خطاكم بالسداد لتواصلوا مسيرة الخير لوطننا

ــادل صـــاحـــب الــســمــو أمــيــر  ــبـ تـ
ــيـــخ نـــــــواف األحــــمــــد،  الــــبــــالد الـــشـ
برقيات التهاني مع إخوانه قادة 
الـــدول العربية الشقيقة والـــدول 
اإلســـالمـــيـــة الــصــديــقــة بمناسبة 
ــبـــارك، ســائــال  ــمـ شــهــر رمـــضـــان الـ
ســمــوه الــمــولــى تــعــالــى أن يعيد 
هذا الشهر الفضيل على األمتين 
العربية واإلسالمية بوافر اليمن 

والخير والبركات. 
وتــلــقــى ســمــوه رســـالـــة تهنئة 
من أخيه سمو ولي العهد الشيخ 
مــشــعــل األحـــمـــد، بمناسبة شهر 
رمضان المبارك قال فيها: يطيب 
لــي ويــســعــدنــي بــمــنــاســبــة حلول 
شهر رمضان المبارك أن أرفع إلى 
مقام سموكم الكريم أسمى آيات 
التهاني وأصدق التبريكات، داعيا 
الــمــولــى الــقــديــر أن يــعــيــده على 
ســمــوكــم وأنــتــم تــرفــلــون بــأثــواب 

الصحة وتمام العافية والهناء.
وأضـــــــاف ســــمــــوه: وإذ أغــتــنــم 
بركة هذا الشهر الفضيل، فإنني 
ــالـــى أن يــعــيــنــنــا  ــعـ ــه تـ ــلــ أدعـــــــو الــ
ــيـــامـــه ويــتــقــبــل  عـــلـــى صـــيـــامـــه وقـ

مــنــا صــالــح األعـــمـــال وأن يحفظ 
بكريم عنايته كويتنا الغالية دار 
أمـــن وأمــــان، ويــســبــغ عــلــى أهلها 
األوفــيــاء نعمتي الــرخــاء والــرفــاه 
في ظل قيادة سموكم الرشيدة، 
ــم بــالــتــوفــيــق  ــاكـ وأن يـــكـــلـــل خـــطـ
والسداد لتواصلوا مسيرة الخير 
والتقدم والنماء لوطننا الغالي 
ــــالء شـــأنـــه، وأن  ورفــــع رايـــتـــه وإعـ
يجعل قــدوم هذا الشهر المبارك 
خيرا ويمنا وبركات على أمتينا 

اإلسالمية والعربية.

إنجازات تنموية

وبعث صاحب السمو برسالة 
ــيـــه ســمــو  ــــى أخـ شـــكـــر جـــوابـــيـــة إلـ
ولــي العهد ضّمنها سموه بالغ 
شكره على ما عّبر عنه سموه من 
فيض المشاعر األخوية الطيبة، 
ــدعــــاء بــمــنــاســبــة  ــادق الــ ــ ــــن صــ ومـ
ــبـــارك، ســائــال  ــمـ شــهــر رمـــضـــان الـ
ســمــوه الــمــولــى تــعــالــى أن يعين 
الجميع على صيامه وقيام لياليه 
المباركة، ويحفظ الوطن الغالي، 

ويديم عليه نعمة األمــن واألمــان 
والرخاء، وأن يوفق أبناء الوطن 
ــــالء  ــه وإعـ ــأنـ لــخــدمــتــه ورفــــعــــة شـ
مكانته الــمــرمــوقــة، عــبــر تحقيق 
المزيد مــن اإلنــجــازات التنموية 
الــمــنــشــودة عــلــى صــعــيــد مــســاره 
الحضاري ويمتع سموه بموفور 

الصحة وتمام العافية. 

قائد مسيرة الخير

ــلـــقـــى صــــاحــــب الــســمــو  كـــمـــا تـ
رسائل تهنئة من رئيس مجلس 
ــة مـــــــرزوق الـــغـــانـــم، ورئـــيـــس  ــ األمــ
الـــحـــرس الـــوطـــنـــي ســمــو الــشــيــخ 
سالم العلي، وسمو الشيخ ناصر 
الــمــحــمــد، وســمــو الــشــيــخ صباح 
الخالد، ورئيس مجلس الــوزراء 
سمو الشيخ أحمد نواف األحمد، 
أعربوا فيها عن خالص التهنئة 
لسموه بمناسبة شهر رمضان 
المبارك، سائلين المولى تعالى 
أن يعيد هذا الشهر الفضيل على 
الـــوطـــن الــغــالــي بــالــخــيــر والــيــمــن 
والبركات، ويفيء عليه من فيض 

آالئـــــه وجـــزيـــل نــعــمــه، وأن يــديــم 
على سموه موفور الصحة وتمام 
العافية، ويحفظه قائدا لمسيرة 
الخير والنماء في الوطن العزيز.

وبــعــث ســمــوه بــرســائــل شكر 

جوابية ضمنها سموه شكره على 
ما عبروا عنه من طيب المشاعر، 
ومن صادق الدعاء بمناسبة شهر 
رمضان المبارك، مبتهال سموه 
إلـــى الــبــاري جــل وعـــال أن يحفظ 

الوطن العزيز، ويديم عليه نعمة 
ــان والـــرخـــاء، ويوفق  األمـــن واألمــ
أبــنــاء الــوطــن لخدمته، وتحقيق 
المزيد مــن اإلنــجــازات التنموية 
التي ترتقي بمساره الحضاري 

ــقـــدم واالزدهـــــــــار،  ــتـ نـــحـــو آفــــــاق الـ
وأن يمتع الجميع بوافر الصحة 

والعافية.

وزير الخارجية ونظيره اإليراني 
بحثا العالقات والتطورات الدولية
 من 

ً
تلقى وزير الخارجية، الشيخ سالم الصباح، اتصااًل هاتفيا

نظيره اإليراني د. حسين أمير عبداللهيان، قّدم خالله التهنئة 
بمناسبة حــلــول شهر رمــضــان الــمــبــارك، كما تــنــاول االتــصــال 
ــر الــتــطــورات  الــعــالقــات الثنائية بــيــن الــبــلــديــن الصديقين وآخـ

الدولية.

الكويت: التصريحات اإلسرائيلية ضد 
الفلسطينيين تتنافى مع الحقائق والقوانين

أعــربــت وزارة الــخــارجــيــة عــن إدانــــة واســتــنــكــار 
الكويت للتصريحات العنصرية المستفزة التي أدلى 
بها أحــد مسؤولي حكومة االحــتــالل اإلسرائيلي، 
والتي أنكر من خاللها وجود الشعب الفلسطيني 
الشقيق، واستخدام خريطة إلسرائيل تضم فيها 

حدود المملكة األردنية. 
وأكدت الوزارة، في بيان لها أمس، رفض الكويت 
الســتــمــرار إطـــالق هــذه التصريحات التحريضية 
الـــواهـــيـــة وغـــيـــر الــمــســؤولــة والــمــنــافــيــة لــلــحــقــائــق 

الــتــاريــخــيــة والـــواقـــع الــجــغــرافــي، وتــتــنــافــى مــع كل 
القوانين واألعراف الدولية.

وجــــــــددت الـــــــــــوزارة مــــوقــــف الــــكــــويــــت الــمــبــدئــي 
ــم  ــطــــالع األمــ ــــي إلـــــى ضــــــــرورة اضــ ــداعـ ــ ــثــــابــــت الـ والــ
المتحدة والمجتمع الدولي بمسؤولياته األخالقية 
والقانونية، لوقف مثل هذه التصريحات المتطرفة 
ــتـــي تــســتــهــدف الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي الــشــقــيــق،  الـ
وضرورة العمل على ردع هذه الممارسات السلبية، 

وتوفير الحماية الدولية الكاملة له.

ولي العهد يستقبل فريق معالجة »حريق المباركية«
سموه تلقى التهاني بحلول رمضان من كبار الشيوخ والمسؤولين بالدولة

ــي الــعــهــد  ــمـــو ولــــ اســـتـــقـــبـــل سـ
الــشــيــخ مــشــعــل األحــــمــــد، بقصر 
بيان صباح أمس، أعضاء فريق 
العمل االستشاري لمتابعة أعمال 
معالجة آثـــار حــريــق المباركية، 
ومشروع تطوير سوق المباركية؛ 
رئــيــســة مــركــز الــعــمــل الــتــطــوعــي، 
الشيخة أمثال األحمد، والمدير 
الــعــام لبلدية الــكــويــت، م. أحمد 
المنفوحي، والمستشار في مركز 
الــبــحــوث والـــدراســـات الكويتية، 
م. صــالح الفاضل، والباحث في 
الــتــراث والــتــاريــخ الكويتي، فهد 

العبدالجليل.
وتنفيذا لتوجيهات القيادة 
الــســيــاســيــة، قــــّدم الــفــريــق شرحا 
لــــســــمــــوه عــــــن مــــــشــــــروع إعــــــــادة 
تدشين سكن اإلمام عبدالرحمن 
ــأ الــمــلــك  ــيـــث نـــشـ ــيـــصـــل، حـ بــــن فـ
عــبــدالــعــزيــز بـــن عــبــدالــرحــمــن آل 
سعود، طيب الله ثراهما، والواقع 
في سكة عنزة بالمباركية، ليكون 
بمنزلة متحف تاريخي لعرض 

ر 
ّ
الوقائع التي تعكس مدى تجذ

ي 
َ
العالقات التاريخية بين أسرت

الحكم وعمق العالقات الوطيدة 
بين الكويت والسعودية الشقيقة 

وشعبيهما الكريمين. 
ــر، تــلــقــى سمو  ــ مـــن جـــانـــب آخـ
ــل تــهــنــئــة من  ــائـ ولــــي الــعــهــد رسـ
رئــــيــــس مـــجـــلـــس األمــــــــة مــــــرزوق 
الغانم، ورئيس الحرس الوطني، 
سمو الشيخ سالم العلي، وسمو 
الــشــيــخ نــاصــر الــمــحــمــد، وســمــو 
الــشــيــخ صــبــاح الــخــالــد، ورئــيــس 
مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد 
نـــواف األحــمــد، أعــربــوا فيها عن 
خالص التهنئة لسموه بحلول 
شهر رمضان المبارك، سائلين 
المولى تعالى أن يعيد هذا الشهر 
الـــفـــضـــيـــل عـــلـــى الــــوطــــن الـــغـــالـــي 
بالخير والــيــمــن والــبــركــات، وأن 
يفيء عليه من فيض آالئه وجزيل 
نـــعـــمـــه، وأن يــــديــــم عـــلـــى ســمــوه 

موفور الصحة وتمام العافية.
ــي الــعــهــد  ــد بــعــث ســمــو ولــ وقــ

بــرســائــل شــكــر جــوابــيــة ضّمنها 
سموه شكره على ما عّبروا عنه 
مــن طيب المشاعر ومــن صــادق 
الــــدعــــاء بـــحـــلـــول شـــهـــر رمـــضـــان 
الــــمــــبــــارك، مــبــتــهــال ســــمــــوه إلـــى 

 وعال، أن يحفظ الوطن 
ّ

الباري جل
العزيز، ويديم عليه نعمة األمن 
ــق أبناء 

ّ
واألمــــان والـــرخـــاء، ويــوف

الوطن األوفــيــاء، في ظل القيادة 
ــبـــالد  ــر الـ ــيــ الـــحـــكـــيـــمـــة لـــســـمـــو أمــ

الــمــفــدى الــشــيــخ نــــواف األحــمــد، 
ع الجميع بوافر الصحة 

ّ
وأن يمت

والعافية.

السفيرة الفرنسية تهنئ بالشهر المبارك:
مناسبة للتضامن ونبذ الكراهية

● ربيع كالس
هنأت السفيرة الفرنسية كلير 
لو فليشر الكويت والكويتيين، 
بمناسبة حلول شهر رمضان 

المبارك. 
ــالــــت الـــســـفـــيـــرة فــــي بــيــان  وقــ
ت »الجريدة« نسخة منه: »في 

ّ
تلق

بــدايــة شــهــر رمــضــان الــمــبــارك، 
وبالنيابة عن السفارة الفرنسية 
بــالــكــويــت، يــســعــدنــي أن أتــقــدم 
بخالص التهاني إلى سمو أمير 
ــواف األحـــمـــد،  ــ ــبـــالد الــشــيــخ نـ الـ
وسمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد ولكل الشعب الكويتي«.  
وأضافت: »يعد شهر رمضان؛ 
سواء في الكويت أو في فرنسا، 
ــلـــة  ــائـ ــعـ ــلـ ــة لـ ــلــ ــيــ ــمــ مــــنــــاســــبــــة جــ

ــاء لـــتـــكـــويـــن روابــــــط  ــ ــ ــدقـ ــ ــ واألصـ
وثــيــقــة والــحــفــاظ عــلــى أواصـــر 

الحب في المجتمع«.
وتابعت: »بالنسبة للمسلمين 
فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم، يرمز 
هذا الشهر الفضيل إلى أهمية 
ــة بــيــن  ــيــ كـــبـــيـــرة وروابـــــــــط روحــ
 وجل( والقيم 

ّ
اإلنسان والله )عز

 
ّ

اإلنسانية السامية التي تحض
على الحب والرحمة والتسامح 
والــتــضــامــن، والــدعــوة إلــى نبذ 
الكراهية والحقد، وآمل أن يسود 
السالم واالستقرار والوئام في 

العالم«.  
وخــتــمــت لــوفــلــيــشــر بــيــانــهــا 
بالقول: »أتطلع إلى االستمتاع 
بــــهــــذا الــــشــــهــــر مـــــع أصــــدقــــائــــي 
ــيــــن،  ــمــ ــلــ ــمــــســ الــــكــــويــــتــــيــــيــــن والــ

وأتــقــدم بــخــالــص الــتــهــانــي لكم 
ولعائالتكم أينما كنتم، أتمنى 

لكم شهرا كريما مباركا«.

فاروق: دفعة جديدة من الطواقم الطبية الباكستانية
● ربيع كالس

قال السفير الباكستاني لدى البالد 
مــالــك فــــاروق، إن »باكستان والكويت 
تتمتعان بعالقات أخوية عميقة امتدت 
لقرن من الزمان، واتصاالتنا وروابطنا 
التجارية بين الناس قديمة، وقد وقفنا 
بجانب بعضنا البعض فــي لحظات 

االنتصار، وكذلك في ساعة الضيق«.
جاء ذلك في كلمة له خالل االحتفال 
بالذكرى الـ83 الستقالل بالده بحضور 
وزير النفط  بدر المال، ومساعد وزير 
الخارجية لشؤون آسيا السفير سميح 
حـــيـــات، بــمــشــاركــة حــشــد دبــلــومــاســي 
وعدد كبير من المواطنين ومن أبناء 

الجالية الباكستانية.
وأضاف أن اليوم الوطني لبالده هذا 
العام متميز لكونه يتزامن مع الذكرى 
الستين لبدء العالقات الدبلوماسية 
الباكستانية- الكويتية الجيدة«، الفتا 

إلى أن »االحتفال بهذه الذكرى السنوية 
بدأ بإطالق شعارنا المشترك المعتمد 

من وزارتي خارجية البلدين«. 

وفــــي تــصــريــحــات لـــه عــلــى هــامــش 
ــاروق للصحافيين إنــه  الــحــفــل، قـــال فــ
»بعد نجاح زيارة الوفد التجاري في 7 

 
ً
و8 من الشهر الماضي، سنشهد قريبا
 للمنتجات الباكستانية التي 

ً
معرضا

يــتــم تــصــديــرهــا الـــى الــــدول األوروبــيــة 
وإلى منطقة الخليج، بالتعاون ما بين 
غرفة تجارة وصناعة الكويت وغرفة 
تجارة باكستان الفدرالية، المسؤولة 
عـــن كـــل غــــرف الـــتـــجـــارة فـــي بــاكــســتــان 

 .»
ً
وعددها كبير جدا

وعن وصول الدفعة الطبية الجديدة 
ــول 188 طــبــيــبــا ومــمــرضــا  ــ بـــعـــد وصــ
وتقنيا فــي الــدفــعــة الـــ 18، أكــد فــاروق 
ــار عــلــى وصــــول الــدفــعــة  أن »الــعــمــل جـ
الـــ 19 من هــؤالء األطــبــاء والممرضين 
للعمل في القطاع الحكومي، بعد نهاية 
 إلى أنه 

ً
شهر رمضان المبارك«، الفتا

يجري محادثات مع القطاع الخاص 
إلحضار أطقم طبية مماثلة للعمل في 

المستشفيات الخاصة.

 أمثال األحمد والمنفوحي والفاضل والعبدالجليل
ً
ولي العهد مستقبال

كلير لو فليشر
فاروق والمال وحيات يقطعون قالب الحلوى

صاحب السمو 
تبادل التهاني 
مع قادة الدول 

العربية واإلسالمية 
وكبار المسؤولين 

والشيوخ بمناسبة 
رمضان
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● سيد القصاص
ــال وكــــيــــل وزارة الـــكـــهـــربـــاء  ــ قــ
ــاء والـــــطـــــاقـــــة الــــمــــتــــجــــددة  ــ ــ ــمـ ــ ــ والـ
بــالــتــكــلــيــف م. مــطــلــق الــعــتــيــبــي 
ــــت خــطــتــهــا  ــعـ ــ إن الــــــــــــــوزارة وضـ
المستقبلية لتلبية احتياجات 
الــكــويــت ليصل انتاجها للمياه 
ــارب مـــلـــيـــار غـــالـــون  ــ ــقـ ــ ــا يـ ــ الــــــى مـ
إمــبــراطــوري يــومــيــا بــحــلــول عــام 

.2035
وأضـــــاف الــعــتــيــبــي، فـــي بــيــان 
صــحــافــي، أمــــس، بــمــنــاســبــة يــوم 
الــمــيــاه العالمي الـــذي يــوافــق 22 

مـــارس ان الــــوزارة عملت بجدية 
لتحقيق أهــدافــهــا لــتــواكــب رؤيــة 
الــكــويــت الـــجـــديـــدة 2035 والــتــي 
تساهم في نمو وتطور مشاريع 
الــدولــة اإلســكــانــيــة والخدماتية، 
مــشــيــرا الـــى انـــه مـــن الــمــتــوقــع ان 
يرتفع معدل الطلب على المياه 
الى 840 مليون غالون امبراطوري 

بحلول عام 2035.
ولفت الــى أن شعار االحتفال 
هذا العام »كن أنت التغيير الذي 
تــريــد رؤيــتــه فــي الــعــالــم« يذكرنا 
بالجهود المتواصلة التي تبذلها 
الـــدولـــة إيــمــانــا مــنــهــا برسالتها 

السامية في حفظ السالم واألمن، 
ونشر مبادئ العدالة والمساواة 
بضمان العيش الــكــريــم والــرفــاه 

لشعوب العالم.
ــار الــى ان الــيــوم العالمي  وأشـ
يــبــعــث بــرســالــة الــــى األشـــخـــاص 
لتشجيعهم على بــذل كــل مــا في 
وسعهم للمساعدة على حل أزمة 
المياه والصرف الصحي، مؤكدا 
أن الــمــاء هــو الــركــيــزة األســاســيــة 

في الحياة وكل ما يتعلق بها من 
صور الحركة والعمل والطاقة.

ــي عـــــام 2015  وأوضـــــــح انـــــه فــ
التزم العالم بالهدف السادس من 
أهداف التنمية المستدامة والذي 
يــنــص عــلــى تــوفــيــر إدارة الــمــيــاه 
المستدامة للجميع بحلول عام 
2030 التي توفر المياه الصالحة 

للشرب للمجتمعات المحرومة.
وأكد ان »تسريع التغيير لحل 
ــة الــمــيــاه والـــصـــرف الصحي  ازمــ
ــــالل دورة الـــمـــيـــاه هــــو واجــــب  خـ
وطـــنـــي وإنـــســـانـــي عــلــى كـــل فــرد 
بــالــمــجــتــمــع، وبـــإمـــكـــانـــك إحــــداث 
ــفـــرق مـــن خــــالل تــغــيــيــر طــريــقــة  الـ
اســـتـــخـــدام الــمــيــاه واســتــهــالكــهــا 

وإدارتها في حياتنا«.
وأشــار إلى أن »اليوم العالمي 
للمياه فرصة ال تعوض للتوحد 
ــول قــضــايــا الـــمـــيـــاه، وتــســريــع  حــ
وتيرة التقدم، وعلينا تأدية دورنا 
بــمــا نــســتــطــيــع، وأن نــعــمــل معا 
إلدارة هــذا الــمــورد الثمين إدارة 

مستدامة«.

عقد فريق تكويت الوظائف 
ــيـــات  ــعـ ــمـ اإلشــــــرافــــــيــــــة فــــــي الـــجـ
ــاء  ــنـ ــل بـ ــ ــّك ــشــ ــمــ الــــتــــعــــاونــــيــــة، الــ
ــرارات الــتــي اتــخــذتــهــا  ــقــ عــلــى الــ
 لــجــنــة تــعــديــل التركيبة 

ً
أخـــيـــرا

ــــوق  الــــســــكــــانــــيــــة وتـــــطـــــويـــــر سـ
 
ً
 جــديــدا

ً
العمل، أمـــس، اجتماعا

الستئناف مناقشاته الخاصة 
بوضع ضوابط وآليات اختيار 
المواطنين الــذيــن سيلتحقون 
بــــالــــعــــمــــل الـــــتـــــعـــــاونـــــي ضـــمـــن 
خــطــة إحـــالل الــعــمــالــة الوطنية 

بالوافدة.

ــإنــــه تــم   لـــلـــمـــصـــادر، فــ
ً
ووفـــــقـــــا

االتفاق على إطالق الهيئة العامة 
للقوى العاملة، ممثلة في قطاع 
القوى العاملة الوطنية، لـ »منّصة« 
يتسنى مــن خاللها للمواطنين 
الراغبين في التوظف بالجمعيات 
ــادات  ــ ــهـ ــ ــشـ ــ الـــتـــســـجـــيـــل ورفــــــــــع الـ
والبيانات المطلوبة لذلك، مشيرة 
إلى أنه عقب ذلك ستتولى الهيئة 
عملية »غربلة« الطلبات والتأكد 
من استيفاء اصحابها للضوابط 
واالشتراطات الخاصة بالتعيين، 
واستبعاد غير المستوفية، من 

ثـــم تــحــديــد مـــواعـــيـــد اخـــتـــبـــارات 
المتقدمين.

وفـــيـــمـــا ذكــــــرت الــــمــــصــــادر، أن 
ــارات ســـتـــتـــضـــمـــن شــقــا  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ االخــ
ــتــــي تــبــيــن  ــــدرات الــ ــقـ ــ ــالـ ــ ــا بـ خــــاصــ
ــات الــشــخــصــيــة لــصــاحــب  ــمـ ــسـ الـ
الــطــلــب، ومــــدى تــحــّمــلــة ضــغــوط 
ــة  ــلـ ــئـ الــــعــــمــــل، إضـــــافـــــة إلـــــــى األسـ
ــة الــــــــتــــــــي تــــتــــمــــاشــــى  ــ ــ ــريـ ــ ــ ــظـ ــ ــ ــنـ ــ ــ الـ
ــلـــمـــي، شــــددت  والـــتـــخـــصـــص الـــعـ
على أن اجتيازها شرط للتعيين 
بـــالـــوظـــائـــف االشــــرافــــيــــة، كــاشــفــة 
ــود مـــقـــابـــالت شــخــصــيــة  ــ عــــن وجــ
عقب اجــتــيــاز االخــتــبــارات ستتم 
بواسطة لجنة منبثقة من أعضاء 

فريق التكويت.

تعديالت اشتراطات »اإلشرافية«

وتـــوقـــعـــت الـــمـــصـــادر، صـــدور 
 من وزيرة 

ً
قرار وزاري قريب جدا

 
ً
الــشــؤون االجــتــمــاعــيــة، متضمنا
الــتــعــديــالت الــتــي ســتــضــاف الــى 
نص المادة 52 من القرار الوزاري 
)46/ت( بــــشــــأن الئــــحــــة تــنــظــيــم 
ــة  ــاصـ ــخـ ــاونــــي، والـ ــعــ ــتــ ــل الــ ــمـ ــعـ الـ
ــات شـــغـــل الـــوظـــائـــف  ــراطــ ــتــ ــاشــ بــ
اإلشرافية، السيما المعنية بالمدة 

والــــشــــهــــادة الــعــمــلــيــة وســــنــــوات 
الخبرة، وغيرها من االشتراطات 
ــى تــضــمــن  ــ ــ األخـــــــــــرى، إضـــــافـــــة إلـ
القرار الهيكل اإلداري والوظيفي 
وسلم الرواتب الشهرية الخاص 
بــأصــحــاب الــوظــائــف االشــرافــيــة 
ــــذي تـــم تــحــديــده بـــواقـــع 2000  الـ
دينار للمدير العام، و1500 لكل 
مـــن نــائــبــيــه لــلــشــؤون الــتــجــاريــة، 

واإلداريــــــــــــــة والــــمــــالــــيــــة، و1000 
لرؤساء األقسام، إلى جانب 500 
ديــنــار للمواطنين الــذيــن سيتم 
توظيفهم بــاألقــســام التعاونية، 
ــم الــعــمــالــة الـــذي  إضـــافـــة إلــــى دعــ
يتسلمونه مــن »الــقــوى العاملة« 
حــــــتــــــى يـــــــكـــــــون الــــــعــــــمــــــل داخـــــــــل 

.
ً
الجمعيات جاذبا

وأوضـــحـــت، أن إدارة الــرقــابــة 

الـــــتـــــعـــــاونـــــيـــــة فـــــــي »الـــــــــشـــــــــؤون« 
ستكون منوطة بحصر الشواغر 
الــتــعــاونــيــة والـــتـــي ستتسلمها 
 مــــن قـــبـــل مـــجـــالـــس إدارة 

ً
ــا تـــبـــاعـ

الــجــمــعــيــات، مــن ثــم تـــزّودهـــا إلــى 
»الــــقــــوى الــعــامــلــة« لــرفــعــهــا على 
»الــمــنــّصــة« الــخــاصــة بالتوظيف 

.
ً
المشار اليها سلفا

● جورج عاطف
فـــــــــي وقــــــــــــت يـــــشـــــهـــــد ســــــوق 
الــعــمــل الــمــنــزلــي مــغــادرة مئات 
العامالت الالتي انتهت عقودهن 
ورفــضــن تجديدها، واستمرار 
ــــف تــصــديــر  قـــــــرار الـــفـــلـــبـــيـــن وقــ
عمالتها الجديدة إلى الكويت، 
دون تحديد مــوعــد الستئناف 
ــا، مــمــا يـــنـــذر بــحــدوث  ــهـ ــالـ إرسـ
أزمــــــــة نـــقـــص عـــمـــالـــة مـــنـــزلـــيـــة، 
الســـيـــمـــا خـــــالل شـــهـــر رمـــضـــان 
ــــارك الــــــــذي يـــكـــثـــر خـــاللـــه  ــبـ ــ ــمـ ــ الـ
طلب االستعانة بخدمات هذه 
العمالة، كشف المتخصص في 
شــؤون العمالة المنزلية بسام 
الـــشـــمـــري، أن ســــفــــارة الــكــويــت 
لـــدى ســريــالنــكــا أوقــفــت إصـــدار 
الــتــأشــيــرات للعمالة المنزلية 
الــراغــبــة فــي الــقــدوم إلـــى الــبــالد 
جراء خطأ تقني ضرب األنظمة 

اآللية منذ نحو أسبوع.
واســـــتـــــغـــــرب الـــــشـــــمـــــري، فــي 
تصريح لـ »الجريدة«، أنه حتى 
يوم أمس لم تسَع السلطات أو 
الجهات الحكومية المعنية إلى 
حل هذه االشكالية التي تسببت 
في وقف توريد العمالة الجديدة 
 مع اعتماد 

ً
من هناك، خصوصا

مـــكـــاتـــب االســــتــــقــــدام الــمــحــلــيــة 
 ،

ً
بالدرجة األولـــى عليها حاليا

فــي ظــل اســتــمــرار قـــرار الفلبين 

وقف إرسال عمالتها إلى البالد.
وأهـــــــاب بــــــــوزارة الــخــارجــيــة 
ــة؛  ــيـ ــالـ ــكـ ــذه االشـ ســــرعــــة حــــل هــــ
ــنــــاف ارســـــــال  ــئــ ــتــ لـــيـــتـــســـنـــى اســ
 
ً
العمالة من سريالنكا، متوقعا
تفاقم حدوث أزمة نقص عمالة 
خـــالل الــشــهــريــن الــقــادمــيــن، مع 
انــتــهــاء عــقــود الــعــمــل الــمــحــددة 
بعامين والمبرمة بين العمالة 
ــا، وعـــــــدم رغــــبــــة هـــذه  ــ ــهـ ــ ــابـ ــ وأربـ
العمالة باالستمرار في العمل 
بالكويت مفضالت دواًل أخرى 
مجاورة أقل مشكالت وأكثر من 

حيث الرواتب الشهرية.
واعتبر أن الحل األمثل لهذه 
األزمة المتكررة، إفساح المجال، 
ــهـــات الــحــكــومــيــة  ــن قـــبـــل الـــجـ مــ
المعنية، وعــلــى رأســهــا وزارتـــا 
الخارجية والداخلية، والهيئة 
العامة للقوى العاملة، الستقدام 
عمالة منزلية من أســواق عدة، 
وعـــدم حــصــر األمـــر أو االكــتــفــاء 
 
ً
بدولة أو اثنتين فقط، خصوصا
أن الــــكــــويــــت تــــجــــّرعــــت مـــــــرارة 
االعتماد على دول بعينها في 
االســتــقــدام أكــثــر مــن مــــرة، دون 
ات حكومية جادة  اتخاذ اجــراء

تنهي هذه األزمة.
 وأكـــد الــشــمــري أنــه فــي حال 
رغـــبـــت الــكــويــت فـــي اســتــئــنــاف 
 
ً
الفلبين ارسال عمالتها مجددا

فعليها أواًل إيجاد حلول جذرية 

حيال اشكالية »تكدس عامالت 
 غير 

ً
بالسفارة« الــذي يعد أمــرا

ــلــــى مـــــرأى  قــــانــــونــــي يــــحــــدث عــ
ومسمع الجهات الحكومية، دون 
اتخاذ اجراء حاسم يمنع تكرار 
مثل هذه التصرفات غير الالئقة 

من بعض السفارات.

السفارة الفلبينية... والمكاتب 

وفي موضوع آخر، خاطبت 
السفارة الفلبينية لدى البالد 
ــب الـــمـــحـــلـــيـــة  ــاتــ ــكــ ــمــ ــعــــض الــ بــ
ــا  ــهـ ــزامـ ــــورة مــــبــــاشــــرة إللـ بـــــصـ
ــر الـــطـــيـــران  ــذاكــ بـــدفـــع قــيــمــة تــ
لبعض العامالت الالتي عدن 
إلـــى مــانــيــال وانــتــهــت الــعــالقــة 

التعاقدية مع أربابهن، مهددة 
بــأنــه »فــي حــال عــدم الــدفــع في 
ــام ســيــتــم الـــغـــاء  ــ غـــضـــون 3 أيــ
اعتماد المكتب وعدم السماح 
له بمباشرة عملية االستقدام 

وجلب العمالة الجديدة«. 
وكـــشـــف مــتــخــصــصــون فــي 
مــجــال الــعــمــالــة الــمــنــزلــيــة، أن 
عـــشـــرات الــمــكــاتــب تــلــقــت مثل 
هـــذه الــمــخــاطــبــات الــتــي تهدد 
بـــوقـــف عــمــلــهــا فـــي حــــال عــدم 
دفــع قيمة الــتــذاكــر، »فــي حين 
ــكــــون مـــدفـــوعـــة  ــر تــ ــذاكــ ــتــ أن الــ
مـــن قــبــل صــاحــب الــعــمــل حــال 

رغبت العاملة بانتهاء التعاقد 
والعودة إلى بلدها«. 

وأضافت المصادر، أن »مثل 
هذه التصرفات من قبل بعض 
السفارات غير موجودة بالمرة 
فــي الـــدول والــبــلــدان المجاورة، 
السيما الخليجية منها، نظرا 
لــقــوة الموقف الحكومي هناك 
مــقــارنــة بــمــا تــعــانــيــه الــمــكــاتــب 
في الكويت من ضعف حكومي 

انعكس وباال على عملها«.

3محليات
العدد 5291 / الخميس 23 مارس 2023م / غرة رمضان 1444هـ

ةديرجلا•
local@aljarida●com

جورج عاطف

بسام الشمري

مطلق العتيبي
جانب من المشاركين في يوم التوعية

اتحاد الجمعيات التعاونية

كتاب سفارة الفلبين الموّجه لبعض مكاتب االستقدام

أطلقت جمعية النجاة 
الخيرية من اليمن مبادرة 

»مليون وجبة إفطار«، والتي 
تهدف إلى توزيع وجبات 

اإلفطار داخل الكويت وفي 25 
دولة حول العالم.

وقال مدير املوارد والحمالت 
بالجمعية عمر الشقراء: 

»نتواجد حاليًا في اليمن، 
ومعنا فريق من الشباب 

الكويتي املتطوع، واملؤثرين 
في مواقع التواصل 

االجتماعي، لتفقد أحوال 
الشعب اليمني، واإلشراف 

على توزيع السالل 
الرمضانية على األسر 

املحتاجة«.
وحول أسباب إطالق املبادرة، 

قال الشقراء: »يدخل علينا 
شهر رمضان هذا العام في 

ظل معاناة الكثير من الدول 
الفقيرة من ارتفاع هائل 

في أسعار السلع الغذائية، 
بسبب األزمات الدولية، وهو 

ما دعانا ملحاولة التخفيف 
عن األسر املحتاجة في هذه 

الدول، وإدخال السعادة 
عليها، من خالل توفير 

السالل الرمضانية ووجبات 
اإلفطار«.

أعرب املهندس بدر املبارك، 
رئيس مجلس إدارة الجمعية 
الكويتية لألسر املتعففة، عن 
تهانيه للكويت، بحلول شهر 

رمضان.
وقال املبارك، الذي اعتمد 

التقرير السنوي للجمعية، 
إن مجمل ما أنفقته الجمعية 

على برامجها ومشاريعها 
العام املاضي )2022( زاد على 

املليون و750 ألف دينار، 
حيث تنوعت املشاريع التي 

شملتها رعاية الجمعية 
ودعمها للمستفيدين من 
األسر املحتاجة واملتعففة.

وأكد أن الجمعية على 
استعداد تام الستقبال 

زكوات وتبرعات املحسنني، 
سواء في مقرها أو بفروعها، 
أو من خالل موقعها، أو عبر 

مندوبيها، لتوزيعها على 
األسر املحتاجة واملتعففة 

داخل الكويت، وفق الكشوف 
التفصيلية التي تملكها 

الجمعية، كقاعدة بيانات 
للكثير من الحاالت التي 

تقدمت لديها.

تقدم رئيس مجلس إدارة 
الجمعية الكويتية للوقف 

اإلنساني والتنمية م. نصار 
العبدالجليل، بأسمى آيات 

التهاني والتبريكات إلى 
القيادة السياسية، بمناسبة 

شهر رمضان.
وقال العبدالجليل، في 

تصريح صحافي، إن »الوقف 
اإلنساني« تستعد إلطالق 

العديد من املشروعات 
النوعية في شهر رمضان، 

والتي يعود نفعها على 
الالجئ والنازح واليتيم 

واملحتاج واملرضى واألرامل 
وطالب العلم والدعاة.
وخاطب أهل الكويت، 

: »بدعمكم وتبرعاتكم 
ً
قائال

ومساعداتكم وعطفكم يصل 
خير الكويت إلى املحتاجني 

والفقراء في معظم أنحاء 
العالم، فالبد من اغتنام شهر 

الخير والصدقة بأعمال 
 العلي 

ً
البر واإلنفاق«، سائال

القدير أن يتقبل من املتبرعني 
صدقاتهم ونفقاتهم، وأن 

يكتب لهم أعظم األجر 
واملثوبة.

سلة أخبار

»النجاة« تطلق من اليمن
»إفطار مليون صائم«

1.7 مليون دينار مساعدات 
»األسر المتعففة«

»الوقف اإلنساني« تستعد 
لتدشين حملتها الرمضانية

خطأ تقني بسفارتنا يوقف تأشيرات عامالت سريالنكا
• الشمري لـ ةديرجلا•: مقبلون على أزمة نقص عمالة مع استمرار الوقف الفلبيني

• السفارة الفلبينية تهدد مكاتب محلية بدفع تذاكر طيران عامالت أو وقف اعتمادها

مستشفى جابر: عملية »ريزوتومي« 
لطفل للمرة األولى في الكويت

خالل ورشة عمل استمرت 5 أيام
● عادل سامي

أقام مستشفى جابر ورشة عمل مدة 5 أيام استهدفت إجراء 5 عمليات 
جراحية في تخصص أعصاب األطفال، منها عملية تجرى للمرة األولى 
بالكويت، وهي عملية لألعصاب في منطقة الظهر لتخفيف أعراض 

الشد العضلي لطفل ومساعدته على الحركة.
وقــالــت اختصاصية جــراحــة األعــصــاب بمستشفى جابر د. علياء 
عسكر إن الــورشــة التي أقيمت بمستشفى جابر تحت إشــراف وزارة 
الصحة هدفت إلى االستفادة من الخبرات العالمية في مجال جراحة 

أعصاب األطفال.
 وأضافت أن الطبيب الزائر أجرى 5 عمليات دقيقة منها عملية تجرى 
للمرة األولـــى بالبالد لعالج حــاالت الشد العضلي فــي حــاالت الشلل 
الدماغي وهي عملية »Rhizotomy«، الفتة إلى أن هذه الحاالت نادرة، 
ولكنها تؤثر على الصحة العامة، والوظائف العامة والحالة العصبية، 
وهذه العمليات معروفة ومعتمدة، وهناك حاالت تصل نسبة النجاح 
فيها إلى 80 في المئة لتخفيف الشد ومساعدة الطفل على تطور حركته.
 مــن جهته، قــال رئــيــس قسم جــراحــة الــمــخ واألعــصــاب لألطفال في 
مستشفى »أرنولد بالمر« لألطفال بوالية فلوريدا د. سامر البابا إن 
»هذه الزيارة كانت استشارية، وعملنا مع د. علياء عسكر، وفريق جراحة 
األعصاب لألطفال وأعطينا أفضل عالج جراحي ونوعي متقدم لألطفال 
في المستشفى، وساعدنا الفريق المحلي للتوسع في مجال جراحات 

األطفال المعقدة وزيادة النوعية«.
 وأضاف أن مستشفى جابر متقدم وحديث ومجهز بأفضل اإلمكانات، 
مشيرا إلى أن البنية التحتية للمستشفى تشبه أفضل المستشفيات 

بالواليات المتحدة.
وأشــاد رئيس وحــدة جراحة المخ واالعــصــاب في مستشفى جابر 
د. أيوب دكسن بجهود أطباء جراحة المخ والعمود الفقري وتفانيهم 
في العمل لتقديم خدمة أفضل للمرضى، الفتا إلى أن المرحلة المقبلة 
ستشهد تقدما أكبر في التقنيات التكنولوجية الجراحية من أجل عمل 

جراحات دقيقة ومعقدة.
وأكد رئيس قسم الجراحة بمستشفى جابر د. سليمان المزيدي أن 
المستشفى يسعى الستقطاب الكفاءات والكوادر الوطنية مع استضافة 
الخبرات العالمية إلجراء العمليات الجراحية الدقيقة، ما يساهم في 
تقديم افضل الخدمات الصحية وأحدث التقنيات العالجات للمواطنين 

ولتقليص العالج بالخارج.

»تكويت التعاونيات«: إطالق »منصة« لتوظيف المواطنين
• اختبار قدرات بواسطة »القوى العاملة« لمعرفة مدى تحّمل المتقدم لضغوط العمل

• جملة تعديالت وزارية قريبة على المواد الخاصة بشغل الوظائف اإلشرافية

ً
رصد مخالفات »تبرعات رمضان«... آليا

انقطاع التيار في حولي والسالمية

أعــلــنــت وزارة الـــشـــؤون تشكيل فـــرق تفتيش 
ميدانية مــن مختلف الجهات الحكومية لرصد 
وإزالـــــــة مــخــالــفــات جــمــع الـــتـــبـــرعـــات طــــول شهر 
 على برنامج رصد المخالفات 

ً
رمضان، اعتمادا

الذي أعدته إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، 
»حيث يتم رفع المخالفة بصورة الكترونية على 
البرنامج من قبل المفتشين التخاذ الالزم بشأنها 

بشكل فوري«.
وذكرت الوزارة أن ذلك يأتي استكماال لجهودها 

في مرقابة أنشطة جمع التبرعات خــالل الشهر 
 على تطوير العمل الخيري، الفتة 

ً
الفضيل، حرصا

إلى منحها موافقات للجمعيات الخيرية للجمع 
بالمساجد بالتنسيق مع وزارة االوقاف والشؤون 
اإلســالمــيــة، مهيبة بالمتبرعين ضـــرورة التأكد 
مــن هوية مــســؤول الجمع الــصــادرة عــن الـــوزارة، 
مع حظر التبرعات النقدية والعينية بأشكالها 
ــتـــزام بــاســتــخــدام أجــهــزة الــــ »كــي.نــت«  كــافــة، وااللـ

واالستقطاعات المختومة من الوزارة فقط.

أعــلــنــت وزارة الــكــهــربــاء، أمــــس، خــــروج مــحــطــة الــتــحــويــل 
الرئيسية شرق حولي »A« عن الخدمة مما أدى النقطاع التيار 

الكهربائي عن أجزاء من مناطق في حولي والسالمية.
 وأشارت الوزارة الى أن فرق الطوارئ تواجدت في الموقع، 

وتعمل على إعادة التيار الكهربائي بأسرع وقت ممكن.

»الكهرباء«: إنتاج مليار غالون إمبراطوري 
 بحلول 2035

ً
من المياه يوميا

م يوم توعية 
ّ
مستشفى الفروانية نظ

للعناية بالجلد في رمضان

ـــم قـــســـم األمـــــــــراض الـــجـــلـــديـــة بــمــســتــشــفــى 
ّ
نـــظ

الفروانية يوم توعية بعنوان »نصائح للعناية 
بالجلد فــي رمـــضـــان«، بــرعــايــة وحــضــور رئيس 
الهيئة الطبية بالمستشفى د. أحمد الدوسري، 
ورئيسة قسم األمــراض الجلدية، األمينة العامة 

لرابطة أطباء الجلد الكويتية، د. عبير البذالي. 
ويهدف يوم التوعية إلى رفع الوعي الصحي 
للمرضى الذين يعانون أمراضا جلدية مزمنة، 
 لــحــدوث أي تــدهــور للحالة أثــنــاء 

ً
ــبــا

ّ
وذلـــك تــجــن

الشهر الفضيل.

وقّدم األطباء المشاركون في يوم التوعية عدة 
نصائح؛ منها عدم إهمال المراجعات واألدويــة 
ب 

ّ
في رمضان، وترطيب البشرة باستمرار لتجن

الجفاف، والحصول على قسط كــاٍف مــن النوم، 
إضافة إلى شرب الماء بكمية كافية خالل فترة 
اإلفطار تتراوح بين لترين و8 أكــواب من الماء، 
تــفــاديــا لــلــجــفــاف أثـــنـــاء فـــتـــرات الــصــيــام، وكــذلــك 
الــحــرص على تــنــاول األكـــل الــصــحــي، واالبــتــعــاد 

عن السكريات.
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أو تزييف أو تزوير«.
وأضــاف أنه استفسر عن عدد 
الــعــامــلــيــن فــي جــهــاز أمـــن الــدولــة 
الــمــوجــوديــن فــي لــجــان االقــتــراع، 
وما دورهم في العملية االنتخابية 
ــــخ مـــــن قــــــــــــرارات تــكــلــيــفــهــم  ــــسـ ونـ
بهذه المهمة فــي حــال وجــودهــا، 
وكــشــوف االقــتــراع المبينة لعدد 
المشاركين من إجمالي الناخبين 
فــي كــل لجنة على حــدة مــن واقــع 
ــان، ومـــتـــى بــــدأت  ــجـ ــلـ مــحــاضــر الـ

عملية الفرز في الدائرة الثالثة؟
ــق الــــوســــمــــي عـــلـــى بـــيـــان  ــلــ وعــ
التيارات السياسية الصادر أخيرا، 
ــه يــتــحــدث عـــن احـــتـــرام   أنــ

ً
مــبــيــنــا

إرادة األمة والعودة إلى صناديق 
: »لـــــو عــدنــا 

ً
ــراع، مـــتـــســـائـــا ــ ــتــ ــ االقــ

إلـــى الــصــنــاديــق فكيف ستجرى 
االنــتــخــابــات؟ أنــتــم تعلمون أنها 
ســتــجــرى ضــمــن اإلطـــــار الــســابــق 
الــذي قبل مرسوم الــضــرورة، أين 

وجه الخاف؟«.
وبين أن الحكومة شكلت لجنة 
بشأن وجود تغيير وتحريف في 
قيود الناخبين، والذي هو عبارة 
ــانـــات، فمن  ــيـ ــبـ عــــن تــــزويــــر فــــي الـ
المفترض أن الحكومة التي أعدت 
هــذا التقرير تحيل كل المزورين 

إلى القضاء«.
ــــال الـــوســـمـــي: »ال مــانــع من  وقـ
الـــعـــودة إلــــى صــنــاديــق االقـــتـــراع 
بــشــرط وضـــع ضـــوابـــط للعملية 
االنـــتـــخـــابـــيـــة، وضــــــــرورة مــعــرفــة 
ــتـــحـــريـــف الـــــــذي ورد فــــي هـــذه  الـ
القيود حتى ال تجرى االنتخابات 
وفق قيود ال تعبر عن حقيقة إرادة 

الناخبين«.
وطالب الحكومة بإيضاحات، 
»ألن الـــمـــلـــف لــــن يـــغـــلـــق وســيــتــم 
التحقيق فيه احتراما إلرادة األمة 

وقيمة رأي كل مواطن كويتي أدلى 
بصوته في االنتخابات«، معتبرا 
أن »مـــن يــريــد حــل الــبــرلــمــان اآلن 
هـــو مـــشـــارك فـــي الــتــزويــر ويــريــد 

االستفادة منه بكل تأكيد«.
ــدور  ــ وشــــــدد عـــلـــى أهـــمـــيـــة »صـ
ــة الـــعـــلـــيـــا  ــ ــيـ ــ ــــوضـ ــفـ ــ ــمـ ــ قــــــــانــــــــون الـ
لانتخابات والتحقيق في تزوير 
االنــتــخــابــات والــعــبــث فــي القيود 
االنــتــخــابــيــة، الـــتـــي اعــتــرفــت بها 
الــحــكــومــة«، مضيفا: »لـــو أجريت 
االنــتــخــابــات فــســوف تــجــرى وفق 

القيود السابقة«.

الحوار الوطني

وبشأن الحوار الوطني وعما 
 وهل يمكن االعتماد 

ً
إذا كان حيا

عليه، أجاب الوسمي: »سواء كنت 
أنـــا أو غــيــري، فــالــحــوار الوطني 
يجب أن يستمر بغض النظر عن 

الشخص الموجود«.
ــدول أعــــمــــال الــجــلــســة  ــ ــــن جــ وعـ
األولــــــــى الـــمـــقـــبـــلـــة، قـــــال إنـــــه بــعــد 
نشر حكم المحكمة الدستورية 

ــالـــجـــريـــدة الـــرســـمـــيـــة وتــشــكــيــل  بـ
الــــحــــكــــومــــة ودعـــــــــــــوة الـــمـــجـــلـــس 
لـــانـــعـــقـــاد ســـيـــكـــون آخـــــر جــــدول 
أعــمــال لمجلس 2020 هــو جــدول 
أعـــمـــال الــجــلــســة الــمــقــبــلــة لــكــي ال 
 
ً
يختلط األمر على الناس، مشيرا
إلــــــــى أن قــــضــــيــــة الـــــــقـــــــروض مــن 
المجلس المبطل وال يوجد مانع 

في تناولها مرة أخرى.
وفـــــــــي مـــــــوضـــــــوع آخـــــــــــر، لـــفـــت 
ــم فــي  ــ الــــوســــمــــي إلـــــــى أن »مـــــــا تــ
المجلس المبطل بــشــأن تشكيل 
لــــجــــنــــة لـــــمـــــراجـــــعـــــة مـــــــا يـــســـمـــى 
بالتجاوزات المالية والتي انتهت 
مــدة عملها، فــإن مكتب المجلس 
قرر تمديد عمل هذه اللجنة إلى 

حين انتهائها من عملها«.
وأعلن أنه سيتم توجيه الدعوة 
إلى النائب أسامة الشاهين، وهو 
عــضــو فـــي مــكــتــب الــمــجــلــس منذ 
عام 2016 حتى عام 2022، وكان 
ــدور الــحــكــم،  ــ قــــد تـــحـــدث قـــبـــل صــ
وتــحــدث عــن أن هــنــاك فــســادا في 

أعمال المجلس.
ــابـــل، طـــالـــب الــنــائــب  ــقـ فــــي الـــمـ

ــة الــــشــــاهــــيــــن الـــحـــكـــومـــة  ــ ــ ــامـ ــ ــ أسـ
بالظهور وإعــــان موقفها ورّدة 
فـــعـــلـــهـــا تــــجــــاه حــــكــــم الــمــحــكــمــة 
ــة بــــإبــــطــــال مـــراســـيـــم  ــتــــوريــ الــــدســ
 مجلس األمة، 

ّ
الحكومة بشأن حل

وأيضا المزاعم بوجود تزوير في 
االنتخابات الماضية.

وقــــال الــشــاهــيــن، فـــي تصريح 
صــحــافــي، إن صمتها امــتــد إلــى 
اتهامات أطلقت من داخل البرلمان 
بوجود تزوير واسع وعارم إلرادة 
ات  ــاء ــ األمــــة، مبينا أن هـــذه االدعـ
والمزاعم لم تكن موجودة خال 
األشــهــر الخمسة الــفــائــتــة، لكنها 
تظهر اآلن بشكل مريب بعد حكم 

»الدستورية«.
ـــب أن هـــــذه  ــ ــائـ ــ ــنــ ــ ــ ــر ال ــ ــبــ ــ ــتــ ــ واعــ
ل - 

ّ
االتهامات خطيرة، وأنها تمث

إن صّحت - جرائم جنائية وجرائم 
ظة، مستغربا وجود 

ّ
أمن دولة مغل

صمت حكومي وعدم إبداء أي رّدة 
فعل تجاه هذه االدعاءات، مما زاد 
المواطن استياء وحيرة وإحباطا.

دعــا النائب د. عبيد الوسمي 
إلــــى تــحــقــيــق تـــوافـــق وطــنــي بين 
النواب وجميع القوى السياسية 
ــانــــون  ــة صـــــــــدور قــ ــيــ ــمــ ــأن أهــ ــ ــشـ ــ بـ
المفوضية العليا لانتخابات، 
والتحقيق فــي تــزويــر انتخابات 
2022 والعبث بالقيود االنتخابية، 
مؤكدا أنه »إذا أجريت االنتخابات 
ــلـــك الــمــلــفــات  مــــن دون إنــــجــــاز تـ
فستجرى وفق القيود والمثالب 

السابقة«.
ــمــــي، فــــي مــؤتــمــر  وقـــــــال الــــوســ
صحافي عقد بمجلس األمة، »متى 
ما ثارت شبهة حول أي انتخابات 
فــــإنــــه يــــجــــب أن يــــتــــم الــتــحــقــيــق 
الــواضــح فــي هــذه المسألة حتى 
ال يتذرع أحــد باحترام الشرعية 
وإرادة الناس، ألن اإلرادة المشكوك 
فيها ليست إرادة إلـــى أن تتأكد 

تلك اإلرادة«.
ــذا الـــكـــام ليس  واعــتــبــر أن »هــ
 
ً
مجرد عبارات نظرية«، موضحا

ــــك عــمــلــيــا بــســؤال  ــه »تــــرجــــم ذلـ ــ أنـ
بـــرلـــمـــانـــي تــفــصــيــلــي لـــكـــي يــعــلــم 
الـــجـــمـــيـــع مــــن زور ولـــــمـــــاذا زور 
وكيف زور، إذا كــان هناك تغيير 
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نواب يتضامنون مع الداهوم: ال للتضييق على الحريات
انتقد عدد من النواب ما أثير 
عـــن اســـتـــدعـــاء الــمــبــاحــث لعضو 
الــمــجــلــس الــمــبــطــل بـــدر الـــداهـــوم، 
مـــعـــتـــبـــريـــن أن ذلـــــــك دلــــيــــل عــلــى 
استمرار أسلوب التضييق على 
الحريات، معلنين تضامنهم معه.
وقـــال الــنــائــب د. أحــمــد مطيع: 
ال يــمــكــن الــســكــوت عـــن اســتــدعــاء 
ــن الــمــبــاحــث فـــي هــذا  الــــداهــــوم مـ
ــــح  ــيــــل واضـ الــــتــــوقــــيــــت، وهـــــــذا دلــ
وأكــــيــــد عـــلـــى أن أســـالـــيـــب الــقــمــع 
ــتــــفــــزاز وقـــمـــع الـــحـــريـــات ال  واالســ
تزال قائمة، وأن الحكومة تتقصد 
األحـــــــــرار اإلصـــاحـــيـــيـــن، ويــجــب 
على الــداخــلــيــة الــتــراجــع عــن هذه 

األساليب القمعية.
مـــن جــهــتــه، ذكـــر الــنــائــب ثــامــر 
السويط: نرفض سياسة تكميم 
األفواه الحرة بسبب رأي سياسي، 
واستدعاء الدكتور بــدر الداهوم 
مؤشر خطير على تراجع الحريات 
فـــي الـــكـــويـــت، ونــعــلــن تــضــامــنــنــا 

نافذة نيابيةنافذة نيابية

الكامل مع الشجاع الثابت د. بدر 
الداهوم.

بــــــــــــدوره، قـــــــال الــــنــــائــــب خـــالـــد 
ات التي  المونس: نرفض اإلجــراء
تــســتــخــدم لــمــحــاربــة حــريــة الـــرأي 
أو تكميم األفــــواه، فما تحدث به 
الــداهــوم بالندوة شــأن عــام حول 
 
ً
اخـــتـــصـــاص الـــســـلـــطـــات جــمــيــعــا
وليس من شــأن أو خصوصيات 
مقدم الباغ، الذي لم يكن له ذكر 
في الــنــدوة ال من قريب أو بعيد، 
مـــؤكـــدا أن ســيــاســة الــتــرهــيــب لن 

تمنع من الصدع بقول الحق.

وأكــد النائب حــمــدان العازمي 
أن استدعاء الداهوم من المباحث 
ــيـــت  ــتـــوقـ ــــي هـــــــذا الـ الــــجــــنــــائــــيــــة فــ
ــغ عــلــى عــــودة أســلــوب  »دلـــيـــل دامــ
القمع والماحقات األمنية الذي 
استمر سنوات، وهذا امر ال يمكن 
ــر  ــكـــوت عـــنـــه، فـــهـــل كـــــان وزيــ الـــسـ
الــداخــلــيــة او اكـــبـــر قـــيـــادي امــنــي 
يستطيع ان يقوم بهذا االجراء قبل 

ابطال مجلس 2022«؟.
ــارس الــعــتــيــبــي  ــ ــا الـــنـــائـــب فــ ــ أمـ
فـــقـــال: نــســتــغــرب قــيــام الــمــبــاحــث 
باستدعاء الداهوم، ونؤكد وقوفنا 

مع الدكتور مما يوحي باستمرار 
ــابــــق، ولـــــم نــــر عــهــدا  الـــنـــهـــج الــــســ
ــــوزراء  جـــديـــدا، ونــحــّمــل رئــيــس الـ

ووزير الداخلية المسؤولية.
فـــي وقــــت، أكــــد الــنــائــب محمد 
الــمــطــيــر أن »اســتــدعــاء المباحث 
لــلــداهــوم فــي هـــذا الــوقــت بــالــذات 
يعطي انطباعا بأن أساليب العهد 
الــقــديــم مـــازالـــت مـــوجـــودة، وعلى 
ــر الداخلية  رئــيــس الـــــوزراء ووزيــ
تحمل مسؤولياتهما، فا يمكن 

القبول بهذه االساليب«.

 من عضوية المجلس:
ً
بوصليب مستقيال

الشعب صاحب الحق في عودة نوابه
ــود  ــعــ أعــــــلــــــن الــــــنــــــائــــــب ســ
بـــوصـــلـــيـــب اســــتــــقــــالــــتــــه مــن 
مـــجـــلـــس األمــــــــــة، مـــــؤكـــــدا أن 
»أحــكــام الــدســتــوريــة موضع 
احــــتــــرام إال أن الـــشـــعـــب هــو 
صاحب الحق في إعــادة من 
يــخــتــاره إلــــى قــاعــة عــبــدالــلــه 
ــــق  ــاديـ ــ ــنـ ــ ــر صـ ــ ــبــ ــ الــــــســــــالــــــم عــ

االقتراع«.
ــب فـــي  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــوصـ  وقـــــــــــــال بـ
تصريح أمــس إن االستقالة 
جــــاءت »نـــظـــرا لــمــا آلــــت إلــيــه 
األوضــــــــــــاع الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
ــرة  ــيـ ــبــــاد فــــي اآلونـــــــة األخـ الــ
وتحديدا بعد حكم المحكمة 
الــدســتــوريــة بإبطال مجلس 
األمــــــة لــســنــة 2022 وعـــــودة 
مــجــلــس األمــــــة لــســنــة 2020 
المنحل بالمرسوم األميري«.
 وقـــال بوصليب »بالرغم 
من احترامي ألحكام المحكمة 
الدستورية وأحكام القضاء 
الكويتي الشامخ بشكل عام 
إال أن من يحدد عودة النائب 
إلــــى قــاعــة عــبــد الــلــه الــســالــم 
هــــو الـــشـــعـــب الـــكـــويـــتـــي عــبــر 

صناديق االقتراع وليس حكم 
المحكمة الدستورية«.

وأضاف »لطالما احترمنا 
أحكام الدستورية واحترمنا 
ــيـــم األمــــيــــريــــة ولــكــن  ــمـــراسـ الـ
هناك شعبا يجب أن تحترم 
ــه وعــلــيــه أعـــلـــن تــقــديــم  ــ ــ إرادتـ
اســــتــــقــــالــــتــــي مـــــــن عـــضـــويـــة 
مجلس األمــة الحالي سائا 
المولى أن يديم على الكويت 

نعمة األمن واألمان«.

أسامة الشاهين
الوسمي متحدثًا في المؤتمر الصحافي

سعود بوصليب

الوسمي يطالب بالتحقيق في تزوير انتخابات 2022
الشاهين للحكومة: ما موقفكم من »اإلبطال« و»تزوير االنتخابات«؟

العنزي: كل من يرفض »مفوضية 
االنتخابات« مستفيد من »التزوير«

قال النائب خالد العنزي، إنه ال مانع من العودة الى الشارع، 
لكن البــد مــن توفير ضمانات مــن مفوضية عليا وانتخابات 
نزيهة حتى تكون معبرة عن الشارع، وكي ال يكون هناك عبث 

وأخطاء غير مقبولة وشبهات تزوير في كل الدوائر.
وأضـــاف الــعــنــزي، فــي تصريح لــه، أنــه مــن غير المقبول أن 
ُيطرد احد المناديب من اللجنة االنتخابية، وأال يظهر رئيس 
اللجنة الورقة على »بروجكتر«، وأن يكون لكل مرشح مندوب في 
اللجنة، مؤكدا أن كل من يرفض المفوضية العليا لانتخابات 

مستفيد من تزوير انتخابات 2022.
وذكــر أن هناك اغلبية برلمانية اليوم تريد أن تعمل، واي 
رئيس وزراء يأتي ننظر الى برنامج عمله ال لشخصه، الفتا 
الى ان مسألة بقاء المجلس من عدمه امر بيد سمو امير الباد 

وال يملكها أي من النواب.
ا من االسبوع القادم ستكون هناك اقتراحات  وكشف أنه »بدء
نيابية تامس مشاكل وهموم المواطنين الذين أوصلونا الى 

المجلس ال من اجل التكسب والشو االعامي«.

في الوقت الذي شكك النائب 
عبيد الوسمي في نتائج 

انتخابات 2022، طالب 
بضرورة التحقيق في عملية 

 إلى توافق وطني 
ً
التزوير، داعيا

بين النواب والقوى السياسية 
إلقرار قانون المفوضية العليا 

لالنتخابات.

https://www.aljarida.com/article/18672
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»الخارجية« األميركية: قيود خطيرة على حرية التعبير بالكويت
 فيها

ً
أصدرت تقريرها عن حقوق اإلنسان لعام 2022 وأكدت إحراز الكويت تقدما

أصدرت وزارة الخارجية األميركية ربيع كالس
تــقــريــرهــا عـــن حـــقـــوق اإلنـــســـان لــعــام 
2022، حيث شدد على أهمية االهتمام 
بالدفاع عــن حقوق االنــســان، مشيرا 
الى انه بينما تواصل الكويت إحراز 
تــقــدم فــي هـــذا الـــصـــدد، مــا زال هناك 
الـــمـــزيـــد مــــن الـــعـــمـــل يــتــعــيــن عــلــيــهــا 

القيام به. 
وبينما أشاد التقرير بأن »الدستور 
الكويتي يكفل حرية التعبير، بما في 
ذلك أعضاء الصحافة ووسائل اإلعالم 
األخــرى«، ذكر انه »كانت هناك قيود 
خطيرة على حرية التعبير واإلعالم، 
بما في ذلــك الرقابة ووجــود قوانين 
تشهير جنائية، كما يفرض القانون 
ــــاص الـــذيـــن  ــخــ ــ ــات عـــلـــى األشــ ــوبــ ــقــ عــ

 كاذبة«. 
ً
ينشرون أخبارا

وعن حقوق المرأة، ذكر أن »القانون 
ال يمنح المرأة نفس الوضع القانوني 
ــراث مــثــل  ــيــ ــمــ ــقــــوق وأحـــــكـــــام الــ ــحــ والــ
 الـــى »تــعــرض الــنــســاء 

ً
الـــرجـــل«، الفــتــا

لــلــتــمــيــيــز فـــي مــعــظــم جـــوانـــب قــانــون 
األسرة بما في ذلك الطالق وحضانة 
األطفال، وكذلك في الحقوق األساسية 
للمواطنة، ومكان العمل، وفي ظروف 
ــــي قــيــمــة شـــهـــادتـــهـــن فــي  مــعــيــنــة، وفـ

المحكمة«.
وأشــار إلــى أن »النساء ال يتمتعن 

بــحــقــوق الــمــواطــنــة الــمــتــســاويــة مثل 
الـــرجـــال، فــالــمــواطــنــات غــيــر قــــادرات 
على نقل الجنسية إلــى أزواجــهــن أو 
 
ً
أطفالهن غير الــمــواطــنــيــن«، مضيفا

انه »لم يتم اإلبــالغ عن حاالت تمييز 
من القطاعين الرسمي أو الخاص في 
الــحــصــول عــلــى االئــتــمــان أو امــتــالك 
أو إدارة األعمال التجارية أو تأمين 
السكن، ولكن ال يوجد نظام حكومي 

رسمي لتتبع ذلك«. 
وأشار إلى أنه »في عام 2022، بلغ 
عدد وكالء النيابة 532 وعدد القضاة 
967، مــن بينهم 72 وكــيــلــة نــيــابــة 8 
قــاضــيــات، وعــيــنــت 17 وكــيــلــة نيابة 
وقــاضــيــة جـــديـــدة، كــمــا عــيــنــت وزارة 
 على 

ً
الشؤون االجتماعية 22 موظفا

األقــل للعمل في مركز إيــواء ضحايا 
 ،

ً
العنف األســـري بشكل مــحــدود جــدا

.»
ً
وأفادت بإيواء 21 سيدة وطفال

مكافحة الفساد

وبــيــنــمــا ذكـــر الــتــقــريــر أن »الــقــانــون 
يــنــص عــلــى عــقــوبــات جــنــائــيــة لــفــســاد 
المسؤولين«، لفت إلى أن »الحكومة لم 
 أنه 

ً
تنفذ القانون بشكل فعال«، معتبرا

ا للخبراء القانونيين والعديد من 
ً
»وفق

المنظمات غير الحكومية، فإن )نزاهة( 

افتقرت عموًما إلى السلطة القانونية 
لتنفيذ إجراءات قوية لمكافحة الفساد«.

وعلى صعيد آخر، لفت التقرير الى 
أن »القانون ال يوفر لألشخاص عديمي 
 
ً
الجنسية، بمن فيهم الــبــدون، طريقا

 للحصول على الجنسية«.
ً
واضحا

العمالة الوافدة والمنزلية 

ــد أن »الـــقـــانـــون يــحــظــر ويــجــرم  وأكــ
ــبــــري أو  ــال الـــعـــمـــل الــــجــ ــ ــكـ ــ مـــعـــظـــم أشـ
اإلجــــــــبــــــــاري، لـــكـــنـــه يـــســـمـــح بــبــعــض 
ات فــي الــحــاالت المتعلقة  االســتــثــنــاء
بحالة الطوارئ الوطنية ومقابل أجر 
عادل، ويسمح القانون بالعمل الجبري 

في السجن كعقوبة«.
وتابع: بذلت الحكومة جهوًدا غير 
مــتــســقــة لــتــنــفــيــذ وإنــــفــــاذ إصـــالحـــات 
الــعــمــل، مــثــل تــوعــيــة األســــر والــعــمــال 
ــب بــــشــــأن الـــحـــظـــر الـــقـــانـــونـــي  ــ ــانـ ــ األجـ
لــمــصــادرة جـــوازات السفر وعـــدم دفع 
األجــــور، مــشــيــرا الـــى ان »الــحــكــومــة لم 
تطبق جميع قوانين الصحة والسالمة 

المهنية بشكل فعال«. 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن  ــه »عـ ــ وأضـــــــاف انـ
الــقــانــون يــحــظــر حــجــز جـــــوازات سفر 
ــذه الـــمـــمـــارســـة ظــلــت  ــ ــإن هـ ــ الـــعـــمـــال، فـ
شائعة بين الكفالء وأصــحــاب العمل 

 عامالت 
ً
للعمال األجانب، وخصوصا

ــم تــطــبــق الـــحـــكـــومـــة هـــذا  ــ الـــمـــنـــازل ولـ
الحظر باستمرار«. 

حرية التجمع السلمي

ــد الـــتـــقـــريـــر أنـــــه »يـــحـــظـــر عــلــى  ــ ــ وأكـ
المواطنين والبدون التظاهر إال بعد 
الــحــصــول على تــصــاريــح للتجمعات 
ــة ألكـــــثـــــر مــــــن 20 شــــخــــًصــــا«،  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
 بـــأنـــه فـــي فـــبـــرايـــر 2022، 

ً
مــســتــشــهــدا

نظم أكثر من 150 شخًصا احتجاًجا 
ســلــمــًيــا أمــــام مــجــلــس األمــــة رًدا على 
المخاوف المتزايدة بشأن انتهاكات 
حــقــوق الــمــرأة وحــريــاتــهــا، وذلـــك بعد 
فـــتـــرة وجـــيـــزة مـــن اســتــنــكــار الــعــديــد 
ــن الـــــنـــــواب ومـــســـتـــخـــدمـــي وســـائـــل  ــ مـ
التواصل االجتماعي لممارسة اليوغا 
النسائية ووصفها بأنها غير أخالقية، 
مستطردا: كما اعترض المتظاهرون 
عــلــى تــوصــيــة لــجــنــة الــفــتــوى بــــوزارة 
األوقاف والشؤون غير الملزمة للحد 
مــن قـــدرة الـــمـــرأة عــلــى االنــضــمــام إلــى 

الجيش.
وفي نوفمبر الماضي، أعلنت وزارة 
الداخلية الكويتية إلغاء »التحفظات 
ــــف مـــواطـــن  األمـــنـــيـــة« عــــن نـــحـــو 15 ألـ

 لحرية التعبير.
ً
كويتي دعما

مزايا لذوي اإلعاقة إشادة بأوضاع السجون
أشاد التقرير األميركي بظروف السجون من 
حــيــث جــــودة الــطــعــام ومــيــاه الـــشـــرب، والــصــرف 
الصحي، والتدفئة، والتهوية، واإلضاءة والرعاية 
 إلى وجود مستشفى وعدة عيادات 

ً
الطبية«، الفتا

متخصصة في مجمع السجون الذي تديره وزارة 
الــصــحــة، وتــمــت إحــالــة الـــحـــاالت الــطــبــيــة األكــثــر 
خطورة إلى مستشفيات خارج مجمع السجون. 
وبينما نقل عن منظمات غير حكومية محلية 

»وجــــود اكــتــظــاظ فــي مــركــز الــتــرحــيــل عــلــى مــدار 
 عن وزارة الداخلية 

ً
الــعــام«، أوضــح التقرير نقال

»عـــدم وجـــود اكــتــظــاظ فــي مــركــز الــتــرحــيــل حتى 
أكتوبر، وأن متوسط   فترة االحتجاز في المركز 
قبل الترحيل لم يكن أكثر من 3 أيام، الفتا إلى أن 
»السجن المركزي الذي تبلغ طاقته االستيعابية 
 حتى 

ً
2709 سجناء، كان يوجد فيه 3069 نزيال

أكتوبر 2022«. 

أشــاد التقرير »بتقديم الحكومة لعدد من المزايا 
ــعـــالوات  ــك الـ ــة، بــمــا فـــي ذلــ ــاقــ لــلــمــواطــنــيــن ذوي اإلعــ
الشهرية، والــقــروض، والتقاعد المبكر براتب كامل، 
واإلعفاءات من جميع الرسوم الحكومية«، اال أنه ذكر 
في المقابل »ان الحكومة لم تنفذ البرامج االجتماعية 
وبــرامــج مكان العمل بالكامل لمساعدة األشخاص 
ذوي اإلعاقات الجسدية والبصرية، كما ان السلطات 
لم توفر لغير المواطنين من ذوي اإلعاقة نفس الفرص 

التعليمية التي يتمتع بها المواطنون«.

الحكومة لم تنفذ 
القانون بشكل فعال 

لمكافحة فساد 
المسؤولين

النساء ال يتمتعن 
بحقوق المواطنة 

المتساوية مثل 
الرجال في تجنيس 

األبناء

 
ً
الحكومة بذلت جهودا

غير متسقة لتنفيذ 
إصالحات العمل

»الداخلية«: 26 خدمة إلكترونية عبر »سهل« 
دون الحاجة إلى مراجعة جهات االختصاص

قالت اإلدارة العامة لنظم المعلومات 
بوزارة الداخلية إنها ميكنت 26 خدمة 
ــع الــتــطــبــيــق  ــاون مــ ــعــ ــتــ بــالــتــنــســيــق والــ
الحكومي الموحد للخدمات اإللكترونية 
)ســــهــــل(، لــلــتــســهــيــل عـــلـــى الــمــواطــنــيــن 
والمقيمين دون الحاجة إلــى مراجعة 
جــهــات االخــتــصــاص بـــوزارة الداخلية، 
مشيرة الى أنه سيتم اقتصار الخدمات 
 لكبار السن وذوي 

ً
وتوفيرها حضوريا

االحـــتـــيـــاجـــات الـــخـــاصـــة والـــمـــشـــكـــالت 
ــتـــي لــــم يــتــمــكــن  ــــاالت الـــخـــاصـــة الـ ــحـ ــ والـ

.
ً
المستخدمون من إنجازها إلكترونيا

وذكـــــــــــــرت اإلدارة الـــــعـــــامـــــة لـــنـــظـــم 
المعلومات أن الخدمات المقدمة عبر 
تطبيق سهل هي: االستعالم عن القيد 
االنــتــخــابــي ومـــكـــان الــتــصــويــت، ودفـــع 
ــمــــرور، ونــتــيــجــة الــفــحــص  مــخــالــفــات الــ
الطبي للمقيم، وتجديد اإلقامة للعمالة 
الــمــنــزلــيــة، وخــــدمــــات رخــــص الـــقـــيـــادة، 

ــة الــجــنــائــيــة،  ــالـ ــادة الـــحـ ــهــ وإصــــــــدار شــ
ــروط الــتــســجــيــل،  ــ وتــحــمــيــل نـــمـــاذج وشـ
ومـــتـــابـــعـــة قـــضـــايـــا الـــجـــنـــح، وتـــجـــديـــد 
اإلقامة، وإصدار اإلقامة، واالستعالم عن 
األحكام غير المنفذة والمقيدة إلنجاز 
الــــخــــدمــــات، وتــســجــيــل طـــلـــب انــتــســاب 
مبدئي، ومتابعة طلب االلتحاق، ودفع 
غرامات شؤون اإلقامة، واالستعالم عن 
مرجع الداخلية للمقيم، وشهادة »صورة 
طــبــق األصــــل« لــجــواز الــســفــر الكويتي، 
ونقل وتجديد اإلقامة المؤقتة، واإلبالغ 
عن فقدان الوثائق، ودفع رسوم العمالة 
الــمــنــزلــيــة اإلضـــافـــيـــة، ودفــــع مــخــالــفــات 
المرور للشركات، وتجديد إقامة كفيل 
نفسه، ودفـــع مخالفات الــمــرور للغير، 
ودفــــع غـــرامـــة الــتــأشــيــرة، ودفــــع تــذاكــر 
المبعدين، ودفع رسوم التحاق، وإصدار 

شهادة براءة ذّمة من تنفيذ األحكام.

اإلفراج عن العسكريين الموقوفين 
بـ »الدفاع« و»الداخلية« و»الحرس«

●   محمد الشرهان
أصـــدر الــنــائــب األول لرئيس مجلس 
ــر الـــدفـــاع  ــ ــر الـــداخـــلـــيـــة وزيــ ــ الـــــــــوزراء وزيــ
باإلنابة الشيخ طــالل الخالد، تعليماته 
باإلفراج عن جميع العسكريين الموقوفين 
، بمناسبة قــرب حلول شهر 

ً
انضباطيا

رمضان المبارك، واالكتفاء بالمدة التي 
قضاها كل منهم.

 وتأتي هذه اللفتة الكريمة المعنوية 
ــالـــد بـــمـــشـــاركـــة أبــنــائــه  ــن الـــخـ  مــ

ً
إيـــمـــانـــا

العسكريين أهاليهم خـــالل هـــذا الشهر 
الفضيل.

ــاءه الــعــســكــريــيــن،  ــنــ وهـــنـــأ الـــخـــالـــد أبــ
 مــن الــلــه العلي الــقــديــر أن يعيد 

ً
متمنيا

هــذه المناسبات السعيدة على الجميع 
بالخير واليمن والبركات، وأن يديم علينا 
نعمة األمن واألمــان والعزة والرفعة، في 
ظــل قــيــادة صــاحــب الــســمــو أمــيــر الــبــالد 

القائد األعــلــى للقوات المسلحة الشيخ 
نواف األحمد، وسمو ولي العهد الشيخ 

مشعل األحمد.
مـــن جــانــب آخــــر، أصــــدر وكــيــل وزارة 
 
ً
ــرارا الــداخــلــيــة، الــفــريــق أنـــور الــبــرجــس، قـ
باإلفراج عن جميع أعضاء قوة الشرطة 
 بمناسبة الشهر 

ً
الموقوفين انضباطيا

الفضيل، واالكتفاء بالمدة التي قضاها 
 مــن نهاية دوام آخر 

ً
كــل منهم، اعــتــبــارا

يوم في شهر شعبان، بناء على تعليمات 
وتوجيهات النائب األول.

من جهة أخرى، بتوجيهات من رئيس 
الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي، 
ونـــائـــب رئــيــس الـــحـــرس الــشــيــخ فيصل 
ــدر وكــيــل الـــحـــرس الــفــريــق  ــ ــنــــواف، أصـ الــ
 بــاإلفــراج 

ً
ــرارا الــركــن م. هاشم الــرفــاعــي قــ

عــن العسكريين الــمــوقــوفــيــن بعقوبات 
انضباطية، بمناسبة شهر رمضان، حتى 

يتمكنوا من قضائه بين ذويهم.

»الرحمة العالمية«
تطلق حملة

»أثر يبقى«

تــقــدم نــائــب الــمــديــر الــعــام 
لشؤون االتصاالت والتسويق 
وتكنولوجيا المعلومات في 
جمعية الــرحــمــة العالمية د. 
عدنان الحداد، بأسمى آيات 
الـــتـــهـــانـــي والـــتـــبـــريـــكـــات إلـــى 
القيادة السياسية وإلــى أهل 
ــكـــويـــت واألمـــــــة اإلســـالمـــيـــة  الـ

بمناسبة شهر رمضان.
ــار الـــحـــداد إلــــى قــيــام  ــ وأشــ
»الــرحــمــة الــعــالــمــيــة« بتنفيذ 
 وحملة متنوعة 

ً
30 مشروعا

خالل رمضان الماضي 2022 
ضــمــن حــمــلــتــهــا الــتــســويــقــيــة 
ــيـــات تــتــحــقــق(، والــتــي  ــنـ )األمـ
اســتــهــدفــت تغطية الــجــوانــب 
ــة والــــتــــنــــمــــويــــة  ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ ــعــ ــتــ الــ
والمهنية والصحية، إضافة 
إلــــى بـــرامـــج الــكــســب الــحــالل 
ومشروعات األيتام واألرامــل 
وحــمــالت إفــطــار الصائمين، 

في 22 دولة حول العالم.
وأوضــــــــــــــح أن »الـــــرحـــــمـــــة 
الـــعـــالـــمـــيـــة« ســـتـــطـــلـــق خـــالل 
ــد مــن  ــديـ ــعـ ــان 2023 الـ رمــــضــ
الـــمـــشـــروعـــات الــنــوعــيــة عبر 
حملتها الخيرية )أثر يبقى(، 
والتي تضم مشروعات نوعية 
لدعم المحتاجين في أكثر من 

25 دولة حول العالم.

عدنان الحداد

المكراد افتتح »مركز إطفاء الشدادية 
للمواد الخطرة« بالمدينة الجامعية

●   محمد الشرهان

افتتح رئيس قوة اإلطفاء العام، الفريق خالد المكراد، باإلنابة 
عن النائب األول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع 
بالوكالة الشيخ طالل الخالد، صباح أمس، مركز إطفاء الشدادية 
للمواد الخطرة في مدينة صباح السالم الجامعية )جامعة الكويت 
- الشدادية(، بحضور نائب رئيس القوة اإلطفاء لقطاع المكافحة 
اللواء جمال ناصر، ومدير جامعة الكويت د. فهد الرشيدي، واألمين 
العام للجامعة، د. فايز الظفيري، واألمين العام المساعد لشؤون 

إدارة المرافق علي االستاد.
وقال المكراد إن افتتاح المراكز الجديدة مستمر حسب خطط 
»اإلطفاء العام«، لتقليل فترة االستجابة للحوادث، وتحقيق األمن 

المجتمعي، للحفاظ على األرواح والممتلكات.

وأضاف أن مركز الشدادية شيد بأحدث نظم البناء، وبمواصفات 
حديثة تحتوي على كــل مــا يحتاج إلــيــه رجـــال اإلطــفــاء، لمزاولة 
مهنتهم بالشكل المطلوب، الفتا إلى أن المركز يستجيب لحوادث 
الحريق واإلنقاذ، باإلضافة إلى الحوادث الكيميائية والبيولوجية 
واإلشعاعية واالنفجارات، وجهز بالكامل بمعدات وأجهزة خاصة 
بــرصــد الـــغـــازات مــن مــســافــة بــعــيــدة، وأجــهــزة فــحــص لــلــمــواد غير 
المعروفة، لتحديد نــوع الــمــادة وآلــيــات متطورة مثل آلية إيقاف 
التسريبات، وآليات خاصة بالتطهير للتعامل مع جميع حوادث 

المواد الخطرة.
بدوره، قال الرشيدي »اآلن اتخذنا االحتياطات الواجب اتخاذها، 
وحق لنا أن نشعر بالكثير من األمان لوجود مركز إطفاء بمدينة 
صباح السالم الجامعية، التي تضم مساحة 6 ماليين متر مربع 
و43 ألف طالب وطالبة، و3 آالف عضو هيئة تدريسية وإداريــة«، 

 أن وجود المركز ضرورة ملحة يفرضها الواقع والمسؤولية 
ً
مؤكدا

األمنية تجاه كل من يشغل المدينة الجامعية ومرتاديها، وكذلك 
تأمين األموال التي استثمرت فيها.

وأضاف أن جامعة الكويت لديها قطاع وقاية متمثل في األجهزة 
خدم فيها أعلى معايير السالمة في المباني 

ُ
والمعدات التي است

والــمــرافــق، ولــكــن تبقى احتمالية وقـــوع الــحــوادث الــطــارئــة وغير 
المحسوب لها وفق الخطة الموضوعة واردة؛ مما يؤكد ضرورة 
تواجد »اإلطفاء العام« في الحرم الجامعي على بعد دقائق معدودة 
أو ثواٍن، لالستجابة ألي حدث قد تحتاج إليه هذه المباني أو تلك 

المرافق أو أولئك األفراد.

 أن هذه الخطوة تعد امتدادا 
ً
وأشاد بدور »اإلطفاء العام«، مؤكدا

لــتــاريــخ طبيعي لــهــذا الــقــطــاع، الــــذي طــالــمــا قـــدم خــدمــات جليلة 
 إلى وجود أكبر مراكز اإلطفاء في دولة الكويت 

ً
للمجتمع، مشيرا

لتغطية أي حــوادث محتملة تقع داخــل المدينة الجامعية يمّكن 
 
ً
الجامعة من تسهيل السبيل، وتوفير اإلمكانات لهذا القطاع، تعبيرا

عن قيمتهم المجتمعية.
حضر االفتتاح مدير إدارة المهام الخاصة العميد أحمد ناصر، 
ومدير إدارة العالقات العامة واالعالم العميد محمد الغريب، ومدير 
البرنامج اإلنشائي بجامعة الكويت د. محمد المال، ومدير إدارة 

األمن والسالمة بالجامعة يوسف الخميس.

الرشيدي: نشعر اآلن باألمان لوجود قوة اإلطفاء بالحرم الجامعي
المكراد والرشيدي وقيادات الجامعة و»اإلطفاء« أمام المركز

https://www.aljarida.com/article/18671
https://www.aljarida.com/article/18655
https://www.aljarida.com/article/18632
https://www.aljarida.com/article/18696
https://www.aljarida.com/article/18695
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حسين العبدالله

مرافعة

رغــم صــدور التعديالت التشريعية على قانون 
الــمــرافــعــات مــنــذ عــــام 2020، والـــتـــي تــســمــح بــرفــع 
الدعاوى والطعون وإعالن القضايا إلكترونيا، فإنها 
- مع األسف - لم تدخل حّيز التنفيذ تماما حتى اآلن، 
رغم تعاقب أربعة وزراء على الوزارة بعد صدور هذه 
التعديالت، ورغم الحاجة الملحة الستبدال البيئة 

اإلدارية الى بيئة الكترونية أفضل منها. 
ويبدو واضحا أن الواقع الحالي، اإلداري أو الفني 
لدى الوزارة، ينبئ عن عدم قدرتها على إدخال كل 
تلك التعديالت حّيز التنفيذ، إما لقناعة المسؤولين 
بقدرة الــوزارة بإمكاناتها الحالية عليها، ومن ثم 
فــهــي تــكــابــر عــلــى حــســاب الــمــتــقــاضــيــن، أو أنــهــا ال 
تــرغــب فــي عــالج األزمـــة نتيجة شــعــور لــدى بعض 
فقد لمجرد إدخال تلك 

ُ
المسؤولين بأن وظائفهم قد ت

التعديالت حيز التنفيذ، وال يحتاج اليوم الى عملهم 
التقليدي بعد تحّول المنظومة الى الكترونية؟ أم 
أن الوزارة تعي تماما عدم قدرتها اإلدارية والفنية 
عــلــى اســتــيــعــاب تــلــك الــتــعــديــالت، وإتـــمـــام التحول 
اإللكتروني المنشود، وفي الوقت ذاته تتعامل مع 

الحال وفق منطق »الجود من الموجود«! 
ورغم أن الوزارة بذلت بعض الجهود غير الكافية 
على صعيَدي اإلعــالن اإللكتروني لألفراد واتخاذ 
 تلك الجهود غير 

ّ
ات التنفيذ الكترونيا، فإن إجــراء

كافية، وال تعّبر عن الطموح، وتحتاج الى دعم مالي 
وفــنــي عــلــى قـــدر المعالجة لــلــوصــول الـــى الحاجة 

الحقيقية للتحول اإللكتروني المنتظر. 
فمازالت اإلعالنات اإللكترونية لم تفّعل بالكامل، 
ومازال المتقاضون يعانون قرارات المحاكم بشأن 
وقــف دعـــاوى الــجــزاء أو إصـــدار أحــكــام باعتبارها 
كـــأن لــم تــُكــن بسبب عـــدم إمــكــانــيــة إتــمــام إجــــراءات 
اإلعالن الكترونيا للشركات والمؤسسات المالية، 
وذلك ألن وزارة العدل تعتمد في ذلك اإلعالن على 
ــراد، ولـــم تسجل  ــ تطبيق هــويــتــي الــمــســّجــل بــه األفـ
فيه الشركات، وال تعتمد على إعالن الشركات على 
وسائل الكترونية أخرى كالبريد اإللكتروني، رغم 
تقرير المشّرع له صراحة، ورغم إلزام المشّرع وزارة 
العدل بالتنسيق مع هيئة المعلومات المدنية إلنهاء 
ي العدل 

َ
هذا الملف الذي مازال يتدحرج بين وزارت

والتجارة وهيئة المعلومات المدنية منذ 3 سنوات 
إلعالن الشركات، ولكن بال جدوى! 

ــاوى  ــدعـ ــك الــــحــــال، مــــازالــــت قــضــيــة رفــــع الـ ــذلـ وكـ
والطعون إلكترونيا معطلة وغير نافذة، رغم تقرير 
المادة 45 مكررا من قانون المرافعات لتلك المسألة، 
ها 

ّ
وهي مسائل تنبئ عن عدم قدرة الوزارة على حل

حتى اآلن، رغم الحاجة العملية إليها، ورغم تطبيق 
العديد من الدول المجاورة لها بشكل ناجح، وهو 
ما انعكس اليوم إيجابا على منظومتها القضائية.

 تشريعات 
بال تطبيق!

حسين العبدالله
h.alabdullah@aljarida.com

»اإلدارية«: المتقاضون ال يضارون بمسألة تراكم الطعون
المحكمة أكدت التزام »التمييز« بضم مفردات القضايا لنظر الطعون خالل أسبوع

في حكم قضائي بارز، ألغت 
الدائرة اإلدارية في المحكمة 

الكلية قرار إدارة كتاب محكمة 
التمييز السلبي، بعدم ضم 

ملف إحدى الدعاوى القضائية، 
 
ً
وأمرت بضمها تمهيدا

إلحالتها إلى نيابة التمييز 
إلبداء رأيها في الطعن 

المقام أمام محكمة التمييز منذ 
عام 2020، ولم يتم تحديد 

جلسة حتى اآلن.

قالت المحكمة اإلدارية، في حيثيات 
حكمها، إن قيام إدارة كتاب محكمة 
الــتــمــيــيــز بــقــيــد الـــطـــعـــن وضـــــم ملف 
القضية الصادر فيها الحكم المطعون 
فيه بجميع مفرداتها خــالل أسبوع 
على األكثر هو أداء العمل الذي أوجبه 
القانون عليها دون أن تكون لها أية 
سلطة تقديرية في ذلك األمر، مضيفة 
أن السبب الــذي أرجعته اإلدارة لعدم 
ضم ملفات القضايا بأنه نتيجة طلب 
نسب للملفات من نيابة التمييز فهو 
أمر ال يضار به المدعون )المتقاضون( 

بمسألة تراكم الطعون.
وذكــر المدعون أنه صدر حكم من 
ــداع الطعن  ــ محكمة التمييز بــعــد إيـ
ضدهم بوقف النفاذ للحكم الصادر 
لصالحهم مـــن محكمة االســتــئــنــاف 
منذ عام 2020، ومنذ ذلك التاريخ لم 
تقم إدارة كتاب محكمة التمييز بضم 
مــلــفــات أول وثـــانـــي درجــــة إلــــى ملف 
الطعن بالتمييز، مما عطل الفصل في 
الطعن بما يشكل قرارا سلبيا مخالفا 
لــمــا أوجــبــتــه الـــمـــادة 154 مــن قــانــون 
الــمــرافــعــات، وأضـــافـــوا أنـــه يــهــم ضم 
تلك الملفات إلى ملف الطعن، تمهيدا 
لعرضه على نيابة التمييز لتبدي 
رأيـــهـــا فــيــه، ثـــم عــرضــه عــلــى محكمة 
التمييز على النحو المقرر قانونا، 
ــــي حــاجــة  وانــــهــــم فــــقــــدوا عــائــلــهــم وفـ

للفصل في طلباتهم.

حرية التقدير 
وأفادت »اإلدارية« بأنه من المقرر أن 
جهة اإلدارة في أدائها لوظيفتها إنما 
تعبر عن إرادتــهــا بــقــرارات قد تصدر 
بــنــاء على سلطة تقديرية أو سلطة 
مــقــيــدة، وتتحقق الــحــالــة األخـــيـــرة – 
السلطة المقيدة – حين ال يترك المشرع 
لإلدارة حرية التقدير من حيث المنح 
أو المنع، فــإن أفصحت جهة اإلدارة 
حينئذ عــن إرادتــهــا كــان ذلــك بمنزلة 
قرار إيجابي، وإن امتنعت عن إصدار 
القرار الواجب عليها اتخاذه ُعد ذلك 
، وهذا القرار السلبي هو 

ً
 سلبيا

ً
قرارا

قـــرار متجدد على الــــدوام، فــال يتقيد 
الطعن فيه بالميعاد المنصوص عليه 
بالمادة السابعة من القانون رقم 20 
لسنة 1980 إنــشــاء دائـــرة بالمحكمة 
الكلية لنظر المنازعات اإلداريــــة، بل 
 ما بقيت حالة االمتناع.

ً
يظل مفتوحا

ــعــــت: وحــــيــــث إن الـــمـــرســـوم  ــابــ وتــ

بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار 
قانون المرافعات المدنية والتجارية 
–المعدل - ينص في المادة 152 على 
أن »للخصوم أن يطعنوا بالتمييز 
ــام الــــصــــادرة مـــن محكمة  ــكــ فـــي األحــ
ــا فـــــي األحــــــــوال  ــيـ ــلـ ــنــــاف الـــعـ ــئــ ــتــ االســ
اآلتــــيــــة........«، وتنص الــمــادة 154 من 
ذات القانون )معدلة بالقانون رقم 47 
لسنة 1994( على أن تقيد إدارة الكتاب 
الطعن يوم تقديم الصحيفة ومرفقاتها 
فــي السجل المعد لــذلــك، وعليها في 
اليوم التالي على األكثر أن تسلم أصل 
الصحيفة وصورها والمذكرة الشارحة 
ـ إن وجـــــــدت ـ إلـــــى قـــســـم اإلعــــالنــــات 
بــالــمــحــكــمــة إلعـــالنـــهـــا ورد األصـــــل، 
وعليها أيضا أن تضم ملف القضية 
الـــصـــادر فيها الــحــكــم الــمــطــعــون فيه 
بجميع مفرداتها خالل أسبوع على 
األكثر. وإذا بدا للمدعى عليه في الطعن 
 كان عليه أن يودع إدارة 

ً
أن يقدم دفاعا

 من 
ً
الكتاب في ميعاد خمسة عشر يوما

تاريخ إعالنه بالطعن مذكرة بدفاعه 
 منها بقدر عدد الخصوم، وله 

ً
وصورا

أن يــرفــق بها المستندات الــتــي يرى 
تقديمها. وال يجوز قبول المذكرات أو 
المستندات التي يقدمها الخصوم بعد 
المواعيد المحددة لها، وإنما تحرر 
 يرفق بالملف 

ً
إدارة الكتاب محضرا

ببيان ما يقدم منها وتاريخ تقديمها 
ومضمونها واسم من قدمها مع إثبات 
ردهــا إليه. وعلى نيابة التمييز بعد 
انقضاء المواعيد السابقة أن تــودع 
مذكرة برأيها في أسباب الطعن، أو 
أن تؤشر بهذا الرأي على ملف الطعن 
، وتعيده إلى إدارة 

ً
إن كان ذلك كافيا

الكتاب، وذلك كله خالل مدة ال تجاوز 
 من تاريخ قيام هذه اإلدارة 

ً
ستين يوما

بــإرســالــه إليها. يــعــرض الطعن على 
المحكمة منعقدة في غرفة المشورة، 
 بــــرأي نــيــابــة التمييز، فــإذا 

ً
مــشــفــوعــا

رأت المحكمة انــه غير مقبول لعيب 
في الشكل أو لبطالن في إجراءاته أو 
إلقامته على غير األسباب المبينة في 
المادة 152 من هذا القانون قررت عدم 
قبوله بقرار غير قابل للطعن، بأسباب 
موجزة تثبت في محضر الجلسة وإذا 
رأت المحكمة غير ذلك حددت جلسة 

لنظر الطعن.
ومفاد النص األخير – وعلى ما ورد 
بالمذكرة اإليضاحية للقانون – أنه 
بالنظر إلى ما ينفرد به الطعن بطريق 

التمييز من خصائص تستلزم حسن 
اإلعداد والتهيئة المسبقة قبل عرضه 
على المحكمة للفصل فيه، لذلك فقد 
اخــتــصــه الــمــشــرع أيـــضـــا بــــإجــــراءات 
معينة تحقيقا لذلك الغرض فأوجب 
في المادة 154 على إدارة الكتاب أن 
تقيد الطعن في ذات اليوم الذي تودع 
فيه الصحيفة ومرفقاتها، وأن يسلمها 
مــع صــورهــا والــمــذكــرة الشارحة لها 
إن وجــدت إلــى قسم اإلعــالنــات لتقوم 
بإعالنها إلى المطعون ضده، كما أن 
مــفــاد مــا تــقــدم أن على إدارة الكتاب 
أن تضم ملف القضية الــصــادر فيها 
الحكم المطعون فيه بجميع مفرداتها 
خالل أسبوع على األكثر، ومن ثم فإن 
قيام اإلدارة بذلك هو أداء العمل الذي 
أوجبه القانون عليها، دون أن تكون 
لها أية سلطة تقديرية في ذلك األمر، 
ويكون ما يصدر عنها في هذا الشأن 
في زمرة القرارات اإلدارية التي تختص 
ــة  ــ بنظر الـــنـــزاع فيها الـــدائـــرة اإلداريـ

بالمحكمة الكلية.

ميعاد تنظيمي
وبــيــنــت المحكمة أنـــه مــن المقرر 
أن القاضي مطالب أساسا بالرجوع 
إلى نص القانون وإعماله على واقعة 
الدعوى في حدود عبارة النص، فإذا 
كانت واضحة الداللة فال يجوز األخذ 
بما يخالفها أو تقيدها، لما في ذلك من 
استحداث لحكم مغاير لمراد المشرع 
عن طريق التأويل، وأن القرار اإلداري 
يجب أن يــقــوم على سبب يــبــرره في 
الواقع والقانون وأنه ولئن كانت جهة 
اإلدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها إال 
حيث يقضي القانون بذلك ويفترض 
في الــقــرار غير المسبب أنــه قــام على 

ــه إذا ذكـــرت  ســبــبــه الــصــحــيــح، إال أنــ
اإلدارة أسبابا فإنها تخضع لرقابة 
الــقــضــاء للتحقق مـــن مطابقتها أو 
عدم مطابقتها للقانون، وأثر ذلك في 
النتيجة التي انتهى إليها القرار، كما 
أنــه مــن المقرر أن استخالص صحة 
الوقائع التي بني عليها القرار أو عدم 
صحتها هو مما تستقل به محكمة 
الموضوع، بال معقب عليها، بما لها 
من سلطة تحصيل وفهم الــواقــع في 
الدعوى، متى كان استخالصها سائغا 
يتفق مع ما هو ثابت باألوراق ويؤدي 

إلى النتيجة التي انتهت إليها.
وبينت أن الــثــابــت مــن األوراق أن 
صحيفة الطعن قد أودعت إدارة كتاب 
محكمة التمييز بتاريخ 2020/11/1، 
ومن ثم كان يتعين على إدارة الكتاب أن 
تبادر من تلقاء نفسها بأن تضم ملف 
القضية الصادر فيها الحكم المطعون 
فيه بجميع مفرداتها خــالل أسبوع 
على األكثر، وأنه ولئن كان هذا الميعاد 
هو »ميعاد تنظيمي« لم ُيرتب المشرع 
جزاء على مخالفته، إال أنه يتعين على 
إدارة الكتاب أن تستوفي اإلجـــراءات 
الـــتـــي رســـمـــهـــا الـــمـــشـــرع خـــــالل مـــدة 
معقولة، وإذ خلت األوراق من وجود 
مانع مــن ضــم ملف القضية الصادر 
فيها الــحــكــم الــمــطــعــون فــيــه بجميع 
مفرداتها، األمر الذي يشكل في جانبها 
 لصحيح حكم 

ً
 مخالفا

ً
 سلبيا

ً
ــرارا قــ

القانون، وال ينال من ذلك ما تمسكت 
به الجهة اإلدارية بمذكرة دفاعها من 
أن إدارة كتاب محكمة التمييز طلبت 
بتاريخ 2022/8/30 ضم مفردات الطعن، 
إذ خلت األوراق من مستند أو دليل 

على ذلك.
وأردفت: كما أن قول الجهة اإلدارية 

بــأن اإلدارة الــمــذكــورة لديها طعون 
متراكمة من سنوات سابقة عن عام 
2020، وأن المتبع أن نيابة التمييز 
تطلب ضم الملفات إلبداء الرأي فيها 
مـــردود بــأن تــراكــم الطعون السابقة 
ال يستوي سببا يبرر االمتناع عن 
قــيــام اإلدارة الـــمـــذكـــورة بــالــتــزامــهــا 
القانوني المقرر بالمادة 154 سالف 
البيان، وال يضار المدعون بمسألة 
تراكم الطعون، وان قولها بــأن ضم 
مفردات الطعون يكون بناء على طلب 
نيابة التمييز توطئة إلعــداد رأيها 
فــي الطعن فهو غير ســديــد، ذلــك أن 
المشرع قد ناط بنيابة التمييز إيداع 
مـــذكـــرة بــرأيــهــا فـــي أســـبـــاب الــطــعــن، 
ــرأي عــلــى ملف  أو أن تــؤشــر بــهــذا الــ
، وتعيده 

ً
الطعن إن كـــان ذلـــك كــافــيــا

ــى إدارة الــكــتــاب ولـــيـــس مـــن بين  إلــ
التزاماتها طلب ضــم ملف القضية 
الــصــادر فيها الحكم المطعون فيه 
بجميع مفرداتها، بل يجب أن يعرض 
عليها ملف الطعن بكل مفرداته وذلك 
ــتــــزام أصـــيـــل يــقــع عــلــى عــاتــق  هـــو الــ
اإلدارة المذكورة بغير طلب، ويمثل 
مرحلة أساسية من اإلعداد والتهيئة 
الــمــســبــقــة لــلــطــعــن بــطــريــق التمييز 
الـــــذي اخــتــصــه الـــمـــشـــرع بــــإجــــراءات 
أكثر احكاما من اإلجراءات التي ترفع 
بها الدعوى، وذلك قبل عرضه على 
محكمة التمييز للفصل فــيــه، األمــر 
الـــذي تقضي معه المحكمة بإلغاء 
الــقــرار المطعون فيه مــع مــا يترتب 

على ذلك من آثار.
وحيث إنه عن مصروفات الدعوى 
ــلــزم الجهة اإلداريـــة 

ُ
فــإن المحكمة ت

بها لخسرانها الدعوى عمال بنص 
المادة 119 من قانون المرافعات.

 
ً
على أعتاب »الـــدوام المرن« تزامنا

مع بداية شهر رمضان المبارك اليوم، 
عاشت شوارع الكويت أمس حالة من 
 خالل 

ً
االختناق الــمــروري، خصوصا

ساعات الصباح وما بعد الظهر، رغم 
بعض إجراءات »قطاع المرور« التي لم 
تستطع احتواء االزدحام، مما تسبب 
فـــي تـــأخـــر الــمــوظــفــيــن عـــن الـــدوامـــات 
وقضاء ساعات داخل السيارات للتنقل 

بين المنازل وأماكن العمل.

شوارع الكويت... تختنقشوارع الكويت... تختنق

https://www.aljarida.com/article/18703
https://www.aljarida.com/article/18701
https://www.aljarida.com/article/18700
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الشلفان: خيارات متنوعة لسكن المواطن 
بدراسة المخطط الهيكلي في »البلدي«

اســتــأنــفــت لجنة المخطط 
الهيكلي في المجلس البلدي، 
أمـــس، سلسلة اجتماعاتها، 
لــمــنــاقــشــة دراســــــة الــمــخــطــط 

الهيكلي الرابع للدولة.
وذكـــــــرت رئـــيـــســـة الــلــجــنــة، 
شــريــفــة الــشــلــفــان، أن لــوائــح 
ــدت  ــ عــ

ُ
ــيـــط أ ــتـــخـــطـ ــنــــاء والـ ــبــ الــ

ضـــــمـــــن دراســــــــــــــة الــــمــــخــــطــــط 
الهيكلي الــرابــع، وهــو نظام 
قـــائـــم عــلــى الــشــكــل لــارتــقــاء 

ــة  ــامــ ــعــ بــــــجــــــودة األمـــــــاكـــــــن الــ
لــلــوصــول الــى شــكــل عمراني 
ــفـــان  ــلـ مــــمــــيــــز.  وبــــّيــــنــــت الـــشـ
ــة الـــشـــق  ــاقــــشــ ــنــ أنــــــــه تــــمــــت مــ
الــمــتــعــلــق بــالــســكــن الـــخـــاص 
والنموذجي، وعرضت نماذج 
متعددة للسكن الخاص، مما 
ــر خــيــارات 

ّ
نــأمــل مــعــه أن يــوف

مـــتـــنـــوعـــة لـــســـكـــن الــــمــــواطــــن، 
مــؤكــدة أنـــه تــم االطــــاع على 
ــن قــبــل  ــة الــــمــــعــــّدة مــ ــارنـ ــقـ ــمـ الـ

إدارة المخطط الهيكلي في 
البلدية بين لوائح التخطيط 
ــاء لـــتـــحـــقـــيـــق  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ والئــــــحــــــة الـ
الـــتـــوافـــق بــيــن جــمــيــع خــطــط 

ولوائح البلدية.
وأشـــــــــــارت إلـــــــى أن لــجــنــة 
الهيكلي ستستمر  المخطط 
بــــــــدراســــــــة جــــمــــيــــع تــــقــــاريــــر 
الـــمـــخـــطـــط الـــهـــيـــكـــلـــي الــــرابــــع 
ــرفـــع  خـــــــال اجــــتــــمــــاعــــاتــــهــــا لـ

التوصيات.

محمد جاسم

ديوان بوخمسين يستقبل المهنئين
برمضان يومي الرابع والخامس منه

ــلــــن ديــــــــوان بــوخــمــســيــن  أعــ
فــي ضــاحــيــة عــبــدالــلــه الــســالــم 
اســـتـــقـــبـــال الــمــهــنــئــيــن بــشــهــر 
رمضان المبارك يومي الرابع 
ــن أيــــــام الــشــهــر  والــــخــــامــــس مــ
الفضيل 26 و27 مارس 2023.

ــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة، يــســر  ــهـ ــ وبـ

الديوان أن يتقدم بأسمى آيات 
الــتــهــانــي وأطـــيـــب الــتــبــريــكــات 
إلى مقام صاحب السمو أمير 
الــبــاد الــشــيــخ نـــواف األحــمــد، 
ــيـــن  ــهـــد األمـ ــعـ ــي الـ ــ ــمــــو ولــ وســ
الشيخ مشعل األحمد، ورئيس 
مجلس الــــوزراء سمو الشيخ 

أحـــمـــد نــــــواف األحــــمــــد، وإلــــى 
أسرة الخير آل صباح الكرام، 
والشعب الكويتي الوفي، داعيا 
الله أن يعيد الشهر الفضيل 
ــز وعـــلـــى  ــزيــ ــعــ عــــلــــى بــــلــــدنــــا الــ
األمتين العربية واإلسامية 

جواد بوخمسينبالخير واليمن والبركات.

هبة عباس

جانب من االجتماع

»تعاونية النزهة« تنظم مهرجان 
السلع الرمضانية

يشتمل على أكثر من 600 صنف بتخفيضات تصل إلى %50

أعلن رئيس مجلس إدارة 
جــمــعــيــة الـــنـــزهـــة الــتــعــاونــيــة 
وائـــــــــــل الـــــقـــــطـــــامـــــي، تـــنـــظـــيـــم 
الـــجـــمـــعـــيـــة مـــهـــرجـــان الــســلــع 
الــرمــضــانــيــة، والـــذي يشتمل 
ــر مــــن 600 صــنــف  ــثــ ــلـــى أكــ عـ
مــن الــمــواد الــغــذائــيــة ولـــوازم 
ــي الــمــنــزلــيــة  ــ الــعــائــلــة واألوانــ

واالستهاكية. 

وقــــــــال الــــقــــطــــامــــي إنــــــه مــع 
حـــــــــلـــــــــول شـــــــهـــــــر رمـــــــــضـــــــــان، 
ومــــســــاهــــمــــة مــــــن الـــجـــمـــعـــيـــة 
بـــتـــقـــديـــم أفــــضــــل الــــخــــدمــــات 
للمساهمين وأبناء المنطقة، 
نظمت هــذا المهرجان، الذي 
 
ً
يــشــمــل تــخــفــيــضــات ودعـــمـــا
على السلع بنسبة تصل إلى 

50 في المئة. 

وأشــار إلــى أن المهرجان، 
ــن 20 إلــــى  ــ الــــــــذي يـــســـتـــمـــر مـ
25 الــجــاري، تــم افتتاحه في 
الــســوق الــمــركــزي، بعد أن تم 
االنـــتـــهـــاء مـــن أعـــمـــال تــجــديــد 
وتـــرمـــيـــم وتـــطـــويـــر الــــســــوق، 
بحضور أعضاء مجلس إدارة 

الجمعية.

جانب من افتتاح المهرجان

»المياه الكويتية« تشارك في 
مؤتمر تحلية المياه بأبوظبي

●   عادل سامي
شـــاركـــت جــمــعــيــة الــمــيــاه 
ــر  ــمــ ــؤتــ الـــــكـــــويـــــتـــــيـــــة فــــــــي مــ
ــــرض تـــحـــلـــيـــة الـــمـــيـــاه  ــعـ ــ ومـ
بـــالـــشـــرق األوســـــط وشــمــال 
إفريقيا المقام في العاصمة 

اإلماراتية )أبوظبي(.
ــد رئـــيـــس الــجــمــعــيــة،  ــ وأكـ
ــــي، أن  ــنـ ــ ــزيـ ــ ــمـ ــ د. صـــــالـــــح الـ
المشاركة فــي المؤتمر من 
شـــأنـــهـــا أن تـــبـــرز الــجــهــود 
ــــوم  ــقـ ــ ــة الـــــــتـــــــي تـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــظـ ــ ــعـ ــ الـ
ــي شــقــهــا  ــ ــــت فــ ــويـ ــ ــكـ ــ بــــهــــا الـ
الــــمــــجــــتــــمــــعــــي، مـــــــن خـــــال 
ــام  ــ ــعـ ــ ــع الـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ جــــمــــعــــيــــات الـ
ومــــــنــــــظــــــمــــــات الــــمــــجــــتــــمــــع 
 إلطـــــار 

ً
ــزا ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ ــي، تـ ــ ــدنـ ــ ــمـ ــ الـ

الــــــمــــــســــــاعــــــي الــــمــــشــــتــــركــــة 
مــــــع الـــــجـــــهـــــود والـــــبـــــرامـــــج 
الــحــكــومــيــة لــتــحــقــيــق األمــن 

المائي.
مــــــن جــــانــــبــــهــــا، تــــرأســــت 
ــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ الـــــــمـــــــســـــــتـــــــشـــــــارة الـ
ورئــيــســة لــجــنــة االســتــدامــة 
فــــي الـــجـــمـــعـــيـــة ومــمــثــلــتــهــا 
فــــي الـــمـــؤتـــمـــر والـــمـــعـــرض، 
الـــمـــهـــنـــدســـة هــــبــــة عــــبــــاس، 
ــة االفـــــتـــــتـــــاحـــــيـــــة  ــ ــســ ــ ــلــ ــ ــجــ ــ الــ
ــادة  ــ لــلــمــؤتــمــر بـــعـــنـــوان »إعـ
تشكيل رؤية منطقة الشرق 
ــــط وشـــمـــال إفــريــقــيــا  األوســ
لـــأمـــن الـــمـــائـــي والــتــنــمــيــة 
الــــمــــســــتــــدامــــة مــــــع تـــحـــلـــيـــة 

المياه«.
ــــن  مـ ن  أ وأوضــــــــــــــحــــــــــــــت 
ــات الــجــلــســة  ــيــ أبـــــــرز تــــوصــ
االفــــــتــــــتــــــاحــــــيــــــة، هــــــــي قـــــوة 
الـــشـــراكـــات بــيــن الــقــطــاعــيــن 
الـــعـــام والــــخــــاص، والــعــمــل 
الــجــمــاعــي لــتــســريــع وتــيــرة 
التغيير في منطقة الشرق 
األوســــط وشـــمـــال إفــريــقــيــا، 

واالعتماد على جيل جديد 
من مشاريع التحلية يعتمد 
ــيــــات  ــنــ ــقــ ــتــ عـــــلـــــى أحـــــــــــدث الــ
الصديقة للبيئة، واالبتكار 
ــدرات الــوطــنــيــة  ــ ــقـ ــ ــاء الـ ــنــ وبــ
لتحقيق االستقرار في ملف 
األمــــــن الـــمـــائـــي بــالــمــنــطــقــة 
وحـــــفـــــظ حـــــقـــــوق األجـــــيـــــال 

القادمة.
وأشــارت إلى أنها قدمت 
الــعــرض األول لـــرواد قطاع 
الــمــيــاه بــعــنــوان اســتــخــدام 
ــمــــســــتــــدامــــة  الــــتــــقــــنــــيــــات الــ
واالبــــتــــكــــار لـــتـــعـــزيـــز قــــدرة 
الــمــنــطــقــة عــلــى الــتــأقــلــم مع 
ــــب عـــلـــى  ــلـ ــ ــطـ ــ ــرات الـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ مـ
الــمــيــاه، مستعرضة أحــدث 
التقنيات الحديثة في إدارة 
الطلب على المياه وحزمة 
من المشاريع الضخمة في 

المنطقة.

ضبط 163 قطعة حشيش 
وحبة مخدرة بحوزة آسيوَيين

●   محمد الشرهان
ــــن رجـــــــــال اإلدارة  ــكَّ ــمــ تــ
الــعــامــة لــلــجــمــارك بمبنى 
T1 مــــــن ضـــبـــط  الـــــــركـــــــاب 
وافــديــن آســيــويــيــن حــاوال 
تــهــريــب 84 حــبــة مــخــدرة 
و79 قــطــعــة حــشــيــش فــي 

قضيتين منفصلتين.
فــــي تـــفـــاصـــيـــل الــقــضــيــة 
ــال عــضــو لجنة  األولـــــى، قـ
اإلعــــام الــجــمــركــي بـــإدارة 
الجمارك مشعل الظفيري، 
لـــــجـــــمـــــارك  ــي ا ــشــ ــتــ ــفــ إن مــ
العاملين في مبنى الركاب 
ــهــــوا فـــــي وافـــــد  ــبــ ــتــ T1 اشــ
ــادم إلـــى الــبــاد  آســـيـــوي قــ
على متن إحدى الرحات، 
بعد أن بدت عليه عامات 
ــاك الـــشـــديـــد لــحــظــة  ــبــ االرتــ
وصــولــه لنقطة التفتيش 

الجمركية.
ــري  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــظـ ــ وأضـــــــــــــــــاف الـ
لـــــجـــــمـــــارك  ــي ا ــشــ ــتــ ــفــ أن مــ
أخضعوا أمتعة المسافر 
اآلسيوي لعملية تفتيش 
دقيقة عثروا خالها على 
ــاول  ــ ــــدرة حـ ــخـ ــ 84 حـــبـــة مـ
ــا بـــيـــن الــمــابــس  هـ ــاء ــفـ إخـ

ــمــــوجــــودة فــــي حــقــيــبــتــه  الــ
الشخصية.

وعـــن الــقــضــيــة الــثــانــيــة، 
قــال الــظــفــيــري إن مفتشي 
الجمارك في مبنى الركاب 
 
ً
 آسيويا

ً
T1 ضبطوا وافدا

حاول تهريب 79 قطعة من 
مـــادة الحشيش الــمــخــدرة 
كـــان يــخــفــيــهــا فــي أمتعته 

الشخصية.
ــر مــديــر  مـــن جـــانـــبـــه، ذكــ
ــإدارة  ــ إدارة الــــمــــطــــارات بــ
الجمارك أسامة الشامي، 
أن زيادة أعداد الضبطيات 
تدل على وعي المفتشين 
الـــجـــمـــركـــيـــيـــن، وحــرصــهــم 
ــهـــم عــلــى  ــلـ ــمـ ــلــــى أداء عـ عــ
 لهم 

ً
أكــمــل وجـــه، مــتــوجــهــا

بالشكر والتقدير.

»المرور« تحدد الدوام 
ومرور الشاحنات 

خالل رمضان
ــامـــة  ــنــــت اإلدارة الـــعـ ــلــ أعــ
للمرور تعديل أوقات الدوام 
الرسمي خال شهر رمضان، 
ــات مــنــع مـــرور  ــ وتــحــديــد أوقـ
الشاحنات خال أيــام العمل 
الـــرســـمـــيـــة )دخـــــــول وخـــــروج 
الــــمــــوظــــفــــيــــن( طــــــــــوال شـــهـــر 

رمضان المبارك، كالتالي:
- أوقات العمل في اإلدارات 
ــمـــرور فــــي شــهــر  الـــتـــابـــعـــة لـــلـ
رمضان باإلدارات واألقسام: 
إدارات الــمــرور فــي جميع 
 
ً
المحافظات من 9:45 صباحا

وحتى 4:00 مساء.
ــفــــحــــص الـــفـــنـــي  أقـــــســـــام الــ
بـــالـــمـــحـــافـــظـــات مـــــن 10:00 

 وحتى 4:00 مساًء.
ً
صباحا

أقـــــــــــــــســـــــــــــــام االخــــــــــتــــــــــبــــــــــار 
بالمحافظات )إدارة التعليم( 
 وحتى 3:30 

ً
من 9:30 صباحا

.
ً
عصرا

وقــررت اإلدارة منع مرور 
الشاحنات في أوقــات العمل 
الرسمية بالفترة الصباحية 
ــد الـــى الــخــمــيــس من  مــن األحـ
10:30 - 8:30 صــبــاحــا، وفي 
الــفــتــرة الــمــســائــيــة مـــن 3:00 

.12:30 -

https://www.aljarida.com/article/18684
https://www.aljarida.com/article/18637
https://www.aljarida.com/article/18680
https://www.aljarida.com/article/18679
https://www.aljarida.com/article/18677
https://www.aljarida.com/article/18676


العدد 5291 / الخميس 23 مارس 2023م / غرة رمضان 1444هـ

ةديرجلا•
local@aljarida●comمحليات 8

»التقدم العلمي« تدعم مؤتمر البحث العلمي للجامعة
بــدعــم وتــمــويــل مـــن مــؤســســة 
الكويت للتقدم العلمي، اختتمت 
فعاليات مؤتمر البحث العلمي 
لــجــامــعــة الـــكـــويـــت 2023، الـــذي 
عقد في المركز الثقافي بمدينة 

صباح السالم الجامعية.
ــالـــت نــائــبــة الـــمـــديـــر الــعــام  وقـ
لـــلـــبـــرامـــج االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــي 
الــمــؤســســة، د. خــولــة الشايجي، 
إن دعم المؤسسة لهذا المؤتمر 
يــأتــي انــطــاقــا مـــن الــتــوجــيــهــات 
الــســامــيــة مـــن ســمــو ولـــي العهد 
الــشــيــخ مــشــعــل األحـــمـــد رئــيــس 
مجلس إدارة المؤسسة، والــذي 
أولـــى اهــتــمــامــا خــاصــا بالبحث 
العلمي ودعم المشاريع واألفكار 

الرائدة في الكويت.
وأضـــــــــافـــــــــت الـــــشـــــايـــــجـــــي أن 
»مــشــاركــة الــمــؤســســة فــي أعــمــال 
المؤتمر تأتي تحقيقا ألهدافها 
الــمــتــمــثــلــة فـــي أن تـــكـــون ركــيــزة 
لتحفيز ودعــــم الــعــطــاء العلمي 
والــمــعــرفــي فـــي وطــنــنــا الــعــزيــز، 
ــا عـــلـــى الـــمـــســـاهـــمـــة فــي  وحــــرصــ
تطوير المفاهيم واألفــكــار التي 
مـــن شــأنــهــا الــمــشــاركــة فـــي دفــع 

عجلة التنمية بالباد«.
وشــــــــــــــــــــــــددت عــــــــلــــــــى حــــــــرص 
الـــمـــؤســـســـة عـــلـــى تـــوفـــيـــر الـــدعـــم 
ــي،  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ لــــــقــــــطــــــاع الــــــبــــــحــــــث الـ
لتعزيز ودعـــم منظومة العلوم 
والتكنولوجيا واالبتكار، مشيرة 

جانب من المشاركين في مؤتمر البحث العلمي

... وجانب من حضور المؤتمر صورة جماعية للفائزين في االنتخابات

انتخابات »تدريس الجامعة«: 5 مقاعد
 لـ »التميز« و4 لـ »األكاديمية المستقلة«

بشار الصايغ

●   حمد العبدلي
ــز  ــيــ ــمــ ــتــ حـــــقـــــقـــــت قــــــائــــــمــــــة الــ
ــــوز بـــغـــالـــبـــيـــة  ــفــ ــ ــــي الــ ــمــ ــ ــاديــ ــ األكــ
مقاعد الهيئة اإلداريــة لجمعية 
أعضاء هيئة التدريس بجامعة 
الــكــويــت، مــن خـــال فــوزهــا بـــ 5 
مقاعد مقابل 4 مقاعد للقائمة 
األكـــاديـــمـــيـــة الــمــســتــقــلــة، وســط 
ــابــــات شــــهــــدت حـــضـــورا  ــتــــخــ انــ
متوسطا من أعضاء الجمعية، 
مــســاء أمــــس األول، فـــي مــقــرهــا 
بنادي الجامعة بجامعة الكويت 

في الشويخ.

وســــبــــق عــــقــــد االنــــتــــخــــابــــات 
بساعة عقد الجمعية العمومية 
التي تم خالها التصديق على 
الــتــقــريــريــن الـــمـــالـــي واإلداري، 
وتأتي انتخابات الهيئة اإلدارية 
لجمعية أعضاء هيئة التدريس 
هـــذا الــعــام فــي ظـــروف مختلفة 
عــــن ســـابـــقـــاتـــهـــا، حـــيـــث تــجــرى 
بعد حل مجلس اإلدارة السابق 
عن طريق جمعية عمومية غير 
عــاديــة دعــا لها غالبية أعضاء 

الهيئة.
وجاءت تفاصيل النتائج من 
خال ترجيح األصوات المفرقة 

بـــيـــن الــقــائــمــتــيــن، حـــيـــث كــانــت 
نتيجة االلــتــزام لقائمة التميز 
األكــاديــمــي 287 صــوتــا، بينما 
حــصــلــت الـــقـــائـــمـــة األكـــاديـــمـــيـــة 
الــمــســتــقــلــة عـــلـــى 266 صـــوتـــا، 
وكـــانـــت نــتــائــج الــفــائــزيــن على 
النحو التالي: د. فاح الهاجري 
496 صوتا، د. إبراهيم الحمود 
459، د. عــبــيــر الـــرفـــاعـــي 445، 
د. عــلــي الــكــنــدري 437، محمد 
الديحاني 430، د. بدر البصيري 
428، د. بـــدر الــعــازمــي 427، د. 
أمـــثـــال الــحــويــلــة 424، د. نــور 

العوضي 409.
الــنــدوات والــمــحــاضــرات وورش 
الـــعـــمـــل الـــتـــي تـــخـــدم الــمــجــتــمــع 
األكـــاديـــمـــي، وشــــاركــــت »الــتــقــدم 

ــة نــقــاشــيــة  ــقـ ــلـ ــلــــمــــي« فـــــي حـ الــــعــ
بعنوان »ربــط البحث بالتطوير 
واالستدامة برؤية كويت 2035«، 

»بوكسهل« نظمت محاضرات بمناسبة شهر المرأة
مت كلية بوكسهل الكويت سلسلة 

ّ
نظ

مــحــاضــرات بمناسبة شــهــر الـــمـــرأة، الــذي 
ــارس، وهـــو شهر  ــ يحتفل بـــه الــعــالــم فـــي مـ
مكّرس إلبراز منظومة التحديات التي كانت 
وال تــزال شــرائــح عريضة مــن نساء العالم 

عد كافة. يواجهنها على الصُّ
واستضافت الكلية عددا من المحاضرات 
من مختلف القطاعات، إلبراز دور المرأة في 
جميع المجاالت، سواء كانت في قطاع العمل 
وريــادة األعمال أو في القطاع اإلعامي أو 
قطاع التدريب واإلرشاد، وأهمية الدور الذي 
تؤديه، لكونها النصف اآلخر من المجتمع. 
وكــــــان عـــضـــو هــيــئــة تــــدريــــس فــــي قسم 
الدراسات اإلدارية، باسم القاسم، هو محاور 
الضيوف في هذه اللقاءات، إذ استضافت 
»بــوكــســهــل« جمانة الــمــطــوع مــن مجموعة 

زين، ومديرة التنوع واإلنصاف والشمول، 
باسمة القصار، وهي مؤسسة أول منتدى 
كويتي لرائدات األعمال، ود. دنا المشعان 
ــان، في  ــ الــخــضــيــر، مــؤســســة مجموعة أرجـ
ات  لقاءات مع طلبتها، وقد حضرت اللقاء

الناشطة السياسية عالية الخالد.
وتـــــحـــــدثـــــت الـــــمـــــطـــــوع عــــــن تـــجـــربـــتـــهـــا 
الــشــخــصــيــة فـــي مــســيــرتــهــا الــعــمــلــيــة، وعــن 
الــتــحــديــات الــتــي تـــواجـــه الـــمـــرأة لــلــوصــول 
الى أهدافها وطموحاتها، مؤكدة أن المرأة 
ت  بأدوارها 

ّ
الكويتية على مر التاريخ تميز

الــمــهــمــة فـــي الــمــجــتــمــع عــلــى مــــدى الــعــديــد 
من العقود، وحاليا هي تتبوأ العديد من 
الوظائف القيادية؛ سواء في مجال األعمال 
أو في مجال الحياة السياسية، وقد أظهرت 
عزيمة وشجاعة حقيقية وروحا عالية في 

مواجهة التحديات التي يفرضها المجتمع. 
وأشــادت المطوع بدور المرأة الكويتية 
في مختلف أوجه الحياة بخدمة المجتمع، 
مؤكدة أن للمرأة الكويتية وقفة بــارزة في 
الــصــفــوف األمــامــيــة خـــال تــاريــخ الكويت 
الحديث، كما تحدثت عن المبادرات التي 
قامت بها مجموعة زين لتمكين المرأة في 

ميدان العمل.
أمــا باسمة القصار، فقد وجهت رسالة 
للطالبات، مؤكدة قدرتهن على الوصول إلى 
مراكز قيادية في الشركات وإدارة شركاتهن 
الخاصة، موضحة أن التقديرات تشير إلى 
أن 2 بــالــمــئــة مـــن الـــســـيـــدات الـــعـــامـــات في 
 رائــدات أعمال، مقارنة بنسبة 

ّ
الكويت هــن

7 بالمئة مــن الــرجــال الــذيــن لديهم أعمال 
خــاصــة، وربــمــا أصبحت هــذه النسبة هي 

الدافع الرئيسي لتأسيس أول منتدى كويتي 
لدعم رائدات األعمال.

وشـــددت القصار على أن الــمــرأة تعتبر 
روح المجتمع، ومن دونها يصبح المجتمع 
أحادي القطب، موضحة أن تطّور المرأة هو 
الذي يقضي على آفات التخلف، السيما أن 
الــمــرأة هــي المقياس والــمــعــيــار األســاســي 

لتقّدم المجتمعات البشرية. 
وفي لقاء متميز مع الطالبات، أكــدت د. 
المشعان الخضير أن كل تجربة يمّر بها 
االنسان تترك له أثرا في شخصيته، وتكون 
هــي مـــبـــادرة الــتــغــيــيــر، لـــذا عــلــى الــطــالــبــات 
خوض التجارب بمختلف مراحل حياتهن 

في الدراسة والعمل.

عالية الخالد تتوسط عددًا من الحضور

اإلدارة طالبت بعدم 
قبول الطعن لتجاوزه 
 
ً
النطاق المقرر قانونا

 
ً
وهو ما كان سها
على »الدستورية« 

رفضه

رأت أنه ال قوام 
للمنازعة الدستورية 

بمعزل عن 
الموضوعية وهذا 

االرتباط بينهما 
يجد أساسه في 

الرقابة على دستورية 
التشريعات ذاتها

»الفتوى والتشريع«... تركز على الهوامش وتتجاهل األساس

على عكس مذكراتها التي قدمتها أمام المحكمة 
الدستورية في طعون انتخابية ببطالن انتخابات 

مجالس سابقة، غاب عن المذكرة التي قدمتها إدارة 
الفتوى والتشريع، بصفتها محامي الحكومة أمام 

»الدستورية«، أي دفاع عن مرسوم حل مجلس أمة 
2020. والمتابع لحكم »الدستورية« في الطعون 

المقدمة على حل مجلس األمة ومنها طعن النائب 

أحمد الحمد، سيجد أن »الفتوى« فوتت على نفسها 
فرصة الدفاع عن مرسوم الحل، وركزت فقط على 

عدم قبول الطعن االنتخابي لتجاوزه النطاق المقرر 
، وهو ما كان محل رفض من المحكمة، باعتبار 

ً
قانونا

 في انتخابات »أمة 2022« عن 
ً
أن الطاعن كان مرشحا

الدائرة االنتخابية الثانية، وبطلبه بإبطال االنتخابات 
في دائرته بسبب المخالفات الدستورية في االجراءات 

الممهدة لها، فإنه ال يكون قد تجاوز طلبه. ورغم 
انتهاء مسألة الطعون االنتخابية بصدور حكم 

»الدستورية« بإعالن بطالن مجلس 2022 وعودة 
، ويأتي 

ً
مجلس 2020، فإن باب األسئلة مازال مفتوحا

على رأسها: لماذا لم تقم »الفتوى« بدورها الكامل؟ 
وهل تتحمل مسؤولية ما آلت إليه األوضاع من إبطال 

مجلس قائم وعودة مجلس منحل؟!

فــجــرت الــمــذكــرة الــتــي قدمتها إدارة الفتوى 
والتشريع أمام المحكمة الدستورية قبيل صدور 
حكمها ببطان مجلس 2022 وعـــودة مجلس 
2020 مفاجأة من العيار الثقيل، إذ تبين أنها 
لــم تتضمن أي دفــــاع عــن مــرســوم حــل مجلس 
األمــة الــصــادر في األول من أغسطس من العام 
الماضي، واقتصرت فقط على تجاوز الطاعن 
، وهو ما كان سها على 

ً
النطاق المقرر قانونا

»الدستورية« رفضه.
وفيما يلي مذكرة الــدفــاع المقدمة من إدارة 
الفتوى والتشريع، التي حصلت »الجريدة« على 
نسخة منها ضد الطعن رقم 11/ 2022 المقدم من 
النائب أحمد الحمد: »تتلخص وقائع الطعن في 
أن الطاعن أقام طعنه للحكم أواًل: بقبول الطعن 
 قبل الفصل في الموضوع بندب أحد 

ً
. ثانيا

ً
شكا

األعضاء لانتقال إلى مجلس األمة الستخراج 
كشوف الناخبين من صناديق االنتخاب بالدائرة 
ــن أدلــــوا  ــاء مـ ــمـ األولــــــى الـــمـــؤشـــر فــيــهــا عــلــى أسـ
بأصواتهم في االنتخابات التي تمت بتاريخ 29/ 
9/ 2022 بتلك الدائرة، ومطابقتها مع الكشوف 
المدّون فيها أسماء المحظور عليهم التصويت 
في االنتخابات، مع تمكين الطاعن من االطاع 
عليها والتصريح بتصوير هــذه الكشوف، مع 
إعادة فرز الصناديق الخاصة بالدائرة األولى في 
اللجان األصلية والفرعية، وتجميعها واحتساب 

األصوات التي حصل عليها المرشحون.
: بعدم دستورية المرسوم رقم 136 لسنة 

ً
ثالثا

2022 بحل مجلس األمة، والمرسوم بقانون رقم 
5 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 
35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس 
ــة، والـــمـــرســـوم بــقــانــون رقـــم 6 لــســنــة 2022  ــ األمـ
بتعديل الجدول المرافق للقانون رقم 42 لسنة 
2006 بإعادة تحديد الدوائر االنتخابية لعضوية 
مجلس األمـــة، ومــا يترتب على ذلــك مــن بطان 
عملية االنتخاب التي تمت بتاريخ 29/ 9/ 2022 
في الدائرة األولى وما يترتب على ذلك من آثار.

: بإبطال انتخابات المطعون ضدهم من 
ً
رابعا

السابع وحتى السادس عشر، وإعادة االنتخاب 
فــي الـــدائـــرة األولــــى، تأسيسا عــلــى المخالفات 

الجسيمة التي شابت عملية التصويت«.

الدائرة األولى

وقالت الفتوى في مذكرتها: »على سند من 
الــقــول مــن أن الطاعن مــرشــح لعضوية مجلس 

األمة 2022 عن الدائرة الثانية، والتي انتهت بفوز 
من أعلن عنهم، ولم يكن من بينهم، مما حدا به 
إلى الطعن بتلك النتائج، واستند في ذلك إلى 
سببين: السبب األول، ببطان المرسوم رقم 136/ 
2022 الــصــادر بتاريخ 2/8/2022 بحل مجلس 
ــــة، النـــعـــدام وجــــود خـــاف يــســتــدعــي الــحــل،  األمـ
مما ينتفي معه سبب الحل، وبعدم دستورية 
المرسومين بالقانون رقَمي 5 و6 لسنة 2022 
لصدورهما في غير حاالت الضرورة، بالمخالفة 
لشروط الــمــواد 50، 71، 81، 179 من الدستور. 
السبب الثاني: وجود عيوب جسيمة في إجراءات 

االقتراع وإحصاء وإعان النتيجة«.

الدفاع

وأضــافــت اإلدارة: »نــدفــع بــعــدم قــبــول الطعن 
لتجاوز الطعن االنتخابي النطاق المقرر قانونا، 
ــمـــادة األولـــــى مـــن قـــانـــون إنــشــاء  حــيــث تــنــص الـ
المحكمة الدستورية رقم 14/1973 على أن تنشأ 
محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير 
النصوص الدستورية، وبالفصل في المنازعات 
الــمــتــعــلــقــة بـــدســـتـــوريـــة الـــقـــوانـــيـــن والــمــراســيــم 
ــلــــوائــــح، وفــــي الـــطـــعـــون الــخــاصــة  بــقــوانــيــن والــ
بانتخاب مجلس األمة أو بصحة عضوياتهم، 
 للكافة 

ً
ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزما

ولسائر المحاكم«.
وتنص المادة الرابعة من القانون ذاته على 
أن »ترفع المنازعات إلــى المحكمة الدستورية 
بإحدى الطريقتين اآلتيتين: أ - بطلب من مجلس 
األمــة أو من مجلس الــوزراء. ب - إذا رأت إحدى 
المحاكم أثناء نظر قضية من القضايا، سواء من 
تلقاء نفسها، أو بناء على دفع جدي تقّدم به أحد 
أطراف النزاع، أن تفصل في الدعوى يتوقف على 
الفصل في دستورية قانون أو مرسوم بقانون 
أو الئحة توقف نظر القضية، وتحيل األمر إلى 

المحكمة الدستورية للفصل فيه.
كما تنص المادة 12 من الئحة »الدستورية« 
على أن »تفصل المحكمة فــي جميع المسائل 

الفرعية«.
مــــؤدى ذلـــك أنـــه - وعــلــى مـــا جـــرى بـــه قــضــاء 
المحكمة الدستورية - أن المشرع استلزم لقبول 
الطعن بعدم الدستورية أن تكون هناك منازعة 
 عـــلـــى إحــــدى 

ً
ــا ــ ــــرح أمــــرهــــا أصــ مـــوضـــوعـــيـــة، طـ

الــمــحــاكــم، وأن تــقــوم عــاقــة منطقية بــيــن هــذه 
ق الفصل 

ّ
 من تعل

ً
المنازعة، بين ما ُيثار عرضا

في دستورية النصوص التشريعية المرتبطة 
بــهــا، فـــا يــســتــقــيــم، بــالــتــالــي، قــبــول الــمــنــازعــة 
ــقـــدر اتـــصـــالـــهـــا بــالــمــنــازعــة  ــتـــوريـــة إال بـ الـــدسـ
الــمــوضــوعــيــة وبــمــنــاســبــاتــهــا، ومــقــتــضــى ذلــك 
والزمه، أنه ال قوام للمنازعة الدستورية بمعزل 
عن المنازعة الموضوعية، وهذا االرتباط بين 
المنازعتين إنما يجد أساسه في نظام الرقابة 
ــا، والــــذي  ــهــ ــة الــتــشــريــعــات ذاتــ ــتـــوريـ عــلــى دسـ
ال يــتــيــح لــلــمــحــكــمــة الــــخــــروج عــلــيــه مـــن خــال 
منازعة هي في حقيقتها، طعن مباشر بعدم 
الــدســتــوريــة، وبــالــتــالــي فــإنــه إذا تبين لها من 
 منه أصا 

ً
الطلب الموضوعي أنه كان مقصودا

الطعن بطريق مباشر بعدم الدستورية لذاته، 
فإن الطلب يكون غير مقبول، مستشهدة بـ )طعن 
رقم 36 لسنة 2013 طعون خاصة بانتخابات 

مجلس األمة 2013 جلسة 23 ديسمبر 2013(.

محكمة موضوع

وجاء فيها أنه من المقرر في قضاء المحكمة 
الدستورية »أن المشّرع وإن أتاح لكل ناخب أو 
مرشح أن يطلب إبطال االنتخاب، إال أنه قصر 
حــق الناخب أو المرشح فــي هــذا الــصــدد على 
 
ً
إبطال االنتخاب في دائرته االنتخابية، محددا

هذا النص مجال هذا الطلب، ونطاقه، والصفة 
ات تقديمه  المتطلبة في مقّدم الطلب، وإجـــراء
وميعاده، وقد اختص المشّرع هذه المحكمة 
 القانون إنشائها - بالفصل 

ً
دون غيرها - طبقا

فــــي الـــطـــعـــون الـــخـــاصـــة بـــانـــتـــخـــابـــات أعـــضـــاء 
مجلس األمـــة، أو بصحة عضوياتهم، وقــوام 
هذه الطعون، الطلبات التي تقدم إليها بإبطال 
االنتخاب على الوجه المتقدم، وهذه المحكمة 
إنــمــا تــفــصــل تــلــك الــطــلــبــات بــوصــفــهــا محكمة 
 لما يطرحه عليها الطالب 

ً
مــوضــوع، تقّصيا

مــن عناصر تفصل فــي وقــائــع معّينة تنصّب 
 بعملية 

ً
 متعلقا

ً
 على ما ينازع فيه أصا

ً
أساسا

االنتخاب فــي دائــرتــه االنتخابية، ومــا يتصل 
بهذه العناصر والــوقــائــع مــن قــواعــد قانونية 
واجبة التطبيق متعلقة بها، لتبسط المحكمة 
- فــي إطــار اختصاصها المعقود لها فــي هذا 
المقام كمحكمة موضوع - رقابتها على عملية 
االنتخاب للتحقق مــن صحتها، والتثبت من 
اتها بالقيود  سامتها، والتأكد من التزام إجراء
والضوابط الحاكمة، وإنزال حكم القانون على 
ــع مـــا هـــو مـــطـــروح عــلــيــهــا، وتــغــلــيــب حكم  ــ واقـ

الدستور على ما سواه من القواعد القانونية.
 أن ما 

ً
 كــمــا تتقّصى هـــذه المحكمة أيــضــا

 مــن مطاعن دستورية 
ً
يثيره الــطــالــب عــرضــا

على النصوص التشريعية المتصلة بعملية 
االنتخاب، والتي تنعكس أثارها بحكم اللزوم 
ــع مـــا يـــنـــازع فــيــه الــطــالــب فـــي إطـــار  ــ عــلــى واقـ
طعنه الموضوعي بدائرته االنتخابية، وذلك 
مــن خـــال دفـــع بــعــدم الــدســتــوريــة، تــقــّدر هــذه 
الــمــحــكــمــة جــّديــتــه، وتــتــحــرى فــي شــأنــه وجــه 
المصلحة الشخصية المباشرة لمبدي الدفع، 
كشرط ال غنى عنه لقبول المنازعة الدستورية، 
فــالــمــصــلــحــة فــــي طـــلـــب إبــــطــــال االنـــتـــخـــاب ال 
تفيد بــذاتــهــا تــوافــر المصلحة فــي المنازعة 
الـــدســـتـــوريـــة، كــمــا ال تــعــتــبــر هــــذه المصلحة 
متحققة بالضرورة، وبحكم اللزوم بناء على 
مــجــرد مخالفة الــنــص الــتــشــريــعــي المطعون 
عليه للدستور، فــإذا قبلتها المحكمة قضت 
فــي الــمــســألــة الــدســتــوريــة، بــوصــفــهــا محكمة 
ــة، ثـــم قـــامـــت بـــإنـــزال قــضــائــهــا على  ــتـــوريـ دسـ
موضوع الطلب من بعد بإنزال قضائها على 

موضوع الطلب. 
وقالت: لما كان البّين أن قانون االنتخاب 
ــل الــعــمــلــيــة  ــ ــراحـ ــ ــــــــب مـ

ّ
ــد رت ــ رقــــــم 35/1962 قـ

االنــتــخــابــيــة وقـــّســـمـــهـــا، وجـــعـــل لــكــل مــرحــلــة 
منها مرحلة مستقلة عن األخــرى من ناحية 
الــمــوضــوع واإلجــــــــراءات والــجــهــة الــقــضــائــيــة 
المختصة بنظر أية منازعة متعلقة بمراحل 
االنتخاب، وأن االختصاص المقرر للمحكمة 
الــدســتــوريــة، وفـــق قـــانـــون إنــشــائــهــا وقــانــون 
االنتخاب، ينحصر فقط بالعملية االنتخابية 
مــن )تــصــويــت، وفـــرز، وإعـــان النتيجة(، دون 
أن يستطيل أمر اختصاصها على كل األمور 
ــواء كــانــت  الــســابــقــة للعملية االنــتــخــابــيــة، ســ
مــتــعــلــقــة بــالــقــيــد فـــي الـــجـــدول االنــتــخــابــي أو 
صــدور مرسوم أو قــرار الــدعــوة لانتخابات، 
أو اســتــبــعــاد اســـم الــمــرشــح مــن الــتــرشــيــح في 
االنــتــخــابــات الــعــامــة، إذ يــظــل كـــل مـــا يتعلق 
بالمراحل السابقة على االنتخاب من حقوق 
ــر الـــفـــصـــل فـــيـــه لــلــقــضــاء  ــ ــتــــروك أمـ وطــــعــــون مــ

المختص دون المحكمة الدستورية.
ومتى كان األمر كذلك، وكان من المقرر أن 
ق 

ّ
الطعن االنتخابي منوطا في األساس بتعل

األمــر في شأنه بعملية االنتخاب ذاتها، وما 
شابها من أخطاء، سواء في التصويت أو الفرز 
أو إعان النتيجة، وما عسى أن ينعكس أثره 

عــلــى صــحــة عــضــويــة مــن أعــلــن فـــوزه فــي تلك 
االنتخابات، وبالتالي، فإن ما يتخذ في مسائل 
ات الترشيح من  القيد بالجداول أو في إجــراء
أعــمــال وتصرفات ومــا ينجم عنها هــي أمــور 
سابقة - وال شك - على العملية االنتخابية، وال 

صلة لها بالعملية االنتخابية ذاتها.
واســتــشــهــدت »الــفــتــوى« فــي مــذكــرتــهــا بــأن 
»الطعن رقم 8/ 2008 أمام المحكمة الدستورية 
عــلــى انــتــخــابــات مجلس األمـــة جلسة 16/ 7/ 
2008(، والــطــعــن رقـــم 8 لسنة 2020 - طعون 
خاصة بانتخابات مجلس األمة عام 2020م، 

جلسة 24 فبراير 2021.

أقوال مرسلة

وإذ كان األمر كذلك، وكان الثابت من األوراق 
أن )الطاعن( قد أقام طعنه في االنتخابات التي 
تمت في 29/9/2022 على أقوال مرسلة أطلقت 
على عواهنها دون دليل يدعمهما أو قرينة 
تظاهرها ومحض تشكيك فــي صحة عملية 
اتــهــا ال يعتّد بــه أو  االنــتــخــاب وســامــة إجــراء
يعول عليه، ال سيما أن الطاعن قد أرسل طعنه 
إرسااًل، فا هو قّيده بأصوات معّينة محددة 
جرى إهدارها لم يحدد لجنة من اللجان التي 
اتها، ولم يذكر في طعنه  يطعن في صحة إجراء
أي عناصر أو وقــائــع معّينة تتعلق بعملية 
االنتخاب التي حصلت في دائرته االنتخابية 
يتوافر معها مناط قبول هذا الطعن - ابتداء - 
، وإنما أقام نعيه 

ً
على النحو المتطلب قانونا

بمحض االدعــــاء بــوجــود عـــوار دســتــوري في 
مرسوم الحل والمرسومين بالقانون رقمي 5 
 لبطان االنتخابات، 

ً
و6 لسنة 2022، توصا

، بــمــفــهــوم 
ً
ــا ــر غــيــر الــمــقــبــول قـــانـــونـ ــ وهــــو األمـ

الــمــخــالــفــة لــلــمــادة 41 مـــن قـــانـــون انــتــخــابــات 
أعـــضـــاء مــجــلــس األمـــــة رقــــم 35 لــســنــة 1962 
 بذلك النطاق المحدد 

ً
السالفة البيان، متجاوزا

للطعن االنتخابي، ويتمخض - في حقيقته - 
طعن دستوري مباشر رفع إلى هذه المحكمة 
بالمخالفة لألوضاع القانونية المقررة أمامها، 

ويتعين القضاء بعدم قبوله.
وبناء عليه طالبت من عدالة المحكمة الحكم 
بعدم قبول الطعن لتجاوز الطعن االنتخابي 
، مـــع إلــــــزام الــطــاعــن 

ً
الـــنـــطـــاق الـــمـــقـــرر قـــانـــونـــا

المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

•لم تدافع عن مرسوم الحل أمام »الدستورية« واقتصرت على تجاوز الطاعن لحدوده
• ةديرجلا. تنشر مذكرة اإلدارة التي غاب عنها أي كلمة تؤكد صحة حل مجلس 2020

إلى أن المؤتمر يتيح للمشاركين 
فرصا فريدة للتعلم من أقرانهم، 
والــتــواصــل مــع االختصاصيين 
من ذوي الخبرة، واالطــاع على 
نتائج أحدث األبحاث، والتعرف 

على أفضل التجارب العالمية.
ــــذه  ــل هـ ــــثـــ وأوضــــــــحــــــــت أن مـ
ــاء  ــنـ ــات تـــســـهـــم فــــــي بـ ــيــ ــالــ ــعــ ــفــ الــ
القدرات، وتدفع التقدم الوظيفي 
مـــن خــــال االطــــــاع عــلــى أحـــدث 
ــم مـــن  ــ ــلـ ــ ــعـ ــ مـــــــا تــــــوصــــــل إلــــــيــــــه الـ
تكنولوجيا وابــتــكــارات؛ مبينة 
أن الجامعات تعد المحرك لبناء 
النظم المستدامة لابتكار من 
ــــال مــنــاقــشــة الـــتـــحـــديـــات فــي  خـ
مجال البحث العلمي والتطوير 

واالبتكار.
وتضمن المؤتمر مجموعة من 

والتي كانت بمداخلة من مدير 
إدارة التخطيط االســتــراتــيــجــي 
في المؤسسة المهندس عبدالله 
بوقماشة، ومديرة إدارة البحوث 
بـــالـــتـــكـــلـــيـــف الـــمـــهـــنـــدســـة ديـــنـــا 
ــيـــب، كـــمـــتـــحـــدثـــة بــالــحــلــقــة  ــقـ ــنـ الـ
ــاون الــبــحــثــي  ــعــ ــتــ الـــنـــقـــاشـــيـــة »الــ

الوطني«. 
ــر الـــبـــحـــث  ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ ويــــعــــتــــبــــر مـ
ــذي تــنــظــمــه جــامــعــة  ــ الــعــلــمــي، الـ
الكويت، من المؤتمرات الواعدة 
التي يتم من خالها عقد العديد 
من الحلقات النقاشية الهادفة، 
وعـــرض مــا يــقــارب 300 ملصق 
بحثي من المشاركين من الكليات 

العلمية واإلنسانية.

https://www.aljarida.com/article/18744
https://www.aljarida.com/article/18739
https://www.aljarida.com/article/18743
https://www.aljarida.com/article/18741
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»UBS« يخطط لتسريح اآلالف ويعيد شراء سنداته
يلين: األزمة مختلفة عن 2008... و»األوروبي«: المودعون لديهم ثقة بمصارفنا

ــــي إس«  ــك »يـــــــو بــ ــنــ يـــخـــطـــط بــ
بــعــد االســـتـــحـــواذ عــلــى مــنــافــســه 
الــســويــســري »كــــريــــدي ســـويـــس«، 
لــــتــــســــريــــح عــــــشــــــرات اآلالف مــن 

الموظفين في البنكين. 
ونــقــلــت صــحــيــفــة »فــايــنــنــشــال 
تــايــمــز« عــن مــصــادر مطلعة على 
خطط بنك »يو بي إس«، قولها، إن 
الوحدتين المحلية واالستثمارية 
لمصرف »كريدي سويس« واللتين 
يعمل بهما أكثر 30 ألف شخص، 
ستتحمالن وطأة خفض الوظائف 

بشكل أساسي. 
ــــت الــــمــــصــــادر أنـــــه مــن  ــافـ ــ وأضـ
ــد عــــدد  ــديــ الــــســــابــــق ألوانـــــــــــه تــــحــ
الـــوظـــائـــف الــتــي ســتــخــفــض، لكن 
يــمــكــن أن تــصــل إلــــى ثــلــث الــعــدد 
اإلجمالي البالغ 120 ألف موظف 

في الكيان المدمج. 
ــارت إلــى أن »يــو بــي إس«   وأشـ
الــذي وافــق على االستحواذ على 
منافسه مقابل 3 مــلــيــارات فرنك 
)3.2 مليارات دوالر(، يعمل على 
إنـــهـــاء الــكــثــيــر مـــن الـــوظـــائـــف في 
وحدته االستثمارية وإزالة األدوار 

المتداخلة في أعماله المحلية. 
 وقال اتحاد العاملين بالبنوك 
السويسرية أمس األول، إن صفقة 
االستحواذ تهدد بخفض الوظائف 
على نطاق ال يستطيع سوق العمل 
في القطاع المصرفي استيعابه، 
داعيا إلــى وقــف عمليات تسريح 

العمالة حتى نهاية العام. 
وأعلن »يو بي إس« خطة إلعادة 
شراء نحو 2.75 مليار يورو )2.96 
مــلــيــار دوالر( مـــن الــــديــــون الــتــي 
أصــدرهــا قبل أيـــام، بهدف تعزيز 

ــي أعـــقـــاب  ــ ثـــقـــة الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن فـ
االستحواذ على »كريدي سويس«. 
ــر »يــــو بـــي إس« فـــي بــيــان  ــ وذكـ
أمس، أن الديون المشار إليها هي 
ســنــدات بــفــائــدة ثابتة باعها في 
التاسع من مارس، ومنها سندات 
بقيمة 1.5 مــلــيــار يــــورو وفــائــدة 
4.625 في المئة تستحق السداد 
فــي مـــارس 2028، وأخـــرى بقيمة 
1.25 مليار يورو وفائدة 4.750 في 

المئة تستحق السداد في 2032. 
ــو بـــي إس« تــذبــذبــا  وشـــهـــد »يــ
كبيرا فــي قيمة سهمه وسنداته 
ــبــــوع، بــعــد اإلعـــــالن عن  هــــذا األســ
استحواذه على منافسه »كريدي 
سويس« الذي يمر بضائقة مالية، 
في صفقة قيمتها 3 مليارات فرنك 

)3.2 مليارات دوالر(. 
وجـــاء فــي البيان أن »الُمصدر 
)الــبــنــك( قــرر إطـــالق هــذه العملية 

ــذه  ــهـ ــيـــيـــم حــــكــــيــــم لـ ــقـ ــتـ ــة لـ ــجـ ــيـ ــتـ نـ
التطورات األخيرة والتزام الُمصدر 
ــل تـــجـــاه مــســتــثــمــري  ــ طـــويـــل األجــ

االئتمان«. 
واســـتـــبـــعـــدت وزيـــــــرة الــخــزانــة 
األمــيــركــيــة جــانــيــت يــلــيــن وجـــود 
 
ً
ــة الــبــنــوك حــالــيــا تــشــابــه بــيــن أزمــ
واألزمــة المالية العالمية في عام 

 .2008
وقــالــت يــلــيــن، فــي تصريحات 
ــة الــــمــــصــــرفــــيــــيــــن  ــيــ ــعــ ــمــ أمــــــــــــام جــ
األميركيين: »بينما ال نمتلك كل 
ــــول انـــهـــيـــار بنكي  الــتــفــاصــيــل حـ
سيليكو فالي وسيجنتشر، فإن 
التطورات األخيرة مختلفة للغاية 
ــة المالية  عــمــا شــهــدنــاه فــي األزمــ

العالمية«. 
وأوضـــحـــت أنـــه فــي عـــام 2008 
تعرضت العديد من المؤسسات 
المالية لضغوط بسبب حيازتها 

مــن أصــــول الــرهــن الــعــقــاري، لكن 
 ال يشهد 

ً
النظام المصرفي حاليا

نفس الموقف. 
وشددت على أن النظام المالي 
األمــيــركــي أقــــوى كــثــيــرا مــمــا كــان 
قبل 15 عاما، بفضل اإلصالحات 
التي أعقبت األزمة المالية، والتي 
تــســبــبــت فـــي دعــــم مــعــايــيــر رأس 

المال. 
وانــهــار »سيليكون فالي بنك« 
ــي وقـــت  ــ و»ســـيـــجـــنـــتـــشـــر بــــنــــك« فـ
سابق مــن هــذا الشهر، مــا تسبب 
فــــي مــــخــــاوف مــرتــبــطــة بــالــنــظــام 
ــي، وأثــــــــار  ــ ـــركــ ــ ــيـ ــ ــرفــــي األمــ ــمــــصــ الــ
الــتــقــلــبــات فـــي األســـــــواق الــمــالــيــة 

حول العالم. 
وفـــــــــــــــــي أوروبـــــــــــــــــــــــــــــــــا، ورغــــــــــــم 
ــات الــــتــــي يــواجــهــهــا  ــ ــرابـ ــ ــطـ ــ االضـ
ــنــــذ إفـــــالس  الــــقــــطــــاع الــــمــــالــــي مــ
»سيليكون فالي بنك« األميركي، 

ــة« في  ــويـ فــــإن ثــقــة الــمــودعــيــن »قـ
الــمــصــارف األوروبـــيـــة الــتــي تعد 
ــا قــــال مــســؤول  صــلــبــة، حــســب مـ
كبير في البنك المركزي األوروبي 

أمس األول.
وأكــد رئيس مجلس اإلشــراف 
ــــي  عــلــى الــبــنــك الــمــركــزي األوروبـ
أنـــــــدريـــــــا إنـــــــريـــــــا، خــــــــالل جــلــســة 
استماع أمام البرلمان األوروبي، 
أن الــــتــــزامــــات أكــــبــــر الـــمـــصـــارف 
ــة الــمــكــونــة جــزئــيــا من  األوروبــــيــ
ودائع عمالء »بقيت مستقرة جدا، 
مــا يعني أننا نتمتع فــي الوقت 
الحالي بثقة كبيرة من المودعين« 
في المؤسسات المذكورة »التي 

نعتقد أنها في وضع جيد«.
وأثار انهيار »سيليكون فالي 
بــنــك« )إس فــي بــي( فــي الــواليــات 
المتحدة ثم استحواذ مصرف »يو 
بــي إس« على »كــريــدي سويس« 
السويسري، مخاوف من حدوث 
أزمة أوسع في القطاع المصرفي.

ــــف الــــقــــادة الــســيــاســيــون 
ّ
ــث وكــ

والماليون تصريحاتهم المطمئنة 
التي تهدف إلى منع انتشار الهلع.
ــا أن »مـــصـــارفـــنـــا  ــ ــريـ ــ وأكـــــــد إنـ
)األوروبــــــيــــــة( تــعــمــل عــمــومــا مع 

عمالء دائمين أكثر تنوعا«.
وكما هي الحال في الواليات 
ــّد الــــــودائــــــع غــيــر  ــعــ الـــمـــتـــحـــدة، تــ
المضمونة أيضا مــصــدرا مهما 
 نماذج 

ّ
للتمويل في أوروبــا. لكن

ــي أوروبــــــا  ــال الــــمــــصــــارف فــ ــمــ أعــ
»متنوعة بشكل كبير«، خصوصا 
من حيث العمالء، ما يسمح لها 
بـــامـــتـــصـــاص الـــمـــخـــاطـــر بــشــكــل 

أفضل، كما أوضح إنريا.

النفط ينخفض بعد زيادة مخزونات 
الخام األميركية األسبوع الماضي

ً
البرميل الكويتي يرتفع 3.48 دوالرات ليبلغ 75.20 دوالرا

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 3.48 دوالرات، 
ليبلغ 75.20 دوالرا، في تداوالت الثالثاء، مقابل 71.72 
دوالرا في تـــداوالت االثنين، وفقا للسعر المعلن من 

مؤسسة البترول الكويتية.
وفي األسواق العالمية انخفض النفط في التعامالت 
اآلسيوية المبكرة صباح أمس، ليقلص مكاسبه على 
مـــدار يومين متتاليين، بعد أن أظــهــر تقرير ارتــفــاع 
مخزونات الخام األميركية بشكل غير متوقع األسبوع 
الماضي، فــي إشـــارة إلــى احتمال ضعف الطلب على 

الوقود.
وهبطت العقود اآلجلة لخام برنت 48 سنتا أو 0.6 
في المئة إلى 74.84 دوالرا للبرميل، وكانت قد ارتفعت 
بأكثر من 3 في المئة هذا األسبوع، وانخفضت العقود 
اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط األميركي 47 سنتا 

أو 0.7 في المئة إلى 69.20 دوالرا.

وقالت مصادر إن بيانات أصدرها معهد البترول 
األميركي أمس األول أظهرت ارتفاع مخزونات الخام في 
الواليات المتحدة بنحو 3.3 ماليين برميل في األسبوع 
المنتهي فــي 17 مــــارس، وخــالــفــت الـــزيـــادة الضخمة 
توقعات ثمانية محللين استطلعت »رويترز« آراءهم 

بتراجع المخزونات بنحو 1.6 مليون برميل.
ــار الــنــفــط أكـــبـــر انــخــفــاض لــهــا في  ــعـ وســجــلــت أسـ
األســبــوع الماضي، بعد انهيار بنوك أميركية كبرى 
ــة فــي بنك كــريــدي سويس  ــارس، وأزمـ بــدايــة مــن 10 مـ
األوروبــي، بلغت ذروتها في إنقاذ طارئ خالل عطلة 
نهاية األســبــوع. ووصــف مسؤولو »أوبـــك+« ومديرو 
صناديق تحوط ومشاركون في سوق النفط االنخفاض 
األخــيــر فــي أســعــار النفط بــأنــه نــاجــم عــن المضاربة، 
ــروا على أن زيـــادة الطلب ستدفع األســعــار إلى  وأصــ

مستويات أعلى في األشهر المقبلة.

العمالت المشفرة ترتفع... و»بتكوين« 
تتجاوز 28.2 ألف دوالر

ارتــفــعــت »بــتــكــويــن« خـــالل تــعــامــالت أمــــس، حــيــث بـــدت العملة 
ا واحدا على األقل من حلم  المشفرة وكأنها مالذ آمن، مما حقق جزء
مؤسسها ساتوشي ناكاموتو بأن تكون مالذا للمستثمرين عند 
معاناتهم.وارتفعت »بتكوين« بنسبة 0.29% عند 28288.75 دوالرا، وفقا 
لبيانات »كوين باس«، كما أضافت اإليثريوم نسبة 0.22% عند 1800.51 

دوالر، في حين تراجعت الريبل بنسبة 6.61% عند 45.79 سنتا. 
وأشـــــارت صحيفة »إيــــه إف آر« األســتــرالــيــة إلـــى اســتــمــرار الحمالت 
التنظيمية على صناعة التشفير، فقد طلب المنظم التحوطي لصناعة 
الخدمات المالية من البنوك تقديم تحديثات يومية على أصولها المشفرة 
في إطار التدابير االحترازية للكشف المبكر عن نقاط الضعف في الصناعة 
المصرفية المحلية، والحصول على مزيد من المعلومات حول أي تأثير 

محتمل من انهيار بنك »إس في بي«.

»الغانم للسيارات«: نتائج مالية استثنائية
 تعكس الكفاءة التشغيلية واالستراتيجية الراسخة

فهد الغانم: تجاوزنا التحديات االقتصادية والجيوسياسية وحققنا إنجازات

قال رئيس مجلس ادارة شركة 
أوالد علي الغانم للسيارات فهد 
ــم، إن إدراج أســهــم  ــانــ ــغــ عـــلـــي الــ
 في السوق األول 

ً
الشركة رسميا

فــي بــورصــة الــكــويــت بــتــاريــخ 07 
يونيو 2022، جعلها أول شركة 
درج 

ُ
عائلية لوكاالت السيارات ت

في األسواق الخليجية، إذ حققت 
الشركة نتائج مالية استثنائية 
ــا  ــهــ ــاتــ ــيــ ــلــ ــمــ تـــــعـــــكـــــس كـــــــــفـــــــــاءة عــ
الــتــشــغــيــلــيــة واســتــراتــيــجــيــتــهــا 
الراسخة، وقــوة مركزها المالي، 
»وهــــي الــعــوامــل الــرئــيــســيــة التي 
مّكنتنا مــن تحقيق هــذا النجاح 

في عام 2022«. 
ــم أنــــــه »عـــلـــى  ــانــ ــغــ وأضـــــــــاف الــ
الرغم من التحديات االقتصادية 
والــجــيــوســيــاســيــة الــتــي يــمــر بها 
ــإن الــشــركــة اســتــطــاعــت  الــعــالــم، فـ
تــجــاوزهــا وتــحــقــيــق الــعــديــد من 
االنجازات التي كنا نطمح إليها«. 
وأوضـــــــــــــــــح أن »أبـــــــــــــــــرز هــــــذه 
 
ً
 إقليميا

ً
االنـــجـــازات كـــان إنـــجـــازا

 بدخولنا السوق المصري 
ً
جديدا

خالل عام 2022 من خالل شركة 
جــلــوبــل أوتـــو لــلــســيــارات، إحــدى 
الــشــركــات الــزمــيــلــة لــشــركــة أوالد 
عــلــي الــغــانــم لـــلـــســـيـــارات، والــتــي 
ــق الــــتــــوريــــد الــرســمــي  تــمــتــلــك حــ

لعالمتي بي إم دبليو وميني في 
جمهورية مصر العربية«. 

 بــإعــادة 
ً
وتـــابـــع »قــمــنــا حــديــثــا

 BMW ــيـــارات افــتــتــاح مــصــنــع سـ
في مصر، مع خــروج أول سيارة 
BMW مــن خــطــوط اإلنـــتـــاج بعد 
فــتــرة مــن الــتــوقــف، والــــذي يضّم 
ثـــــالثـــــة خـــــطـــــوط إنــــــتــــــاج بــســعــة 
إجـــمـــالـــيـــة تـــصـــل إلــــــى 10 آالف 
ــارة ســـنـــويـــا، بـــاإلضـــافـــة الــى  ــيـ سـ
افــــتــــتــــاح أحـــــــدث صـــــــاالت عـــرض 
BMW وMINI في مدينة العبور 

المصرية«.
وذكــر أن الشركة قامت، كجزء 
من خططها التوسعية المحلية، 
بتعزيز وجود عالمة بي إم دبليو 
الــتــجــاريــة فــي الــكــويــت مــن خــالل 
افـــتـــتـــاح ثـــالـــث صـــالـــة عــــرض في 
محافظة الــجــهــراء، والــتــي تشمل 
صالة عرض راقية ومركز خدمة 
حـــديـــثـــا ومــــركــــزا لــقــطــع الـــغـــيـــار، 
 في أوائل 

ً
مضيفا، »وقمنا أيضا

هذا العام بتدشين صالة عرض 
ــارات جـــيـــلـــي فــي  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ جـــــديـــــدة لـ
محافظة الــجــهــراء تــحــتــوي على 
مركز خدمة حديث ومركز لقطع 

الغيار«. 
 
ً
 جديدا

ً
وتابع »وافتتحنا مركزا

لـــلـــخـــدمـــة الـــســـريـــعـــة فــــي مــنــطــقــة 

الـــمـــنـــصـــوريـــة لــيــصــل عـــــدد هـــذه 
 في 

ً
المراكز إلى ثالثة عشر مركزا

 من 
ً
الوقت الحالي. واقتربنا أيضا

إكــمــال أعــمــال اإلنــشــاءات إلطــالق 
الــمــركــز الـــرابـــع عــشــر فــي منطقة 

عبدالله المبارك«. 

نبذة عامة عن األداء المالي 

وذكــــــــــر أن إجـــــمـــــالـــــي أصــــــول 
الشركة ارتــفــع بنسبة 27.01 في 
الــمــئــة، إذ بــلــغ إجــمــالــي قيمتها 
188.078.762 ديــــنــــارا كـــمـــا فــي 
2022/12/31، مــقــارنــة مــع الــعــام 
الــمــاضــي بــإجــمــالــي قــيــمــة بلغت 
148.085.914 ديــــنــــارا كـــمـــا فــي 

.2021/12/31
وأشــار إلى أن إجمالي حقوق 
الـــمـــلـــكـــيـــة الـــخـــاصـــة بــمــســاهــمــي 
الشركة األم ارتفع بنسبة 27.24 
في المئة، إذ بلغ إجمالي قيمتها 
72.963.961 ديـــــنـــــارا كـــمـــا فــي 
 بإجمالي 

ً
2022/12/31، مــقــارنــة

قيمة بلغت 57.341.908 دنانير 
كما في 2021/12/31.

ــــي الــــربــــح  ــافـ ــ وأوضــــــــــح أن صـ
الــخــاص بمساهمي الشركة األم 
ارتفع بنسبة 27.46 في المئة، إذ 
بلغت قيمته 18.704.852 دينارا 

 »العمومية«
ً
فهد الغانمالغانم مترئسا

 لعام 2022
ً
 للسهم الواحد بإجمالي 57.78 فلسا

ً
»العمومية« أقرت توزيع 34 فلسا

 
ً
كــمــا فـــي 2022/12/31، مــقــارنــة
مــع الــعــام الماضي بصافي ربح 
بلغت قيمته 14.675.517 دينارا 
كما في 2021/12/31، كما ارتفعت 
ربحية السهم األساسية الخاصة 
بــمــســاهــمــي الــشــركــة األم بنسبة 
28.06 في المئة، إذ بلغت 67.72 
فلسا للسهم الواحد للعام الحالي 
 بربحية سهم بلغت 

ً
2022، مقارنة

52.88 فلسا للسهم الواحد للعام 
الماضي 2021. 

توزيعات األرباح

وبين الغانم أن مجلس اإلدارة 
قرر التوصية إلى الجمعية العامة 
بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين 
عــن األشــهــر الستة المنتهية في 
31 ديسمبر 2022 بنسبة 34 في 
المئة من القيمة االسمية للسهم 
 للسهم الواحد، 

ً
أي بواقع 34 فلسا

وبـــذلـــك تــكــون الــشــركــة قـــد قــامــت 
بتوزيع أرباح نقدية بواقع 57.78 
فلسا للسهم الواحد عن عام 2022 
تتجاوز النسبة التي وعدنا بها 
المستثمرين والمساهمين ما قبل 
اإلدراج والتي كانت 47.58 فلسا 
لــلــســهــم الـــواحـــد أي بــنــســبــة نمو 

تبلغ 21.43 في المئة.

 ولفت إلــى أن مجلس اإلدارة 
ــاح  ــتـــرح ســيــاســة لـــتـــوزيـــع أربــ اقـ
ــقــــديــــة بــــحــــد أدنـــــــــى 58 فــلــســا  نــ
للسهم الواحد عن السنة المالية 
 
ً
المنتهية في 2023/12/31، علما

بـــأن الــشــركــة قـــد قــامــت بــتــوزيــع 
أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 
ــــن الــقــيــمــة  ــــي الـــمـــئـــة مـ 23.78 فـ
االســمــيــة لــلــســهــم بـــواقـــع 23.78 
فلسا للسهم الواحد عن النصف 
األول من عــام 2022، وذلــك بناًء 
ــامـــة  ــعـ ــلــــى قــــــــرار الـــجـــمـــعـــيـــة الـ عــ
الــعــاديــة الــمــنــعــقــدة بــتــاريــخ 25 

أغسطس 2022. 

األهداف المستقبلية

ــيــــق مــع  • الـــعـــمـــــــل بـــشـــكـــل وثــ
الشـركات العالمية لجلب أفضـل 

الطرازات
ــة الــــشــــركــــة عــلــى  ــ ــراريـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ
تقويــة عالقاتهــا طويلــة األمــد 
مع الشــركات العالميــة لتوفيــر 
مــســــــــتــويــات أكــبــــــــر مــــــــن مــخــــــــزون 
الــطــــــــرازات ذات الطلب المرتفع، 
إذ أصبـح التنسـيق مـع الشـركات 
العالميـة أكــثـــــر أهميـة مــن بعد 
ــث أدت  ـــ جـــائـــحـــــــة كـــــورونـــــا، حــيـــ
تـــحـــديـــــــــــات ســـالســـــــــــل الــتــوريــــــــد 

العالميــة إلـى تقييــد اإلنتــاج في 
معظــم الشــركات فــي القطاعــات 

الصناعيــة. 
ونظـرا لعالقة الشركة القوية 
مــع الــشــركــات العالمية، تمكنـت 
مـن تقليـل التأثيـر الســلبي مــن 
خــالل طلــب المزيــد مــن المركبــات 
ذات الهامــش الربحــي األعلــى 
لمركبــات  ا بيــن مجموعــة  مــن 

المخصصــة للشــركة. 
ــــــــريــحــة ذات  ــم نــمــو الــشـــ • دعــ

الدخل المنخفض 
تــمــتــلـــــك الـــشـــــــركـــة طــمــوحـــــات 
كبيـرة تتمثـل فـي زيـــــادة النمـو 
فـي شـريحة العمـالء ذوي الدخـل 
الــمــنــخــفـــــض. ومـــــــن أجـــــــل ذلـــــــك، 
فــقـــــد جــلــبـــــت الــشـــــركــة عالمتيـن 
 Great ،سـريعتي النمـو وهــمـــــا
 ،Wall Motors - Haval، Geely
ــأن نــســبــة نــمــو الــعــالمــة   بــ

ً
عــلــمــا

 Geely الــــتــــجــــاريــــة لـــــســـــيـــــارات
 Great Wall Motors وسيارات
Haval - تمثل 58 في المئة و26 
فــي الــمــئــة عــلــى الــتــوالــي مقارنة 
 
ً
بعام 2021، ويرجـع ذلك أساسا

إلــــــى الـــتـــحـــســـــــن الـــمـــســـــــتـــمـــر فـــــي 
التكنولوجيـا الصينيـة وقبـول 
ــر فــي  ــــ ــيـ ــيـ ــغـ ــتـ ــــالء لــــهــــا والـ ـــ ــمــ الــــعــ

تفضيـالت العمـالء.

افتتاح ثالث 
صالة عرض 
في محافظة 

الجهراء 
ومركز جديد 

للخدمة 
السريعة 
بمنطقة 

المنصورية

دخلنا السوق 
المصري 
في 2022 

عبر شركة 
جلوبل أوتو 

للسيارات

ارتفاع 
إجمالي 

أصول الشركة 
27.01% ليبلغ 

188 مليون 
دينار

https://www.aljarida.com/article/18742
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https://www.aljarida.com/article/18733


881.3 مليون دينار توزيعات البنوك لعام 2022
السيولة األجنبية استقرت عند 5.35 مليارات دينار

• محمد اإلتربي
استقرت السيولة األجنبية في السوق، 
ات األخيرة التي شهدتها األسواق 

ّ
برغم الهز

ة الــمــصــارف األمــيــركــيــة، 
ّ
العالمية بــعــد هـــز

وبعدها »كريدي سويس«. 
ووفق آخر تسوية، بلغت قيمة السيولة 
األجــنــبــيــة مــســتــوى 5.35 مــلــيــارات ديــنــار، 
ومن الالفت استقرار ملكيات البنوك بشكل 

رئيسي. 
ُيــذكــر أن مــن أبــــرز األســـبـــاب الــتــي تعزز 
جــاذبــيــة الــقــطــاع الــمــصــرفــي، الــتــوزيــعــات 
النقدية وجـــدوى الــعــائــد على االستثمار، 
واألهم من ذلك االستقرار واالستدامة التي 
يتمتع ويــتــفــرد بــهــا الــقــطــاع عــن غــيــره من 

القطاعات األخرى، وتقّدر قيمة التوزيعات 
الــتــي ستمنحها الــبــنــوك لمساهميها عن 
العام الماضي 2022 بنحو 881.31 مليون 
دينار، مقّسمة إلى 634.81 مليونا توزيعات 
نقدية على المساهمين و246.49 مليونا 

أسهم منحة مجانية.
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، أوضـــحـــت مــصــادر 
مصرفية أن البنوك المحلية متحوطة بشكل 
كبير، وليس لديها أي انكشافات أخرى على 
البنوك المتعثرة، بخالف ما تم اإلفصاح 

.»SVB« عنه فيما يخص
مــن جهة أخـــرى، أشـــارت مــصــادر إلــى أن 
لــدى األفـــراد والمستثمرين سيولة كبيرة 
ووفرة عالية نتاج توزيعات األرباح، وهناك 
ب الستقرار األوضاع عالميا، فيما 

ّ
حالة ترق

يخص ملف القطاع المصرفي، والذي على 
م من درس »ليما 

ّ
ما يبدو أن الجميع قد تعل

برازار«، حيث لن تترك أي دولة أي مصرف 
ينهار أو يفلس، إذ إن التداعيات ستكون 

أكثر كلفة من الدعم والمعالجة.
ب لما ستؤول 

ّ
وُيذكر أن هناك حالة ترق

إليه قــرارات الفائدة التي تعتبر مفصلية، 
بــســبــب الـــمـــســـتـــجـــدات الـــخـــاصـــة بــالــقــطــاع 

المصرفي العالمي.

تراجع سوق المشاريع بالكويت بـ 6.4 مليارات دوالر
بحلول منتصف مارس رغم نمو مؤشر المشاريع الخليجية بـ %3.5

تــكــبــدت الــكــويــت أكــبــر انــخــفــاض بــيــن دول 
مجلس التعاون الخليجي في مؤشر المشروعات 
التي تم تنفيذها بعد ان تراجعت بنسبة 3.6 في 
المئة، أو 6.4 مليارات دوالر خالل الفترة المنتهية 
في 17 مارس، في حين جاءت قطر في المرتبة 
الثانية مــن حيث االنــخــفــاض بنسبة 2.4 في 
المئة أو 4.4 مليارات دوالر، أما سوق المشاريع 
العماني فحافظ على استقراره عند نمو 0.2 
فــي المئة، فــي حين تراجعت ســوق المشاريع 
العراقية بـ 0.4 في المئة، أو 1.1 مليار دوالر، من 

حيث القيمة.
وبــحــســب »مـــيـــد« دفــعــت الــقــفــزة فـــي نــشــاط 
ــات الـــســـعـــوديـــة الـــنـــمـــو فــــي مــؤشــر  ــروعـ ــشـ ــمـ الـ
المشاريع الخليجية، والتي نمت بنسبة 3.5 
في المئة خالل األسابيع الخمسة من 10 فبراير 

إلــى 17 مـــارس، إذ ارتفع بمقدار 109 مليارات 
دوالر إلى 3.22 تريليونات دوالر، لتعوض تلك 
المكاسب خسارة الشهر الماضي البالغة 70 

مليار دوالر.
وقــاد ســوق المشاريع في المملكة العربية 
، إذ نمت المشاريع 

ً
السعودية االرتفاع خليجيا

بنسبة 7.5 في المئة، أو 103.4 مليارات دوالر، 
خالل هذه الفترة، بينما نمت أسواق المشاريع 
الخليجية األوسع بنسبة 4.8 في المئة، أو 121.7 
مليار دوالر، بقيمة 2.65 تريليون دوالر، في 
حين أن أسواق الخليج األخرى، إيران والعراق، 

رت على النمو اإلجمالي.
ّ
تراجعت وأث

وكــان االرتــفــاع الحاد في السوق السعودي 
مدفوعا بإطالق مشروع المربع الجديد بقيمة 50 
مليار دوالر إلعادة تطوير وسط مدينة الرياض، 

كما أعلن فيلق المهندسين بالجيش األميركي 
خططا لتطوير مــقــر عــســكــري جــديــد وقــيــادة 

مشتركة بقيمة 15-10 مليار دوالر في البالد.
على صعيد متصل، شهد سوق المشاريع في 
البحرين أقوى نسبة نمو، إذ بلغت 8.9 في المئة- 
بزيادة قدرها 6 مليارات دوالر. وكان الدافع وراء 
ذلك إطالق مشروع احتجاز الكربون وتخزينه 
 .Nogaholding بقيمة 4 مليارات دوالر من شركة
ــارات بنسبة  ونما ســوق المشاريع فــي اإلمــ
4.3 في المئة، أو 22.7 مليار دوالر، خالل هذه 
الفترة. وتضمنت التطورات الرئيسية إطالق 
توسعة مركز دبــي المالي العالمي بقيمة 3.2 
 Adnoc مليارات دوالر، وإعادة تشغيل مشروع
Masaken بقيمة 1.8 مليار دوالر لتطوير أماكن 

إقامة الموظفين.

الشفافية التي 
كانت تتباهى بها 
»هيئة االستثمار« 

و»التأمينات« 
في فترات الرواج 

تختفي مع أي هزة 
تؤدي إلى نتائج 

سلبية 

انخفاض أسعار 
 ما 

ً
النفط غالبا

يفضي إلى تبني 
حلول منحرفة 

ي 
ّ
وترقيعية كتبن
ين العام أو  الدَّ

تحميل المجتمع 
فاتورة إخفاق 

إدارة الدولة

محمد البغلي

albaghli74@gmail.com

تقرير اقتصادي

الكويت تواجه انخفاض النفط بتبديد األموال وشل المؤسسات
• أزمة البنوك العالمية هبطت بالبرميل الكويتي 9.6%... دون سعر التعادل بـ %19

• ال مرونة في تقليص المصروفات المتضخمة وال وجود إلدارة تتعامل مع األزمة
• ال حكومة ترسم سياسات عامة وال برلمان يشرع وال قياديين لديهم أي صالحية بأدنى درجات القرار

بينما يترقب العالم هذه األيام تطورات ما بات 
يــعــرف بــاألزمــة المحتملة للمصارف العالمية، 
ومـــا يــمــكــن أن تخلفه مــن تــبــعــات عــلــى انــكــشــاف 
الــبــنــوك حــــول الــعــالــم أو الــتــأثــيــر الــســلــبــي على 
أسعار األصول أو الفائدة، فضال عن الطلب على 
النفط، تبدو الكويت كدولة غير واعية بما يحدث 
مــن تــطــورات قــد تؤثر بشكل سلبي على مصدر 
إيــــرادهــــا األســـاســـي وشــبــه الــوحــيــد وبــالــتــبــعــيــة 

ماليتها العامة.
فمنذ بدء أزمة سيليكون فالي )svb( بالواليات 
المتحدة في 10 الجاري، مرورا بأزمة بنك كريدي 
ســويــس الــســويــســري حــتــى يـــوم أمـــس األربـــعـــاء، 
تــراجــع ســعــر بــرمــيــل الــنــفــط الــكــويــتــي بـــ 9.6 في 
المئة )وصل انخفاضه خالل األسبوع إلى 13 في 
المئة( بالغا 75.2 دوالرا للبرميل، ومبتعدا عن 
سعر التعادل المقرر بالميزانية العامة للدولة 
2023 - 2024 الــتــي تــعــد األعــلــى إنــفــاقــا بتاريخ 
، والمقرر بــدء العمل 

ً
البالد، والبالغ 92.9 دوالرا

بها مطلع أبريل المقبل بـــ17.7 دوالرا، أي بفارق 
سلبي يعادل 19 في المئة.

سوق نفط هش
يــأتــي هــــذا الـــتـــراجـــع الــمــرتــبــط بـــأزمـــة الــبــنــوك 
العالمية المحتملة بالتوازي مع أوضــاع سوق 
نــفــط هـــش، مــتــأثــر بـــاألســـاس بــتــداعــيــات الــحــرب 
الروسية - األوكرانية، والتي أفضت إلى تحديد 
االتحاد األوروبي ومجموعة الدول الـ7 الصناعية 
الكبرى لسقف سعري لصادرات النفط الروسية 
المنقولة بحرا عند 60 دوالرا للبرميل، إلى جانب 
اتفاق منتجي النفط على اإلنتاج عبر منظومة 
أوبك بلس، وهو اتفاق على ما يبدو قد ال يحظى 

بالقدر الكافي من استمرار التوافق، خصوصا لدى 
المنتجين الخليجيين إلى عودة جماعات الضغط 
بــالــواليــات المتحدة ال سيما فــي الكونغرس أو 
الحزب الديموقراطي لطرح قانون »نوبك«، الذي 
يفرض عقوبات مالية وضريبية على دول منظمة 
أوبك باعتبارها تمارس سياسات احتكارية في 
ســوق النفط، فضال عــن التطور األخــيــر الخاص 
بتهدئة األوضاع السياسية واألمنية في منطقة 
الخليج العربي بعد إعادة العالقات الدبلوماسية 
بــيــن الــســعــوديــة وإيـــــران، مــمــا يعني تــدفــقــا آمنا 
لصادرات تناهز 20 مليون برميل يوميا من نفط 
دول الخليج وإيـــران والــعــراق بال مخاوف كانت 
سائدة سابقا مما يخصم من فاتورة آثار أي أزمة 

جيوسياسية على أسعار النفط.

غياب سلطات وقيادات 
بالطبع هذه العوامل في سوق النفط تنعكس 
ــدول  ســلــبــا عــلــى كـــل الــمــنــتــجــيــن، وخـــصـــوصـــا الــ
الخليجية، إال أن الوضع بالنسبة للكويت أكثر 
ا مــن غــيــرهــا، خــصــوصــا مــن زاويــــة انــعــدام  ســــوء
مــرونــتــهــا فــي الــتــعــامــل مــع األحــــداث والــتــطــورات 
االقــتــصــاديــة الــعــالــمــيــة، فــبــالــتــوازي مـــع انــفــالت 
ــفـــاق الـــعـــام تــعــانــي الــكــويــت مـــن غــيــاب كــامــل  اإلنـ
إلدارتــهــا الــعــامــة، ســواء فــي جناحها التشريعي 
الــــــذي دخـــــل أزمــــــة شـــرعـــيـــة - بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 
مــســبــبــاتــهــا - لـــن يــكــون ضــحــيــتــهــا إال الــتــشــريــع 
والرقابة أو في جناحها األهــم واألكــبــر وزنــا أي 
الــتــنــفــيــذي، إذ قــدمــت الــحــكــومــة استقالتها منذ 
شهرين، ودخلت البالد في حالة أشبه بالشلل، مع 
توقف معظم أعمال اإلدارة العامة على الرغم من 
تنوع القضايا الملحة أو المتأخرة التي ال يحتمل 

بعضها التأخير في قضايا االقتصاد والخدمات، 
ــل فـــــراغ غــيــر مـــبـــرر فـــي إحـــالل   فـــي ظـ

ً
خـــصـــوصـــا

قياديين جدد في العديد من المؤسسات المالية 
أو االقتصادية محل الــذيــن انتهت خدماتهم أو 
أحيلوا إلى التقاعد خالل األشهر القليلة الماضية، 
مما يجعل شلل اإلدارة في البالد مضاعفا، إذ ال 
حكومة تتولى أو ترسم أي سياسات عامة وال 
 على االجتماع، ناهيك عن التشريع، 

ً
برلمان قادرا

وال أصــال قياديين لديهم أي صالحية في أدنى 
درجات القرار أمام أي تحد مهما كان بسيطا.

ال مراجعة وال شفافية
ــاع فــي الــكــويــت سيئة جـــدا، ألنها  هـــذه األوضــ
تشير إلــى تفاقم أزمــة اإلدارة فــي الــبــالد، لدرجة 
أن كل هذه المخاوف العالمية لم توقظ أحدا في 
الــبــالد، مثال لعمل مراجعة لالنفالت المالي في 
ميزانية الدولة البالغة قيمتها 26.2 مليار دينار، 
والــتــي تتجاوز الميزانية السابقة بإنفاق يبلغ 
3.3 مليارات دينار، خصوصا أنها تتضمن بنودا 
استثنائية ربــمــا تــتــحــول إلـــى دائــمــة الرتباطها 
بالصحة واإلسكان والكهرباء وغيرها، ناهيك عن 
بدعة بيع اإلجازات التي ستكلف لوحدها المالية 

العامة في عام واحد 481 مليون دينار.
وكذلك لم تحرك المخاوف العالمية من تدهور 
أوضاع بنوك عالمية أيا من مؤسسات االستثمار 
السيادي في البالد، كالهيئة العامة لالستثمار أو 
المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية اللتين 
تمتلكان أصــوال بمئات المليارات من الــدوالرات 
فــي الــعــديــد مــن األســهــم والــصــنــاديــق والــســنــدات 
والبنوك العالمية، والتي من المرجح أن تعرضت 
استثماراتهما النكشاف بدرجة ما من التحوالت 

السلبية في النظام المصرفي العالمي، وبالتالي 
ــإن الــشــفــافــيــة الـــتـــي كـــانـــت تــتــبــاهــى بــهــا هيئة  فــ
االستثمار والتأمينات في فترات الرواج وتحقيق 
ــاح االســتــثــمــاريــة وارتـــفـــاع أســعــار األصـــول  ــ األربـ
تختفي مــع أي هــزة تفضي لنتائج سلبية على 
استثمارات الكويت السيادية الخاصة بالدولة 

أو مواطنيها.

حلول منحرفة وترقيعية
واحـــــــدة مــــن مـــشـــاكـــل اإلدارة فــــي الـــكـــويـــت أن 
انــخــفــاض أســـعـــار الــنــفــط غــالــبــا مـــا يــفــضــي إلــى 
تبني حــلــول منحرفة وتــرقــيــعــيــة، كتبني خيار 
الدين العام دون وجــود خطة إصــالح اقتصادي 
أو مــالــي أو حــتــى دون وجــــود مــن يــحــتــرمــهــا أو 
ينفذها حال إقرارها أو تحميل المجتمع فاتورة 
إخفاق إدارة الدولة للمالية العامة واالقتصاد من 
حيث محاوالت فرض ضرائب كالقيمة المضافة 
وغيرها أو إعادة تسعير الخدمات العامة والسلع، 
كالكهرباء والماء والوقود، وهذه كلها معالجات 
يمكن أن تكون منطقية، ولو جاءت ضمن مشروع 
إصالح اقتصادي حقيقي تحترمه الحكومة أوال 
ويراعي أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة 

ثانيا، وفي نهاية األمر يستهدف االستدامة.
ة  ال يوجد أسوأ من إدارة عامة ال تحسن قراء
المخاطر التي تواجه مصدر دخلها الوحيد، وال 
تبادر في تقديم على األقــل حلول دفاعية أقلها 
ــادة هيكلة مــيــزانــيــة متضخمة  عــلــى اإلطــــالق إعــ
ومنفلتة فــي مــصــروفــاتــهــا، يــبــدأ إنــفــاقــهــا مطلع 
الشهر المقبل وإعادة العمل بمؤسسات وهيئات 
وقطاعات أصابها الشلل في وقت يتطلب الكثير 

من التحرك والعمل.

 »أهلي متحد«: عرض »بيتك« عادل من الناحية املالية
قـــال الــبــنــك األهــلــي الــمــتــحــد بخصوص 
عرض االستحواذ اإللزامي من بيت التمويل 
الكويتي )بــيــتــك(، إن مستشار االستثمار 
المستقل يــرى أن هــذا الــعــرض المقّدم من 
»بــيــتــك« لــالســتــحــواذ عــلــى جــمــيــع األســهــم 

المصدرة من »المتحد« يعد عرضا عادال.
ــاف »الــمــتــحــد« أن مــجــلــس االدارة  ــ وأضـ
اجتمع في 21 مارس وأوصى بأن العرض 
المقدم من »بيتك« بتاريخ 15 الجاري يعد 

عرضا عادال من الناحية المالية، وأكد أن 
توصيته غير ملزمة للمساهمين، وأن قرار 
البيع من عدمه يعود للمساهم ذاته، وفقا 

لتقديره.
ــه تـــم إخـــطـــار هــيــئــة أســــواق  وأوضـــــح أنــ
الــــمــــال بـــتـــوصـــيـــة مـــجـــلـــس اإلدارة ورأي 
مستشار االستثمار المستقل، »وسنقوم 
بنشر التوصية ورأي مستشار االستثمار 
المستقل على الموقع اإللكتروني للبنك«. 

»الرابطة«: توقيع عقد تسهيالت مصرفية 
بـ 14.5 مليون دينار

ــة الـــكـــويـــت والــخــلــيــج لــلــنــقــل وإحــــدى  وقـــعـــت شـــركـــة رابـــطـ
شركاتها التابعة عقود تجديد تسهيالت مصرفية مع أحد 

البنوك المحلية بقيمة 14.52 مليون دينار.
وأوضحت »الرابطة«، أن الهدف من العقود تمويل أنشطتها 
التجارية، متوقعة أن تنعكس قيمة التسهيالت المصرفية 
 في البيانات المالية ابــتــداًء من الربع األول المنتهي 

ً
تباعا

في 31 الجاري.

 ... وقبول عرض لتابعة في مناقصة بـ 1.5 مليون دينار
 

أعــلــنــت »الــرابــطــة« أنـــه تــم إبـــالغ إحـــدى شــركــاتــهــا التابعة 
من هيئة الطرق والمواصالت بالشارقة في دولــة اإلمــارات، 
بقبول الــعــرض المقدم مــن الشركة التابعة بــشــأن مناقصة 
خاصة بمشروع نظام بيع التذاكر اإللكتروني وإدارة أسطول 
الحافالت بـ 17.99 مليون درهم إماراتي )ما يعادل 1.50 مليون 
دينار(. وتوقعت الشركة تسجيل عائد من العقد في حدود 
 
ً
 بــأن هــذه النسبة قابلة للتغيير صعودا

ً
5 فــي المئة، علما

 أثناء فترة التنفيذ، سواء من حيث ظروف التنفيذ 
ً
وهبوطا

أو التغييرات السعرية.

»بتروجلف«: تسوية مع تابعة... واتفاقية مع شركة بالعراق 
وقعت الشركة الخليجية لالستثمار 
الـــبـــتـــرولـــي )بـــتـــروجـــلـــف( عــقــد تــســويــة 
ــــدى الــشــركــات  مــديــونــيــة لمصلحة إحـ
الــتــابــعــة مــن خـــالل تملكها ألســهــم في 
شــركــة مــســاهــمــة كــويــتــيــة بقيمة 1.11 

مليون دينار.
ويتضمن عقد التسوية تملك الشركة 
التابعة حصة إضافية لتبلغ إجمالي 

قيمة التسوية واألسهم اإلضافية نحو 
1.6 مليون دينار.

وعن األثــر المالي، أوضحت الشركة 
عدم وجود أثر عليها حتى يتم ترسية 

عقود مع جهات أخرى في وقت الحق.
وســيــنــتــج عـــن الــتــســويــة انــخــفــاض 
الـــمـــســـتـــحـــق مـــــن أطــــــــــراف ذات عـــالقـــة 
والمدرجة ضمن بند المدينين بقيمة 

1.1 مــلــيــون ديـــنـــار، مــقــابــل ارتـــفـــاع بند 
االستثمارات بـ 1.6 مليون دينار، وكذلك 
ارتفاع بند الدائنين ألطراف ذات عالقة 

بقيمة 0.5 مليون دينار.
كما وقعت اتفاقية تعاون مشترك مع 
إحدى الشركات في الجمهورية العراقية 
لتسويق وتشغيل حفارات الشركة داخل 

العراق وخارجها مدة 5 سنوات.

تابعة لـ »فيوتشر كيد« ُتجدد عقدًا مع »املشروعات السياحية«
ــل الــمــســتــقــبــل  ــفــ ــة طــ كـــشـــفـــت شـــــركـــ
الترفيهية )فيوتشر كيد( عن قيام شركة 
الجزيرة للمشروعات الترفيهية )تابعة 

لها( تجديد عقد استغالل موقع )ح - 1( 
بمنطقة الواجهة البحرية لتشغيل »بي 
زيرو«. وأوضحت الشركة أن الموقع تابع 

لشركة المشروعات السياحية، مبينة 
عدم وجود أثر مالي على المركز المالي 

للشركة نتيجة التجديد.

»كفيك«: »كفيك للوساطة« تمارس أعمالها 
قالت شركة كفيك لالستثمار، إن »كفيك« للوساطة المالية 
)شركة تابعة( تمارس أعمالها بالشكل المعتاد دون إيقاف أي 
نشاط من أنشطتها، إذ إن الوقف مرتبط بالدعوى القضائية 

المقامة من قبلها.

»مشاعر« تحدد زكاة السهم 
ذكــرت شركة مشاعر القابضة، أن المراقب الشرعي اصدر 
القرار الشرعي بشأن احتساب زكاة أسهم الشركة عن عام 2022، 
والذي يفيد بأن مبلغ الزكاة المستحق عن السهم هو 0.000129 

فلس للسهم الواحد.

 »دلقان«: زيادة حدود ائتمانية إلى 5 ماليين دينار
ــان الــعــقــاريــة ملحق  ــقـ وقـــعـــت شـــركـــة دلـ
اتفاقية مع أحد البنوك اإلسالمية لزيادة 
حدود ائتمانية سابقة إلى 5 ماليين دينار.

وقــالــت الــشــركــة إن الــزيــادة فــي الــحــدود 
االئــتــمــانــيــة بنفس نسبة الــربــح 2 بالمئة 
، باإلضافة إلى سعر الخصم المعلن 

ً
سنويا

مــن البنك الــمــركــزي، الفتة الــى أن الحدود 
االئتمانية صالحة حتى 30 أبريل 2024، 

عــلــى أن يــســدد الــمــبــلــغ فــي تــاريــخ انــتــهــاء 
االتفاقية.

وبــيــنــت أن الـــغـــرض مـــن الـــحـــد تــمــويــل 
استثمارات الشركة فــي القطاع العقاري، 
ــمـــال  ــــى تـــمـــويـــل مــتــطــلــبــات رأسـ إضــــافــــة إلـ
الشركة، علما بأن األثــر المالي سينعكس 
 لما سيتم 

ً
 على البيانات المالية تباعا

ً
الحقا

استخدامه من قيمة التسهيالت.

مكاسب لمؤشرات البورصة... والسيولة مكاسب لمؤشرات البورصة... والسيولة 47.347.3 مليون دينار مليون دينار
• علي العنزي

اســتــمــر األداء االيــجــابــي عــلــى مــســتــوى مــؤشــرات 
بــورصــة الــكــويــت، للجلسة الثانية على الــتــوالــي في 
رابــع جلسات االســبــوع وفــي آخــر جلسة قبل دخــول 
شهر رمضان المبارك الــيــوم، وارتــفــع مؤشر السوق 
العام بنسة 0.28 في المئة اي 10.85 نقاط، ليقفل على 
مستوى 7061.64 نقطة بسيولة ارتفعت الــى 47.3 
مليون دينار، تداولت 151.3 مليون سهم عبر 9910 
صفقة، وتم تداول 118 سهما ربح منها 49 وخسر 52، 

بينما استقر 17 دون تغير.
 وربح مؤشر السوق االول نسبة اقل واكتفى بُعشر 
نقطة مئوية تعادل 9.07 نقاط ليقفل على مستوى 
7836.10 نقطة، بسيولة كبيرة بلغت 42.5 مليون دينار 
تداولت 115.1 مليون سهم عبر 7437 صفقة، وتم تداول 
31 سهما في االول، ربح منها 14 سهما وخسر مثلها، 

واستقر 3 اسهم دون تغير.

 وســجــل مــؤشــر الـــســـوق الــرئــيــســي نــســبــة كبيرة 
تجاوزت 1 في المئة بقليل اي 55.7 نقطة، ليقفل على 
مستوى 5502.02 نقطة بسيولة بلغت 4.8 ماليين 
ديــنــار تــداولــت 36.1 مليون سهم عبر 2473 صفقة، 
وتم تداول 87 سهما، ربح منها 35، وخسر 38، بينما 

استقر 14 دون تغيير.

بداية قوية ثم ترقب وحذر
ســجــلــت تــعــامــالت بـــورصـــة الــكــويــت بـــدايـــة قوية 
مواصلة تعامالت امس االول، وقادها سهم اجيليتي 
الذي بلغ مستوى 634 فلسا، و»بيتك« الذي وصل الى 
مستوى 834 فلسا، وربحت معظم االسهم القيادية، 
وعاد سهما الوطني وبنك بوبيان، وكانا االفضل في 
االستقرار معظم فترات الجلسة، وصعد سهم مشاريع 
بسرعة ولحق بالجميع ليحقق نموا قياسيا بنسبة 8.9 
في المئة، ويستقر بعد انباء تخارج من استثمار كبير 
بربحية كبيرة، وصعد هيومن سوفت ووطنية عقارية.

 وبعد مــرور ساعتين بــدأت عمليات جني اربــاح 
واســعــة على االســهــم الــرابــحــة، وفـــي مقدمتها سهم 
اجيليتي الذي تراجع بحوالي 24 فلسا وسجل خسارة 
بنسبة 1.9 في المئة، وخسرت اسهم بوبيان والخليج 
والــدولــي والمباني واعــيــان ووربـــة والمتحد، بينما 
تقلصت مكاسب الوطني وبيتك وزين ووطنية عقارية 
وصــنــاعــات ومــيــزان واهــلــي، قبل ان تقفل البورصة 
اعمالها قبل دخـــول تعامالت شهر رمــضــان. وعلى 
وقع قرار الفدرالي مساء االربعاء بسعر فائدة سيحدد 
اتجاه مؤشرات االسواق العالمية خالل الفترة القادمة.

وكسا اللون االخضر جميع مؤشرات اسواق المال 
بدول مجلس التعاون الخليجي، وبقيادة مؤشر السوق 
القطري الذي استعاد نسبة 1 في المئة من خسائر هذا 
االســبــوع، بينما كانت اغالقات البقية على مكاسب 
محدودة، وكانت اسعار النفط تتداول بحدود 75 دوالرا 

لبرميل برنت القياسي.

 أخبار الشركات
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ً
 ورقميا

ً
الشايع: »بوبيان« بات أحد المؤثرين مصرفيا

• الماجد: رؤيتنا أن نكون البنك اإلسالمي الرائد في ابتكار أفضل الحلول المالية الرقمية
• »عمومية« البنك المنعقدة بنسبة 83.1% تقر توزيع أرباح نقدية 6% وأسهم منحة %6

وافقت الجمعية العادية لبنك 
بوبيان على اقتراح مجلس 

اإلدارة بتوزيع أرباح على 
المساهمين في نهاية السنة 

المالية، أو على فترات نصف 
سنوية، وتفويض مجلس 

اإلدارة في تنفيذ قرار الجمعية 
بالنسب التي يقررها.

أكد رئيس مجلس اإلدارة لبنك بوبيان عبدالعزيز 
الشايع سعي البنك الدائم إلى تحقيق نتائج متميزة 
ونمو متصاعد في المؤشرات المالية والحصص 
السوقية، بما يحقق الــفــائــدة لجميع المساهمين 
واالقتصاد الكويتي، إلى جانب التركيز على خدمة 
العمالء وتطوير موارد البنك البشرية ليكون بذلك 
أحد أهم المؤسسات المصرفية الرقمية المؤثرة في 

الكويت والمنطقة.
وقال الشايع، في كلمته أمام الجمعية العمومية 
لــلــبــنــك، الــتــي عــقــدت بنسبة تــقــارب 83.1%، وكــان 
الحضور إلكترونيا وحضوريا من قبل المساهمين، 
إنــه مــع نهاية الــعــام الــمــاضــي 2022 حقق بوبيان 
أربــاحــا صافية بلغت 57.8 مليون ديــنــار، بنسبة 
نمو بلغت 19%، وربحية للسهم بلغت 2.14 فلس، 
في الوقت الــذي واصــل البنك سياسته التحوطية 

بتجنيب مخصصات بلغت قيمتها 43.6 مليونا.
وأشــار إلــى أن جميع مــؤشــرات البنك الرئيسية 
شهدت نموا ملحوظا فــي عــام 2022، حيث ارتفع 
إجمالي األصــول المجمعة لمجموعة بنك بوبيان 
إلى 7.9 مليارات دينار بنسبة نمو 7%، وكذلك بلغ 
إجمالي ودائع العمالء 6 مليارات بنسبة نمو %6، 
بينما بلغت محفظة التمويل 5.9 مليارات، بنسبة 
نمو 7%، وبلغت اإليــرادات التشغيلية 201 مليون 

بنسبة نمو %7.
وتوجه بالشكر إلى المساهمين على الثقة التي 
أولوها لمجلس إدارة بنك بوبيان، والتي انعكست 
إيجابا على دعم مسيرة البنك تجاه استراتيجيته 
الممنهجة على مستوى القطاع المصرفي، محققا 
مؤشرات إيجابية على كل الصعد، على الرغم من 
التحديات المحلية والعالمية التي أثرت على أداء 
البنوك وقطاعات األعمال بصورة عامة، مؤكدا دعم 
مجلس اإلدارة الــكــامــل والمستمر لجهود اإلدارة 
التنفيذية للبنك، والتي تتسم باالحترافية العالية، 
مقدرا ما تبذله من جهود في سبيل تحقيق أفضل 
الــنــتــائــج، والـــتـــي مـــا كــانــت لتتحقق لـــوال الــجــهــود 

المخلصة لإلدارة وجميع العاملين في البنك.

توزيع األرباح
ــم خـــالل الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة الــمــوافــقــة على  وتـ
توزيع أربــاح نقدية 6% وأسهم منحة 6%، حيث 
يستحقها المساهمون المقيدون في سجالت البنك 
بنهاية يوم االستحقاق المحدد له 17 أبريل 2023، 
ويتم توزيعها على المساهمين بتاريخ 19 أبريل 
2023، ويفوض مجلس اإلدارة بالتصرف في كسور 
األسهم وتعديل هذا الجدول الزمني في حالة تعذر 
اإلعــالن عن تأكيده قبل 8 أيــام عمل على األقــل من 
تاريخ االستحقاق وفق المقرر وبما يتفق مع أحكام 
القانون، كما وافقت الجمعية العادية على اقتراح 
مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح على المساهمين في 
نهاية السنة المالية أو على فترات نصف سنوية، 
وتفويض مجلس اإلدارة في تنفيذ قــرار الجمعية 

بالنسب التي يقررها.
ــر نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس اإلدارة  مـــن جــانــبــه، ذكــ
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لمجموعة بــنــك بــوبــيــان عــادل 
الـــمـــاجـــد: »اســـتـــطـــاع بــنــك بـــوبـــيـــان خــــالل مــســيــرتــه 
الناجحة أن يصبح من أهم البنوك الرائدة بالقطاع 
المصرفي اإلسالمي البارزة على المستويين المحلي 
واإلقليمي، من خالل تطبيق فعال ألسس ومبادئ 

الحوكمة الرشيدة.
وأوضح الماجد أن حصة البنك السوقية ونموها 
المستمر مع استمرارية تعزيز خططه في المزيد 
من التوسع تعكس المستويات العالية في خدمة 
الــعــمــالء والـــتـــفـــوق الــتــكــنــولــوجــي، وذلــــك انــعــكــاس 
الستراتيجية البنك الواضحة واحترافية الفريق 
التنفيذي واالســتــثــمــار المستمر فــي مـــوارد البنك 

البشرية والتركيز على العنصر الوطني.

Nomo Bank والتوسع الخارجي
ــا مــــع الـــتـــوجـــهـــات  ــيـ ــد: »تـــمـــاشـ ــاجــ ــمــ وأضــــــــاف الــ
االســتــراتــيــجــيــة لــتــعــزيــز الــحــضــور الــعــالــمــي لبنك 
بوبيان، والتركيز على الخدمات المصرفية الرقمية، 
تمكن بنك بوبيان في عام 2020 من االستحواذ على 
بنك لــنــدن والــشــرق األوســـط فــي المملكة المتحدة 
)BLME( بامتالك ما يقارب 71% من أسهمه الحالية، 
آملين أن يصبح BLME البنك اإلســالمــي المفضل 
لعمالء دول مجلس الــتــعــاون الخليجي بالمملكة 
الــمــتــحــدة، حــيــث تــم وضـــع مــجــمــوعــة مــن الــمــبــادئ 
الــرئــيــســيــة ضــمــن اســتــراتــيــجــيــة الــتــحــول الــخــاصــة 
بالبنك بعد االستحواذ، بينها بناء عالمة تجارية 
مستدامة تركز على العمالء ومنسجمة مع مجموعة 
بنك بوبيان، ورؤيتنا أن نكون البنك اإلسالمي الرائد 

في ابتكار أفضل الحلول المالية الرقمية«.
ــا االســــتــــفــــادة  ــادئ أيــــضــ ــبــ ــمــ ــه مــــن الــ ــأنــ وأفــــــــاد بــ
مـــن األعــــمــــال الــقــائــمــة لــلــمــجــمــوعــة بـــاإلضـــافـــة إلــى 
التكنولوجيا واألصـــول وشبكة التوزيع الخاصة 
بالمجموعة والتحرر من قيود رأس المال وقيود 
السيولة، من خــالل تركيز النمو على األعمال ذات 
الكفاءة الرأسمالية وطرح منتجات وخدمات األعمال 
التي تلبي احتياجات السوق بالنسبة للعمالء في 
دول مجلس التعاون الخليجي مع تطوير منصة 
تكنولوجيا قــادرة على مواكبة المستقبل، بحيث 

تلبي االحتياجات الحالية والمستقبلية.
وحول تجربة Nomo Bank، أشار إلى ان تجربة 
Nomo المصرفية يسعى بوبيان من خاللها إلى أن 
يصبح البنك اإلسالمي المفضل لعمالء دول مجلس 

التعاون الخليجي في المملكة المتحدة.
ــرك بصمته  وأوضــــــح أن Nomo مــســتــمــر فـــي تــ

ــي الـــقـــطـــاع الـــمـــصـــرفـــي الــرقــمــي  وإحـــــــــداث فــــــارق فــ
ــن الــمــنــتــجــات  ــن خـــــالل مـــجـــمـــوعـــة مــ اإلســـــالمـــــي، مــ
التي طرحها مؤخرا، مثل منتج التمويل العقاري 
المتوافق بالكامل مع أحكام الشريعة اإلسالمية الذي 
سيتيح لجميع عمالئه في منطقة الشرق األوسط 
امــتــالك عــقــار بالمملكة الــمــتــحــدة، فــي خــطــوة تعد 
نقلة هامة في استخدام خدمات البنك الرقمية، مما 
يوفر المزيد من السهولة والراحة والمان في حلول 
تمويل العقارات، إضافة إلى الحساب البنكي الجديد 
الــمــتــعــدد الــعــمــالت، والـــــذي يــتــيــح لــلــعــمــالء إنــجــاز 
معامالتهم المصرفية بست عمالت مختلفة وربطها 
مع بطاقة واحدة Nomo وApple Pay الستخدامها 
عالميا لتوفيرالمزيد من السهولة والراحة واالمان 

في حلول الدفع الرقمية.

 على التأسيس
ً
18 عاما

ــار الماجد إلــى أنــه مــع احتفال بنك بوبيان  وأشـ
العام الماضي بمرور 18 عاما على انطالقته كإحدى 
ــدار هــذه  الــمــؤســســات الــمــالــيــة اإلســالمــيــة، وعــلــى مــ
الــســنــوات نــجــح فــي تــأكــيــد مكانته كــواحــد مــن أهــم 
البنوك الكويتية التي استطاعت أن تحقق الكثير من 
اإلنجازات والنجاحات على مستوى السوق المحلي، 

على الرغم من قصر عمره نسبيا مقارنة باآلخرين.
وأكـــد أن استراتيجية بــوبــيــان للتحول الرقمي 
اكــتــســبــت زخــمــا كــبــيــرا بــاعــتــبــارهــا تــجــربــة ومــثــاال 
حيا للنجاح في الوصول إلى مستويات عالية من 
المنافسة اإلقليمية فــي مــجــال الــخــدمــات الرقمية 
وإحداث التغيير في حياة العمالء، من خالل الخدمات 
والمنتجات التي يقدمها، والتي يمكن اختصارها 
باعتبارها حالة استثنائية تمكن بنك بوبيان من 
خاللها من التفوق والوصول إلى القمة على الرغم من 
المنافسة في سوق ينمو بقوة وبسرعة، وهو سوق 

الخدمات المصرفية الرقمية.

الكوادر الوطنية... القوة الحقيقية
وأضاف الماجد: »استمر بوبيان في دعم وتوظيف 
مـــوارده البشرية وكـــوادره الوطنية، حيث استطاع 
البنك الوصول الى أعلى نسبة من العمالة الوطنية 
على مستوى القطاع الــخــاص، تــجــاوزت 80%، مع 
االســتــمــرار فــي تمكين الــمــرأة الــتــي بلغت نسبتها 
في البنك 26% مع وصول العديد من السيدات الى 

مناصب قيادية في البنك«.
وخـــالل 2022 اســتــطــاع بــنــك بــوبــيــان االستثمار 
اتـــهـــم وصــقــل  فــــي كــــــــوادره الـــبـــشـــريـــة لــتــعــزيــز كـــفـــاء
مهاراتهم، مــن خــالل تزويدهم بالبرامج والـــدورات 
التدريبية بالتعاون مع كبرى المؤسسات والشركات 
المتخصصة في استشارات إدارة وتطوير الموارد 
البشرية، وينطلق هذا التوجه من رغبة بنك بوبيان 
في تبني المعايير الرائدة عالميا لضمان جاهزية 
البنك لمواجهة التحديات المستقبلية من خالل تأهيل 
قادته وتزويدهم باألدوات الالزمة للمنافسة بصورة 

كافية في السوق.

عام اإلنجازات
ــار الماجد إلــى مــا حققه بنك بوبيان خالل  وأشـ
عـــام 2022 مــن إنـــجـــازات، وحــصــولــه على مجموعة 
من الجوائز من جهات ومؤسسات عالمية وإقليمية 
معروفة، إلــى جانب التحسن الــدائــم في تصنيفاته 
االئتمانية مــن مؤسسات التقييم العالمية، والتي 
تعكس دوره اإليجابي واسهاماته المميزة في شتى 

المجاالت لصناعة الصيرفة اإلسالمية.
وخـــالل الــعــام الماضي حصل بنك بوبيان على 
تــرقــيــة الــتــصــنــيــف االئــتــمــانــي مـــن وكــالــتــي مــوديــز 
ــع الــتــصــنــيــف  ــ ــد بـــــــورز، حـــيـــث تــــم رفـ ــ ــتــــانــــدرد آنـ وســ

الشايع والماجد يتوسطان »عمومية بوبيان«

جانب من حضور »العمومية«

االئتماني للبنك طويل األجل إلى A2 وA على التوالي، 
وهي التصنيفات التي وضعت بوبيان في صدارة 
الــبــنــوك المحلية المصنفة مــن قبل »ســتــانــدرد آند 
بورز« االئتمانية، وفي صدارة كل البنوك اإلسالمية 
بــالــكــويــت، والــثــانــي على مستوى الــبــنــوك المحلية 
المصنفة من قبل الوكالتين اآلخريين موديز وفيتش.
كما تــم اختيار بنك بوبيان لجائزة أفضل بنك 
إســـالمـــي بــالــعــالــم فـــي مــجــال الــخــدمــات المصرفية 
الرقمية للعام الثامن على التوالي من مؤسسة غلوبل 
فاينانس العالمية، نتيجة اإلنــجــازات التي ال يزال 
البنك يحققها في هذا المجال ودوره في تقديم أفضل 
الخدمات الرقمية بالكويت، واستحواذه على حصص 
مؤثرة في السوق، كما انضم البنك إلى قائمة المئة 
الكبار على مستوى الشرق األوســط ضمن القائمة 
السنوية لمجلة فوربس العالمية FORBES ألكبر 100 
شركة على مستوى منطقة الشرق األوســط ليتوج 
البنك بذلك عقدا كامال من اإلنــجــازات والنجاحات 
التي صعدت به إلى قمة القطاع المصرفي الكويتي.

التفوق المستمر لضمان رضا العمالء 
وأردف الماجد: »تظل قمة أولوياتنا هي االستعداد 
لخدمة عمالئنا وتركيزنا المتواصل على تقديم كل ما 
هو مميز في كل منتج رقمي أو تقليدي وحتى خدمة 
أو تعامل مــع العمالء، مما أهلنا وبــقــوة للحصول 
مؤخرا على جائزتين من مؤسسة سيرفس هيرو 
العالمية المتخصصة بقياس مستوى رضاء العمالء 
كأفضل بنك إسالمي في خدمة العمالء للعام الثالث 
عشر على التوالي منذ عام 2010 واألول في خدمة 
العمالء على مستوى جميع القطاعات االقتصادية 

بالكويت«.
وأشــار إلى أن »بنك بوبيان اليــزال يحتل الريادة 
بين جميع البنوك المحلية اإلسالمية والتقليدية، 
إذ بلغ مستوى رضــا العمالء عنه 98%، كما زادت 
عدد الفروع، وأعدنا تصميمها لخدمة عمالئنا على 
ــراءات لضمان تجربة  مستوى الــبــالد، وعدلنا اإلجــ

مصرفية أيسر وأسرع، وأكثر سالسة لعمالئنا«.

قطاع الشركات... حلول مميزة
وبــالــنــســبــة لــقــطــاع الــشــركــات قـــال الــمــاجــد: »يعد 
اســتــقــطــاب الــشــركــات فـــي الـــســـوق الــمــحــلــي بجميع 
قطاعاته أحد أهم أهداف بنك بوبيان، من خالل تقديم 
مجموعة من الخدمات المصرفية والحلول المميزة 
التي تلبي كل احتياجات عمالء الشركات، كما تحرص 
مجموعة الشركات على تطوير وتحسين المنتجات 
والــخــدمــات بشكل رقــمــي مــتــطــور، مــمــا يــســاهــم في 
تدعيم وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة، ومــن ثم 
تعزيز الخدمات المصرفية، في حين تحظى الشركات 
الصغيرة والمتوسطة بتشجيع دائم من بنك بوبيان، 
مما يساهم في تنمية أعمالهم من خالل تقديم أفضل 

الخدمات والحلول المصرفية«.

وخــــالل الـــعـــام الــحــالــي، أعــلــن بــنــك بــوبــيــان طــرح 
خــدمــة جــديــدة تــقــدم ألول مـــرة فــي الــســوق المحلي 
والمتخصصة في التحصيل الفوري للمستحقات 
التجارية بالنسبة للموردين، وتمديد فترة المدفوعات 
التجارية للمشترين، مع إمكانية تحقيق عائد على 
تلك المدفوعات، مما يتيح للعمالء إدارة السيولة 
بــشــكــل أفــضــل مـــن خــــالل تــحــســيــن الـــقـــوائـــم الــمــالــيــة 
للشركات بنسب مالية مفضلة للتمويل، من خالل 
حلول متكاملة تتمثل في المنصة الذكية لتمويل 

سلسلة التوريد.

االستمرار على قمة الخدمات الرقمية 
وعلى مدار السنوات األخيرة تمكن »بوبيان« من 
االســتــحــواذ على جــائــزة غلوبل فاينانس كأفضل 
بنك إسالمي بالعالم في مجال الخدمات المصرفية 
الــرقــمــيــة مــدعــومــا بــاالســتــراتــيــجــيــة الــمــتــمــيــزة التي 
وضعها البنك لجذب العمالء الراغبين في الحصول 
على خدمات مصرفية رقمية وتقديم أحدث الخدمات 
لهم، وكذلك في نمو قاعدة العمالء الذين يستخدمون 
الخدمات المصرفية الرقمية بكل قنواتها، سواء عبر 

االنترنت أو الهواتف الذكية.
وكان لبنك بوبيان السبق في التفوق الرقمي، من 
 Boubyan خــالل توفير خدمة التحويالت الدولية
Send، بالتعاون مع ماستركارد وويسترن يونيون 
لتقديم أعلى مستويات الخدمات التقنية وضمان 
الــســرعــة والــحــفــاظ عــلــى أمـــن وســـالمـــة الــمــعــلــومــات 
والـــبـــيـــانـــات الـــمـــصـــرفـــيـــة لـــلـــعـــمـــالء ضـــمـــن مــواكــبــة 
المستجدات التي يشهدها قطاع العمل المصرفي وما 
يستلزمه من ضرورة التمام جميع المعامالت المالية 

بشكل فوري على مدار الساعة بشكل آمن وسريع.
 Apple كما وفــر بوبيان مــؤخــرا لعمالئه خــدمــة
Pay باالضافة إلى خدمة Google Pay لعمالئه من 
مستخدمي أجهزة أندرويد وWear OS في الكويت، 
لتكون بذلك خطوة جديدة في سجل بوبيان نحو 
تــطــويــر مــجــمــوعــة حــلــول الـــدفـــع الــرقــمــيــة المبتكرة 
وتزويد العمالء بأحدث التقنيات، مما يمنحهم تجربة 
مصرفية فريدة تلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم مع 
ضمان معدالت أعلى لمستويات الحماية واألمــان 

 وشمولية.
ً
تميزا

المسؤولية المجتمعية... التحدي األكبر
وتمثل المسؤولية االجتماعية وخدمة المجتمع 
الكويتي حجر الزاوية في تعامالت البنك مع مختلف 
الشرائح، مساهمة منه في التنمية، لــذا كــان للبنك 
السبق في إطالق العديد من المبادرات االجتماعية 
ــم الــكــثــيــر مــن األنــشــطــة والــفــعــالــيــات الموجهة  ودعــ
لمختلف الشرائح، إيمانا بضرورة تطبيق مبادئ 
الحوكمة والبيئة والمجتمع، والــــذي يشمل عــددا 
من الجوانب والمحاور الرئيسية التي تهم عمالءنا 

ومساهمينا وموظفينا والمجتمع كله.
وخــــالل الــعــام الــمــاضــي أطــلــق »بــوبــيــان« مــبــادرة 
Go Green لــتــؤكــد عــبــارة »ألول مـــرة فــي الــكــويــت«، 
والتي تمكن العمالء من اقتناء السيارات التي تعمل 
بالطاقة الكهربائية، في خطوة ثابتة نحو تطبيق 

استراتيجيته الممنهجة لتعزيز مفهوم االستدامة.
وتأتي مبادرة Go Green للتشجيع على استبدال 
السيارات التقليدية بالسيارات الكهربائية الصديقة 
للبيئة التي من شأنها الحفاظ على البيئة ومواجهة 
تغيرات المناخ. ومن منطلق مسؤوليته االجتماعية، 
قـــدم بــوبــيــان مــجــمــوعــة مـــن ورش الــعــمــل لــعــدد من 
الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة تتعلق بتعزيز 

الكفاءة والفاعلية وإدارة التغيير. 

حوكمة رشيدة
يلتزم بنك بوبيان باتباع إطار عمل سليم وفّعال 
للحوكمة من خالل تطبيق أفضل معايير الحوكمة 
الــرشــيــدة وإدارة الــمــخــاطــر الــرصــيــنــة الــتــي يعتمد 
عليها البنك في كل تعامالته وفق أحكام الشريعة 
اإلســـالمـــيـــة الــســمــحــة، حــيــث يــتــابــع الــبــنــك بــنــجــاح 
تحديث نظام الحوكمة بما يتناسب مع متطلبات 
بنك الكويت المركزي وبإجراءات الحوكمة المرتبطة 

بالقطاع المصرفي. 

شكر وتقدير
واختتم الشايع كلمته فــي الجمعية العمومية 
قائال: »يسرني أن أرفع، باألصالة عن نفسي ونيابة 
عــن جميع العاملين فــي بنك بوبيان، أسمى آيــات 
الشكر والــعــرفــان إلــى مقام صاحب السمو الشيخ 
نواف األحمد، وسمو ولي عهده األمين الشيخ مشعل 
األحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد 
النواف االحمد، على كل ما يقومون به من أجل رفعة 
وتطور بلدنا الحبيب، وتحقيق األمن واألمان لجميع 

من يعيش على هذه األرض الطيبة«.
وأردف: »كما أتقدم بالشكر إلى جميع المسؤولين 
في بنك الكويت المركزي، وفي مقدمتهم المحافظ 
باسل الــهــارون الــذي لــم يدخر جهدا فــي اتــخــاذ ما 
يراه مناسبا لدعم تطوير وسالمة النظام المصرفي 
الكويتي، كما ال يفوتني في هــذا المقام أن أتوجه 
بالشكر إلى جميع مساهمي البنك وعمالئه الكرام 
الذين كانوا دائما العامل الرئيسي وراء نجاحنا 

بدعمهم لنا في مواجهة التحديات«.
ــاء هيئة  كــمــا تـــوجـــه بــالــشــكــر إلــــى جــمــيــع أعـــضـ
الفتوى والرقابة الشرعية في البنك على جهودهم 
الكبيرة، وتقدم بالشكر كذلك إلــى أعضاء مجلس 
اإلدارة واإلدارة التنفيذية وجميع موظفي البنك على 
تعاونهم والتزامهم وحرصهم على دعم البنك وما 

يصب في مصلحته ومصلحة مساهميه.

الشايع والماجد خالل »العمومية«

العالمة التجارية
حقق »بــوبــيــان« إنــجــازا جــديــدا يــضــاف إلى 
ســلــســلــة إنـــجـــازاتـــه الـــتـــي دأب عــلــى تحقيقها 
خالل السنوات الماضية، بوجوده ضمن قائمة 
أقــــوى 10 عــالمــات تــجــاريــة كــويــتــيــة مــن حيث 

قيمتها السوقية لعام 2023، إلى جانب كونه 
األسرع نموا بنسبة 33% حسب مؤسسة براند 
فــايــنــانــس الــعــالــمــيــة الــمــتــخــصــصــة فـــي تقييم 

العالمات التجارية.

جوائز
حصل بنك بوبيان مع مطلع العام الحالي 
عــلــى جــائــزتــيــن مـــن مــؤســســة ســيــرفــس هــيــرو 
العالمية، المتخصصة في قياس مستوى رضا 
العمالء، كأفضل بنك إسالمي في خدمة العمالء 

للعام الثالث عشر على التوالي منذ عام 2010، 
واألول في خدمة العمالء على مستوى جميع 

القطاعات االقتصادية بالكويت.

لنكن على دراية
ــــام 2022 ســانــد  ــــالل عـ خـ
بــنــك بــوبــيــان حــمــلــة »لــنــكــن 
عــلــى درايــــــة« لــلــعــام الــثــالــث 
 
ً
ــا ــالقــ ــطــ ــي، انــ ــوالــــ ــتــــ ــى الــــ ــلــ عــ

مــــــن أهــــمــــيــــة الــــــــــــدور الــــــذي 
ــنــــوك الــمــحــلــيــة  ــبــ ــه الــ ــ ــــؤديـ تـ
للتوعية بمختلف األنشطة 
والعمليات المصرفية التي 
تقوم بها، بالتعاون مع بنك 
الــكــويــت الــمــركــزي واتــحــاد 

مصارف الكويت.

هوية جديدة
ــي عـــــــــام 2023 أطــــلــــق  ــ ــ فـ
»بــوبــيــان« شــعــاره وهويته 

الجديدة التي جاءت لـ:
مــــة ودمـــــج ثــقــافــتــنــا  • مــــواء

بسالسة.
• إلهام واستقطاب الكفاءات 

والحفاظ عليها.
ــق الـــــــــروابـــــــــط مـــع  ــ ــيـ ــ ــوثـ ــ • تـ

عمالئنا.
• تعزيز قدرتنا التنافسية.

ــة – الـــتـــمـــكـــيـــن –  ــمـ ــزيـ ــعـ • الـ
االبتكار... أهم قيمنا.
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الغانم: 2022 عام اقتناص الفرص لـ »المركز« رغم التحديات
خليل: الشركة حافظت على مكانتها الرائدة في السوق وتعزيز قاعدة العمالء من المستثمرين والشركات

توقع ضرار الغانم أن يكون 
 لنشاط 

ً
عام 2023 إيجابيا

»المركز«، من حيث استرشاد 
الفرص االستثمارية 

المواتية، وتحقيق األهداف 
االستثمارية للعمالء، كما 

توقع أن تستفيد الشركة من 
بيئة أسعار الفائدة الحالية 

لالستثمار في أدوات الدخل 
الثابت بالمنطقة لتحقيق 

عوائد جارية للعمالء.

بـــــدأت »الـــمـــركـــز« عــــام 2023 بـــنـــدوة تــحــت عـــنـــوان »الــنــظــرة 
المستقبلية لـــ »الــمــركــز« لــعــام 2023... االتــجــاهــات والـــفـــرص«، 
للتعريف بوجهات نظر الشركة فــي األســـواق وتقديم الفرص 
لون 

ّ
المتاحة، وتسليط الضوء على خبرات فرق العمل الذين يمث

 لم تم تقديمه في الندوة، فإن »المركز« 
ً
أهم أصول الشركة. ووفقا

تتوقع استمرار التقلبات عام 2023، إال أن هناك العديد من الفرص 
االستثمارية في فئات األصــول المختلفة. وتؤمن الشركة بأن 
فرق عملها لديها من المهارات والمعرفة والخبرة والتوجهات، 
ما يؤهلها لتحديد هذه الفرص وابتكار حلول مالية مناسبة 

للعمالء.
وتتطلع الشركة في هــذا العام إلــى تقديم منتجات جديدة، 
وتطوير حلول مالية، ورفع مستوى تجربة العمالء في خدمات 
إدارة األصول والخدمات المصرفية االستثمارية وإدارة الثروات.
وتظل النظرة المستقبلية للشركة متفائلة، مدعومة بالثقة 
بقدرة الشركة على التعامل مع ظروف األســواق المتغّيرة. وقد 
أثبتت »الــمــركــز« أنــهــا الــشــريــك األمــثــل لبناء الــثــروات مــن خالل 
لقيات العمل، التي 

ُ
االلتزام بالتميز والشفافية والمسؤولية وخ

توجه عملية صنع الــقــرار. وتحت قــيــادة مجلس اإلدارة وفــرق 
اإلدارة المحترفة، سيستمر التركيز على تحقيق نتائج مستدامة 

طويلة األجل للوصول إلى النمو المستهدف عام 2023.

تطلعات مستقبلية

وافــــقــــت الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 
الـــعـــاديـــة لــشــركــة الــمــركــز الــمــالــي 
الكويتي )المركز(، المنعقدة بنسبة 
حضور بلغت 67.86 بالمئة، على 
كـــل الــبــنــود الـــمـــدرجـــة فـــي جـــدول 
األعــــــمــــــال، ومــــــن بــيــنــهــا اعـــتـــمـــاد 
تــوصــيــة مجلس اإلدارة بتوزيع 
أرباح نقدية بنسبة 5 بالمئة من 
القيمة االسمية للسهم أو 5 فلوس 
للسهم الواحد، وانتخاب مجلس 
إدارة جـــديـــد لـــلـــســـنـــوات الـــثـــالث 

القادمة 2023- 2025. 
وصــــرح رئــيــس مــجــلــس إدارة 
: »كان 

ً
»المركز«، ضرار الغانم، قائال

 بـــاألحـــداث الــمــؤثــرة 
ً
2022 مليئا

التي ألقت بظاللها على األسواق 
العالمية، ومنها الحرب الروسية 
على أوكرانيا، وتشديد السياسة 
ــبـــنـــوك الــمــركــزيــة  الـــنـــقـــديـــة مــــن الـ
بــرفــعــهــا ألســـعـــار الـــفـــائـــدة لكبح 
مستويات التضخم. وأدت هذه 
األحـــــداث إلـــى الــحــد مــن التعافي 
الــذي حققته األســواق عــام 2021، 
حــيــث تــراجــعــت مــعــظــم مــؤشــرات 

االستثمار العالمية.
وحــقــقــت »الــمــركــز« لــعــام 2022 
إجمالي إيــرادات بلغ 18.8 مليون 
ديـــنـــار، مــقــارنــة بــإجــمــالــي 30.64 
مليونا عـــام 2021. وبــلــغ صافي 
الربح الخاص بمساهمي الشركة 
2.86 مـــلـــيـــون، مـــقـــارنـــة بــــ 14.99 
مليونا عن عام 2021. كما بلغت 
ربحية السهم 6 فلوس عن السنة 
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
2022، وارتــفــع إجــمــالــي األصـــول 
تحت اإلدارة بنسبة 10.8 بالمئة 
مــن ديسمبر 2021 ليبلغ 1.154 

مليون«.
ــم مــن  ــ ــرغــ ــ ــى الــ ــ ــلـ ــ وأضـــــــــــــاف: »عـ
ــات االقـــــتـــــصـــــاديـــــة فــي  ــ ــديـ ــ ــــحـ ــتـ ــ الـ
ــة، تـــمـــّكـــنـــت  ــيــ ــمــ ــالــ ــعــ األســـــــــــــواق الــ

»المركز« من تحقيق نتائج جيدة 
ــة بـــقـــدرات  ــومـ ــدعـ لـــعـــام 2022، مـ
اإلدارة عـــلـــى اقـــتـــنـــاص الـــفـــرص 
بــاألســواق والقطاعات المختلفة 
 
ً
 لمتغيرات األسواق. وتأكيدا

ً
وفقا

ــك، حــصــدت الــشــركــة عــام  عــلــى ذلــ
2022 تــســع جــوائــز عــن أعمالها 
وإنــجــازاتــهــا بمجاالت الخدمات 
المصرفية االســتــثــمــاريــة وإدارة 
األصول وإدارة الثروات والحلول 
ــــوع والــــشــــمــــول  ــنـ ــ ــتـ ــ ــيــــة والـ الــــرقــــمــ
والـــمـــســـؤولـــيـــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة مــن 
ــا  ــ ــرزهـ ــ ــــات مـــــرمـــــوقـــــة، أبـ ــــسـ ــــؤسـ مـ
ــانـــس«، و»إيـــمـــيـــا  ــنـ ــايـ »جـــلـــوبـــال فـ
فاينانس«، و»جلوبال إنفستور«، 
و»يوروموني«، و»ويلث بريفينج«. 
وتابع: كما تعكس هذه الجوائز 
نــهــج الـــشـــركـــة فـــي بـــنـــاء عــالقــات 
طويلة األمد مع العمالء، وتقديم 
خـــدمـــات ومــنــتــجــات اســتــثــمــاريــة 

عالية الجودة.

استراتيجية األعمال

وقـــال الــغــانــم: طبقت »الــمــركــز« 
استراتيجية مطورة للشركة خالل 
2022، التي تم تحديثها عام 2021 
بما يتوافق مع أحدث االتجاهات 
ــدمــــات شـــركـــة  بـــاالســـتـــعـــانـــة بــــخــ

استشارية عالمية متخصصة. 
وأضــــــــــــــاف: تـــتـــمـــثـــل الــــركــــائــــز 
االســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة فــــــــي إطــــــــالق 
ــتــــجــــات وإدارة الــــــثــــــروات  ــنــ الــــمــ
ــمـــوذج  ــنـ ــــع وتــــطــــويــــر الـ ــــوزيـ ــتـ ــ والـ
ــتـــعـــزيـــز خـــطـــوات  الـــتـــشـــغـــيـــلـــي، لـ
التحول الرقمي ورفــع مستويات 

الكفاءة وتحقيق النمو الذاتي«. 
 مـــع خــبــرة 

ً
ــع: وتـــمـــاشـــيـــا ــابــ وتــ

»المركز« في إدارة أصول العمالء 
خالل التقلبات، وفي ظل المشهد 
ــــادي الــــســــريــــع الـــتـــغـــّيـــر،  ــتـــــصـ ــ االقـ
الــتــزمــت الــشــركــة بــالــحــفــاظ على 
منهجها المنضبط فــي اختيار 
األصـــــــــــــول وإدارة الــــمــــخــــاطــــر، 
ــلــــة تـــعـــزيـــز الــمــنــتــجــات،  ومــــواصــ
وتحسين خدمات إدارة األصــول 

بوجه عام. 
واســـــتـــــطـــــرد: كــــمــــا تـــــم اتــــخــــاذ 
الــعــديــد مـــن اإلجـــــــراءات لتطبيق 

تعليمات هيئة أسواق المال فيما 
يتعلق بتحصين نــظــام مــراقــبــة 
المعامالت اآللي إلدارة اإلشعارات 
والتنبيهات المتعلقة بمكافحة 
ــار رؤيــــة  ــ ــ غـــســـل األمــــــــــوال، فــــي إطـ

الشركة لتعزيز أنظمة االمتثال.

النظرة المستقبلية

ــّر  ــمـ : »يـ
ً
ــــق الــــغــــانــــم قـــــائـــــال ـ

ّ
ــل ــ وعـ

االقتصاد العالمي بفترة تباطؤ 
واســـــتـــــمـــــرار الـــتـــضـــخـــم وتــــزايــــد 
المخاوف من االنكماش والركود 
ــادي، ولـــمـــواجـــهـــة هـــذه  ــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ
الـــتـــداعـــيـــات، وقــــد يــهــدئ مجلس 
االحــتــيــاطــي الـــفـــدرالـــي األمــيــركــي 
ــة فــــي مــعــظــم  ــمـــركـــزيـ والــــبــــنــــوك الـ
أنحاء العالم من وتيرة رفع أسعار 
الــفــائــدة، بينما تشير التنبؤات 
االقتصادية إلى أن البنك المركزي 
األوروبـــــــــي ســيــرفــعــهــا إلــــى 3.25 
بالمئة فــي الــربــع األول مــن العام 
الحالي، قبل أن يشرع في خفضها 
مرة أخــرى أوائــل 2024. وسيؤثر 
االنــتــعــاش االقــتــصــادي فــي آسيا 
إيــجــابــيــا عــلــى تـــــوازن االقــتــصــاد 
العالمي والحد من تباطؤ النمو 
االقتصادي عالميا. ومن المتوقع 
أن تـــحـــافـــظ أســــعــــار الـــنـــفـــط على 
ــام 2023،  ــ ــــالل عـ مــســتــويــاتــهــا خـ
 للبرميل، 

ً
بمتوسط يبلغ 80 دوالرا

بسبب محدودية العرض، والتي 
ستستمر في التأثير إيجابا على 
الموازنة المالية في دول الخليج 

عامة والكويت خاصة. 
وأضاف: سيعتمد أداء األسواق 
ــام 2023 عــلــى الـــظـــروف  خــــالل عــ
االقتصادية العالمية وتأثيرها 
 عن 

ً
على القطاع المصرفي، فضال

تطبيق الحكومات لإلصالحات 
المالية والتبادل التجاري.

ولفت إلــى أنــه مــن المتوقع أن 
 
ً
يــكــون عـــام 2023 عــاًمــا إيــجــابــيــا

ــة، مـــــــن حـــيـــث  ــ ــ ــركـ ــ ــ ــشـ ــ ــ لـــــنـــــشـــــاط الـ
اســتــرشــاد الــفــرص االستثمارية 
الــــمــــواتــــيــــة وتـــحـــقـــيـــق األهـــــــــداف 

االستثمارية للعمالء.
 وقــال: كما نتوقع أن تستفيد 
الشركة مــن بيئة أســعــار الفائدة 

الــحــالــيــة لــالســتــثــمــار فـــي أدوات 
الدخل الثابت في المنطقة لتحقيق 
عوائد جارية للعمالء، وستستمر 
ــيــــة  ــات الــــمــــصــــرفــ ــ ــ ــدمـ ــ ــ ــخـ ــ ــ فــــــــــرق الـ
االستثمارية في توسيع أنشطتها 
للمشاركة بصفقات االكتتابات 
ــة وإدارة اإلدراجــــــــــــــــات  ــ ــامــ ــ ــعــ ــ الــ
وإصــــــــدارات الـــســـنـــدات الــمــرتــقــبــة 
عام 2023. وعلى الرغم من ارتفاع 
أســعــار الــفــائــدة، فإننا نتوقع أن 
يستفيد القطاع العقاري من النمو 
الديموغرافي والتحول االقتصادي 

في المنطقة«.
ــيـــس  مـــــن جــــهــــتــــه، صـــــــرح الـــرئـ
التنفيذي لـ »المركز«، علي خليل، 
: »شـــهـــد قـــطـــاع الـــخـــدمـــات 

ً
ــــال ــائـ ــ قـ

المالية العديد من التحديات في 
الــعــام الماضي، بسبب التقلبات 
الشديدة وحالة عدم اليقين التي 
ــاد الــعــالــمــي.  ــتـــصـ ــاطــــت بـــاالقـ أحــ
ورغم هذه التحديات، فقد حققت 
»الــمــركــز« أتــعــاب إدارة وعــمــوالت 
ــة إلـــــى تــحــقــيــقــه  ــافــ قـــيـــاســـيـــة، إضــ
عوائد استثمار إيجابية. وتأتي 
هذه النتائج من إيمان الشركة بأن 
األسواق، بجميع الحاالت التي تمّر 
 استثمارية فريدة.

ً
بها، توفر فرصا

ــاف: عــلــى مـــدى نــحــو 50  ــ وأضــ
، تمكنت الشركة من تحديد 

ً
عاما

هــذه الــفــرص، وتقديم المنتجات 
االســتــثــمــاريــة والــحــلــول الــمــالــيــة 
الـــتـــي تـــخـــدم الـــعـــمـــالء والـــقـــطـــاع 
المالي بالكويت على أكمل وجه 
وفـــق حـــال الــســوق، وبــفــضــل هــذه 
الذهنية المنفتحة على االبتكار 
ــدد، اســـتـــطـــاعـــت الــشــركــة  ــجــ ــتــ والــ
الحفاظ على مكانتها الرائدة في 
السوق، وتعزيز قاعدة العمالء من 

المستثمرين والشركات.

المبادرات االستراتيجية

وقــــــال خـــلـــيـــل: »يـــعـــكـــس األداء 
الــثــابــت والــجــوائــز الــعــديــدة التي 
حــصــلــت عــلــيــهــا الــشــركــة نــمــوذج 
األعمال القوي الذي تطّور على مر 
السنين. وقــد بــدأت »المركز« عام 
2022 باستراتيجية نمو محّدثة 
تــأخــذ بعين االعــتــبــار مــرحــلــة ما 

بــعــد جــائــحــة كــوفــيــد 19-، حيث 
شـــاركـــت فــــرق الــعــمــل الــمــخــتــلــفــة 
بشكل كامل في تسريع تطبيقها، 
وفـــي تــوحــيــد جــهــودهــم العتماد 
الدوافع واألهــداف االستراتيجية 
ضمن أنشطتهم لتحقيق النمو 
المستهدف لحجم األصول المدارة 

واألتعاب«. 
وأوضـــــــــــــــــــــح: »يــــــــعــــــــد الــــــــدافــــــــع 
االستراتيجي األساسي هو تعزيز 
طروحاتنا االستثمارية المختلفة، 
ــلـــول  ــم مـــنـــتـــجـــات وحـ ــديـ ــقـ ــر تـ ــبـ عـ
جديدة تالئم الجيل الصاعد من 
المستثمرين الشباب المنكشفين 
ــــواق  ــــدث مـــا تــقــدمــه األسـ عــلــى أحـ
الــعــالــمــيــة، وتــحــســيــن المنتجات 
االســتــثــمــاريــة الــقــائــمــة، وتوسيع 
ــاق الـــــخـــــدمـــــات الـــمـــصـــرفـــيـــة  ــ ــطـ ــ نـ
ا سباقين 

ّ
االستثمارية. ولطالما كن

فــي إنــشــاء منتجات استثمارية 
مبتكرة في الكويت.

 
ً
 ولـــم يــكــن عـــام 2022 مختلفا
ــــق، إذ حـــصـــلـــنـــا عــلــى  ــبـ ــ ــا سـ ــ ــّمـ ــ عـ
ــال  ــمــ ــــة هـــيـــئـــة أســـــــــــواق الــ ــقـ ــ ــــوافـ مـ
المبدئية إلطالق »صندوق الزخم 
ــو أول صــنــدوق  الــخــلــيــجــي«، وهــ
يــتــبــع اســتــراتــيــجــيــة تــرتــكــز على 
اعتماد عامل محدد يمّيز السوق، 
ــة إلــى  ــافـ ــو عـــامـــل الــــزخــــم، إضـ وهــ
إطــالق خدمة الــتــداول بالهامش، 
وكــذلــك التحضير إلطـــالق خدمة 
إقراض األسهم من خالل صندوق 
فرصة المالي. وفي غضون ذلك، 
قـــام مــديــرو االســتــثــمــار بتوسيع 
ــرامــــج الـــحـــالـــيـــة، مــثــل  ــبــ نــــطــــاق الــ
برنامج مشاريع التطوير العقاري 
الدولية، كما قاموا بتعديل بعض 
خــصــائــص الــصــنــاديــق العقارية 
وصناديق األسهم الــرائــدة لدينا 
لضمان تحقيق استدامة العوائد 

على المدى الطويل. 
ــــرق  ــا، عـــــــــــززت فـ ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ مـــــــن جـ
الخدمات المصرفية االستثمارية 
مـــكـــانـــتـــهـــا كـــالـــشـــريـــك الـــمـــخـــتـــار 
لــلــعــمــالء مـــن الــشــركــات المحلية 
واإلقليمية والمكاتب العائلية، من 
خالل التزامهم بأعلى مستويات 
الــــجــــودة فــــي الــتــنــفــيــذ، وهـــــو مــا 
ينعكس في رضا العمالء وحصول 

الشركة على العديد من الجوائز«.
ــن بــيــن الــركــائــز  ــ وأضــــــاف: »ومـ
ــوم عــلــيــهــا  ــقــ ــي تــ ــتــ األســــاســــيــــة الــ
 تــعــزيــز 

ً
ــا ــ ــــضـ االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة أيـ

مكانة »الــمــركــز« كشريك موثوق 
إلدارة الثروات في الكويت ودول 
مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون، إضــــافــــة إلـــى 
تحسين إمكانات وقنوات التوزيع، 
ــذا الـــــهـــــدف، قــمــنــا  ــهــ وتـــحـــقـــيـــقـــا لــ
بالخطوات الالزمة إلطالق برنامج 
ــارات الــمــلــكــيــة الــخــاصــة  ــمـ ــثـ ــتـ اسـ
بــالــتــعــاون مـــع أفــضــل الــمــديــريــن 
في هــذا المجال، كما أننا نسعى 
للتعاون مع مستشارين دوليين 
إلنـــشـــاء حــســابــات لــلــعــمــالء لــدى 
بنوك دولــيــة رائـــدة، مما سيمكن 
عمالءنا من األفــراد ذوي المالءة 
الـــعـــالـــيـــة مـــــن إنـــــشـــــاء صـــنـــاديـــق 
اســـتـــئـــمـــانـــيـــة )Trust(، لــضــمــان 
ــقــــل الــــــثــــــروات عــبــر  ــة ونــ ــدامــ ــتــ اســ
األجيال، والوصول إلى المنتجات 

 .»
ً
االستثمارية عالميا

أسواق األسهم

وكانت األسواق الخليجية أكثر 
مرونة من األســـواق العالمية في 
مواجهة التحديات االقتصادية، 
وتفّوق أداؤهــا على أداء األسواق 
الناشئة األخرى. وعوضت أسواق 
دول مجلس الــتــعــاون الخليجي 
ــائــــدة  ــفــ آثـــــــــار ارتــــــفــــــاع أســـــعـــــار الــ
ومــســتــويــات التضخم، ومخاطر 
الــركــود العالمي بــارتــفــاع أسعار 
النفط والتوقعات بارتفاع النمو 

االقتصادي.
وقام فريق استثمارات األسهم 
فــي »الــمــركــز« بـــــإدارة الــصــنــاديــق 
عـــــــــام 2022 بـــــنـــــشـــــاط، وأطــــلــــق 
ــفـــادة  ــتـ ــتـــجـــات جـــــديـــــدة لـــالسـ ــنـ مـ
مـــــــن ظـــــــــــروف الــــــــســــــــوق. وخـــــــالل 
الــعــام، سجلت صناديقنا عوائد 
إيــــجــــابــــيــــة تـــــــراوحـــــــت بــــيــــن 7.4 
بالمئة لــصــنــدوق فــرصــة المالي 
و1.6 بــالــمــئــة لــصــنــدوق الــمــركــز 
اإلســـالمـــي، لتتفوق بشكل كبير 

على المؤشرات القياسية. 
وعـــالوة على ذلـــك، قــام مديرو 
الــمــحــافــظ فـــي الـــشـــركـــة بــتــطــويــر 
ــات جــــــديــــــدة مــثــل  ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ اســ
»مــحــافــظ الـــفـــرص«، الــتــي سجلت 
عــائــدا بنسبة 8 بالمئة )مــقــارنــة 
مع 5 بالمئة لمؤشر أســواق دول 
مــجــلــس الــــتــــعــــاون(. وتـــأتـــي هــذه 
النتائج بالتوافق مع اإلرشــادات 
االســـتـــثـــمـــاريـــة الـــمـــرنـــة لتحقيق 
عــوائــد إيجابية فــي ظــل الظروف 

المختلفة لألسواق.

الدخل الثابت

ــال فـــي أســــواق  وكـــمـــا هـــي الـــحـ
ــواق الــدخــل  ــ األســـهـــم، شـــهـــدت أســ
 
ً
 كــبــيــرا

ً
 تـــراجـــعـــا

ً
الـــثـــابـــت عــالــمــيــا

 
ً
خالل العام، وهو ما شّكل تحديا

للمحافظ التقليدية الموزعة 40/60 
بين األسهم والدخل الثابت. ومع 

ذلــــــك، ســيــســتــفــيــد قـــطـــاع الـــدخـــل 
الثابت عام 2023 من ارتفاع أسعار 

الفائدة.
ومع مرور أكثر من 10 أعوام من 
األداء الثابت، حقق صندوق المركز 
ــــو صــنــدوق  ــابـــت، وهـ ــثـ لــلــدخــل الـ
 .

ً
 نسبيا

ً
طـــرح خـــاص، أداًء جــيــدا

ــــرو الــمــحــافــظ  ــــديـ وســــيــــواصــــل مـ
تحديد الفرص المناسبة في قطاع 
الدخل الثابت وتأسيس محافظ 

 للعمالء.
ً
مصممة خصيصا

العقارات الدولية

ــاع  ــطــ ــقــ وشـــــــهـــــــدت أســــــــــــــواق الــ
 انخفاضات كبيرة، 

ً
العقاري عالميا

 في القيم وحجم 
ً
وسجلت تراجعا

الصفقات فــي جميع القطاعات، 
إال أن اســتــراتــيــجــيــات »الــمــركــز« 
أثبتت مرونتها في كل من السوق 
األميركية واألوروبـــيـــة. ونجحت 
الشركة عام 2022 في التخارج من 
6 مشاريع استثمارية. وتظل نظرة 
فريق الــعــقــارات الدولية متفائلة 
حــيــال أســاســيــات االســتــثــمــار في 
السنوات المقبلة، وقام باالستثمار 
في 6 مشاريع جديدة بالواليات 
الــمــتــحــدة األمـــيـــركـــيـــة خــــالل عــام 
2022، منها استثمارات لوجستية 
ومـــشـــروعـــات ســكــنــيــة للمسنين 
وعقارات سكنية منتقاة بعناية. 
وإضافة إلى ذلك، يستهدف الفريق 
 هياكل الدين العقارية التي 

ً
حاليا

توفر فرصة مالئمة للحصول على 
أفضل عوائد معّدلة وفق المخاطر.

ــقــــقــــت أســــــــــواق الــــعــــقــــارات  وحــ
الخليجية أداء قــويــا عـــام 2022، 
واســتــمــر الـــزخـــم اإليــجــابــي الـــذي 
ى هذا األداء 

َ
بدأ عام 2021. وُيعز

ــــى ارتـــــفـــــاع أســـعـــار  ــابــــي إلــ اإليــــجــ
الــنــفــط، والــمــشــهــد الـــواعـــد للنمو 
فــي المنطقة، ومــبــادرات التنمية 
االقتصادية المتعددة في أنحاء 

دول مجلس التعاون.
وارتــفــعــت نــســبــة اإلشـــغـــال في 
صندوق المركز العقاري من 77.4 
بالمئة في يناير 2022 إلــى 92.5 
بــالــمــئــة فـــي ديــســمــبــر مـــن الــعــام 
 
ً
نفسه. وســّجــل الــصــنــدوق عــائــدا
 بنسبة 7.4 بالمئة لعام 

ً
إجماليا

 بــتــحــّســن األداء 
ً
2022 مـــدفـــوعـــا

التشغيلي. 
ــالـــي، ســيــركــز  وفــــي الـــعـــام الـــحـ
الــفــريــق عــلــى تــنــمــيــة الــصــنــاديــق 
العقارية القائمة وإطالق منتجات 
ــمـــو  ــنـ ــن الـ ــ ــ ــدة تـــســـتـــفـــيـــد مـ ــ ــ ــديـ ــ ــ جـ
االقتصادي الذي تشهده المنطقة، 
ويبحث الفريق بشكل أساسي عن 
فرص التطوير في قطاع الخدمات 
ــعــــوديــــة،  ــة فـــــي الــــســ ــيـ ــتـ ــسـ ــلـــوجـ الـ
وفــرص عقود »البناء والتشغيل 
والتحويل« في الكويت، واألصول 
اللوجستية والسكنية والتجارية 
المدّرة للدخل في دول »التعاون«.

الغانم مترئسًا »العمومية« وعلى يمينه علي خليل

جراح الناصر

»عمومية المركز« 
وافقت على توزيع 

أرباح نقدية 
بنسبة %5

https://www.aljarida.com/article/18674


1.96 مليون دينار خسائر »ميزان القابضة« في 2022
 بمستوى الربحية في الربع الرابع

ً
 وتحسنا

ً
الوزان: المجموعة حققت نموا

أعلنت شركة ميزان القابضة، أمس، نتائجها 
المالية للربع الــرابــع مــن عــام 2022 والسنة 
الــمــالــيــة الــمــنــتــهــيــة فـــي 31 ديــســمــبــر 2022، 
 
ً
وأوصـــــى مــجــلــس اإلدارة بــتــوزيــع 12 فــلــســا

 نقدية للمساهمين.
ً
أرباحا

نتائج الشركة للسنة المالية المنتهية
في 31 ديسمبر 2022:

ــرادات: 255.2 مــلــيــون د.ك.، بــارتــفــاع  ــ ــ - اإليـ
4.1 بالمئة.

- األربـــــاح الــتــشــغــيــلــيــة: 1.53 مــلــيــون د.ك.، 
بانخفاض 86.3 بالمئة. 

- األربــاح قبل احتساب الفوائد والضرائب 
واإلهـــــــاك واالســــتــــهــــاك: 11.6 مــلــيــون د. ك، 

بانخفاض 46.9 بالمئة.
- األربــــــاح الــصــافــيــة الــخــاصــة بمساهمي 
الشركة األم: سجلت الشركة خسائر بـــ 1.96 
مليون د. ك، بانخفاض 123.3 بالمئة، بسبب 
تــراجــع هــامــش الــربــح وتسجيل مخصصات 

خسائر ائتمان متوقعة.

نتائج الربع الرابع من 2022:

- اإليرادات: 60.6 مليون د. ك، بارتفاع 12.5 
بالمئة.

- األربــــــاح الــتــشــغــيــلــيــة: 5.4 مــايــيــن د. ك، 
بارتفاع 383 بالمئة. 

- األربــاح قبل احتساب الفوائد والضرائب 
واإلهاك واالستهاك: 8.5 مايين د. ك، بارتفاع 

280 بالمئة
- األربــــــاح الــصــافــيــة الــخــاصــة بمساهمي 
الشركة األم: 4.55 مايين د. ك، بارتفاع 513.8 

بالمئة.
وقــــال نــائــب رئــيــس مــجــلــس إدارة الــشــركــة 
محمد الوزان: »واجهنا العديد من التحديات 
خال العام الماضي، وقد فرضت أحداث العام 
ــرارات مــهــمــة فــي ظل  ــ عــلــى الــشــركــات اتــخــاذ قـ
وجـــود حــالــة مــن التضخم وصــلــت معدالتها 
إلى مراحل قياسية، إضافة إلى نقص وشح في 
المواد األساسية في بيئة عمل تأثرت بالتوتر 

الجيوسياسي. 
فـــي الــمــقــابــل، واصـــلـــت الــمــجــمــوعــة الــعــمــل 
على أكمل وجه في الربع الرابع من عام 2022 
لتحقيق نــمــو وتــحــســيــن مــســتــوى الــربــحــيــة، 
وبالفعل كانت نتائج األعــمــال إيجابية لهذا 

الفصل«.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة 
جــاريــت والـــش: »سجلت المجموعة إيـــرادات 
قوية في العام الماضي، في ظل بيئة مليئة 
بالتحديات االقتصادية، حيث نمت إيــرادات 
المجموعة بنسبة 4.1 بالمئة، على الرغم من 

ارتفاع التكاليف الناتجة عن حالة التضخم 
غير المسبوقة. 

وكانت اإليرادات مدفوعة بتحّسن مستوى 
إيرادات قطاع تصنيع وتوزيع األغذية بشكل 
ــــاص، كــمــا نــمــت اإليــــــــرادات عــلــى مــســتــوى  خـ
جميع األسواق اإلقليمية الـ 6 التي تعمل بها 

المجموعة.
وقــد أنــهــى فــريــق عمل »مــيــزان« عــام 2022 
بــتــحــقــيــق نــتــائــج مــمــتــازة فـــي الـــربـــع الـــرابـــع 
مـــن الـــعـــام، وذلــــك مـــن خــــال نـــجـــاح مــشــاركــة 
الشركة في تنفيذ العقد المبرم مع االتحاد 
الدولي لكرة القدم في فعاليات كأس العالم 
التي أقيمت في قطر، لكن أربــاح المجموعة 
ــــرت بــتــســجــيــل  ــأثـ ــ لـــلـــســـنـــة الـــمـــالـــيـــة 2022 تـ
مخصصات مؤقتة عن خسائر ائتمان متوقعة 

ومخصصات ضريبة انتقائية«.

نظرة على األداء المالي للشركة
خالل عام 2022:

مجال األغذية:
حقق مجال األغذية إيرادات بـ 175 مليون 
ديــنــار، بــارتــفــاع 6.4 بــالــمــئــة، مــقــارنــة بعام 
2021. وشـــكـــل إيـــــراد مـــجـــال األغـــذيـــة 68.6 
بــالــمــئــة مـــن إجــمــالــي إيــــــرادات الــمــجــمــوعــة. 
ــن قـــطـــاع تــصــنــيــع  وتــتــضــمــن اإليـــــــــــرادات مــ

ل 51.8 بالمئة من 
ّ
وتوزيع األغذية الذي يمث

إجمالي إيـــرادات المجموعة، والتجهيزات 
الغذائية 11.7 بالمئة والخدمات الغذائية 

5.1 بالمئة.
 قطاع تصنيع وتوزيع األغذية: ارتفع إيراد 

القطاع بنسبة 9.2 بالمئة. 
 قطاع التجهيزات الغذائية: انخفض إيراد 
الــقــطــاع بنسبة 2.4 بــالــمــئــة، حــيــث تــراجــعــت 

مبيعات هذا القطاع في الكويت.
 قطاع الخدمات الغذائية: ارتفع إيراد القطاع 

بنسبة 1.4 بالمئة.

»غير األغذية«
بلغت إيرادات مجال غير األغذية 80.1 مليون 
 بنسبة 0.7 

ً
 بسيطا

ً
 انخفاضا

ً
ديــنــار، مسجلة

ــرادات  ــل إيــ
ّ
بــالــمــئــة، مــقــارنــة بــعــام 2021. وتــمــث

هـــذا الــمــجــال نسبة 31.4 بالمئة مــن إجمالي 
إيرادات المجموعة. وتتضمن إيرادات من قطاع 
السلع االستهاكية السريعة الدوران والرعاية 
ل 28.9 بالمئة من إجمالي 

ّ
الصحية الــذي يمث

إيــــرادات المجموعة، وقــطــاع الصناعات الــذي 
ل 2.5 بالمئة من إجمالي إيرادات المجموعة.

ّ
يمث

قطاع السلع االستهاكية السريعة الدوران 
والرعاية الصحية: انخفض إيراد القطاع بنسبة 
 بتراجع مبيعات الصيدليات.

ً
1.7 بالمئة، متأثرا

 قطاع الصناعات: ارتفع إيراد القطاع بنسبة 

11.9 بــالــمــئــة، بــســبــب نــمــو مــبــيــعــات الــزيــوت 
والشحوم والمنتجات الباستيكية.

نظرة على أداء العمليات في األسواق 
اإلقليمية خالل عام 2022:

 
ً
فـــي الــكــويــت ارتــفــعــت اإليــــــــرادات هــامــشــيــا
بــنــســبــة 0.3 بــالــمــئــة، نــتــيــجــة لــتــراجــع نــشــاط 
ــة والـــــمـــــواد  ــيــ ــذائــ ــغــ قــــطــــاعــــي الــــتــــجــــهــــيــــزات الــ

االستهاكية والرعاية الصحية.
 وفــي اإلمــــارات، ارتــفــعــت اإليــــرادات بنسبة 
 بتطور نشاط مبيعات 

ً
10.5 بالمئة، مدفوعة

مصنع لوجبات الخفيفة في اإلمارات وتحّسن 
مبيعات مشروبات الطاقة.

 وفي قطر، ارتفعت اإليـــرادات بنسبة 14.1 
بالمئة، حيث نمت إيــرادات قطاع التجهيزات 

الغذائية خال فعاليات كأس العالم. 
 وفــي السعودية، ارتفعت اإليـــرادات بشكل 
 بتطور 

ً
ملحوظ بنسبة 38.6 بالمئة، مدفوعة

عمليات قطاع توزيع األغذية في المملكة. 
 أما في األردن، فارتفعت اإليــرادات بنسبة 
26 بالمئة، ويعود االرتفاع إلى نجاح منتجات 
»كتكو« في السوق األردني، إضافة إلى تحّسن 
إيرادات قطاع الخدمات المقدمة لهيئات األمم 

المتحدة في األردن.
 وفي العراق، ارتفعت اإليرادات بنسبة 9.7 بالمئة.

»األهلي« يعلن الفائزة في سحب »الفوز«
أعلن البنك األهلي الكويتي 
فــــوز الــشــيــخــة/ بـــدريـــة صــبــاح 
الــســالــم الــصــبــاح فـــي الــســحــب 
ــفــــوز  ــي لــــحــــســــاب الــ ــ ــوعـ ــ ــبـ ــ األسـ
للجوائز، بجائزة نقدية قدرها 
ــار، والــــــــذي أقــيــم  ــ ــنـ ــ 10000 ديـ
ــراف وزارة الــتــجــارة  ــ تــحــت إشـ
والصناعة، وتم اإلعان عن اسم 
الفائزة االثنين 20 مارس 2023.
وحــســاب »الـــفـــوز« للجوائز، 
هــو حساب الــجــوائــز األول من 
ــه، والـــــــذي يــتــيــح لــعــمــاء  نــــوعــ
البنك األهــلــي الكويتي فرصة 
الفوز بجوائز ومكافآت كبرى. 
ــــال حـــســـاب »الــــفــــوز«،  ــن خـ ــ ومـ

سيحظى عماء البنك بفرصة 
ــفــــوز بــمــبــلــغ 10000 ديـــنـــار  الــ
ــبــــوعــــي،  ضـــمـــن الـــســـحـــب األســ
وكذلك فرصة للفوز بالجائزة 
الــــكــــبــــرى وهــــــي راتـــــــب شــهــري 
بــقــيــمــة 5000 ديـــنـــار لــمــدة 10 
ســنــوات. وتــجــدر اإلشــــارة إلــى 
أنــــه ســيــكــون بـــمـــقـــدور كـــل من 
عماء البنك الجدد والحاليين 
االســـتـــفـــادة مـــن هــــذه الــفــرصــة 
الــفــريــدة فــي حــال تــوفــر رصيد 
في حسابهم بمبلغ 100 دينار 

فقط. 
ــــي  ــلـ ــ ــــك األهـ ــنـ ــ ــبـ ــ ــع الـ ــ ــــجـ ــــشـ ويـ
الـــكـــويـــتـــي الــجــمــيــع عـــلـــى فــتــح 

حـــــــســـــــاب الــــــــفــــــــوز أو زيـــــــــــادة 
أرصدتهم للحصول على فرص 
أكبر للفوز في السحب القادم 

االثنين 27 مارس 2023، وكلما 
زادت الــمــبــالــغ الــمــودعــة زادت 

فرص الفوز.

... ويعلن ساعات العمل خالل رمضان
يـــــــــرفـــــــــع الـــــــبـــــــنـــــــك األهـــــــلـــــــي 
الكويتي أسمى آيــات التهاني 
والتبريكات إلــى مقام حضرة 
ــر الـــبـــاد  ــيـ صـــاحـــب الـــســـمـــو أمـ
الــشــيــخ نـــواف األحــمــد، وسمو 
ولـــــــي الــــعــــهــــد الــــشــــيــــخ مــشــعــل 
ــة  ــومــ ــكــ ــحــ األحـــــــــمـــــــــد، وإلــــــــــــى الــ
الــكــويــتــيــة والــشــعــب الــكــويــتــي 
وجــمــيــع المقيمين عــلــى أرض 
الكويت، بحلول شهر رمضان 
الــمــبــارك، داعــيــا الــلــه عــز وجــل 
أن يعيده على األمتين العربية 
واإلســـامـــيـــة بــالــخــيــر والــيــمــن 

والبركات.
ــة، يــعــلــن  ــبـ ــاسـ ــنـ ــمـ ــــذه الـ ــهـ ــ وبـ

البنك ساعات العمل ومواعيد 
اســتــقــبــال الــعــمــاء خـــال شهر 
ــان، عـــلـــى أن تــــكــــون مــن  ــ ــــضـ رمـ
10:00 صباحا حتى 1:30 بعد 
الظهر لكل فروع البنك، بينما 
يستقبل فرعا مجمع الــوزارات 
وبــرج التحرير العماء من 10 
صــبــاحــا حــتــى 1 ظـــهـــرا طـــوال 

الشهر الفضيل.
ــيـــواصـــل الــبــنــك األهــلــي  وسـ
ــاتــــه  الــــكــــويــــتــــي تــــقــــديــــم خــــدمــ
المصرفية لعمائه الكرام عبر 
 ،eahli.com الموقع اإللكتروني
وعــــن طـــريـــق تــطــبــيــق الــهــاتــف 
المحمول الخاص بالبنك، كما 

يمكن للعماء القيام بالعديد 
مــن المعامات المصرفية من 
خـــال االتـــصـــال بــمــركــز خــدمــة 

العماء »أهــا أهلي« الهاتفية 
على الرقم 1899899.

 نقدية للمساهمين
ً
 أرباحا

ً
مجلس اإلدارة يوصي بتوزيع 12 فلسا

https://www.aljarida.com/article/18685
https://www.aljarida.com/article/18683
https://www.aljarida.com/article/18681


»الوطني« يكرم النخبة من موظفيه المتميزين لعام 2022
العبالني: مبادراتنا الساعية إلى تحفيز طاقات موظفينا ستتواصل لضمان استمرار تفوقنا الطويل األمد

أثنت اإلدارة التنفيذية على 
جهود موظفي البنك الوطني 

وتفانيهم والتزامهم في 
العمل، مشيدة بروح الفريق 
التي يتمتع بها الموظفون، 
 المحرك 

ً
والتي تشكل دائما

الرئيسي لنجاحات البنك 
وتقديمه لخدمات مصرفية 
بجودة تضاهي نظيراتها 

العالمية.

ــكــــويــــت الـــوطـــنـــي  كــــــــّرم بـــنـــك الــ
موظفيه المتميزين على مستوى 
الكويت واألفـــرع الخارجية لعام 
 مـــن كــــون تكريم 

ً
2022، انـــطـــاقـــا

ــقـــديـــر  أصـــــحـــــاب اإلنــــــــجــــــــازات وتـ
 ضمن 

ً
 أســاســيــا

ً
جــهــودهــم نــهــجــا

استراتيجية »الوطني« المرتكزة 
على رأس الــمــال الــبــشــري، والتي 
من شأنها أن تعزز األداء واالبتكار 

بين موظفيه.
وشـــهـــدت فــعــالــيــات هـــذا الــعــام 
ــيـــام اإلدارة الــتــنــفــيــذيــة للبنك  قـ
بتوزيع جوائز »الزميل المتميز«، 
ــريــــق  ــفــ ــزة »الــ ــ ــائــ ــ ــة إلـــــــى جــ ــ ــافــ ــ إضــ
ــثـــر تـــعـــاونـــا« ضــمــن اإلدارات  األكـ
الــمــخــتــلــفــة، بــهــدف زيـــــادة العمل 
الجماعي واإلنتاجية والمشاركة 
والمسؤولية بين الموظفين من 

خال تقدير جهودهم.
وأثــنــت اإلدارة التنفيذية على 
جــهــود موظفي البنك وتفانيهم 
والتزامهم في العمل، مشيدة بروح 
الفريق التي يتمتع بها الموظفون، 
والـــــتـــــي تـــشـــكـــل دائـــــمـــــا الـــمـــحـــرك 
الرئيسي لنجاحات البنك وتقديمه 
لخدمات مصرفية بجودة تضاهي 

نظيراتها العالمية.
ويــهــدف »الــوطــنــي«، مــن خــال 
ــتــــكــــريــــم، الــــــــذي يـــتـــواصـــل  هــــــذا الــ
للعام السادس على التوالي، إلى 
تقدير الموظفين الــذيــن أظــهــروا 
أداء استثنائيا على مـــدار العام، 
وتحفيزهم على بــذل المزيد من 
الجهد والتعاون لتكريس مكانة 

البنك الرائدة محليا وإقليميا.
ــام  ــعـ ــز هــــــذا الـ ــ ــــوائـ ــلـــت جـ ــمـ وشـ
ألول مــرة األفــــرع الــخــارجــيــة، بما 
ــثــــروات  ــنـــي إلدارة الــ فــيــهــا الـــوطـ
فــي الــســعــوديــة وجــنــيــف، ولــنــدن، 
وباريس، ونيويورك، وسنغافورة، 
باإلضافة إلى البحرين، والعراق، 

واالمارات.
كما يبرهن البنك من خال هذا 
الــتــكــريــم عــلــى اهــتــمــامــه بــكــوادره 
البشرية، وحرصه على تقديم كل 
الدعم لهم، بما ينعكس على أدائهم 
فــي الــعــمــل، ويــســهــم فــي تحسين 
جودة الخدمات والمنتجات التي 

يقدمها الوطني لعمائه.
بــهــذه الــمــنــاســبــة، قـــال الــمــديــر 

العام للموارد البشرية للمجموعة 
عـــمـــاد الـــعـــبـــانـــي: »هـــــذا الــتــكــريــم 
 
ً
الذي نحرص على إقامته سنويا
يبرهن على تقدير البنك للدور 
الحيوي الـــذي يلعبه الموظفون 
ــازات الــمــتــواصــلــة التي  فــي اإلنـــجـ
يحققها الوطني على المستوى 

المحلي واإلقليمي والعالمي«.
ــبـــانـــي: »تــحــســيــن  ــعـ ــع الـ ــابــ وتــ
ــــودة الـــخـــدمـــات الـــتـــي نــقــدمــهــا  جــ
وابــتــكــار مــنــتــجــات جـــديـــدة تــنــال 
ــتــــاج جــهــد  ــــو نــ رضــــــا الــــعــــمــــاء هـ
والــــتــــزام الــمــوظــفــيــن، وحــرصــهــم 
على تقديم أفضل الخدمات، لذلك 
نـــحـــرص عـــلـــى تـــقـــديـــر جــهــودهــم 
ــم  ــهــ ــزامــ ــتــ ــــع والــ ــيـ ــ ــرفـ ــ وأدائــــــــهــــــــم الـ
بمعايير الجودة وخدمة العماء 
بــمــســتــوى راق وأســـلـــوب متطور 

مـــيـــز بـــنـــك الـــكـــويـــت الـــوطـــنـــي عن 
بــاقــي الــمــنــافــســيــن«، مــشــددا على 
أن مـــبـــادرات الــبــنــك الــســاعــيــة إلــى 
تحفيز طاقات موظفيه ستتواصل 

انــطــاقــا مـــن إيــمــانــه بــــأن ضــمــان 
استمرار تفوقه طويل األمد يرتكز 
إلى امتاكه كوادر بشرية مؤهلة 

بكفاءة مهنية عالية.

وأوضــــــــــح أن كــــــــــوادر الــبــنــك 
الــبــشــريــة تــعــد ركـــيـــزة أســاســيــة 
فــي اســتــكــمــال مــســيــرة نــجــاحــه، 
وال يمكن تحقيق أي من أهدافه 

االســتــراتــيــجــيــة دون مــشــاركــة 
ــهــــد حــقــيــقــي مــنــهــم  ــة وجــ ــلـ ــاعـ فـ
لتحقيق تلك األهـــداف، مضيفا: 
»موظفونا هم ثروتنا الحقيقية، 
وبالتأكيد نحن دائما حريصون 
عــلــى أن نـــكـــون بـــالـــقـــرب مــنــهــم، 
ونستمع لــهــم، كما نسعى إلى 
ــدر جـــهـــودهـــم  ــ ــقـ ــ تـــحـــفـــيـــزهـــم ونـ
ا ال  وعطاءهم وهو ما يعد جزء
يتجزأ من بيئة العمل الناجحة 

وثقافة األداء المستدامة«.
وأكد أن بنك الكويت الوطني 
يــوفــر بيئة عــمــل فــريــدة وقــويــة 
تــشــجــع عــلــى الـــتـــطـــور الــمــهــنــي 
بــصــورة مــســتــمــرة، ويــســخــر كل 
إمــكــانــاتــه الــهــائــلــة للمساهمة 
في تطوير موظفيه، كما يعمل 
ــمــــا عـــلـــى تــحــفــيــز الـــطـــاقـــات  دائــ

اإلبــداعــيــة داخــل موظفيه، لبذل 
المزيد من الجهد لتحقيق التميز 
والــــتــــفــــوق بـــمـــا يــمــهــد الــطــريــق 
للنمو الوظيفي وتقلد المناصب 

القيادية في المستقبل.
وتعد جوائز »الزميل المتميز« 
فــريــدة مــن نــوعــهــا، حــيــث يكون 
لدى الموظفين فرصة التصويت 
لزمائهم مــن نفس األقــســام أو 
المجموعات الذين يعتبرونهم 
األكـــثـــر قــيــمــة فـــي فــريــق الــعــمــل، 
وتتم مكافأة هؤالء الموظفين من 
قبل اإلدارة العليا لبنك الكويت 
الوطني، كما يتم تقدير جهودهم 
فــي عـــدة احــتــفــاالت خــاصــة لكل 

إدارة في البنك.
ــــت عـــبـــر  ــويـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ويـــــــكـــــــون الـ
اســتــفــتــاء رقـــمـــي، بــحــيــث يــكــون 
مــتــاحــا لــكــل مــوظــف التصويت 
لزمائه للحصول على جائزة 
الــزمــيــل األكـــثـــر قــيــمــة فـــي فــريــق 
الــعــمــل وفـــقـــا لــمــعــايــيــر تستند 
ــل الـــجـــمـــاعـــي  ــمــ ــعــ إلــــــــى روح الــ
للموظف، والمشاركة، والفعالية، 
والمساهمة في الفريق أو القسم 
وتأثيره اإليجابي ومساهمته 
فــي الــمــجــمــوعــة الــمــعــنــيــة. فيما 
يحصل الموظفون على شهادة 
من اإلدارة العليا خال احتفال 
ينظمه الــبــنــك بــحــضــور اإلدارة 

التنفيذية.

شيخة البحر في تكريم أحد الموظفينعصام الصقر يكرم إحدى الموظفات

جانب من التكريم تكريم أحد الموظفين

صاح الفليج مكرمًا أحد الموظفين
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ً
KIB يعلن افتتاح مقر شركة »مركز مبادر KIB« رسميا

 ،)KIB( أعــلــن بــنــك الــكــويــت الـــدولـــي
، افتتاح مقر شركة »مركز مبادر 

ً
رسميا

KIB«، وهــي الحاضنة ومــســّرع أعمال 
الــشــركــات الناشئة، مــن خــال تشغيل 
الفعاليات الخاصة والحمات الهادفة 

والشراكات الجديدة. 
وتــأتــي هــذه الخطوة المتقدمة في 
ــار اســتــراتــيــجــيــة الــبــنــك وجـــهـــوده  ــ إطــ
المستمرة لتقديم جميع أشكال الدعم 
لــرواد األعمال الكويتيين الطموحين، 
وأصــــــــــحــــــــــاب األعــــــــــمــــــــــال الــــصــــغــــيــــرة 
والمتوسطة، بشتى الــطــرق الممكنة، 
إضـــافـــة إلـــى اإلســـهـــام بــشــكــل أكــبــر في 
ــة الــكــويــت 2035  ــ ــداف رؤيـ ــ تــحــقــيــق أهــ
»كــويــت جــديــدة«، وتحّولها إلــى مركز 

اقتصادي وتجاري في المنطقة.
ــــي كــلــمــتــه بــمــنــاســبــة االفـــتـــتـــاح  وفــ
الرسمي لشركة »مركز مبادر KIB«، قال 
رئيس االستراتيجية وإدارة التغيير 
في KIB، عبدالله العوضي: »لقد أنجزنا 
خطوات كبيرة، وقطعنا مسيرة طويلة 
منذ اإلعـــان األول عــن الــمــركــز، والــذي 
ــــى تــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات رواد  يـــهـــدف إلـ
 بالطرح األولي 

ً
األعمال في الكويت، بدءا

لمشروع المركز الشامل فــي الكويت، 

والـــمـــصـــمـــم لــتــحــقــيــق تــطــلــعــات رواد 
 بحساب )مبادر(، وهو 

ً
األعمال، مــرورا

، وليس 
ً
حساب جاٍر مخصص لهم، أيضا

انتهاًء بتطوير وإطاق تطبيق )مبادر(، 
الذي يوفر كل الخدمات التي يحتاجها 

رواد األعمال«. 
ــذا اإلنــجــاز  ــ ــاف الـــعـــوضـــي: »هـ ــ وأضــ
يعتبر منصة متكاملة لـــرواد األعمال 
الطموحين، إذ يوفر لهم فرصة الوصول 
إلـــــى الـــمـــعـــلـــومـــات ودورات الـــتـــدريـــب 
ــارات والــنــصــائــح  ــشــ ــتــ وخــــدمــــات االســ
اإلرشادية الضرورية، لتمكين الشركات 
المحلية الناشئة من االنطاق بنماذج 
ــرادات،  ــ ــاإليـ ــ أعـــمـــال مــســتــدامــة تـــعـــود بـ

وتحقق األرباح على المدى الطويل«.
وسيتم تنظيم فعاليتين فريدتين 
خــال حفل االفــتــتــاح، الــذي سيقام في 
الــمــركــز، حيث سيقدم العوضي رؤيــة 
ورســالــة الــمــركــز الرئيسية فــي عرض 
تــقــديــمــي خـــــاص، لــتــعــريــف الــحــضــور 
والمشاركين بأهداف المركز األساسية، 
والــتــي تتمثل فــي تمكين ودعــــم رواد 
األعـــــمـــــال الــمــحــلــيــيــن واإلقـــلـــيـــمـــيـــيـــن، 
والشركات الصغيرة والمتوسطة، من 
خال توفير مجموعة شاملة من حلول 

اإلدارة المالية والتجارية، إضافة إلى 
ضــمــان وصــولــهــم لــلــمــوارد واألدوات 
والــحــلــول األخـــرى التي تساعدهم في 
تحقيق أهــدافــهــم واالرتـــقـــاء بقدراتهم 

وكفاءة أعمالهم.
وقد شهدت الفعالية األولى، التي تم 
تنظيمها في االفتتاح، تقديم المتحدث 
الرئيسي بول سلون محاضرة تفاعلية 
ــادة األعــمــال واالبــتــكــار للقادة  حــول ريـ
الــبــارزيــن والمؤثرين فــي مجال ريــادة 

 
ً
األعـــمـــال عــلــى صــعــيــد الـــكـــويـــت، علما
بــأن ســلــون، خــريــج كلية الهندسة في 
جامعة كامبريدج، كان قد نشر العديد 
مـــن الــكــتــب حـــول الــتــحــديــات واأللـــغـــاز 
الجانبية لألعمال والحلول المبتكرة 
لتلك الــتــحــديــات، ومتطلبات الــقــيــادة 
وملحقاتها، إلـــى عـــدد ال يحصى من 
الــمــقــاالت حـــول االبــتــكــار والــقــيــادة في 

األعمال الرائدة. 
وأدار المحاضرة التفاعلية محمد 

إبراهيم، المؤسس والرئيس التنفيذي 
لشركة »ALGAS Events«، وهي وكالة 
كويتية متخصصة في حلول التدريب 
والتطوير، والترفيه، واإلنتاج اإلعامي، 
والــــحــــلــــول اإلبـــــداعـــــيـــــة، والـــفـــعـــالـــيـــات 
الــريــاضــيــة والــريــاضــات اإللــكــتــرونــيــة، 

وإدارة المواهب.
ــد الــعــوضــي تــعــاون الــمــركــز مع  وأكــ
»Rainmaking، الشركة العالمية الرائدة 
في مجال االبتكار المؤسسي وتطوير 

الــمــشــاريــع، بــهــدف تــقــديــم سلسلة من 
ورش العمل التفاعلية المتخصصة 
 إلى أن التعاون 

ً
بريادة األعمال، مشيرا

بين المركز وكيانات جديدة في القادم 

، ويعود 
ً
مــن األيـــام ســوف يؤتي ثــمــارا

 بيد 
ً
بنتائج إيجابية، ليكون مفتاحا

رواد األعمال المحليين في الكويت لفتح 
.
ً
دما

ُ
أبواب جديدة، والمضي ق

لقطة جماعية

»التجاري« يعلن أوقات 
الدوام خالل رمضان

أعــلــن الــبــنــك الــتــجــاري الــكــويــتــي ســاعــات 
العمل بكل فروعه المنتشرة في الكويت خال 
شهر رمضان الكريم، حيث يستقبل البنك 
عماءه الكرام من 10 صباحا حتى 1:30 بعد 
الظهر، في أيام العمل الرسمية خال الشهر 
الفضيل، علما أن فرع البنك في مطار الكويت 
الدولي سيعمل وكالمعتاد على مدار الساعة 
طــوال أيــام األسبوع ما عدا األوقــات التالية، 
، ومن 5:30 

ً
 الى 2:30 صباحا

ً
من 1:30 صباحا

مساًء الى 8:30 مساًء. إضافة إلى ذلك، سيعمل 
فرع األفنيوز على فترتين، األولى من 11:00 
، والثانية من 8:00 

ً
 إلى 3:30 عصرا

ً
صباحا

مساًء إلى 11:30 مساًء.
ويعلن البنك أيضا استمرار تقديم خدماته 
على مــدار الساعة عبر القنوات اإللكترونية 
والرقمية وخدمة الفيديو المباشر عبر تطبيق 
 CBK mobile التجاري على الهواتف الذكية
والموقع اإللكتروني إضافة إلى مركز خدمة 

العماء والتواصل عبر خدمة الواتساب

»المتحد« يعلن فائزي سحب 
»الحصاد« األسبوعي

ــلـــي الــمــتــحــد نتيجة  أعـــلـــن الــبــنــك األهـ
السحب األسبوعي على جوائز الحصاد، 
والــــــذي أقـــيـــم أمــــس فـــي الــمــقــر الــرئــيــســي 
للبنك، بحضور ممثل عن وزارة التجارة 

والصناعة.
ــفـــر الــســحــب عـــن حـــصـــول 10 من  وأسـ
الــعــمــاء عــلــى 1.000 ديــنــار كــويــتــي لكل 
منهم، وهــم: دليل عبدان عيد الرشيدي، 
ونوف ذياب بداح المطيري، وعبدالمجيد 
ــنــــزي، وحــــســــان قــــدري  ــعــ زايـــــــد مـــطـــلـــق الــ
عــطــعــوط، وأحــمــد خــالــد محمد الخضر، 
وهاني حسين محمد العوضي، وفيصل 
صــنــت شــمــروخ الــعــتــيــبــي، ومــشــعــل رجــا 
سيف العازمي، وخالد أحمد رزق أبوعيده، 

وفؤاد علي حسين سلطان.
ــاد اإلســــامــــي  يــــقــــدم حــــســــاب الــــحــــصــ
فــي بــاقــتــه الــحــالــيــة مــجــمــوعــة أوســــع من 
المزايا، حيث يحظى الرابحون من عماء 
»المتحد« بجائزة شهرية بقيمة 100.000 
د.ك. باإلضافة إلــى 10 جــوائــز أسبوعية 
بقيمة 1.000 ديــنــار كويتي لكل جائزة. 
وتــبــقــى الــجــوائــز ربـــع الــســنــويــة الــكــبــري 
بقيمة 250,000 د.ك. نقدا للرابح هي أهم 
مــا يطمح إليه الــعــمــاء، حيث تمثل لهم 
فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر. وفضا 
عن هذه الباقة من الجوائز الجذابة، هناك 
 أرباح سنوية متوقعة على أساس 

ً
أيضا

عقد الــوكــالــة، وهــو مــا يــزيــد مــن جاذبية 
حساب الحصاد اإلسامي. 

وينفرد حساب الحصاد بالعديد من 
المميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج 
ادخار، فضا عن ميزة فتح الحساب عبر 
اإلنــتــرنــت بــكــل ســهــولــة ويــســر مـــع ميزة 
 بأن 

ً
اإليــــداع الــفــوري فــي الــحــســاب، علما

الــحــد األدنـــى للمشاركة واالســتــفــادة من 
السحوبات هــي 100 د.ك، تؤهل العميل 
للحصول على فرصتين لدخول السحب 
والـــتـــي تـــزيـــد حــتــى 30,000 فـــرصـــة في 
الــســحــب، بــاإلضــافــة الـــى الــحــصــول على 

أرباح سنوية مثمرة. 
وتتيح كل 50 دينارا في حساب العميل 
فرصة واحدة للمشاركة في السحب بشرط 
أن يحافظ على رصيده مّدة خمسة عشر 
 عــلــى األقـــــل قــبــل تـــاريـــخ الــســحــب، 

ً
يـــومـــا

وكلما زادت مـــدة االحــتــفــاظ تــزيــد فرص 
دخول السحب لكل 50 دينارا، ويتم إجراء 
السحوبات كل يوم أربعاء بناء على خطة 

السحب.

Gust الخليج« راٍع ماسي لمعرض توظيف«

ضمن مساعيه المتواصلة لتمكين الشباب، 
وبــاعــتــبــاره وجــهــة مــفــضــلــة لــلــعــمــل فـــي الــقــطــاع 
المالي الكويتي، شارك بنك الخليج كراع ماسي 
للمعرض الوظيفي الــرابــع والــعــشــريــن لجامعة 
الخليج للعلوم والتكنولوجيا )GUST(، والــذي 

أقيم على مدى 3 أيام.
ووسط اإلقبال الكبير من الطاب والخريجين 
ط 

ّ
على جناح »الخليج« في المعرض الوظيفي، سل

ممثلو البنك الضوء على طبيعة العمل المصرفي 
 
ً
 تفصيليا

ً
التي يجسدها »الخليج«، وقدموا شرحا

عــن آلــيــات الــعــمــل، والــفــرص الوظيفية المتاحة 
لحديثي التخرج، كما قاموا بــإجــراء المقابات 

الشخصية للطلبة المتقدمين.
وضمن مساعيه المتواصلة لترسيخ مبادئ 
االســـتـــدامـــة الــبــيــئــيــة فـــي الــمــجــتــمــع، قــــام ممثلو 
البنك بتوزيع كمية من األكياس القابلة إلعادة 

االستخدام، بهدف تشجيع الطاب على تقليص 
استخدام األكياس الباستيكية، كما تم توزيع 

عدد كبير من األشجار الصغيرة.
وبهذه المناسبة، قالت المديرة العامة بإدارة 
الــمــوارد البشرية في »الخليج« سلمى الحجاج: 
 فـــي الــمــعــرض 

ً
نــحــرص عــلــى الــمــشــاركــة ســنــويــا

الوظيفي لـ »GUST«، في إطار جهودنا المتواصلة 
لدعم المواهب والكوادر الشبابية الكويتية.

ــن مــســاعــيــنــا   مــ
ً
 وأشـــــــــارت إلـــــى أنـــــه انــــطــــاقــــا

لــتــرســيــخ مــكــانــة »الـــخـــلـــيـــج« كــبــنــك الــمــســتــقــبــل، 
ضمن استراتيجية 2025، نسعى بشكل مستمر 
الســـتـــقـــطـــاب الـــمـــواهـــب الــشــبــابــيــة فــــي مــخــتــلــف 
المجاالت، باعتبارهم الجيل القادر على التماشي 
مــع لغة العصر ومــســايــرة االبــتــكــارات والتطور 
التكنولوجي الــمــتــســارع فــي الــقــطــاع المصرفي 

.
ً
 وعالميا

ً
محليا

ونوهت إلى أن مساعي البنك لدعم ومواكبة 
رؤية »الكويت الجديدة 2035«، التي تستهدف في 
مقدمة مرتكزاتها التوظيف في القطاع الخاص 
وتنمية الشباب الكويتي، وتشجيعهم على النمو 
والـــتـــطـــور، ســاهــمــت فـــي تــعــزيــز نــســبــة الــشــبــاب، 
لتبلغ نــحــو 37 فــي الــمــئــة مــن إجــمــالــي موظفي 

البنك في 2022.
وتـــابـــعـــت: »نــفــتــخــر بــــأن يــكــون )الــخــلــيــج( من 
الــبــنــوك الـــرائـــدة، الــتــي تستثمر فــي رأس الــمــال 
الـــبـــشـــري بـــســـخـــاء، لــتــعــزيــز كــــفــــاءات مــوظــفــيــه، 
باعتبارهم الــمــحــور الرئيسي لتحقيق أهــدافــه 
ــــال تـــزويـــدهـــم بـــأحـــدث  االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، مــــن خـ
الخبرات والمهارات الازمة لمواكبة التطورات 
ــتـــي تـــمـــر بـــهـــا الــصــنــاعــة  الــمــصــرفــيــة الـــكـــبـــرى الـ

المصرفية«.

سلمى الحجاج
مشاركة »الخليج« في المعرض

... ويعلن ساعات العمل 
خالل شهر رمضان

أعلن بنك الكويت الدولي )KIB( عن ساعات العمل الرسمية خال 
شهر رمضان، وذلك من 9:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بالنسبة 
لكل موظفي الفرع الرئيسي، أما بالنسبة لفروع البنك في كل أنحاء 
الكويت فسيفتح البنك أبوابه لخدمة العماء من 10:00 صباحا حتى 
1:30 ظهرا، على أن يستأنف البنك العمل حسب أوقات الدوام المعتادة 

في أول يوم عمل بعد عطلة عيد الفطر السعيد.
كما يستمر »KIB« في تقديم خدماته المصرفية إلكترونيا على 
مدار 24 ساعة، حتى يتمكن عماء البنك من متابعة أعمالهم وإنجاز 
ة، وتــتــمــثــل هـــذه الــخــدمــات  مــعــامــاتــهــم الــمــصــرفــيــة بمنتهى الــكــفــاء
المتنوعة في كل من تطبيق الهواتف الذكية KIB Mobile، الذي يتيح 
للعميل إمكانية إجراء معظم العمليات المصرفية األساسية، إضافة 
إلى خدمة »live chat« و»KIB أوناين« على موقع البنك اإللكتروني 

.www.KIB.com.kw

https://www.aljarida.com/article/18719
https://www.aljarida.com/article/18718
https://www.aljarida.com/article/18717
https://www.aljarida.com/article/18722
https://www.aljarida.com/article/18725


ــفـــرو فــقــط.  ــيـ ــلـ ــبـــر تــطــبــيــق ديـ عـ
ــدم حـــلـــوى الـــلـــقـــيـــمـــات مــن  ــقــ وتــ
Good Stuff فـــرصـــة لــتــجــربــة 
الخيار الصحي من الحلويات 
الـــرمـــضـــانـــيـــة الـــمـــفـــضـــلـــة لـــدى 

الجميع.
وعـــلـــقـــت ســـهـــام الــحــســيــنــي، 
المديرة العامة لشركة ديليفرو 
 Good الــكــويــت: »لطالما كــانــت
Stuff المفضلة للعمالء، نظًرا 
لخياراتها المطبوخة بالهواء، 
والمكونات العضوية والوجبات 
ــذة. نــــحــــن مـــتـــحـــمـــســـون  ــ ــذيــ ــ ــلــ ــ ــ ال
 Good Stuff جــًدا للشراكة مــع
خـــالل شــهــر رمـــضـــان الــمــبــارك، 
ومتحمسون إلطالق هذا الطبق 

الشهير بشكل صحي«.
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Good Stuff ديليفرو« تتعاون مع«
ــان  ــر رمــــضــ ــهــ ــــول شــ ــلـ ــ ــع حـ ــ مــ
المبارك، تعاونت ديليفرو مع 
مــطــعــم  Good Stuff، المطعم 
الــــصــــحــــي الــــمــــحــــلــــي، إلطــــــالق 
اللقيمات المطبوخة بالهواء، 
ــــدودة بــمــنــاســبــة  ــــحـ وبـــكـــمـــيـــة مـ

الشهر الــكــريــم. وستتوفر هذه 
اللقيمات للطلب حصرًيا عبر 
Good Stuff عــلــى  حـــــســـــاب 
تطبيق ديــلــيــفــرو خـــالل الشهر 

الفضيل.
ومــــــــــــن أجــــــــــــل االســـــتـــــمـــــتـــــاع 

بـــالـــحـــلـــو الـــتـــقـــلـــيـــدي الــمــفــضــل 
للكثيرين بحلة جديدة وبشكل 
 Good Stuff ــــورت صـــحـــي، طــ
كــــمــــيــــة مـــــــحـــــــدودة مــــــن حـــلـــوى 
الــلــقــيــمــات الــمــطــبــوخــة بــالــهــواء 
والــتــي ســتــكــون مــتــاحــة للطلب 

سهام الحسيني

»المرافق« تختتم مشروع تجديد وتظليل 
موقف علي السالم في القبلة

 مـــن الــعــمــل الــمــتــواصــل، 
ً
بــعــد 43 يـــومـــا

اختتمت شــركــة إدارة الــمــرافــق العمومية 
مشروع تجديد موقف علي السالم السطحي 
الكائن في منطقة القبلة، شارع علي السالم 

في مدينة الكويت.
ــتــــجــــديــــد هـــــــذه فــي  وتــــــنــــــدرج أعـــــمـــــال الــ
ســيــاق جــهــود الــشــركــة المستمرة لصيانة 
ى إدارتــهــا وتشغيلها، 

ّ
الــمــرافــق التي تتول

بــهــدف االرتــقــاء بمستوى الــخــدمــة المقّدم 
لمستخدمي الــمــواقــف، حيث أتــّمــت أعمال 
األســـفـــلـــت وقــــامــــت بــتــظــلــيــل كــــل الـــمـــواقـــف 
الموجودة في موقف علي السالم السطحي 
عــة على مساحة 

ّ
ا مــوز

ً
وعــددهــا 218 موقف

إجمالية تصل حتى 10280 م2.
ــمـــواقـــف  ــذا الــــمــــوقــــف مــــن الـ ــ ــبـــر هــ ــتـ ــعـ وُيـ
الــمــركــزيــة ضــمــن شــبــكــة الــمــواقــف التابعة 
لشركة إدارة المرافق العمومية وعددها 45 
، نظًرا لموقعه في وســط العاصمة. 

ً
موقفا

ــمــت إدارة 
ّ
وكـــانـــت وزارة الــمــالــيــة قـــد ســل

وتشغيل وصيانة هذا الموقف إلى شركة 
إدارة المرافق العمومية في 5 نوفمبر 2005.
ــّبـــرت الــشــركــة عـــن الــتــزامــهــا بتقديم  وعـ
أفــضــل خــدمــة لمستخدمي الــمــواقــف التي 
لها من خالل قيامها بأعمال 

ّ
تديرها وتشغ

الصيانة والتجديد الدورية لضمان سالمة 
 عــن تــوفــيــر جميع 

ً
وأمــانــة الــمــرافــق، فــضــال

ت 
ّ

وسائل الراحة للمستخدمين مثل المظال
الــتــي تــقــي مــركــبــاتــهــم مــن أشــّعــة الــشــمــس، 

السّيما في موسم الصيف.

»التحكيم التجاري« يقيم ندوة »تجديد الفكر القانوني«
فــي سياق اســتــمــرار الــتــعــاون بين مركز 
الكويت للتحكيم الــتــجــاري، التابع لغرفة 
تــجــارة وصــنــاعــة الــكــويــت، وإدارة الفتوى 
والتشريع، وفي ظل التغيرات والتطورات 
ظمت ندوة 

ُ
المستمرة في عالم القانون، ن

بــعــنــوان »تــجــديــد الــفــكــر الــقــانــونــي«، أمــس 
األول، بــمــشــاركــة نــخــبــة مــن المستشارين 
ــيــــرهــــم مــن  ــيـــن وغــ ــيـ ــانـــونـ ــقـ والـــمـــفـــكـــريـــن الـ

المهتمين بهذا الشأن.
ــيـــس مــجــلــس إدارة الــمــركــز  ــرح رئـ ــ وصــ
عــبــدالــلــه الــشــايــع بــأنــه فـــي ظـــل الــتــطــورات 
المتسارعة في شتى المجاالت، فقد برزت 
ــى الـــتـــطـــويـــر الــتــشــريــعــي لـــدى  ــ الـــحـــاجـــة إلـ
ــــدول الــمــتــقــدمــة عـــامـــة، والـــــدول المهتمة  الـ
بـــشـــأن تــطــويــر تــشــريــعــاتــهــا خـــاصـــة، لما 
لهذه المراحل من تبعات وتغيرات عديدة 
فـــي مــجــال االقـــتـــصـــاد والـــتـــجـــارة والـــثـــورة 
الصناعية، والوسائل اإللكترونية الحديثة، 
ودورهــا في تسهيل االتفاق والتعاقد بين 

أطراف متباعدة قد تختلف جنسياتهم، وقد 
ال يحكمهم قانون واحــد، وعلى الرغم من 
ذلك يعيش النظام القانوني في المجتمعات 
العربية حالة مخاض عسير، نظرا لتراجع 
ــرام الـــقـــوانـــيـــن وضـــعـــف مــكــانــتــهــا في  ــتــ احــ
ــات وقــــطــــاعــــات مــخــتــلــفــة مــن  ــئــ ــفــــوف فــ صــ
المجتمع، وهو ما تؤكده التقارير المحلية 
والدولية في مجال أداء المؤسسات واحترام 

القوانين والحقوق والحريات.
ــل تــبــاطــؤ  ــايـــع أنـــــه فــــي ظــ ــشـ وأضـــــــاف الـ
الــمــشــرعــيــن فــــي تـــحـــديـــث الـــقـــوانـــيـــن، بــمــا 
ــونـــي الــــحــــديــــث، فــقــد  ــانـ ــقـ ــواكــــب الـــفـــكـــر الـ يــ
تـــراجـــع االجـــتـــهـــاد الــقــانــونــي والــقــضــائــي، 
وســـادت التفسيرات الــجــامــدة للنصوص، 
وغابت المرونة التي تقتضيها التطورات 
المستجدة في قطاعات كثيرة، كما أصبحت 
الــتــشــريــعــات الـــجـــديـــدة مــعــيــبــة وال تحقق 
الغرض منها، وسرعان ما تظهر الحاجة 
لتعديلها بــعــد وقـــت قصير مــن صــدورهــا 

ونشرها، في ظل عصر تبدلت فيه المفاهيم 
والكيانات وقواعد وأطر العالقات الدولية.

وأكـــد أن الــكــويــت لديها فــرصــة حقيقية 
لتحديث البنية التشريعية بإضافة قوانين 

جديدة لمواكبة التطورات المتسارعة في 
الــفــكــر الـــقـــانـــونـــي، ومــنــهــا إصـــــدار قــوانــيــن 
تشرع استخدام وسائل االتصال الحديثة 
التي تعد مــن ضمن الحلول البديلة التي 

تضمن اخــتــصــار الــوقــت وتــوفــيــر الــمــوارد 
وتحقيق نتائج أكثر سرعة وإيجابية للبيئة 
االســتــثــمــاريــة، وهـــو مـــا ســـيـــؤدي بــالــتــالــي 
إلــى ســرعــة إنــجــاز الــمــعــامــالت، خــاصــة مع 
ازديــاد أهمية تلك الوسائل في المستقبل 
مــع الـــزيـــادة الــمــلــحــوظــة فــي االســتــثــمــارات 

التجارية وما ينشأ عنها من منازعات.
يذكر أنه حاضر في الندوة د. فهد الزميع، 
أستاذ مشارك بقسم القانون الخاص بكلية 
الحقوق جامعة الكويت، والمحامي أمــام 
المحاكم الملكية في إنجلترا وكاليفورنيا، 
ولــديــه الــعــديــد مــن األبـــحـــاث حـــول قوانين 
الشركات والمعامالت المصرفية وغيرها، 
والــــذي تــطــرق خـــالل هـــذه الــنــدوة إلـــى عــدة 
مـــحـــاور تــضــمــنــت تـــاريـــخ الــفــكــر والــتــعــلــيــم 
القانوني المعاصر وحالة القطيعة الفكرية 
مــع الــفــكــر الــقــانــونــي الــغــربــي، وتشخيص 
ومـــواكـــبـــة األفــــكــــار الــقــانــونــيــة الــمــعــاصــرة 

وتعارضها مع الواقع القانوني العربي.

وشدد على أهمية الصياغة التشريعية 
كونها عنصرا جوهريا من عناصر تكوين 
القاعدة القانونية، وتتمثل في إخراج هذا 
الــمــضــمــون إلــــى حــيــز الــــوجــــود، مـــن خــالل 
الــوســائــل الــفــنــيــة الـــالزمـــة إلنــشــاء الــقــاعــدة 
الــقــانــونــيــة والــتــعــبــيــر عــنــهــا، مــتــطــرقــا إلــى 
الــمــواصــفــات الــتــي يــجــب أن تــتــوفــر فيمن 
يمارس الصياغة التشريعية، بحيث يكون 
صاحب مهارة وخبرة وتجربة في المجال 
ــدرة عـــلـــى اســتــيــعــاب  ــ ــقـــانـــونـــي، ولــــديــــه قــ الـ
أولــويــات السياسة التشريعية، فضال عن 
كــونــه على قــدر كبير مــن العلم والمعرفة، 
عـــارفـــا بــتــاريــخ الــقــانــون وتـــطـــوره، مــدركــا 
للحقبة الزمنية والمكان والبيئة التي نشأت 
فيها القواعد القانونية السابقة، قادرا على 
التفرع منها إلى الفروض التي هو راغب أو 

مكلف بوضع حلول لها.

جانب من الندوة

نغيون لـ ةديرجلا•: أولوية للكويتيين لالستثمار في فيتنام
رئيس »SCIC« دعاهم إلى االستثمار في المشاريع الرئيسية لبالده

دعــا رئيس مجلس ادارة »مؤسسة استثمار رأس المال 
ــل مــصــالــح الــدولــة فــي المؤسسات 

ّ
الــعــام« )SCIC( الــتــي تــمــث

ــان، الــمــســتــثــمــريــن الــكــويــتــيــيــن  ــ الــفــيــتــنــامــيــة، نــغــيــون شـــي ثـ
لــالســتــثــمــار فــي بــــالده فــي مــجــاالت عـــدة مــنــهــا االتـــصـــاالت، 

واالقتصاد الرقمي، والطاقة، والمصارف وحتى الزراعة.
وفي حوار خّص به »الجريدة« على هامش زيارته للكويت 
 من 6 أشخاص، قال 

ً
التي استمّرت يومين وترأس خاللها وفدا

 على سؤال، إن »الهدف من قطع كل هذه المسافة 
ً
نغيون ردا

للمجيء إلــى الكويت، هو االلتقاء والتواصل مع صناديق 
االستثمار والمؤسسات المالية الكويتية وغيرها من أجل 
البحث عن فرص التعاون وجذب المستثمرين الكويتيين ذوي 
اإلمكانات المالية لالستثمار بشكل غير مباشر في فيتنام«. 

ا أن يشارك المستثمرون في التعاون 
ً

وأضاف: »نريد أيض
االســتــثــمــاري مــع SCIC والمجموعات والــشــركــات المملوكة 
للدولة الفيتنامية في تنفيذ مشاريع واسعة النطاق، ال سيما 
في تطوير نظام البنية التحتية، كالموانئ والمطارات والطرق 
السريعة، كما نريد أن نتقاسم مع المستثمرين الكويتيين 
الوضع االقتصادي المستقر في فيتنام وآفــاق نموها، مع 

العديد من المزايا لجذب االستثمار األجنبي«.
وتــابــع: »مــن خــالل الــدعــم الــرائــع الـــذي قــّدمــتــه لنا سفارة 
فــيــتــنــام فــــي الـــكـــويـــت، الــتــقــيــنــا بـــالـــصـــنـــاديـــق والـــمـــصـــارف 
والمؤسسات المالية الرائدة في الكويت، بما في ذلك الهيئة 
العامة لالستثمار، ومجموعة بنك الكويت الوطني، وشركة 

مشاريع الكويت، واتحاد شركات االستثمار«.
وأوضح أنه »من أجل تعزيز دور SCIC كمستثمر حكومي، 
ســنــمــنــح األولـــــويـــــة لـــالســـتـــثـــمـــار فــــي عـــــدد مــــن الــصــنــاعــات 
والمجاالت والمشاريع الرئيسية التي تحتاجها الدولة والتي 
تشمل التكنولوجيا العالية كاالتصاالت السلكية والالسلكية 
وتكنولوجيا المعلومات، واالقتصاد الرقمي، كالبنية التحتية 
الرقمية ونظام قواعد البيانات، والطاقة، أي الطاقة المتجددة 
والطاقة النظيفة، ومشاريع البنية التحتية الرئيسية كخطوط 
الطيران والطرق والموانئ، اضافة إلى المصارف والتمويل 

وصواًل إلى الزراعة العالية التقنية«.
ــق بـــمـــا يــمــكــن أن تـــقـــدمـــه SCIC لــلــشــركــات 

ّ
وفـــيـــمـــا يــتــعــل

والمستثمرين الكويتيين، قال نغيون: »سنقدم لهم شيئين: 
 SCIC ــم فـــي مــحــفــظــة الـــشـــركـــات الـــتـــي تـــديـــرهـــا ــهـ ــراء األسـ ــ شـ

وقــائــمــة بالمشاريع الكبيرة الــتــي تــقــوم الــشــركــة بتنفيذها 
وخاصة مشاريع البنية التحتية كالموانئ والطرق السريعة 
والمطارات وغيرها، للتعاون االستثماري من خالل إنشاء 

صناديق استثمارية«.
، ومـــا إذا كــان 

ً
وعــّمــا إذا كـــان االســتــثــمــار فــي فيتنام آمــنــا

القانون سهل للمستثمرين الذين يريدون استثمار أموالهم 
ــّدد رئــيــس مــجــلــس ادارة »مــؤســســة استثمار  وســحــبــهــا، شــ
رأس الــمــال الــعــام« على أن بـــالده »كــانــت عــضــًوا فــي العديد 
من االتفاقات التجارية الثنائية والمتعددة األطرف المهمة 
ذات الحجم والمكانة والقوة الكبيرة، مثل االتفاقية الشاملة 
والتدريجية للشراكة عبر المحيط الهادئ )CPTPP(، واتفاقية 
ــي، واتــفــاقــيــة الــتــجــارة الـــحـــرة الفيتنامية  ــ ــ االتـــحـــاد األوروبـ
)EVFTA(، واتفاقيات التجارة الثنائية مع الواليات المتحدة 
وكـــوريـــا والـــيـــابـــان والــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة، واتــفــاقــيــة حــمــايــة 
االستثمار بين االتــحــاد األوروبـــي وفيتنام )EVIPA(... فكل 
ا وأساًسا لفيتنام 

ً
هذه االتفاقات تخلق أساًسا قانونًيا متين

لالندماج بعمق وعلى نطاق واسع في العالم، وهذا عامل مهم 
في تعزيز مكانة وجاذبية فيتنام في استراتيجية األعمال 

التجارية للمستثمرين األجانب«.
وتــابــع: »حــتــى اآلن، أصـــدرت فيتنام قــوانــيــن مثل قانون 
الــشــركــات وقـــانـــون االســتــثــمــار. كــمــا أن ســيــاســة االســتــثــمــار 
األجنبي في فيتنام مفتوحة وتشجع وتجذب المستثمرين 
األجــــانــــب مـــن خــــالل إصـــــالح اإلجـــــــــراءات اإلداريــــــــة وحـــوافـــز 
 إلــــى أنــــه »يـــتـــم خــلــق ظـــــروف مــواتــيــة 

ً
ــار«، مـــشـــيـــرا ــمـ ــثـ ــتـ االسـ

للمستثمرين األجانب في ضخ رأس المال وسحبه وإعادة 
األرباح إلى الوطن«.

ــــذب االســتــثــمــار  ــــالل ســـيـــاســـة جـ ــن خـ ــ ــه »مـ ــ ــــى أنـ ــفـــت إلـ  ولـ
المفتوحة ومــزايــا بيئة سياسية واقــتــصــاديــة واجتماعية 
مستقرة وقوة عاملة وفيرة، كانت فيتنام دائًما دولة رائدة 
في جذب االستثمار األجنبي في جنوب شرقي دول اآلسيان«، 
 أنه »في عام 2022، وفي سياق التدهور االقتصادي 

ً
موضحا

واالستثمار األجنبي في العالم والتقلبات القوية، اجتذبت 
فيتنام ما يقرب من 23 مليار دوالر من االستثمار األجنبي 

المباشر«.

نغيون شي ثان

ربيع كالس

... و119 شركة
ً
17 عاما

 
ً
 ملحوظا

ً
 من انطالقها: »لقد حققنا نموا

ً
 على سؤال عن موقف SCIC بعد 17 عاما

ً
قال نغيون ردا

منذ عام 2006 بقيمة أصول إجمالية تزيد على 2.5 مليار دوالر، أي بزيادة 12 مرة على مدار 
: »كما يبلغ معدل العائد على حقوق الملكية 13 في المئة سنوًيا 

ً
الـ 17 عاًما الماضية«، مضيفا

في المتوسط«.
وتابع: »تتكون قائمة استثمارات SCIC من 119 شركة، بقيمة سوقية تزيد على 7.4 مليارات 

دوالر، وتحتل المرتبة 70 من أصل 100 صندوق لالستثمار الحكومي«.
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حلقت كوكب الشرق أم كلثوم في فضاء الشدو واألنغام، وأثارت حياتها 
الخاصة فضول الكثيرين، ونسجت حولها حكايات متضاربة بين الحقيقة 

 عن الصغائر، ورغم الغياب فإنها التزال تتربع 
ً
والخيال، ولكنها ترفعت دوما

على عرش الغناء من دون منازع، وتأسر قلوب الماليين من عشاق فنها الراقي 
في أرجاء العالم العربي، بينما ظلت صفحات حياة أيقونة الطرب مزدحمة 
 وغير معروف للكثير من 

ً
بالحكايات والمواقف التي يعد بعضها مجهوال

عشاق فنها.
ذاعت شهرة أم كلثوم في عام 1928، حين غنت مونولوج “إن كنت أسامح 

وأنسى األسّية” لتحقق األسطوانة أعلى مبيعات وقتها، وفي العام ذاته لّحنت 
لنفسها “على عيني الهجر”، وحققت حضورها في الساحة الغنائية، وكانت 

أول مطربة تغني في اإلذاعة المصرية بعد افتتاحها في 31 مايو 1934. 

وشدت أيقونة الطرب بنحو 280 أغنية، لكبار الشعراء، منهم أحمد شوقي 
وأبوِفراس الحمداني، وعزيز أباظة، وأحمد رامي، وكامل الشناوي، وإبراهيم 
ناجي، ونزار قباني، والهادي آدم، وجورج جرداق، واألمير عبدالله الفيصل، 
والشاعر الكويتي أحمد مشاري العدواني، الذي غنت له عام 1966 قصيدة 

“أرض الجدود” من ألحان رياض السنباطي.
وتعاونت أم كلثوم مع ملحنين من أجيال مختلفة، منهم، الشيخ أبوالعال محمد، 

وداود حسني، وزكريا أحمد، ورياض السنباطي، ومحمد القصبحي، ومحمد 
عبدالوهاب، وسيد مكاوي، وكمال الطويل، ومحمد الموجي، وبليغ حمدي، 

واألخير لّحن لها آخر أغنياتها “حكم علينا الهوى” كلمات الشاعر عبدالوهاب 
محمد، وأذيعت بعد رحيلها عام 1975.

قامت أم كلثوم ببطولة ستة أفالم غنائية، منها 
“وداد” )1936(، سيناريو أحمد بدرخان وإخراج 
األلماني فريتز كرامب، وشارك في التمثيل أحمد 
عــالم ومــحــمــود المليجي وكــوكــا، وكـــان أول فيلم 
مصري يشارك في مهرجان سينمائي )مهرجان 
 كبيًرا.

ً
 جماهيريا

ً
البندقية بإيطاليا(، وحقق نجاحا

وتوقف نشاطها السينمائي بعد فيلم “فاطمة” 
)1947(، إلصــابــتــهــا بــمــتــاعــب صــحــيــة، واضــطــرت 
ارة سوداء إلخفاء جحوظ عينيها، بسبب 

ّ
الرتداء نظ

ضت عدد 
ّ
مرض الغدة الدرقية، وفي عام 1954 خف

حفالتها بعد تحذير األطباء من تأثر حنجرتها، 
واكتفت بتقديم حفلتها الشهرية.

القصة الحقيقية

تــنــاولــت أقـــالم كثيرة قصة أم كــلــثــوم، واسمها 
الحقيقي فاطمة بنت الشيخ المؤذن إبراهيم السيد 
البلتاجي، والــمــولــودة بقرية “طــمــاي الــزهــايــرة” 
بمحافظة الدقهلية )شمال القاهرة(، في 31 ديسمبر 
1898، وحــســب األوراق الــرســمــيــة 4 مــايــو 1908، 
وتــضــاربــت الــحــكــايــات حـــول نــشــأتــهــا، ودخــولــهــا 
عالم الغناء، حتى أصبحت أبرز مطربة في القرن 

العشرين.
وحــســمــت أم كــلــثــوم الـــجـــدل، حــيــن كــتــبــت مــقــااًل 
بعنوان “قصتي الحقيقية” نشرته مجلة “آخــر 
ســاعــة” عــام 1948، حين كــان عمرها وقــتــذاك 50 
عاًما، وفيه كشفت قصة بدايتها مع الفن والطرب، 
وعمرها ثماني سنوات، وكان ذلك عند مأذون قرية 
“مطاي”، وغنت يومها “أقول لذات ُحسٍن ودعتني... 
بــنــار الــوجــد طـــول الــدهــر آه”، ورفـــض والـــدهـــا أن 
تتقاضي ابنته أجًرا، والقت استحسان المدعوين 

من أهل القرية، وبهرهم صوتها الشجي.
وفي اليوم التالي، ُدعيْت إلى فرح خفيٍر نظامي 
فــي عــزبــة “الـــحـــوال” بــقــرب قريتهم، وغــنــت هناك 
حتى الصباح، وفي تلك الليلة تقاضت أول أجر في 
حياتها، وكان عشرة قروش، ولم يكن هذا نصيبها 
نة من والدها  جرة الفرقة المكوَّ

ُ
وحدها، وإنما كان أ

وأخيها خالد، وذاع صيتها في القرية.
وبعد ذلك بخمسة أيام، أقام الحاج يوسف تاجر 
الــغــالل فــي مــديــنــة “الــســنــبــالويــن” لــيــلــة ودعــاهــم 
إلحــيــائــهــا. وظــلــت تغني مــن الــتــاســعــة مــســاًء إلــى 
الثانية صــبــاًحــا دون انــقــطــاع، وشــعــرت بسعادة 
بــالــغــة، عندما دس صــاحــب الــفــرح يــده فــي جيبه 
ــا، وكـــان فــي ذلك 

ً
وأعــطــاهــم خمسة وعــشــريــن قــرش

 ضخًما، واعتبروا أنفسهم بهذا المبلغ 
ً
الوقت أجرا
من األثرياء.

طريق االحتراف

وعــرفــت الــمــطــربــة الــصــغــيــرة طــريــق االحــتــراف، 
حــيــن فــكــر حــســن أفــنــدي حــلــمــي، الــتــاجــر بمحطة 
أبوالشقوق، في إقامة “ليلة” يكون الدخول فيها 
بتذاكر. وكان ثمن التذكرة خمسة قروش للدرجة 
 في الدرجة 

ً
األولى وثالثة للدرجة الثانية، ومجانا

الثالثة، أي يقف المتفرج من وراء “الخيمة”.
، وحــضــرهــا 

ً
 هــــائــــال

ً
ــا ــاحـ ونـــجـــحـــت الــلــيــلــة نـــجـ

متفرجون من البالد المجاورة، وكــان بين هؤالء 
بعض أهالي مدينة المنصورة، فأقبلوا يهنئون 
المطربة الموهوبة. ولم تعرف مدى نجاحها، إال 
 ونصف جنيه، 

ً
عندما أعطاهم صاحب الليلة جنيها

ويومها نظرت إلى الجنيه في دهشة، فقد كان أول 
مرة تراه في حياتها!

وتتابعت الحفالت، ودعاهم عبدالمطلب أفندي، 
الموظف بدائرة الشناوي باشا في األسبوع التالي 
إلقــامــة فــرح أخيه فــي “كفر بــرمــاص” بأجر قــدره 
جنيه ونــصــف فــي الليلة بــمــا فــي ذلـــك مصاريف 

االنتقال.
ووصــفــت أم كلثوم تلك الفترة بقولها: “بــدأت 
أشعر أنني انتقلت من مطربة محلية إلى مطربة 
عالمية، فقد ُدعيت بعد ذلك للغناء في مركز أجا، 
ثم وجــدت نفسي أتنقل من مديرية الدقهلية إلى 
مديرية الشرقية فغنيت في كفر صقر، وفي سنة 
 ويسير أبــي وأخـــي على 

ً
1915 كنت أركـــب حــمــارا

أقدامهما. وفي سنة 1916 زاد إيرادنا، فكنا نركب 
نحن الثالثة حميرا، ومــن الطريف أن أهــل الفرح 
كــانــوا يــحــضــرون لــنــا الحمير لــنــذهــب إلـــى الــفــرح 
 
ً
وبعد انتهائه، يتركوننا نعود إلــى بيتنا مشيا

على األقدام”!

المطربة والكمساري

وظلت أم كلثوم حتى عام 1919، تركب الدرجة 

الثالثة في قطار السكة الحديد، وفي نفس العام 
ارتفع أجرها بارتفاع أسعار القطن، فوصل إلى 

ثمانية جنيهات، ثم قفز إلى عشرة جنيهات.
وكانت تجلس في الدرجة الثانية مع والدها 
وأخــيــهــا والــفــرقــة الموسقية، وذات مــرة تعرف 
عليها الكمساري، وطلب منها أن تغني، وفي 
الــمــقــابــل يــســمــح بــبــقــائــهــم فـــي الـــدرجـــة الــثــانــيــة 
ــلـــت تــغــنــي لــهــذا  ــة الـــثـــالـــثـــة، وظـ ــدرجــ بـــتـــذاكـــر الــ
الــكــمــســاري طـــول الــطــريــق، وال تــتــوقــف إال في 

المحطات.

تلغراف الباشا

وكـــان مــنــزل “حــمــزة” بالمحلة الــكــبــرى، أول 
بيت أرستقراطي تدخله أم كلثوم، وتلقى والدها 
دعوة بالتلغراف من نعمان األعصر باشا عمدة 
المحلة، وكــان أول تلغراف تلقته فــي حياتها، 
 بالقبول، وبعد انتهاء الحفل، 

ً
وأرسلوا خطابا

أعطاها الباشا ثالثة جنيهات فقط، سلّمها إياها 
في كوفية من الحرير. ولم يكن هذا المبلغ قليال، 

ولكنها تقاضت أكثر منه في حفالت أخرى.
وفــي تلك الليلة رآهــا الشيخ أبوالعال محمد 
ــر مــجــرى  ــــرة، وأصـــبـــح أســـتـــاذهـــا. وتــغــيَّ ألول مـ
حياتها، وسافرت معه إلــى القاهرة، وتتلمذْت 
عليه، ولّحن لها أغنيات كثيرة، منها “الصب 
تفضحه عــيــونــه”، كلمات الشاعر أحمد رامــي، 

 في حياتها.
ً
 مؤثرا

ً
والذي بدوره لعب دورا

أماني الحياة

وكان أول شيء فكر فيه الشيخ البلتاجي، بعد 
أن تحسنت أحوالهم المالية، االهتمام بطعام 
ن  ابــنــتــه أم كــلــثــوم، وقـــد ســِمــع أن الــبــيــض يحسِّ
الصوت، فكان يجعلها تتناول خمس بيضات 
يومًيا، وتبين فيما بعد أن البيض الكثير يتلف 
 
ً
المرارة، ونتج عن هذا أن األطباء منعوها الحقا

ال القاهرة – أحمد الجمَّ

تصافح الرئيس جمال عبدالناصر

ارة 
ّ
ارتدت نظ

سوداء إلخفاء 
جحوظ 

عينيها بعد 
إصابتها 

بالغدة الدرقية

سيدة الغناء 
تقتحم عالم 

التلحين 
بمونولوج 
»على عيني 

الهجر«

مطربة 
القطار تغني 
للكمساري 

مقابل 
الجلوس في 
الدرجة الثانية

تزوجت من 
الطبيب حسن 

الحفناوي 
بشكل مفاجئ 

واستمر 
زواجهما حتى 

رحيلها

»القصبجي 
ورامي« أشهر 
ثنائي فني في 
حياة كوكب 

الشرق

عشرة قروش 
أول أجر في 

حياتها بحفل 
زفاف الخفير 

النظامي

»أرض الجدود« 
لقاء غنائي 
مع الشاعر 

الكويتي أحمد 
العدواني

أم كلثوم... صفحات مجهولة من حياة أيقونة الطربأم كلثوم... صفحات مجهولة من حياة أيقونة الطرب

سر سعادتها بلقب »ميسز حفناوي« 
كــشــف الـــدكـــتـــور مــحــمــد حــســن الــحــفــنــاوي، 
أســتــاذ األمــــراض الجلدية وابـــن زوج الفنانة 
 من حياتها، من بينها 

ً
الراحلة أم كلثوم، أسرارا

عالقتها بأمه، وأنها كانت “بيتوتية”، أي تحب 
الــبــيــت، وتعشق المطبخ وال تفضل الــخــروج 
 
ً
 للزيارات، واالتصال الهاتفي كان كافيا

ً
كثيرا

للتواصل مع اآلخرين.
 من بين أشقائه ألم 

ً
وكان محمد األكثر قربا

كلثوم: “كان بيني وبينها حالة عشق، وموجة 
خاصة، كانت تأخدني معها لنتمشى، وكانت 
تحب المشي كثيًرا، ساعة أو ساعتين، وكنت 
أتعلم منها، وتعلمت كلمة وطن منها... كانت 

مريضة بحب مصر”.
وكـــانـــت بـــدايـــة تــعــارفــهــا بــأبــيــه عـــن طــريــق 
عــيــادتــه، بــجــانــب أنـــه كـــان يــحــضــر حــفــالتــهــا، 
وكانت أسعد لحظاتها عندما تكون في مؤتمر 
مع والده، وينادونها “ميسز حفناوي”، وهنا 

تشعر أنها زوجة وفخورة بزوجها.
وسرد تفاصيل عالقة كوكب الشرق بوالدته، 
قائال إن أمه كانت تحب االستماع ألغنياتها، 
وفي بداية زواج أم كلثوم من أبيه كانت هناك 
مشاعر غــيــرة بينهما، وهـــذه طبيعة بشرية، 
لكن بعد ذلك تمكنتا من ضبط العالقة بينهما. 
ين”. وأضاف: “من حسن حظي أن أصبح لي أمَّ

خالف مع العندليب بحضور عبدالناصر
جمع مشهد نادر بين أم كلثوم وعبدالحليم 
ــو يــقــبــل يــدهــا،  ــر وهــ ــيـ ــافـــظ، وظـــهـــر فــيــه األخـ حـ
لتثير الـــصـــورة تـــســـاؤالت الــكــثــيــريــن فــي بــدايــة 
ــــى مــحــاولــة  الــســبــعــيــنــيــات، ويــــعــــود الـــســـبـــب إلـ
العندليب مصالحة كوكب الشرق بعد أن وقع 
خالف بينهما في إحــدى الحفالت المقامة عام 
1964، بمناسبة ذكرى ثورة يوليو 1952 بحضور 

الرئيس جمال عبدالناصر.
ــان بـــرنـــامـــج الـــحـــفـــل يــقــتــضــي أن يــغــنــي  ــ ــ وكـ
ــثـــوم، إال أنــهــا  ــلـ عــبــدالــحــلــيــم بـــعـــد وصـــلـــة أم كـ
أطالت في وصلتها إلى وقت متأخر من الليل، 
وحــيــن صعد على الــمــســرح قـــال: “إن أم كلثوم 
وعــبــدالــوهــاب أصـــرا أن أغــنــى فــي هــذا الموعد، 

ا لي أم )مقلب(”، ما 
ً
وال أعــرف إن كــان هــذا شرف

أغضب أم كلثوم.
وســعــى عبدالحليم للتصالح مــعــهــا، لكنها 
ظلت تــرفــض الــوســاطــات بشكل حــاســم، إال أنه 
ــدى الــمــنــاســبــات،  ــ الــتــقــى مـــصـــادفـــة بــهــا فـــي إحـ
وعــنــدمــا دخــل الحفل اقــتــرب منها وقــبــل يدها، 
 لسه؟!” وهكذا انتهت 

ّ
فقالت له: “أنت عقلت وال

قصة الخالف بينهما، بعد مقاطعة دامت حوالي 
ثماني سنوات.

عبدالحليم حافظ يقبل يدها

 أثناء إحدى البروفات وأمامها محمد عبدالوهاب

صورة نادرة لها

ــــق دعــــــــائــــــــي إلحــــــــدى  ــــصـ ــلـ ــ مـ

حفالتها عام 1970

مــن أكــلــه، وفــي كثير مــن األحــيــان شعرت أن من 
أعظم أماني حياتها أن تأكل بيضة واحدة!

زيجات وأسرار

اعتادت أم كلثوم أن تحيط حياتها الخاصة 
بــســيــاج حـــديـــدي، مـــا جــعــلــهــا فـــي مــواجــهــة مع 
الشائعات والحكايات المنافية للحقيقة، وبلغ 
األمر حد اإلساءة والتطاول على أحد رموز الفن 
العربي، وزعم البعض أنها ارتبطت بعالقات حب 
متعددة، وتبين أنها محض أكاذيب، والحقيقة 
أنــهــا كــّرســت حياتها للغناء، وســمــت بشدوها 

فوق الوشايات.
وكان الرجل األول في حياة “كوكب الشرق”، 
هــو الشيخ عــبــدالــرحــيــم، أحــد أصــدقــاء والــدهــا، 
الذي تزوج منها بشكل صوري، حتى تتمكن من 
السفر إلحياء أربــع حفالت في العراق، ووقتها 
كان القانون يمنع سفر الفنانات غير المتزوجات 
لــلــخــارج، واضـــطـــرت لــتــلــك الــحــيــلــة لتتمكن من 
الــســفــر، واســتــمــرت هـــذه الــزيــجــة ثــالثــة أسابيع 
وهي الفترة التي قضتها أم كلثوم خارج مصر.

ــات مــفــادهــا أن الــشــاعــر أحمد  وتــنــاثــرت روايــ
رامـــــي، وقــــع فـــي غــرامــهــا مـــن أول لـــقـــاء، واتــخــذ 
على عاتقه مهمة كتابة ما يشعر به في أشعار 
تجسدها بصوتها، لكنها لــم تستجب لحبه، 
فاضطر للزواج من إحدى قريباته، على أن يظل 
 ألم كلثوم. وعندما ُسئلت عن حب 

ً
قلبه عاشقا

رامي لها، قالت: “أعلم أن رامي يعشقني، وكتب 
فــّي مــن القصائد مــا لــم يكتبه شــاعــر قــديــم في 
حبيبته، لكني إذا تــزوجــتــه فستنطفئ نــيــران 

الشعر في أعماقه”.
واكــتــمــل أشــهــر ثــنــائــي فــنــي فــي حــيــاة كوكب 
ــار مــحــمــد  ــقـ ــيـ ــمـــوسـ الـــــشـــــرق، بـــتـــعـــاونـــهـــا مــــع الـ
الــقــصــبــجــي، الــــذي جــّســد حــبــه لــهــا فــي ألــحــانــه، 
وفي موافقته على الجلوس خلفها في حفالتها 
وفي يده العود، والحقيقة أنه ارتضى أن يعيش 
 في حبه وال يرغب إال في البقاء بجانبها، 

ً
صامتا

 من 
ً
فــهــو لــم يتحمل فــراقــهــا رغـــم رفــضــهــا عــــددا

ألحانه.

وتــنــاثــرت أقـــاويـــل أن شــريــف صــبــري بــاشــا، 
شقيق الملكة نازلي، وقع أسير حبها، وحاول 
الــــزواج منها لكن عائلته رفــضــت هــذه الزيجة 
بشدة، ما جعله يتراجع عن قراره ويبتعد، إال أن 
 ليطلب منها الزواج 

ً
حبه لها جعله يعود مجددا

ولكن بشكل سري، وهو ما رفضته أم كلثوم.
ــه قـــلـــب “ســـومـــة”  وكــــــان أول رجـــــل يــخــفــق لــ
ــنــــان والــمــلــحــن أحـــمـــد صــبــري  هـــو طــبــيــب األســ
ــــذي لـــّحـــن لــهــا مـــن كــلــمــات رامـــي  الـــنـــجـــريـــدي، الـ
“خايف يكون حبك” و”الفل والياسمين والورد”، 
وعندما تأكد من مشاعرها نحوه، طلب الزواج 
مــنــهــا، لــكــن والــــدهــــا رفــــض طــلــبــه، وهـــنـــا شعر 

النجريدي باإلهانة فانسحب من حياتها.
وفــــي مــنــتــصــف األربـــعـــيـــنـــيـــات، نـــشـــأت قصة 
حــب بين أم كلثوم والملحن محمود الشريف، 
وكللت بــالــزواج لكنه لم يستمر ســوى أسابيع 
قليلة، حيث طلبت أم كلثوم الطالق منه بعدما 
ا بزوجته األولــى، 

ً
فوجئت بأنه ال يــزال محتفظ

وتعثر تعاونها الفني مع ملحن يمتلك موهبة 
كبيرة، وقّدم عشرات األلحان الناجحة لمطربي 

ذلك العصر.
وتردد اسم الكاتب الصحافي مصطفى أمين 
الذي توطدت صداقتها به، بينما أكدت عميدة 
ا، رتيبة الحفني، 

ً
معهد الموسيقى العربية سابق

زواجــهــمــا بــعــقــٍد عـــرفـــي، لــمــدة 11 عـــامـــا، وبــعــد 
القبض على مصطفى أمين في قضية شهيرة 
في حقبة الستينيات وتفتيش مكتبه في صحيفة 
“أخــبــار الــيــوم”، ُعــِثــر على عقد الـــزواج بجانب 
خطابات غرامية من أم كلثوم، ضمن أوراقه التي 

ُصودرت من المكتب.
وكــان الرجل الثامن واألخير، الدكتور حسن 
الحفناوي، الـــذي  تــزوجــت منه بشكل مفاجئ، 
وكان طبيبها الخاص، واستمر زواجهما حتى 
رحلت كوكب الشرق، وودعها الماليين من عشاق 

فنها الراقي.

 بشقيق الملكة نازلي
ً
 من صديق والدها... ورفضت االرتباط عرفيا

ً
 بشقيق الملكة نازليتزوجت صوريا

ً
 من صديق والدها... ورفضت االرتباط عرفيا

ً
تزوجت صوريا
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١٧سيرة

 وبدأ حياته 
ً
 يتيما

ً
 وعاش طفال

ً
 ولد فقيرا

 على المسرح 
ً
 يافعا

ً
الفنية ممثال

ولد ناظم أحمد خضر الغزالي  في عام 1921 في 
حي “الحيدر خانة” المعروف بأنه أحد أكثر األحياء 
القديمة في بغداد فقرا، ويشكل هذا الحي بتاريخه 

العريق رمزية كبيرة بالنسبة للعراقيين.
يقع “الحيدر خانة« في بداية شــارع الرشيد من 
جــانــب الــمــيــدان بــرصــافــة بـــغـــداد وقـــد شــهــد أحــداثــا 
سياسية واجتماعية عدة كان مسرحا مهما لها أهمها 
ثورة العشرين عام )1920( ضد االحتالل البريطاني. 
وال بد أن نذكر أن شخصيات كبيرة ومهمة سكنت 
الحي المذكور منها نوري سعيد وسعيد قزاز وعدد 
من الشعراء أمثال معروف الرصافي وجميل صدقي 
ــزهـــاوي. حــيــث ألــقــى أيــضــا الــشــاعــر محمد مهدي  الـ
البصير قصيدته الــمــشــهــورة عــن بــغــداد فــي جامع 
الحيدر خانة األثـــري، كما كــان الشاعر محمد رضا 
الشبيبي والصحافي المعروف نوري ثابت من رواد 
الجامع. إضافة لكل ذلك فقد سكن اليهود هذا الحي 
فترة طويلة من الزمن وكان لهم تأثيرهم في الحي وفي 
حياة ناظم الغزالي الحقا. تقول بعض المصادر إن 
نسب ناظم أحمد ناصر خضير الجبوري يعود إلى 
مدينة سامراء شمال بغداد، أما لقب الغزالي فلحقه 
من جده ألمه )جهاد( الذي كان يلقب بالغزال لرشاقته 

وطوله وسرعته في الحركة والمشي.

وفاة والديه

لم تكن حياة الطفل المولود حديثا مختلفة عن 
الكثير من أطفال الحي لوال أن الحياة ضاعفت قسوتها 
عليه. فقد عاش الفقر والعوز معه في سريره الصغير 
وُحـــرم الرضيع مــن والـــده )الـــذي كــان يعمل خياطا( 
حيث توفي فــي ســنــوات ناظم األولـــى. أمــا الحرمان 
األكبر فكان من دفء أحضان والدته )اسمها جهادية( 
 مغلقة العينين لتترك 

ً
التي ذاقت مرارة األيام ضريرة

الطفل الصغير ناظم الذي عانده القدر مرات عدة يتيما 
وحيدا بسنواته األربع وتلحق بوالده.

ثم تكفلت به خالته )مسعودة( والتي لم تكن أوفر 
حظا من والديه فقد عانت كما عانيا من الفقر المدقع 
بتربية الطفل الصغير اليتيم وإلــحــاقــه بالمدرسة 
ــم شـــح الـــمـــصـــادر إن خــالــتــه  ــقـــال رغــ الــمــأمــونــيــة، ويـ
مسعودة تعرفت على أسرة ثرية تبنت الفتى الواعد 
ومهدت له الطريق ليكمل تعليمه ودراسته وكانت هذه 
األســرة الثرية عاشقة للفن والجمال محبة لوطنها 
العراق، وفي الوقت نفسه كان ناظم تحت رعاية عمه 
محمد الـــذي اصطحبه إلــى المجالس الدينية وما 
يسمى “الجالغيات” أي )الفرق الموسيقية العراقية 
الــتــقــلــيــديــة( الــتــي كــانــت تــقــام فـــي الــمــقــاهــي وبــيــوت 
األغــنــيــاء الــمــشــهــوريــن، خــلــقــت هـــذه الــطــقــوس التي 
يتداخل فيها الموسيقي باالجتماعي حالة نضج عند 

ناظم وميال إليها بشكل كبير. 
تابع على نفس المنوال إلــى أن بلغ العاشرة من 
عمره تحديدا عــام 1931 حيث باشر ناظم الغزالي 
الدراسة في »المدرسة المأمونية االبتدائية« ، لذا فإن 
الفضل فــي تقديم الطفل لمعرفة وحــب الموسيقى 
ولفت انتباهه إلى جمالها خصوصا موسيقى بلده 
بمقاماتها األصيلة من خــالل االحتفاالت والموالد 
الــنــبــويــة يــعــود إلـــى عــمــه مــحــمــد. ُعـــرف الــطــفــل ناظم 
وقتها بصوته الجميل وبحسن تقليده لرائد المقام 
العراقي محمد القبانجي، وبــدأ يقارب الغناء وفقا 
أللحان صاغ بعضا منها معلم النشيد في المدرسة 

وهو رجاء الله الزغبي. 
صحيح أن مدرسة الحياة صقلت موهبة الغزالي 
الطفل الذكي وكانت الحياة الشعبية القاسية معلمه 
األول إال أن الحركة الكشفية في العراق كانت معلمه 
الثاني حيث التحق بالكشافة أثناء الدراسة بمدارس 
بغداد وبسرعة لفت نظر معلم الموسيقى بصوته 
الجميل واألداء المتقن للمقام الــعــراقــي الـــذي كــان 
يقدمه في حفالت المدرسة. وفي الخامسة عشرة من 
عمره عام 1936 أقيم معسكر كشفي لطالب المدرسة. 
وكــان أحد المشرفين عليه مــدرس الموسيقى رجاء 
الــلــه الــزغــبــي الــمــعــجــب بــصــوت نــاظــم، فلحن لــه في 
المعسكر أغنيات كشفية ليتغنى بها ويرددها معه 
أفــراد الفرقة الكشفية ولشدة إيمان الزغبي بموهبة 
تلميذه كـــان يــقــول لـــه: الــيــوم تغني مــن ألــحــانــي في 
ــة والـــمـــعـــســـكـــرات  ــ ــــدرسـ ــمـ ــ الـ

وغــــدا تــغــنــي لــكــل الـــعـــراق، وصـــدقـــت نـــبـــوءة الــرجــل.
يقول الباحث العراقي األستاذ كمال لطيف سالم 
عــن تلك المرحلة مــن حياة الــغــزالــي: لقد كــان طالبا 
مجتهدا يستمع إلى المدائح النبوية وإلى المقامات 
الــبــغــداديــة المشهورة فــي الفضل وبـــاب الشيخ ألن 
الــمــنــتــديــات فــي الــمــقــاهــي كــانــت المتنفس الوحيد 
ــا حميد  ــى الـــمـــقـــامـــات، أمــ لــلــعــراقــيــيــن لــالســتــمــاع إلــ
السامرائي وهو متابع لشؤون المقام العراقي فيصف 
الغزالي بالمستمع الشغوف وأن أكثر من أعجبه كان 
رائد المقام العراقي محمد القبانجي حيث تبعه ناظم 
وأينما تجد القبانجي تجد ناظم مستمعا ومراقبا له. 
فمن هو القابنجي، ولماذا يكثر ذكره عند الباحثين 

الموسيقيين وعند المطربين أنفسهم في العراق؟ 

محمد القبانجي

ولد محمد القبانجي حسب العديد من المصادرعام 
قب 

ُ
1901 في بغداد وبالتحديد في محله سوق الغزل ل

)بالقبانجي أو الكبنجي( نسبة إلى العمل بالتجارة 
ومهنة كيل المواد خصوصا الغذائية منها بالقبان 
أو ما يسميه العراقيون )الكبان( عند معظم رجال آل 

القابنجي.
تــعــلــم الــمــقــامــات صــغــيــرا مـــن والـــــده عــبــد الــــرزاق 
الــقــبــانــجــي قـــــارئ الـــمـــقـــامـــات، وفــــي خــــان الــشــبــنــدر 
بالشورجة تردد على مقًهى صاحُبه قدوري العيشة، 
وأغلب رواده من المغنين والموسيقيين المشهورين 
في بغداد من بينهم قدوري العيشة نفسه وسيد ولي 
ورشيد القندرجي ومحمود الخياط. بدأ القبانجي 
مجالسة هؤالء واالستماع اليهم بشغف واإلنصات 
ق صداقته مع العيشة المتميز عن بقية 

ّ
ألدائهم، وث

قراء المقام من جيله بالقراءة والكتابة. وفي ذلك قال 
القبانجي : “كان العيشة يدندن ويلحن ويغني وأنا 
أقرأ له الشعر الذي أنظمه فيستفيد مني بهذا المجال 
فيما حفظته من الشعر مما جعلني أستزيد من حفظ 
الشعر قبل الغناء وصواًل لتحقيق حلمي في أن أكون 
مغنيا وقارئا للمقام على أساس جديد”. لقد اعجب 
قـــدوري العيشة بالشاب محمد القبانجي لسببين 
وهما جمال صوته وحفظه مئات األبيات من قصائد 
الشعر المقفى والجميل، فقدمه قـــدوري لمشاهير 
المطربين والمغنين من قراء المقام الذين لم يبخلوا 
عليه بالتدريب وشرح اصول الغناء والموسيقى في 
مقابل أن يقرأ عليهم القصائد التي يحفظها لكبار 

الشعراء .
تقابل الشاعر والقارئ واألديــب الموسيقي المال 
عثمان الموصللي مع القبانجي عندما كان األخير 
 في زيارة للموصللي إلى بغداد بعد جولة 

ً
فتى يافعا

بين حلب وإسطنبول واالســكــنــدريــة وبــغــداد، وفي 
إحدى الجلسات بينما كان والد القبانجي يقرأ المقام 
بحضور ابنه الذي  وجه له المال سؤاال حول معرفته 
بغناء المقام فرد القبانجي بنعم. ليأتي مباشرة طلب 
المال له بالغناء. غنى الفتى بشكل مغاير لما هو 

معروف عن القراءة وسط محاولة البعض التقليل 
من قدرته على الغناء الجيد وفوجأ الجميع برأي 
الموصللي، حيث قال : “إن محمد القبانجي سيكون 
المطرب األول وسيتفوق على الجميع لو استمر« 

 هذا ما حصل.
ً
وفعال

تلقى القبانجي دعوة من شركة في برلين ألمانيا 
تدعى بيضافون عام 1928 لتسجيل جميع المقامات 
العراقية واألغاني التي تسمى “بستات” في أكثر 
مــن سبعين اسطوانة بصوته فقط دون االعتماد 
على مطربين آخرين حيث كان عمره آنــذاك سبعة 
وعشرين عاما. واعتمد في تسجيالته على فريق 
موسيقي حديث بديل للجالغي البغدادي التقليدي 
الذي اقتصرت آالته على )السنطور والجوزة والرق 
والطبلة والنقارة(، ابتكارا من محمد بهدف توسيع 
التصرف في األداء، مما عرضه النتقادات واسعة 
من الفرقة المحافظة، متهمين إياه بالمس بمكانة 
الجالغي البغدادي األصيل عبر إدخــال تجديدات 

كاآلالت الحديثة على الجوقة المرافقة للمقام.
يعتبره بعض الباحثين مكتشفا لمقامات جديدة 
أبرزها مقام الالمي ومقام القطر ويحسب له برأي 
بعضهم إدخـــــال نــغــمــة مـــن االبــراهــيــمــي الـــى مقام 
الحسيني، ونغمة مــن النهاوند فــي مقام البيات، 
ونغمة القطر في الحكيمي وغيرها الكثير. شارك في 
المؤتمر األول للموسيقى العربية في القاهرة عام 
1932 وفاز وقتها مع الفريق العراقي بالمركز األول 
من بين عشر فرق عربية وحظي بإعجاب كبير من 

قبل الجمهور العربي.
من أبرز أغانيه: ربيتك زغيرون – غنية ياغنية 
– مني اشبده – هيا بنا – عن حالتي ال تسل – لما 
أناخوا قبيل الصبح عيسهم – يا راهب الدير – أنا 
في البستان وحدي – حجبوها عن الرياح – ون 
يا قلب ون – عيني تنام – يا حلو يا بو السدارة 
– صاحي لو سكران – ويل ويلي – زين الله جابك 

– ما ريد السفر. 

ومن أهم أغانيه التراثية العراقية أغنية »قدم لي 
برهانك« والتي تقول: 

قدم لي برهانك وانفيلي بهتانك 
يا من لك سنين تواعدني بإحسانك 

قدامي تحشي زين وتحشي ورايا شين 
يا أسود العينين شوية احفظ لسانك 

غنى القبانجي لعدد كبير من الشعراء ، أمثال : 
معروف الرصافي، وأحمد شوقي، وحيدر الحلي، 
وعمر بن الفارض، وأحمد رامي، والشريف الرضي 
وأبو فراس الحمداني وعبد الكريم العالف وغيرهم. 
إذ قال له الرصافي: “يا كريم اللسان يا كريم اليد فما 

أشد إعجابي بك”.
من جهته، قال األديب المصري د. زكي مبارك في 
كتاب “ليلى المريضة في العراق” والذي شاركه في 
تأليفه الدكتور الخلوفي محمد الصغير: “حضرت 
سهرة أقامها السيد عبد األمير فــوق سطح فندق 
)العالم العربي( على نهر دجله غنى فيها القبانجي 
مقامات عراقية حتى أهاج ما في دجلة من سمكات”.
نــــال الــقــبــانــجــي عــــام 1967 وســـــام الــكــومــنــدور 
الفرنسي تــقــديــرا لــجــهــوده الفنية وابــتــكــاره نغما 
جديدا وهــو “مقام الــالمــي” والــذي أقــر سنة 1964 

في المؤتمر الثاني للموسيقى العربية في بغداد.
وفي عام 1978 خصصت وزارة الثقافة واإلعالم 
جـــائـــزة أطــلــقــت عليها “جـــائـــزة الــقــبــانــجــي” لــقــراء 
المقام للشباب المتفوقين، وهو أول مطرب عراقي 
يطلق اسمه على جائزة. وفي عام 1980 نال وسام 

اليونسكو كأعظم فنان في آسيا.
اعتزل الفن سنة 1969 وتوفي في سنة 1989 .

معهد الفنون الجميلة

أحب الغزالي الفن الذي يقدمه القبانجي وتعلق به 
كثيرا، متابعا رحلة حياته وسط معاناة كبيرة مع 
الفقر، فأنهى ناظم دراسته االبتدائية والمتوسطة، 
وبــعــد الــمــرحــلــة الــثــانــويــة الــتــحــق مـــع الــمــشــاركــيــن 
باالنتساب إلى معهد الفنون الجميلة، وعلى عكس 
المتوقع كانت بدايته في قسم التمثيل، ورأى بعض 
الباحثين الموسيقيين أن تردد الغزالي على المعهد 
كان بهدف دراسة المسرح فعليا والالفت أن األستاذ 
المسرحي الــعــراقــي الكبير حقي الشبلي ساعده 
باالنتساب مقدما له كل الدعم والمساندة في كل ما 
 واعًدا يمتلك القدرة على 

ً
يحتاجه فقد وجد فيه ُممثال

ا، إال أن ظروف ناظم الصعبة  أن يكون نجًما مسرحًيّ
من الناحية المادية التي مازال يعاني منها حالت 
دون تحقيق حلمه في إكمال المعهد واضطر إلى 

تركه بعد سنتين .

ناظم الموظف

ُعــّيــن نــاظــم بعد مــغــادرة معهد الــفــنــون الجميلة 
مجبرا كمراقب في مشروع الطحين الصمون في أمانة 
ا على 

ً
العاصمة أثناء الحرب العالمية الثانية ثم مشرف

المالهي والكازينوهات والسينمات حيث تعرف في 
تلك الفترة على رفيق دربه بعد ذلك الملحن وعازف 
القانون “سالم الحسين” حين جمعهما إعجابهما 

ة  آمال حسين. بصوت المطربة المصريَّ
يــقــول الموسيقي الحسين عــن تلك الــفــتــرة: لقد 
نا متعلق 

ُ
كنت موظفا أيضا في أمانة العاصمة َعَمل

بالرسوم والطوابع الخاصة بالمالهي والسينما كما 
كنت مراقبا للمالهي الليلية والسينما، وفي إحدى 
الليالي كنا نستمع إلى المطربة العربية المصرية  
آمال حسين، وعندما انتشت بالنغم العالي صرخت 
تلقائيا بعفوية »الله الله«، فسمع ناظم الكلمة مع 
التصفيق الحار فسألني مباشرة: ماذا تعمل؟ قلت 
له: أنا فنان أعزف على آلة العود، وذلك قبل دخولي 
المعهد العالي للفنون، ليرد علي: أنــا أيضا فنان 
ولدي صوت جميل، لكن ال أملك الجرأة كي أعلن عن 

نفسي أو أدخل اإلذاعة.

١-6 ناظم الغزالي... صوت العراق وسفير أغنيته

ُوِلد ناظم في 
الحيدرخانة 
أعرق أحياء 

العراق 
ً
وأكثرها فقرا

فقد والديه 
قبل بلوغه 
الخامسة 

وتكفلت به 
خالته الفقيرة 

ثم عمه 

القبانجي 
ملهم ناظم 
لالستماع 

إلى المقامات 
العراقية

الشبلي تبناه 
في المعهد 

العالي للفنون 
الجميلة وقدم 

له الدعم

الغزالي 
ترك معهد 

 
ً
الفنون مجبرا
 
ً
وعمل مراقبا
بمؤسسة 
الطحين

مقلب طريف بأول مسرحية لناظم... رّده بآخر
قـــــدم نـــاظـــم الــــغــــزالــــي عـــــام 1947 
أول مسرحية لــه على مــســرح قاعة 
الشعب فــي معهد الفنون الجميلة 
مع فخري الزبيدي وناجي الــراوي 
وحــامــد األطــرقــجــي وخــلــيــل شوقي 

ومحمود قطان.
 
ً
 أثناء التمثيل دبر فخري مقلبا

لـــه كــعــقــاب عــلــى رغــبــتــه فـــي الــغــنــاء 
ومعارضة أصدقائه لــه، وقــد أسند 
ــم دور الــــمــــريــــض الـــــذي  ــ ــاظـ ــ إلـــــــى نـ
سيجري له فخري العملية، وخالل 
التمثيل قام فخري بارتجال الحوار 
 يمّكنه من تجربة 

ً
وألف مشهدا

ــم عــلــى  ــاظـ ــنـ إجــــــــراء عــمــلــيــة لـ

المسرح. وبينما يتمدد ناظم على 
ــبـــاس الــعــمــلــيــات   لـ

ً
األرض مـــرتـــديـــا

أخضر اللون، بدأ فخري بشد شعر 
صدر المريض محاواًل إيقاظه، فبقي 
ناظم مدة عشر دقائق يتحمل ويكابر 
على ألمه، وهو يقول “فــدوة فخري 
استر علي وشتريد أني حاضر”، إال 

أن فخري استمر في شد شعره. 
فـــي مــقــابــل هــــذا الــمــقــلــب الــمــؤلــم 
والمضحك دبر الغزالي مقلبا أكبر 
لصديقه عندما عقد قرانه، حيث جاء 
 في سيارة أجرة، 

ً
ناظم ليلتها متأخرا

وأبقاها واقفة أمام البيت مبررا ذلك 
بــأنــه ســيــعــود بــهــا إلـــى عــمــلــه، ولكن 

الــمــفــاجــأة كـــانـــت بــعــد انـــتـــهـــاء عقد 
القران . 

حيث انسحب نــاظــم بسرعة إلى 
 
ً
ســيــارة التاكسي، وأخـــرج صندوقا

 وتركه أمام المأذون والمعازيم 
ً
كبيرا

ــغــــادرا الــمــكــان، وحــيــنــمــا  وركـــــض مــ
فتحه العريس فخري وجــد بداخله 
“حجلة لألطفال” وقال: كانت نكتة 
ــذاك  الـــمـــوســـم فـــي الـــوســـط الــفــنــي آنــ
ألنــنــي عــنــدمــا تـــزوجـــت كــــان عــمــري 
29 سنة وزوجــتــي عمرها 13 سنة، 
والحجلة كانت ترمز إلى أن زوجتي 

طفلة تحتاج إلى )حجلة(.

حقي الشبلي 
رائد الحركة المسرحية في العراق الفنان حقي الشبلي ولد في بغداد عام 
1913، درس المسرح في فرنسا عام 1934 ثم عاد إلى بغداد بعد خمسة أعوام 
 
ً
ليؤسس قسم المسرح في معهد الفنون الجميلة سنة 1940، فأصبح رئيسا
 لمعهد الفنون الجميلة، واستمر في 

ً
 فيه ثم عميدا

ً
لقسم المسرح ومــدرســا

عطائه حتى تقاعده سنة 1979. ُكــرم فــي تونس عــام 1983 كــرائــد عربي من 
رواد فن المسرح. 

وفي الكويت رشحته فرقة مسرحية كويتية كنقيب لفناني أقطار الخليج 
 كبيرا من الروايات بين عامي )1927 – 

ً
سنة 1984، قدمت فرقة الشبلي عــددا

1934(، قدر بحوالي 120 رواية مختلفة، وكان أول عرض مسرحي للفرقة )جزاء 
الشهامة( ثم )في سبيل التاج(، ثم )صالح الدين األيوبي(، )يوليوس قيصر(، 

)دموع بائسة(، )وحيدة( وأعمال أخرى.  توفي في يونيو سنة 1985.

مع سالم الحسين 

حي الحيدرخانة ويظهر المسجد الذي يحمل نفس االسم

ناظم والقبانجي

حقي الشبلي

كمال لطيف سالم

د العراقيين وصنع هوية مشتركة ألبناء الرافدين، وبين جهورية  صوت وحَّ
الصوت وحدته، وأغاٍن عاطفية في الحب بانكساراته وتجلياته، عكس 

صوته الشخصية العراقية المتناقضة. وصفوه بمحّدث األغنية العراقية بل 
صوتها العاطفي. وبجرأة فارس عبر بما كان شبه مقدسات موسيقية إلى 

 لمن جاء بعده. حمل بقلبه 
ً
 وملهما

ً
 معبرا

ً
عصر آخر من الحداثة، فكان أنيقا

وصوته األغنية من بغداد إلى العالم كأجمل سفرائها بمقامات عشق ال 
 بصمة موسيقية يطرب لها كل جيل... 

ً
تنتهي فأمتع كل سامع عربي تاركا

إنه سيد المقامات العراقية الفنان ناظم الغزالي. 

https://www.aljarida.com/article/18675




عبدالمجيد عبدالله للجمهور: »أنا جاي علشانكم«
في حفل إطالق عطر »أول حكايتنا« بفندق والدورف استوريا

غنى الفنان عبدالمجيد عبدالله 
مجموعة من أغنياته وهو 

يعزف على العود، في حفل 
إطالق عطر »أول حكايتنا«.

ــعـــودي  ــلــــق الــــفــــنــــان الـــسـ أطــ
عــبــدالــمــجــيــد عــبــدالــلــه عــطــره 
الذي حمل اسم »أول حكايتنا«، 
وهو اسم إحدى أشهر أغاني 
ألـــبـــوم »عـــالـــم مــــــــوازي«، الـــذي 

صدر له عام 2021. 
وقــــــــدمــــــــت حـــــفـــــل اإلطــــــــــاق 
اإلعامية غادة رزوقي، وشهد 
ــذي أقـــيـــم فـــي فــنــدق  ــ الــحــفــل الـ
والـــــدورف اســتــوريــا، بمجمع 
ــيــــوز، حـــضـــور الــرئــيــس  ــنــ األفــ
ــيـــذي لــــشــــركــــة روتــــانــــا  ــنـــفـ ــتـ الـ
للصوتيات والمرئيات، سالم 
ــدي، ونـــــائـــــب الـــرئـــيـــس  ــ ــنـ ــ ــهـ ــ الـ
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة بــوتــيــكــات، 
راشــــــد الـــجـــلـــيـــبـــي، والـــرئـــيـــس 
التنفيذي لشركة عطور قصة، 
بشار األمير، كما شهد أيضا 
حــضــورا غــفــيــرا مــن الفنانين 
والــــمــــشــــاهــــيــــر عــــلــــى قــــنــــوات 

التواصل.
وفي البداية، رحبت رزوقي 
ــم قـــالـــت  ــ بــــالــــحــــضــــور، ومــــــن ثـ
»الــــيــــوم مــمــيــز جـــــدا، وأمــســيــة 

سعيدة جدا، خصوصا للذين 
يــــحــــبــــون الــــــطــــــرب األصـــــيـــــل، 
ويحبون الرقّي في كل شيء«.

ولـــفـــتـــت إلـــــى أن ألـــبـــومـــات 
الـــفـــنـــان الـــقـــديـــر عــبــدالــمــجــيــد 
عــبــدالــلــه لــهــا وقـــع خـــاص في 
حياتها، وكــل ألــبــوم مــن هذه 
األلـــبـــومـــات يــذّكــرهــا بمرحلة 
ــا  ــهـ ــاتـ ــيـ ــالـ ــمـ ــــل جـ ــكـ ــ ــة بـ ــنــ ــ ــّي ــعــ مــ
وذكرياتها الجميلة، وأيضا 
بــكــل ألــبــوم تــربــطــه بــعــطــر من 

عطورها. 
وأوضــحــت أن عبدالمجيد 
رافــقــنــا بــمــســيــرة حــافــلــة على 
الصعيد الــفــنــي، وأنـــه يعطي 
بـــســـخـــاء لـــجـــمـــهـــوره الــمــحــب، 
ومــن ثــم تضّمنت االحتفالية 
عرضا لفيديو، ومن مضامينه 
أنه أوضح أن »بوتيكات« أكبر 
مــنــصــة اجــتــمــاعــيــة لــلــتــســوق 
اإللكتروني في الشرق األوسط، 
مــبــيــنــا أن الـــشـــركـــة تــعــاونــت 
مـــع شــركــتــي قــصــة لــلــعــطــور، 
ــا شـــركـــتـــان  ــ ــمـ ــ وروتــــــــانــــــــا، وهـ

ــان فـــي مــجــالــهــمــا، وفــي  ــدتـ رائـ
الختام ذكر الفيديو أن العطر 
»أول حــكــايــتــنــا« مــتــوافــر على 

تطبيق بوتيكات.

الوقت المناسب

ــان  ــ ــنـ ــ ــفـ ــ ومـــــــــــن ثـــــــــــّم أطـــــــــــل الـ
عــبــدالــمــجــيــد عــلــى الــجــمــهــور، 
واعتلى المسرح إلعان إطاق 
عــطــر »أول حــكــايــتــنــا«، وســط 
ترحيب الجمهور وتصفيقهم، 
وكـــــانـــــت األجـــــــــــواء حــمــاســيــة 
ــب ليقول »يا 

ّ
مــع لحظات تــرق

هــا وسها فيكم أول شــيء«، 
ــه الـــجـــمـــهـــور  ــعــ ــتــــجــــاوب مــ ــيــ لــ
ويقول »يــا ها فيك«، ويتابع 
ــه ويـــــقـــــول »أنـــــــــا جــــاي  ــثــ حــــديــ
علشانكم«، ليعرب الجمهور 

عن فرحته بهذه الكلمات. 
وعن العطر »أول حكايتنا«، 
ــــي أول  ــال عـــبـــدالـــمـــجـــيـــد »هــ ــ قــ
تجربة بالنسبة إلــّي، وجاءت 
في الوقت المناسب«، ليرّحب 

بـــــه بـــعـــدهـــا ســــالــــم الـــهـــنـــدي، 
مـــضـــيـــفـــا أن شــــركــــة روتــــانــــا 
عـــرضـــت عــلــيــه الـــفـــكـــرة، وأنــــه 
استحسنها في الوقت الحالي. 
ووّجــــــه عــبــدالــمــجــيــد كلمة 
للجمهور قائا: »هــل عجبكم 
العطر؟«، ليرّد عليه الجمهور: 
نعم، ومن ثم قاموا بالتصفيق 

له تصفيقا حارا. 
مــن جانبه، تحدث الهندي 
عن التعاون بين »بوتيكات«، 
و»قــصــة« قائا: »مساء الخير 
جميعا، يسعدنا ويشّرفنا هذا 
ي بوتيكات 

َ
التعاون بين شركت

وقـــــــصـــــــة«، آمــــــــا أن »يــــاقــــي 
هـــــــذا الـــــتـــــعـــــاون والــــمــــشــــروع 
النجاح، وأن تكون النجاحات 

مستمرة«.

لن تكون أول حكاية

ــر الـــجـــلـــيـــبـــي  ــكــ بـــــــــــــدوره، شــ
ــه بــــأنــــه  ــ ــ ــفـ ــ ــ الــــــحــــــضــــــور، ووصـ
ــان  ــنـ ــفـ رائــــــــع جــــــــدا، شـــــاكـــــرا الـ

ــرا عــن  ــ ــّبـ ــ ــعـ ــ عـــبـــدالـــمـــجـــيـــد، ومـ
الــتــعــاون الــمــثــمــر بــيــن الــفــنــان 
و»روتـــانـــا«، و»قــصــة«، وأيضا 
موضحا الدور الرئيسي الذي 
يلعبه المشاهير والمؤثرون 
فــي وســائــل الــتــواصــل، مبينا 
أن الــشــركــة هــي أكــبــر حاضنة 
ــر فــي  ــيـ ــاهـ ــمـــشـ لـــلـــفـــنـــانـــيـــن والـ

الوطن العربي.
وذكر الجليبي أن اليوم هو 
انــطــاق »أول حكايتنا«، ولن 

تكون أول حكاية.
أمـــا بــشــار األمـــيـــر، فــوصــف 
الجمهور والحضور بالرائع، 
ــا عــــن ســـعـــادتـــه  ــّبــــرا أيــــضــ مــــعــ
الـــــــغـــــــامـــــــرة بــــــالــــــتــــــعــــــاون مـــع 
عــبــدالــمــجــيــد، وعــــمــــاق الــفــن 
العربي شركة روتانا، والشركة 
الرائدة »بوتيكات«،  قائا إنه 

»تعاون مميز، ونفخر به«. 
ــــرض بــــــشــــــار فـــي  ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ واسـ
حديثه بدايات »قصة«، وذكر 
ــا انـــطـــلـــقـــت عـــــــام 2018،  ــ ــهـ ــ أنـ
موضحا أن قصة هي »براند« 

تهتم بالجودة العالية وبأدق 
الــتــفــاصــيــل، وأنــهــا تمتلك 70 
فرعا في الكويت والسعودية، 
ــوالــــي 492 مــوظــفــا،  وبـــهـــا حــ
وازدهـــــرت وحــقــقــت نــجــاحــات 
خــــال فـــتـــرة قـــصـــيـــرة، بسبب 
ــــن فــــيــــهــــا،  ــيـ ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ جــــــهــــــود الـ

والعماء المميزين.

حالة من االنسجام

ومــــــــــن ثـــــــم قــــــالــــــت رزوقــــــــــي 
مـــوّجـــهـــة كــلــمــة لــعــبــدالــمــجــيــد 
ــكـــون  ــه تـ ــلــ ــدالــ ــبــ ــوعــ ــى بــ ــنــ ــعــ »يــ
ــود، الزم نـــســـمـــع مــنــك  ــ ــوجــ ــ مــ
ق 

ّ
دنــدنــة عــلــى الـــعـــود«، ليصف

الجمهور، ويطل بعدها الفنان 
عبدالمجيد على وقع صيحات 
الجمهور وتصفيقه، ويحّرك 
مشاعر الحاضرين المتشوقين 
لغنائه بقوة، مستها بأغنية 
»أول حــكــايــتــنــا« مــــن كــلــمــات 
تـــــــركـــــــي، وإنــــــــتــــــــاج وتــــــوزيــــــع 
»روتــانــا«، ومن أجوائها »وما 

شفتك فذيك الليلة صدفة، لو 
ما قام اللي جنبي، والصدف 
جـــابـــتـــك جـــنـــبـــي والـــمـــقـــاديـــر، 
وابــتــدت أول حكايتنا بمسا 
الــخــيــر، لـــو مـــا صــــدوا جميع، 
شدهم ذاك الربيع، واتركونا 

لوحدنا«.
ليغني بعدها »أحبك ليه«، 
التي كان لها وقع خاص على 
مسامع الحضور، والتي أخذوا 
يرددونها معه بصوت واحد.

كما غنى »فزيت من نومي« 
من كلمات تركي، التي أشعلت 
حـــالـــة االنـــســـجـــام بــيــنــه وبــيــن 
محبيه، ومن أجوائها »فزيت 
من نومي أناديلك، رّد الصدى 
عنك، وجيت أدورك مشتاق لك 
ولهان، لكن ذكرت أنت وأنا ما 
عادنا خان«، ومن ثم ألحقها 

بأغنية »قبل ما أعرفك«.

القيالني: »عيال الديرة« 
يذاع في رمضان

البرنامج تقدمه اإلعالمية ماما أنيسة

● فضة المعيلي

● فضة المعيلي

كـــشـــف الـــمـــخـــرج صــالــح 
القياني، أن برنامج »عيال 
الــــديــــرة« ســُيــبــث فـــي شــهــر 
رمــــضــــان، إعـــــــداد وتـــقـــديـــم 
ــة  ــمـــخـــضـــرمـ اإلعـــــامـــــيـــــة الـ
مـــامـــا أنـــيـــســـة، وتــشــاركــهــا 
فــي الــتــقــديــم اخــتــصــاصــيــة 
التغذية د. موضي السيف، 
ــذاع بــــإذاعــــة الــبــرنــامــج  ــ ويــ
ــة  ــ ــــوجــ ــمــ ــ الـــــــــعـــــــــام عــــــلــــــى الــ
»FM89.5« من الثانية إلى 

، من 
ً
الثانية والــربــع ظــهــرا
السبت إلى الخميس. 

ولفت إلى أنه في األيام 
الـــعـــاديـــة يـــــذاع الــبــرنــامــج 
أيــــــــــام األحــــــــــد والـــــثـــــاثـــــاء 
ــمـــدة نــصــف  والـــخـــمـــيـــس، لـ
ســاعــة، ويــبــث فــي الــثــالــثــة 

 .
ً
والنصف عصرا

ــي أن  ــ ــانــ ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــ وذكـــــــــــــر ال
البرنامج توعوي وتثقيفي 
ــهـــدف كــل  ــتـ ــوع، ويـــسـ ــ ــنـ ــ ومـ

أفراد المجتمع.
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»مهرجان العودة«... أمسيات رمضانية تجسد 
تمسك »البا« بالقضية الفلسطينية

تحت عنوان »مهرجان العودة«، تنطلق 
األمسيات الرمضانية السنوية ألكاديمية 
لوياك للفنون– »البا«، في الثالث من أبريل 
المقبل، في داللة على تمسك »البا« بالقضية 
الفلسطينية، ونضال الشعب الفلسطيني 
ومعاناته، والدفاع عن حقه بالعودة إلى 

الوطن. 
على مدى أربعة أيام متواصلة، سيحظى 
عشاق الفن والتراث الفلسطيني بأمسيات 
موسيقية وفــعــالــيــات متميزة فــي مركز 
مؤسسة لــويــاك بــالــمــدرســة القبلية، بما 
يحاكي شهر رمــضــان، ويجسد القضية 
الفلسطينية بروحيتها وأصالتها وعمقها 

الفكري.
المهرجان، الـــذي يعود ريعه بالكامل 
لدعم الداخل الفلسطيني، يستهل فعالياته 
بــمــعــرض لـــوحـــات للفنانة الفلسطينية 
المعروفة نمير قــاســم، الــتــي شــاركــت في 
معارض عالمية مرموقة، بعنوان »قناطر«. 
والمعرض عبارة عن أعمال فنية تحكي عن 
بيوت القدس الصامدة، في ظل الظروف 
الصعبة التي تعيشها المدينة المقدسة، 
وعن المرأة الفلسطينية الجميلة الصابرة 
التي تحمي بيتها وأوالدهــا، وهي مربية 
األجـــيـــال الــصــاعــدة الــتــي مـــا زالــــت تقص 
على أطفالها كل ليلة عن عدالة قضيتهم، 
وحقهم في التمسك بأرضهم، وإيمانهم 
بحق بالعودة. فما زالت بيوت القدس ذات 
القناطر الجميلة نابضة بــالــحــيــاة، وما 

زالت مليئة بالبهجة واألمــل مهما حصل 
وسيحصل. 

كــمــا تتضمن األمــســيــة األولـــــى ورشـــة 
حول التطريز الفلسطيني، بالتعاون مع 
مؤسسة »كشتبان«، الــهــادفــة إلــى حماية 
اإلرث والــفــنــون الفلسطينية التقليدية، 
ونشرها على أوسع نطاق، بطريقة حديثة 
عصرية تساهم في الحفاظ على الهوية. 
وإذ تؤمن المؤسسة بأن كل غرزة وحياكة 
خيط تحمل قصة تاريخ وجغرافيا وثقافة 
من الضروري توارثها عبر األجيال، ترى 
في تمكين النساء العامات في هذا المجال 
فــرصــة لــتــعــزيــز صــمــودهــن واالســـتـــفـــادة 
من خبراتهن. وفي هذا اإلطــار، تستهدف 

الــورشــة الــشــبــاب والــشــابــات مــن ُعــمــر 14 
سنة فما فوق، وتتضمن نبذة عن التطريز 
الفلسطيني، وأدوات التطريز، وكيفية إتقان 

عدد من الغرزات األساسية.
ختتم األمسية ببرنامج موسيقي 

ُ
وت

تـــقـــدمـــه فـــرقـــة »البــــــــا« والــــــكــــــورال بــقــيــادة 
المايسترو والــمــوزع الموسيقي يوسف 
ــارا، وبـــإشـــراف رئــيــس قسم الموسيقى  بــ
هشام حاق، فالفرقة المعروفة بأوركسترا 
الــحــجــرة الــعــربــيــة، ستخصص فقراتها 
لــتــقــديــم الــفــلــكــلــور والــــتــــراث الــمــوســيــقــي 
الفلسطيني، على أن ترافقها وصات من 

الدبكة الفلسطينية التقليدية. 
ــت فـــرقـــة »البــــــــا« قـــدمـــت عـــشـــرات  ــانــ وكــ

الحفات الموسيقية والمشاريع الهادفة 
إلحياء األغــانــي والــتــراث العربي بتوزيع 
أوركسترالي حديث، من خال المحافظة 
على قوالب الموسيقى العربية، بالتوازي 
مــع إضــفــاء روحــيــة الــعــصــر، الــتــي تعكس 

بدورها االندماج والتناغم الثقافي.
تكشف األمسية الثانية في الرابع من 
أبريل المقبل، عن عــرض مسرحي شيق، 
كتابة وتمثيل الحكواتية الفلسطينية رائدة 
طــه، وإخــــراج لينا أبــيــض. وتــحــت عنوان 
»أالقي زيك فين يا علي«، ستبحر الروائية 
في سرد سيرة والدها الفدائي الفلسطيني 
ــام 1972 إثــر  ــه، الــــذي استشهد عـ عــلــي طـ
عملية اختطاف طائرة سابينا البلجيكية، 

وذلك بأسلوب جذاب تحاكي فيه بطوالت 
والدها ومصيرهم عقب استشهاده. وفي 
مونودراما يغلب عليها الطابع الساخر 
المثير للدهشة، تختزل طه سيرة عائلتها 
وحياتها ومكافحتهم طيلة عقود مديدة. 
وتتواصل فعاليات األمسية مع معرض 

»قناطر« للفنانة نمير قاسم.
وفــــي الـــيـــوم الــثــالــث فـــي الــخــامــس من 
 
ً
ـــحـــيـــي »البــــــــا« أمــســيــتــهــا، بـــــدءا

ُ
ــــل، ت ــريـ ــ أبـ

بمعرض »قناطر«، قبل أن تستكمل ورشة 
التطريز الفلسطيني بالتعاون مع مؤسسة 
»كشتبان«، إلى جانب البرنامج الموسيقي 
المتنوع لفرقة »البا« والكورال وفرقة الدبكة 

الفلسطينية. 
وتــــخــــتــــتــــم األكـــــاديـــــمـــــيـــــة أمـــســـيـــاتـــهـــا 
الــرمــضــانــيــة فــي الـــســـادس مــن أبـــريـــل، مع 
ــي زيــــك فين  ــ ــاٍن لــمــســرحــيــة »أالقــ ــ عــــرض ثـ
يــا علي« للحكواتية رائـــدة طــه، ومعرض 

»قناطر« للفنانة نمير قاسم.
جدير بالذكر، أن »مهرجان العودة« ُيقام 
برعاية شركة »Gulf Cryo«، وشركة الطاقة 
اإلبداعية )TAQA(، وشركة بركات للسياحة 
 ،»ATV« والسفر، وجريدة »الجريدة«، وقناة
على أن تبدأ األمسيات في الثامنة والنصف 

من مساء كل يوم.

رائدة طه
 فرقة »البا« الموسيقية

سعود بوعبيد يحتفل بعقد قرانه
● عزة إبراهيم

أعــلــن الــفــنــان ســعــود بوعبيد 
عــقــد قــرانــه أمـــس األول فــي حفل 
عــائــلــي، بــمــجــرد انــتــهــاء تصوير 
مسلسله الجديد قرة عينك، الذي 
يــخــرجــه لــلــفــنــانــة الــقــديــرة حياة 
الفهد، وينطلق عرضه غدا بدخول 

الموسم الرمضاني.
ــر بـــوعـــبـــيـــد صـــــــورة مــن  ونــــشــ
ــران، عــبــر حــســابــه على  ــقــ عــقــد الــ
»انــســتــغــرام«، وعــلــق: »الــحــمــد لله 
الذي بنعمته تتم الصالحات. تم 
بحمد الــلــه عــقــد قــرانــي عــلــى من 
اخــتــارهــا الــلــه شــريــكــة لحياتي، 
يـــــــارب اجـــعـــلـــه عــــقــــدا تــنــعــقــد بــه 

سعادتنا«.
ــانـــي  ــهـ ــتـ ــى بــــوعــــبــــيــــد الـ ــقــ ــلــ وتــ
ــات مـــــن الــمــتــابــعــيــن  ــكــ ــريــ ــبــ ــتــ والــ
وزمـــــــائـــــــه الــــفــــنــــانــــيــــن، ومـــنـــهـــم 
ــراج  عــبــدالــلــه الــمــظــفــر وأحـــمـــد ايــ
وعبدالله الطراروة وروان مهدي 
وعبدالعزيز لويس ومي البلوشي 
ومحمد الدوسري والمذيع علي 

نجم وغيرهم الكثير.
جــــديــــر بــــالــــذكــــر أن بــوعــبــيــد 

يــــــخــــــوض الــــــمــــــوســــــم الــــــــدرامــــــــي 
الرمضاني الذي ينطلق غدا بواحد 
من أقــوى مسلسات الموسم في 
أول تعاون له مع سيدة الشاشة 
الخليجية الــفــنــانــة حــيــاة الفهد، 
حــيــث يــخــرج مسلسلها الجديد 
»قّرة عينك«، وهو من إنتاج يوسف 
ــيـــف مــحــمــد وعــلــي  ــألـ ــيـــث، وتـ الـــغـ
شمس، والعمل اليت كوميدي في 
إطــــار درامــــي يــنــاقــش الــعــديــد من 

القضايا المجتمعية.

سعود بوعبيد

م المشاركين في الدورة الـ 18 »البابطين الثقافية« تكرِّ
اختتمت مؤسسة عبدالعزيز 
البابطين الثقافية دورتها الـــ 18، 
أمس األول، بتكريم الشعراء والنقاد 
الفائزين بجوائزها للدورتين الـ 17 
و18، واالحــتــفــاء بــصــدور »معجم 
البابطين بشعراء العربية في عصر 
الدولة واإلمارات«، مع احتفاء خاص 
بالشاعرين ابن سيناء الملك وأبي 

مليك الحموي.
وأشــــــاد رئـــيـــس مــجــلــس أمــنــاء 
المؤسسة، الشاعر د. عبدالعزيز 
البابطين، فــي كلمته خـــال حفل 
الختام، ببحوث ونقاشات الشعراء 
والنقاد المشاركين في الدورة التي 
انطلقت فــي 19 الـــجـــاري، برعاية 
ســمــو أمــيــر الـــبـــاد الــشــيــخ نـــواف 
 تلك البحوث بأنها 

ً
األحمد، واصفا

مصدر ثراء للعقول، وأنها »سبب 
في بهجتنا وإمتاع أرواحنا«.

ــــرب البابطين عــن أمــلــه أن  وأعـ
تكون الـــدورة حققت أهدافها، من 
خــال جلسات وإصــــدارات ثقافية 

شعرية مهداة إلى القارئ العربي، 
 مـــســـاعـــي الـــمـــؤســـســـة في 

ً
ــدا ــ ــؤكـ ــ مـ

مواصلة دورها الرائد بإثراء األدب 
والثقافة العربية.

ودعا المعنيين بالشأن الشعري 
واألدبي العربي إلى العمل الدؤوب 
لحمل هذه الرسالة المهمة، لما لها 
مــن رفعة للمجتمعات واألوطـــان، 
 دورهــم الفاعل في مواصلة 

ً
مبينا

مسيرة اإلبداع الثقافي.
وخال جلسات الــدورة الثامنة 
عشرة لمؤسسة البابطين الثقافية، 
ُعــــقــــدت الـــجـــلـــســـة الـــثـــانـــيـــة، الــتــي 
خصصتها المؤسسة لاحتفاء 
بالشاعر ابن سناء الملك، بعنوان 
مها  »ابن سناء الملك... وأدبه«، وقدَّ

د. أشرف نجا.
أما د. بهاء حسب الله، فتحدث 
عن جماليات الخطاب األدبــي في 
شعر ابن سناء الملك، وأدار الجلسة 
د. عبدالعزيز سفر، وأقيمت على 
مسرح مكتبة البابطين المركزية 

للشعر العربي.
فـــي الــمــســتــهــل، تـــنـــاول د. نجا 

الحديث حول شعر وتراث ابن سناء 
 إلـــى أن »شــاعــرنــا 

ً
األدبـــــي، مــشــيــرا

المحتفى به هو أبوالقاسم هبة الله 
بن جعفر بن سناء الملك، وهذا هو 
تهر بــه، وهــو شاعر 

ُ
لقبه الــذي اش

وأديب متميز«.
وقال نجا إنه رغم أن ابن سناء 
ــإن شهرته  الــمــلــك أقـــــام بــمــصــر، فــ
الشعرية طافت اآلفاق، فُعرف بين 

شعراء مصر وشعراء الشام، وكانت 
جرى فيها المحاورات 

ُ
له مجالس ت

والمفاكهات التي يروق سماعها، 
وكانت داره أحــد المنتديات التي 
جمعت أســبــاب الــتــرف، لكنه كان 
ــــاق  عـــلـــى جــــانــــب كــبــيــر مــــن األخــ
الــكــريــمــة، فــيــهــا االعـــتـــدال والــــورع 
ــمـــوخ واالعــــتــــداد  ــقـــوى والـــشـ ــتـ والـ

بالنفس.

وفي المحور الثاني من الجلسة، 
ق حسب الله إلى الحديث عن  تطرَّ
إسهامات ابن سناء الملك في األدب 
 
ً
 إلى أنه ترك تراثا

ً
العربي، مشيرا

 فــي األدب الــعــربــي، وكانت 
ً
كــبــيــرا

إســـهـــامـــاتـــه ذات مــعــالــم واضــحــة 
بفضاء األدب في أكثر من مجال، 
ويأتي على رأس إسهاماته األدبية 
التي تركها في مجال الشعر ديوانه 

الشعري، وهو ديوان بديع يشهد له 
برسوخ قدميه على أرضية الشعر، 
كما يشهد له بباغته وإبداعه في 
 على 

ً
هذا المجال، وقد عمل أيضا

اختصار »روح الحيوان«، وله كتاب 
»مصايد الشوارد«، وقد توفي ابن 
سناء الملك في شهر رمضان سنة 

608 هـ بمدينة القاهرة.
وفــي الجلسة الثالثة، بعنوان 
»معجم البابطين وفضاءات الشعر 
ــذه الــمــرة فــي بــلــدان  الــعــربــي«، وهــ
المغرب اإلسامي وباد األندلس، 
شارك فيها د. عبدالله سالم، الذي 
حالت ظروفه دون الحضور، ونابت 
ــــور الــــهــــدى بــــاديــــس من  عــنــه د. نـ
تونس في قراءة بحثه حول »حركة 
الــشــعــر واتـــجـــاهـــاتـــه فـــي الــمــغــرب 

اإلسامي«.
أما المحور الثاني من الجلسة، 
فقدمه د. محمد المكي، وموضوعه 
ــة الـــشـــعـــر واتـــجـــاهـــاتـــه في  ــركــ »حــ
األندلس«، وأدارها د. سالم خدادة.

عبدالعزيز البابطين
جانب من الحضور

فضة المعيلي

  إطالق »أول 
حكايتنا«... 

ولن تكون أول 
حكاية

الجليبي

جانب من أجواء الحفل عبدالمجيد عبدالله
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20... وعنبر

العنزي يحصد جائزة حمدان الدولية 
للتصوير الضوئي

أعلنت األمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن 
راشد الدولية للتصوير الضوئي، الفائزين بمسابقة 
»إنــســتــغــرام« لشهري ديسمبر 2022 ويــنــايــر 2023، 
حيث كان موضوع مسابقة ديسمبر »الشتاء«، ويناير 

»بسمات«. 
قائمة الفائزين في المسابقتين عكست استمرارية 
تــــألــــق الـــعـــدســـة الـــتـــركـــيـــة، وحــــضــــور ثـــنـــائـــي مــمــيــز 
لــلــفــوتــوغــراف الــهــنــدي، وثــبــات الــمــســتــوى المتفوق 
، بجانب إنجازات 

ً
للمواهب السعودية والكويتية عربيا

فردية الفتة من الفلبين وأوكرانيا وإيران.
قائمة الفائزين بمسابقة ديسمبر )الشتاء( شهدت 
، من خالل المصور فهد العنزي، 

ً
 كويتيا

ً
 عربيا

ً
تألقا

بجانب ثنائية تركية للمصورين رامــز أكــار ومحمد 
 المصور األوكراني ييفان 

ً
شمشك. القائمة ضمت أيضا

ساموشنيكو والهندي دارسانا ساجيث. 
قــائــمــة يــنــايــر )بــســمــات( حــمــلــت تــوقــيــع الــمــصــور 
السعودي ناصر الناصر، بجانب التركي أكرم كالكان 
 
ً
والهندي أنيكت بال واإليراني محسن سكاكي، وأخيرا

المصور راسيل باسكوال كابانتينغ من الفلبين.
وسيحصل الــفــائــزون على الميدالية التقديرية 
الخاصة بالجائزة، وستنشر صــورهــم وأسماؤهم 
عــلــى الــحــســاب الــرســمــي لــلــجــائــزة عــلــى »إنــســتــغــرام« 
HIPAae، وقـــد شــهــدت مسابقة ديسمبر اســتــخــدام 
الوسم HIPAContest_winter# ومسابقة يناير الوسم 

.#HIPAContest_smiles
ث المصور فهد العنزي عن صورته  من جهته، تحدَّ
: »الشتاء في ايسلندا 

ً
الفائزة في مسابقة »الشتاء«، قائال

، كانت درجــة الــحــرارة -25 )تحت الصفر(، 
ً
قــاٍس جـــدا

ت عاصفة ثلجية منعتنا  وأثناء البحث عن الثعالب هبَّ
من الرؤية. لم ننسحب إلى المخيم، بل واصلنا البحث 
عن الثعالب، وقبل انتهاء العاصفة رأينا هذا الثعلب، 
وتــم تصويره في هــذا الطقس الصعب! لقد كــان ذلك 
 تحقق عام 2019«. وتابع: »هذا فوزي الرابع في 

ً
حلما

مسابقات التصوير على منصات التواصل االجتماعي، 
 مــن الــجــوائــز الــدولــيــة. مجتمعات 

ً
وقـــد حققت عــــددا

المصورين كانت بحاجة لمسابقة رسمية على هذه 
المنصات للتفاعل معها، وهــذا ما قدمته )هيبا( من 
خالل مسابقتها الشهرية، التي انتشرت وتوسعت في 
كل مكان. هذا رائع، وأعتقد أن هذه الفكرة ستكتسب 

المزيد من التطور في الفترات القادمة«.

الصورة الفائزة للمصور فهد العنزي

الرميان: نستطيع عرض مسرحياتنا حتى في الشارع
أعرب الفنان عبدالله الرميان عن سعادته 
بحجم الطاقة الشبابية التي أبرزتها عروض 
مهرجان أيــام المسرح للشباب فــي دورتــه 
 أنه رغم انشغاله بتصوير أعمال 

ً
الـ14، مؤكدا

فنية، فإنه حرص على الحضور للمهرجان 
ومتابعة بعض العروض.

وطــــالــــب الـــرمـــيـــان بـــإفـــســـاح الـــمـــزيـــد مــن 
ــفـــرص لــمــشــاركــات أكـــثـــر بــالــمــهــرجــانــات  الـ
 أن 

ً
والمنافسات الفنية واألكاديمية، مؤكدا

 للفنانين، 
ً
مثل تلك الفعاليات مفيدة جــدا

فــي مختلف األجـــيـــال، حــيــث »نــتــابــع إبـــداع 
بعضنا البعض، ونستمتع ونتعلم ونشارك 
تجاربنا، فالفنان في رحلة تعلم مستمرة 
ال تـــتـــوقـــف، كـــمـــا أن الـــشـــبـــاب يــحــتــاجــون 
إلــى إبـــراز طاقاتهم الفنية، وعرضها أمــام 
الجمهور والنقاد والفنانين الكبار، لمزيد 

من التواصل بين األجيال«.
ــــروض الـــمـــهـــرجـــان،  ــــر عــ وأثــــنــــى عـــلـــى آخـ
 أن العمل 

ً
مسرحية »صورة عائلية«، مؤكدا

رائع على مستوى اإلخراج واألزياء والديكور 
 بالمزيد من تلك 

ً
واإلضاءة والتمثيل، مطالبا

 أن الحركة 
ً
التجارب الفنية الملهمة، مضيفا

المسرحية في الكويت والدة، وها هي تنجب 
 بمسرح 

ً
 ومبشرا

ً
 فنيا

ً
 واعــدا

ً
 شبابا

ً
يوميا

كويتي رائد في السنوات القادمة.
وحول أزمة المسارح، قال الرميان: »التزال 
 على مستوى 

ً
الــكــويــت فــي القمة مسرحيا

الخليج، فاألزمات ال يمكن أن تمنع الفنان 
أو تعيقه عن فنه، ومع عدم وجود مسارح 

كــافــيــة لـــن نــتــوقــف عـــن الـــعـــطـــاء واإلبـــــــداع. 
نستطيع عــرض أعمالنا المسرحية حتى 

في الشارع«.
وأضــاف: »الدعم الفني مهم من دون شك، 
وهــنــاك جــهــود واضــحــة، منها المهرجانات 
الفنية والفعاليات، لكن الشباب يحتاجون 
أكثر، ويستحقون األفضل، لذلك نحن بانتظار 
دورات مــســتــمــرة مـــن الــمــهــرجــانــات الــفــنــيــة 
المختلفة، مع دعم أكبر ومتسع أرحب للمزيد 
من المشاركات، والتي تتطلب في الوقت نفسه 
مــن الــشــبــاب أن يــجــتــهــدوا فــي تــقــديــم أفضل 
مــا لــديــهــم مــن طـــاقـــات، لــيــصــبــحــوا جــديــريــن 
بالمشاركة في مثل تلك المهرجانات المهمة«.

وعـــلـــى مــســتــوى الــــدرامــــا الــتــلــفــزيــونــيــة، 

يطل الرميان خــالل موسم رمــضــان المقبل 
ــا: »دفــــعــــة لــــنــــدن« لــلــمــخــرج  ــمـ فــــي عــمــلــيــن هـ
محمد بكير، والمؤلفة هبة مشاري حمادة، 
ــــراج حــســيــن أبـــل،  ومــســلــســل »الــبــوشــيــه« إخـ
 في 

ً
وتأليف فايز العامر، كما شــارك أخــيــرا

ي »أنــا زومبي 2« و»قصر 
َ
عــروض مسرحيت

الرعب«.
وقـــال الــرمــيــان: »الــحــمــد لــلــه، انتهينا من 
ــنــــدن(، وأتــمــنــى  تــصــويــر مــســلــســل )دفـــعـــة لــ
أن يــــنــــال اإلعـــــــجـــــــاب. أقــــــــول لــــكــــل زمــــالئــــي 
 لــكــم 

ً
، وشــــكــــرا

ً
فــــي الــمــســلــســل أحـــبـــكـــم جـــــــدا

ولمجهودكم، وللوقت الجميل الذي قضيناه 
 وأصدقاء، وأتمنى 

ً
، فقد اكتسبت إخوانا

ً
معا

 في أعمال قادمة«.
ً
أن نلتقي مجددا

الرميان وفريق عمل مسلسل »دفعة لندن«

عزة إبراهيم

نطالب بالمزيد 
من الفرص 

لمشاركات أكثر 
بالمهرجانات 

والمنافسات 
الفنية 

واألكاديمية

برامج رمضان... حوارات ومقالب وطبخ
● القاهرة  -  محمد قدري

ــهـــت الــــقــــنــــوات الــفــضــائــيــة  ــتـ انـ
ــا الــــدرامــــيــــة  ــــن وضــــــع خـــرائـــطـــهـ مـ
والــبــرامــجــيــة المختلفة للموسم 
ــادم،  ــ ــقــ ــ الـــــــدرامـــــــي الــــرمــــضــــانــــي الــ
وتحظى الــبــرامــج باهتمام كبير 
خالل الموسم الرمضاني بجانب 

المسلسالت.
ويأتي برنامج النجم رامز جالل 
الجديد )رامز نيفر إند( على رأس 
القائمة، ومــن المقرر عرضه على 
شــبــكــة قـــنـــوات إم بـــي ســــي، وهــو 
برنامج خاص بالمقالب، على غرار 
مــا قدمه خــالل السنوات الطويلة 
الماضية. ومن المقرر أن يستضيف 
 مــن نــجــوم كــرة 

ً
 كــبــيــرا

ً
ــددا ــ ــز عـ رامــ

القدم والفن، منهم: محمد رمضان، 
ونسرين أمين، وأحمد عبدالقادر 
وغيرهم، ويقدم على مدار الموسم 

فكرتين مختلفتين للبرنامج.

ــنـــى  وتـــــــــعـــــــــود اإلعــــــــالمــــــــيــــــــة مـ
عــبــدالــوهــاب مــن جــديــد، مــن خالل 
برنامج مختلف باسم »أنا والقناع« 
على قنوات سي بي سي والحياة. 
الـــبـــرنـــامـــج تـــقـــدمـــه عـــبـــدالـــوهـــاب، 
وُيعرض خالل الشهر الكريم ضمن 

بــاقــة مــن الــبــرامــج واألعـــمـــال التي 
تــعــرضــهــا الــقــنــاة خــــالل رمــضــان، 
ــيـــث يـــحـــمـــل الــــبــــرنــــامــــج شــعــار  حـ
»الوشوش مش تفاصيل ومالمح 
دي ســطــور وحـــكـــايـــات فـــي رحــلــة 

سككها مجهولة«.
 
ً
وتقدم منصة واتش إت برنامجا

 بــاســم »شــيــف بــالــبــيــت 2« 
ً
جـــديـــدا

تقديم الشيف بشر، ويستضيف 
 من نجوم الفن، منهم: 

ً
 كبيرا

ً
عــددا

الفنان عمرو وهبة، وشيماء سيف، 
ومـــحـــمـــد ثــــــــروت، وأحــــمــــد جــمــال 
سعيد وغيرهم من النجوم، حيث 
يشاركون في إعداد الوجبات بشكل 

كوميدي مختلف.
ــي شـــريـــف  ــ ــالمــ ــ ــل اإلعــ ــ ــواصــ ــ ويــ
مـــــدكـــــور خـــــــالل رمـــــضـــــان تــقــديــم 
بــــرنــــامــــجــــه )4 شــــــــــارع شــــريــــف( 
على قــنــوات الــحــيــاة. كما تستمر 
اإلعالمية بسمة وهبة فــي تقديم 
برنامجها الحواري الجاد )العرافة(.

رامز جالل

الرميضي يتناول غوص الكويتيين في سيالن
ــام لــرابــطــة  ــعــ ــيــــن الــ شــــــارك األمــ
األدباء الكويتيين السابق، الباحث 
طـــــــالل الــــرمــــيــــضــــي، فـــــي نـــــــدوات 
ــام الــشــارقــة الــتــراثــيــة  مــهــرجــان أيــ
في دورته العشرين بندوة تراثية 
بـــورقـــة علمية عـــن الـــغـــوص على 

اللؤلؤ في سيالن.
وتأتي مشاركة الرميضي في 
نــدوة »اإلبـــداع في التراث الثقافي 
ــيـــات«، الــتــي  ــلـ ــتـــجـ الـــمـــوضـــوع والـ
ُعقدت في المقهى الثقافي بالساحة 

التراثية.
ــن الــرمــيــضــي أن األجـــــداد  ـ ــيَّ وبـ
ــل أبـــدعـــوا فــي ابــتــكــار طــرق  ــ األوائــ
الـــكـــســـب الــــحــــالل وتـــوفـــيـــر لــقــمــة 
الــعــيــش الــشــريــفــة، وســـافـــروا إلــى 
مختلف األقطار واألمصار البعيدة، 
وتـــمـــيـــزوا فــــي ذلــــــك، حـــيـــث يــذكــر 
الــتــاريــخ أن الــعــرب عــرفــوا جزيرة 
سيالن منذ القدم، وكانوا يطلقون 

عليها اسم سرنديب، وهي جزيرة 
كبيرة معروفة وتتبعها عدة ُجزر، 
وتقع جنوب شبه القارة الهندية، 
وكــــــانــــــت تــــخــــضــــع لـــالســـتـــعـــمـــار 
األوروبي، كالبرتغالي والهولندي 
والبريطاني، حتى نالت استقاللها 
عام 1972، وُعرفت بدولة سيرالنكا.

وتابع: »كان لها ذكر في التراث 
العربي القديم، حيث أوردها العديد 
من المؤرخين في المصادر العربية 
القديمة، كابن األثير واإلدريسي، 
ووردت بكتاب ألف ليلة وليلة في 
إحدى مغامرات السندباد البحري 
للبحث عن مصادر اللؤلؤ النفيس 

في سرنديب«.
ــاف الـــرمـــيـــضـــي: »مــوســم  ــ ــ وأضـ
ممارسة الغوص فيها مختلف عن 
مواسم الغوص بمغاصات الخليج 
العربي، حيث يبدأ من أواخر فبراير 
أو مطلع مــارس، ويستمر حوالي 

، وهــو موسم واحــد 
ً
أربعين يــومــا

فقط في السنة، وتبتعد المغاصات 
 ،

ً
عـــن ســـرنـــديـــب حـــوالـــي 60 مــيــال

وتتغير مواقع المغاصات حسب 
لطة الحاكمة في كل سنة  قرار السُّ
وفــق أحـــوال المغاص ذاتـــه، حيث 
يتوجه شخص مختص لفحص 

ــرات قــبــل اعـــتـــمـــاد مــمــارســة  ــيـ ــهـ الـ
الـــغـــوص هـــذه الــســنــة، فــقــد تكون 
الــمــغــاصــات غــيــر كــامــلــة، فيصدر 
قرار بإيقاف ممارسة الغوص على 
اللؤلؤ فيها قبل أيام قليلة من بدء 

الموسم السنوي«.
وأردف: »حــــدث أن الــكــثــيــر من 

ــي الــخــلــيــج يــــســــافــــرون إلـــى  ــالــ أهــ
مــغــاصــات ســـيـــالن، ويــنــصــدمــون 
ــقـــرار اإلغـــــــالق، وحـــفـــظ الــتــاريــخ  بـ
العديد من القصص المؤلمة التي 
واجهت األجداد حين صدور إلغاء 
الــغــوص فــي ســيــالن، منها قصتا 
الشيخ مساعد العازمي عام 1873، 
ومــحــمــد الــســنــافــي مــطــلــع الــقــرن 

العشرين الميالدي«.
لطات  وأوضح الرميضي أن السُّ
الـــحـــاكـــمـــة تــــأخــــذ ثــلــثــي الــمــحــار 
المستخرج مــن قــبــل كــل سفينة، 
ويعطى البحارة الثلث المتبقي، 
ــــح وفــــيــــر لــــهــــم، لــطــيــب  وفـــيـــهـــا ربــ
الهيرات التي غاصوا فيها، ووفرة 
المحار فيها، ويقدر الربح المتوقع 
لــكــل غــيــص بــعــد انــتــهــاء الموسم 
بــحــوالــي ألـــف وخمسمئة روبــيــة 
ي روبية، وقد يتجاوز الرقم 

ً
إلى ألف

.
ً
أحيانا

الرميضي أثناء الندوة
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لبنان: االنهيار يقترب من االنفجار... ومحاولة 
فرنسية أخيرة إلقناع الرياض بفرنجية

• بيروت - منير الربيع
على وقع التهاب سعر صرف 
الدوالر وتعاميم حاكم مصرف 
لبنان التي تسهم في انخفاضه، 
اشتعل الــشــارع اللبناني الــذي 
ضـــج بــتــحــركــات واحــتــجــاجــات 
 
ً
ــــي مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة رفـــضـــا فـ
لالنهيار السريع الــذي تشهده 
البالد وسط عجز سياسي كامل 
عن مواكبة األزمة والسعي إلى 

الحّد منها. 
وتـــــتـــــوقـــــع أوســـــــــــــاط مـــالـــيـــة 
واقتصادية أن يكون التدهور 
ــع أحــــــــد،  ــ ــوقــ ــ ــتــ ــ ــا يــ ــ ــمــ ــ أســـــــــــــرع مــ
 في ظل تفلت األمور 

ً
خصوصا

من عقالها وعدم قدرة المصرف 
الــمــركــزي على الــتــدخــل لضبط 
 بــــأن أي تعميم 

ً
الـــســـعـــر، عــلــمــا

ــرار يـــتـــخـــذه حــاكــم  ــ جـــديـــد أو قــ
مــصــرف لــبــنــان ريــــاض ســالمــة 
فإن آثاره ستكون قصيرة األمد، 
 ما سيؤدي إلى 

ً
ولن تدوم طويال

تهدئة السعر ومــن ثــم معاودة 
االرتفاع.

وتــواصــلــت مــنــذ امـــس األول 
االحتجاجات وقطع الطرقات في 
عــدة مــنــاطــق، فــي حين اتخذت 
 في 

ً
االمــــور مــنــحــى أكــثــر تـــوتـــرا

ــة ريــــــاض الـــصـــلـــح وســـط  ــاحـ سـ
مدينة بــيــروت، عندما تصدت 
األجــهــزة األمنية للمتظاهرين 
بالقنابل المسيلة للدموع بعد 
أن حاولوا االقتراب من السراي 

الحكومي. 
وتـــؤكـــد مـــصـــادر اقــتــصــاديــة 
أنه في حال استمر الوضع على 
مــا هــو عليه بــدون أي معالجة 
سياسية سريعة تــبــدأ باتفاق 
ســيــاســي عــلــى انــتــخــاب رئيس 

ــإن االنـــهـــيـــار ال  ــ لــلــجــمــهــوريــة فـ
بــد أن يـــؤدي إلــى انــفــجــار كبير 

يصعب لجمه.
ــلـــطـــة  وحــــــــاولــــــــت قـــــــــوى الـــسـ
تنفيس احتقان الناس من خالل 
تحويل جلسات اللجان النيابية 
لة  المشتركة إلى جلسة لمساء
الحكومة، في حين دعا عدد من 
النواب إلى إعالن حال الطوارئ، 
وشدد آخرون على أن الحل يبدأ 
من انتخاب رئيس للجمهورية 

وتشكيل حكومة جديدة.
، ال تــزال التطورات 

ً
سياسيا

ــــط عــجــز  ــانـــهـــا، وســ ــكـ تــــــــراوح مـ
داخلي كامل عن إحراز أي تقدم 
في ملف االنتخابات الرئاسية، 
وهــو مــا يضع جميع األطـــراف 
اللبنانية من مختلف التوجهات 
السياسية فــي مــوقــع المتفرج 
على التطورات اإلقليمية التي 

 
ً
ــرا ــ ــــؤخـ ــة مـ ــقـ ــطـ ــنـ ــمـ شـــهـــدتـــهـــا الـ

وكيفية انعكاسها على الساحة 
اللبنانية، فــي حين يــراهــن كل 
طــرف على أن تصب نتائجها 

في مصلحته. 
ــاق، يــعــتــبــر  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ فـــــي هـــــــذا الـ
ــل أن  ــ »حـــــــزب الــــلــــه« وحــــركــــة أمــ
ــرانـــي  االتــــفــــاق الـــســـعـــودي ـ اإليـ
ــعــــي الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة إلـــى  وســ
تــطــبــيــع الـــعـــالقـــات مـــع الــنــظــام 
السوري، سيكونان في مصلحة 
ــيــــؤديــــان إلـــى  خـــيـــاراتـــهـــمـــا وســ
تــســهــيــل انـــتـــخـــاب مــرشــحــهــمــا 
 
ً
ــا ــســ ــيــ ســــلــــيــــمــــان فــــرنــــجــــيــــة رئــ
للجمهورية، اذ إن رفض خيار 
فرنجية سيتحول إلى موافقة. 

فــــي الـــمـــقـــابـــل، فـــــإن خــصــوم 
الــحــزب وفرنجية يعتبرون أن 
 من التوزان 

ً
االتفاق أرسى نوعا

ال بـــد لـــه أن يــنــعــكــس فـــي آلــيــة 

تــشــكــيــل الـــســـلـــطـــة الــلــبــنــانــيــة، 
وبالتالي فإن انتخاب فرنجية 

سيشكل اختالاًل في التوازن.
وتقول أوســاط فرنجية إنه 
 قبل 

ً
لن يعلن ترشيحه رسميا

ــــود فــيــتــو  ـــغ بـــعـــدم وجــ
ّ
أن ُيـــبـــل

سعودي عليه، وهذا يعني أنه 
ال يريد الحصول على موافقة 
ــل غــــض نـــظـــر. مــا  ســـعـــوديـــة بــ
يــراهــن عليه فرنجية و»حــزب 
، هو محاولة أخيرة 

ً
الله« أيضا

ــيـــون  ــفـــرنـــسـ ــا الـ ــهــ ــــوم بــ ــقـ ــ قـــــد يـ
ــــن خــــــالل مـــطـــالـــبـــة الـــرئـــيـــس  مـ
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون 
بشكل مباشر مــن ولــي العهد 
السعودي محمد بن سلمان أن 
 
ً
يوافق على خيار فرنجية، علما
بــأن مــحــاوالت فرنسية كثيرة 
 من ماكرون ولم 

ً
حصلت سابقا

يكن له ما يريد.

محتجون لبنانيون يحاولون االقتراب من السراي الحكومي وسط بيروت أمس )أ ف ب(

إردوغان يتلقى انتكاسة انتخابية مزدوجة 
من »الشعوب« و»قيصر االقتصاد«

الحزب الموالي لألكراد يعزز فرص كليشدار أوغلو دون دعمه
تلقى الرئيس التركي رجب طيب إردوغــان، 
الــــذي يــواجــه أكــبــر تــحــد انــتــخــابــي خـــالل فترة 
، انتكاسة 

ً
حكمه الــمــمــتــدة ألكــثــر مــن 20 عـــامـــا

ــعـــوب  مــــــزدوجــــــة تـــمـــثـــلـــت بـــــإعـــــالن حـــــــزب الـــشـ
ــراد أنــه  الـــديـــمـــوقـــراطـــي الـــتـــركـــي الـــمـــؤيـــد لــــأكــ
ه لــن يدفعوا بمرشح فــي االنتخابات  وحــلــفــاء
الرئاسية المقررة في 14 مايو، في وقت رفض 
وزير المالية السابق محمد شيمشك، الملقب بـ 
»قيصر االقتصاد«، االنضمام الى إدارة إردوغان 
الذي يسعى إلى تعزيز فريقه قبل خوض غمار 

االنتخابات.
ــة الــــمــــشــــاركــــة لـــحـــزب  ــيــــســ ــرئــ ــر الــ ــ ــذكـ ــ ولـــــــم تـ
»الشعوب«، برفين بولدان، خالل مؤتمر صحافي 
لإلعالن عن هذا القرار، صراحة إن كان التحالف 
سيدعم مرشح المعارضة كمال كليشدار أوغلو 
الــــذي اجــتــمــعــت مــعــه االثــنــيــن الــمــاضــي، إال أن 
صالح الدين دمرداش، زعيم الحزب المسجون 
منذ 2016 بسبب اتهامات سياسية كما يقول 
حزبه، عّبر سابقا عن دعمه لكليشدار أوغلو، 
زعــيــم حـــزب »الــشــعــب الــجــمــهــوري« الــعــلــمــانــي 

اليساري الوسطي، أكبر أحزاب المعارضة.
وقــالــت بــولــدان: »فــي االنتخابات الرئاسية، 
ســنــضــطــلــع بــمــســؤولــيــتــنــا ضــــد حـــكـــم الـــرجـــل 
الواحد«، مضيفة أن التحالف الذي يضم حزبها 
وعدة أحزاب صغيرة، سيعملون على ترسيخ 

الحقوق األساسية والعدالة في تركيا.
وحـــزب »الــشــعــوب الــديــمــوقــراطــي« هــو ثالث 
أكبر حزب في البرلمان ويحظى بنسبة تأييد 
تتجاوز 10 بالمئة على مستوى تركيا، ومن 
المتوقع أن يلعب دورا حاسما في االنتخابات 

الرئاسية.
وتظهر استطالعات حديثة للرأي أن إردوغان 
يتخلف عــن كــلــيــشــدار أوغـــلـــو، مــرشــح تحالف 

المعارضة المكون من 6 أحزاب.
وســتــكــون أصــــوات حـــزب »الــشــعــوب« عامال 
حــاســمــا بالنسبة للمعارضة لتأمين أغلبية 

في البرلمان في التصويت الــذي سيجرى في 
نفس اليوم، ولتجاوز نسبة الخمسين في المئة 

المطلوبة النتخاب الرئيس.
وفـــــي عـــــام 2019، تــــعــــاون »الــــشــــعــــوب« مــع 
الــمــعــارضــة لــهــزيــمــة مــرشــحــي حـــزب »الــعــدالــة 
والتنمية« اإلسالمي المحافظ الحاكم لرئاسة 

بلديات مدن كبرى، مثل أنقرة وإسطنبول.
وقــــدم إردوغــــــان، أمـــس األول، طــلــبــا رسميا 
إلــى لجنة االنــتــخــابــات فــي أنــقــرة للترشح الى 
االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة، وحــتــى اآلن يــخــوض 
 
ً
السباق مع حزبه »العدالة والتنمية«، مدعوما

من حزب الحركة القومية وحزب االتحاد الكبير 
الديني وحزب هدى - بار االسالمي المتشدد. 
وتسبب قيام اردوغان بخطب ود األخير بالذات 

في إثارة الكثير من الغضب.
يأتي ذلك في حين فشل الرئيس التركي في 
إقناع وزير المالية السابق شيمشك باالنضمام 
إلى إدارته. وبعد اجتماع استمر ألكثر من ساعة 
في مقر »العدالة والتنمية« بأنقرة، أمس االول، 
قال شيشمك، الذي يعد أحد أبرز االقتصاديين 
الــتــركــيــيــن، إنـــه ال يــخــطــط لــلــعــودة إلـــى العمل 
الــســيــاســي بسبب انــشــغــاالتــه مــع المؤسسات 

المالية في الخارج. 
وبينما قلل »الــعــدالــة والتنمية« مــن أهمية 
رفـــض شــيــمــشــك، اشــــارت وكــالــة بــلــومــبــرغ الــى 
أن وزيــــــر الـــمـــالـــيـــة الـــســـابـــق الــــــذي يــنــظــر الــيــه 
المستثمرون منذ أن تولى منصبه ألول مرة 
عــام 2007،عـــلـــى أنــه شخص ضليع بــاألســواق 
الــمــالــيــة، »ال يــثــق فــي إمــكــانــيــة إقــنــاع الــرئــيــس 
بتغيير سياساته االقتصادية غير التقليدية«.

ومنذ مغادرة شيشمك المحلل االستراتيجي 
السابق في ميريل لينش الحكومة عام 2018، 
اســتــنــزفــت تــركــيــا الــكــثــيــر مـــن احــتــيــاطــيــاتــهــا 
الرسمية، وشهدت انخفاض الليرة إلــى أدنى 
مــســتــويــاتــهــا الــقــيــاســيــة، وخــــرج الــتــضــخــم عن 

السيطرة.

سلة أخبار

قطر: تعيينات
في »الخارجية«

أصدر أمير قطر الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني، أمس، 
قرارات تعيين حكومية 

جديدة شملت وزارة 
الخارجية. 

ووفق بيان للديوان األميري، 
تقرر تعيين لولوة بنت راشد 

بن محمد الخاطر، وزيرة 
دولة للتعاون الدولي بوزارة 

الخارجية، بعدما كانت 
مساعدة لوزير الخارجية. 

كما جرى تعيين محمد بن 
عبدالعزيز الخليفي، وزير 

دولة بوزارة الخارجية، 
وكان قبلها مساعدا لوزير 

الخارجية للشؤون اإلقليمية. 
وشملت قرارات أمير قطر، 

تعيين الشيخ ثامر بن حمد، 
رئيسا لمكتب اإلعالم الدولي 

الذي يتبع مباشرة لوزير 
الخارجية.

تأتي هذه التعيينات بعد 
قرار أميري في 7 مارس 
الجاري، بتعيين الشيخ 

محمد بن عبدالرحمن آل 
ثاني، رئيسا لمجلس الوزراء 
خلفا للشيخ خالد بن خليفة 
 في الوقت 

ً
آل ثاني، ومحافظا

ذاته على حقيبة الخارجية.

ماكرون: إصالح التقاعد 
يسري نهاية العام

قّدر الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون، أمس، أن 
يدخل إصالح نظام التقاعد 
المثير للجدل »حّيز التنفيذ 
بحلول نهاية العام«، وذلك 

خالل مقابلة تلفزيونية عبر 
ي »تي إف 1« و«فرانس 

َ
قنات

2«، في خضّم تصاعد الغضب 
االجتماعي.

وقال ماكرون، في المقابلة 
التي استمرت 35 دقيقة: 

»هذا اإلصالح ضروري، إنه 
 

ّ
ى أال

ّ
ال يسعدني، كنت أتمن

ا التزمت 
ً

أفعله، لكن لهذا أيض
بالقيام به«.

وأضاف: »أنا ال أسعى إلى 
إعادة انتخابي، لكن بين 

استطالعات الرأي القصيرة 
المدى حول شعبيتي 

والمصلحة العامة للبلد، 
أختار المصلحة العامة 
للبلد«. وتابع: »إذا كان 

علّي تحّمل عدم الشعبية، 
فسأتحملها«. وإصالح نظام 

التقاعد الذي قّدمه ماكرون 
 التقاعد من 62 إلى 

ّ
يرفع سن
64 عاًما.

اليمن: تصعيد في مأرب 
يختبر الهدنة الضمنية

شّكل تصاعد في القتال 
في محافظة مأرب اليمنية 
اختبارا لهدوء نسبي دام 

نحو 10 أشهر، وهي أطول 
فترة متصلة من الهدوء، في 

حرب أهلية تدور رحاها 
منذ نحو 8 سنوات، بموجب 

اتفاق هدنة بوساطة األمم 
المتحدة انتهى أمده في 

أكتوبر، لكنه صامد إلى حد 
كبير حتى اآلن.

وقال مصدران، أحدهما من 
الحكومة واآلخر من الجيش، 

وأحد السكان، إن قوات 
الحوثيين شنت هجوما على 

مديرية حريب بالمحافظة 
في ساعة متأخرة من مساء 
أمس األول. وقتل 10 جنود 

يمنيين بالهجوم. 
وكان مبعوث األمم المتحدة 
إلى اليمن هانز غروندبرغ، 

عّبر عن أمله في أن تسير 
األمور باالتجاه الصحيح، 

بالنظر إلى اتفاق تبادل 
ي الصراع، 

َ
لأسرى بين طرف

واتفاق بين السعودية 
وإيران على إعادة العالقات 

بينهما.

 بوتين: نقود تغييرات لم تحدث منذ 100 عام
ً
شي مودعا

• زيلينسكي يزور باخموت ومقتل 4 بقصف على كييف • موسكو تهدد برّد قوي على »ذخيرة اليورانيوم«
بعد زيارة استمرت 3 أيام، 

شهدت توقيع اتفاقيات 
تمديد الشراكة، غادر الرئيس 

الصيني، شي جينبينغ، موسكو، 
بعد أن أظهر تضامنه الكبير 
مع نظيره الروسي فالديمير 
بوتين في مواجهة الغرب، 
وأعلنا دخول حقبة جديدة 

لنظام عالمي جديد، وإجراء 
تغييرات لم تحدث منذ قرن.

اختصر الرئيس الصيني شي 
جينبينغ أهداف زيارته لروسيا، 
الــتــي اســتــمــرت 3 أيـــام، فــي حــوار 
بسيط مع نظيرها الروسي لدى 
 عن قيادتهما 

ً
مغادرته، متحدثا

لتغييرات عالمية لم تحدث منذ 
قرن، تشمل تشكيل نظام عالمي 

جديدي متعدد األقطاب.
وقال الرئيس الصيني لنظيره 
الــــروســــي، لــــدى مـــغـــادرتـــه، »اآلن 
هـــنـــاك تــغــيــيــرات لـــم تـــحـــدث منذ 
 فإننا 

ً
100 عام. عندما نكون معا

نقود هذه التغييرات«. ورد بوتين 
بالقول »اتفق معك«، وأضاف شي: 
»اعتن بنفسك يا صديقي العزيز 

من فضلك«.
ــــي تــصــريــح  ــيــــن، فـ وقــــــــال بــــوتــ
نـــشـــره مـــوقـــع الـــكـــرمـــلـــيـــن، »إنـــنـــا 
نعمل فــي تــضــامــن عــلــى تشكيل 
ــام عـــالـــمـــي مـــتـــعـــدد األقـــطـــاب  نـــظـ
وأكثر عدال وديموقراطية والذي 
يجب أن يقوم على أساس الدور 
المركزي لأمم المتحدة ومجلس 
األمن التابع لها والقانون الدولي 
وأهــــــداف ومـــبـــادئ مــيــثــاق األمـــم 

المتحدة«.
ورغـــم هيمنة حـــرب أوكــرانــيــا 
وكذلك قضايا الطاقة والتجارة 
ــلـــى مــــحــــادثــــاتــــه الـــطـــويـــلـــة مــع  عـ
بوتين، لم يأت شي على ذكر هذا 
 طوال زيارته التي 

ً
الصراع تقريبا

قــال بنهايتها إن الصين لديها 
»موقف محايد«.

ورحــــــــب بـــوتـــيـــن بـــخـــطـــة شــي 
للسالم الرامية إلى إنهاء الحرب 
فـــي أوكـــرانـــيـــا والــمــكــونــة مـــن 12 
نقطة، وألقى باللوم على كييف 

والغرب لرفضها.
 العديد 

ّ
وقال بوتين: »نعتقد أن

مــــن الـــنـــقـــاط الــــــــــواردة فــــي خــطــة 
السالم الصينية يمكن أن تكون 
 لــتــســويــة سلمية عندما 

ً
أســـاســـا

يــكــون الــغــرب وكييف مستعّدان 
ــنــا ال نـــــرى فــــي الـــوقـــت 

ّ
لـــهـــا. لــكــن

الــحــالــي أّي اســتــعــداد مماثل من 
جانبهم«.

 الـــصـــيـــن 
ّ
وأوضـــــــــــــح شـــــــي أن

 بــمــبــادئ األمــم 
ً
»تــســتــرشــد دائــمــا

ــــدة وتــــســــعــــى لـــتـــســـويـــة  ــــحـ ـ
ّ
ــت ــ ــمـ ــ الـ

 مع 
ً
 »نحن دائــمــا

ً
سلمية«، مــؤّكــدا

السالم والحوار«.

إعالن مشترك

ــتـــرك، هــاجــم  وفـــــي إعــــــالن مـــشـ
همين 

ّ
الزعيمان الغرب بشّدة مت

الــواليــات المتحدة بـــ »تقويض« 
ــالـــمـــي لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى  األمـــــــن الـــعـ
»أفضليتها العسكرية« فيما أعربا 
عن »قلقهما« من الوجود المتزايد 
لحلف شمال األطلسي في آسيا.

هما 
ّ
وقالت روسيا والصين إن

ترفضان حدوث أّي حرب نووية 
في حين وصل التوتر مع الغرب 
ــا أن الــجــمــيــع  ــدتــ ــ ـــه، وأّك ــ ــى أوجـ الــ
 فــــي مـــواجـــهـــة 

ً
ــرا ــاســـ ــيـــكـــون خـــ سـ

ــلــــدان فــي  ــبــ مـــمـــاثـــلـــة. وأوضــــــــح الــ
ــه ال يمكن أن 

ّ
اإلعــالن المشترك أن

يــكــون هــنــاك رابـــحـــون فـــي حــرب 
.»

ً
نووية، ويجب أال تحدث أبدا

ــي أن  ــ ــنــ ــ ــيــ ــ وأكــــــــــــــــد بــــــــيــــــــان صــ
»الزعيمين يتشاركان فــي الــرأي 
القائل إن هذه العالقة قد تجاوزت 
النطاق الثنائي بكثير واكتسبت 
أهــمــيــة بــالــغــة للمشهد العالمي 

ومستقبل البشرية«.
 

البيت األبيض

وقـــــال مــنــســق األمـــــن الــقــومــي 
األميركي جون كيربي، في البيت 
األبـــيـــض، »ال نــنــظــر إلـــى الصين 
على أنها موضوعية ومحايدة 
بأي شكل من األشكال والرئيس 
شي لم ُيــدن الغزو ورأى أنــه من 
المناسب الــطــيــران إلــى موسكو 
ولم يتحدث مرة واحدة مع نظيره 
األوكراني فولوديمير زيلينسكي، 

ولم يزر أوكرانيا ولم يكلف نفسه 
عناء ذلك«.

واعتبر كيربي أن »الصين إذا 
 بناء 

ً
أرادت اآلن أن تــلــعــب دورا

ــذا الــــصــــراع فــعــلــيــهــا  ــ هـــنـــا فــــي هـ
أن تضغط على روســيــا لسحب 
قواتها من أوكرانيا، وحث بوتين 
ــن قـــصـــف الـــمـــدن  ــ ــكــــف عـ عـــلـــى الــ
والمستشفيات والمدارس ووقف 
جرائم الحرب والفظائع وإنهاء 

الحرب اليوم«.
وفــيــمــا قــــال الــمــتــحــدث بــاســم 
»الكرملين«، دميتري بيسكوف، 
إن »رد الـــفـــعـــل الـــجـــمـــاعـــي غــيــر 
ــادر عن  الــــــودي والـــعـــدائـــي الــــصــ
الغرب على جميع القضايا، ليس 
 ألحـــــد، دعــــا الــمــتــحــدث 

ً
مــفــاجــئــا

ــة« الــصــيــنــيــة  ــيــ ــارجــ بــــاســــم »الــــخــ
وانغ وون الواليات المتحدة إلى 
إعادة النظر في دورها بالصراع 
ــرانــــي، والــتــوقــف عـــن إلــقــاء  األوكــ

اللوم على الصين.
وقــــــــــــــــــال: »الـــــــصـــــــيـــــــن لـــيـــســـت 
ــيـــن عـــلـــى األزمــــــة  ــمـــحـــرضـ ــن الـ ــ مـ
 ،

ً
األوكــرانــيــة، وليست طرفا فيها

ــتــــحــــدة تــعــتــبــر  والــــــــواليــــــــات الــــمــ
موقفها غير عادل، ولكن هل من 

الــعــدل أن تـــزود ســاحــة المعركة 
باألسلحة باستمرار؟«.

باخموت وكييف
، زار زيلينسكي، أمس، 

ً
ميدانيا

ــة بـــاخـــمـــوت،  ــنـ ــرب مـــديـ ــ قــــواتــــه قــ
الــواقــعــة على الخطوط األمامية 
ــات  ــ ــيـ ــ ــدالـ ــ ــيـ ــ ــم مـ ــ ــ ــلـ ــ ــ لـــــلـــــقـــــتـــــال، وسـ
لــلــمــقــاتــلــيــن، وتــعــهــد بــمــحــاســبــة 
ــل أفـــعـــالـــهـــا ضــد  ــا عـــلـــى كــ ــيــ روســ

األوكرانيين. 
وخالل وجود شي في موسكو، 
قال الجيش األوكراني إن روسيا 
شنت »غارات جوية ضخمة« ليل 
الثالثاء - األربــعــاء بمشاركة 21 
طــائــرة مــســّيــرة مــن طـــراز شاهد-
ــفـــر عــن  ــة، مـــمـــا أسـ ــيــ ــرانــ 136 اإليــ
مقتل 4 بمدرسة مهنية في منطقة 
كييف واندالع حريق طال أكثر من 

300 متر مربع.
ولــدى استعداد شي لمغادرة 
موسكو، انطلقت صفارات اإلنذار 
فــي أنــحــاء كييف وشــمــال وشــرق 
أوكـــرانـــيـــا مـــع ورود تــقــاريــر عن 

هجمات بطائرات مسيرة.
وأكـــــد وزيـــــر الــــدفــــاع الـــروســـي 
سيرغي شويغو محاولة ضرب 

ــداف فــــي شـــبـــه جــــزيــــرة الـــقـــرم  أهـــــ
وسيفاستوبول بــثــالث طــائــرات 
 ،

ً
ــّيـــرة تــــم تـــدمـــيـــرهـــا جــمــيــعــا مـــسـ

 اســتــكــمــال تــحــديــث نظام 
ً
مـــؤكـــدا

الدفاع الصاروخي بحلول نهاية 
الــعــام، مــع دخــول محطة التحكم 
الفضائي »رازفيازكا« إلى الخدمة.
ــــن شــــويــــغــــو تـــدمـــيـــر  ــلـ ــ وإذ أعـ
الــقــوات الجوية أكثر من 20 ألف 
منشأة عسكرية أوكــرانــيــة خالل 
140 ألف طلعة، في إطار العملية 
العسكرية، اتهم الواليات المتحدة 
بــالــعــمــل عـــلـــى تـــعـــزيـــز وجـــودهـــا 
ــا  ــيـ ــة آسـ ــقـ ــطـ ــنـ ــي مـ ــ ــري فــ ــكــ ــســ ــعــ الــ
والمحيط الهادئ وإنشاء »هيكل 
أمني« لمواجهة روسيا والصين.

ذخيرة نووية
وفـــــي تـــصـــريـــحـــات بـــعـــد قمته 
ــع شــــــي، دان بـــوتـــيـــن الــخــطــط  ــ مـ
ــيــــرة  الــــبــــريــــطــــانــــيــــة إلرســـــــــــال ذخــ
دبابات تحتوي على اليورانيوم 
المنضب إلى أوكرانيا، وحذر من 

تداعيات ذلك.
وقال بوتين »إذا حدث كل هذا، 
فسيتعين على روسيا الــرد وفقا 
لذلك، بالنظر إلى أن الغرب بشكل 

جماعي بدأ بالفعل في استخدام 
أسلحة ذات مكون نووي«.

وحذر وزير الخارجية سيرغي 
 تسليم لندن لكييف 

ّ
الفروف من أن

 
ً
ل »تفاقما

ّ
ذخيرة اليورانيوم سيمث

« للنزاع.
ً
خطيرا

وأكـــــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــدومـــا 
فياتشيسالف فــولــوديــن أن هذه 
الخطوة ستجلب مأساة عالمية 
سوف تؤثر على الدول األوروبية.
ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ  ونـــــــفـــــــى وزيـــــــــــــر الـ
الـــبـــريـــطـــانـــي جـــيـــمـــس كــلــيــفــرلــي 
وجــود تصعيد نــووي في الحرب 
: »ال يوجد تصعيد 

ً
األوكرانية، قائال

نــووي. الدولة الوحيدة في العالم 
التي تتحدث عن قضايا نووية هي 
روســيــا. ال يوجد تهديد لروسيا، 
ــقــــط بـــمـــســـاعـــدة  األمـــــــــر يـــتـــعـــلـــق فــ

أوكرانيا في الدفاع عن نفسها«.
ومع تجديد زيلينسكي الطلب 
مــــن حــلــفــائــه تـــقـــديـــم الـــمـــزيـــد من 
المساعدات، بما في ذلك الذخيرة 
دون تأخير، أكــد المتحدث باسم 
وزارة الــدفــاع األمــيــركــيــة، باتريك 
رايــــدر، تسريع عملية تسليم 31 
دبابة من طــراز أبــرامــز ألوكرانيا 

إلى الخريف.

شي يلقي كلمته بحفل استقبال بوتين في »الكرملين« أمس األول )رويترز(
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يضع الجهاز الفني لمنتخب 
الكويت الوطني لمساته 

األخيرة على خطة وتشكيل 
الفريق لمواجهة المنتخب 

 )الجمعة(.
ً
الفلبيني غدا

حازم ماهر
ــويـــت  ــكـ يـــخـــتـــتـــم مـــنـــتـــخـــب الـ
الــوطــنــي لــكــرة الــقــدم تدريباته 
الــســاعــة 9:30 مــن مــســاء الــيــوم 
ــد  ــمــ ــى اســــــتــــــاد جـــــابـــــر األحــ ــلــ عــ
 لمواجهته مع 

ً
الدولي، استعدادا

المنتخب الفلبيني، المقرر لها 
مساء غد )الجمعة( على الملعب 
ــرة الـــتـــوقـــف  ــ ــتـ ــ ــن فـ ــمــ ذاتـــــــــــه، ضــ

الدولية الحالية.
وتــأتــي الــمــبــاراة إلـــى جانب 
لقاء منتخب طاجيكستان في 
28 الــجــاري، ضمن استعدادات 
ــنــــي لـــخـــوض  الـــمـــنـــتـــخـــب الــــوطــ
منافسات التصفيات المؤهلة 
إلى نهائيات كأس العالم 2026 
بالواليات المتحدة األميركية، 
وكأس آسيا 2027 بالسعودية.

ويضع الجهاز الفني، بقيادة 

المدرب البرتغالي روي بينتو 
ومـــســـاعـــده أحـــمـــد عــبــدالــكــريــم، 
لــمــســاتــه األخـــيـــرة عــلــى الخطة 
التي سيلعب بها الفريق أمــام 
ــــي تـــتـــمـــثـــل فــي  ــتـ ــ ــيـــن، والـ ــبـ ــلـ ــفـ الـ
الضغط على العــبــي المنافس 
في كل أرجاء الملعب، إلى جانب 
االرتداد السريع من الدفاع إلى 
الــهــجــوم والــعــكــس، مــع توجيه 
التعليمات لالعبين بالتسديد 
عــلــى الـــمـــرمـــى، كــــون الــمــنــافــس 
يعتمد على الجوانب الدفاعية 

في المقام األول.
ــادي الــكــويــت  وبــــات العــبــو نــ
خــارج حسابات الجهاز الفني 
فــي دخـــول التشكيل األســاســي 
للمباراة، حيث تراجع الجهاز 
عـــن إدخـــالـــهـــم تـــدريـــب األمــــس، 

رغم وصولهم إلى البالد صباح 
 من الراحة، 

ً
أمس، لمنحهم قسطا

وتـــالفـــي إصــابــتــهــم بــاإلجــهــاد 
واإلرهــــــــــاق، عـــلـــى أن يـــبـــاشـــروا 

تدريباتهم ابتداء من اليوم.
ــر  ــقــ ــتــ وهــــــــنــــــــاك أســــــــمــــــــاء اســ
ــدفــــع  ــلــــى الــ ــنــــي عــ ــفــ الــــجــــهــــاز الــ
بــهــا فـــي الــتــشــكــيــل األســـاســـي، 
ــم: الــــــــحــــــــارس ســـلـــيـــمـــان  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ مـ
عبدالغفور، والمدافعون حمد 
الــقــالف وخــالــد محمد إبراهيم 
وراشـــد الـــدوســـري، وبـــات حمد 
الــحــربــي األقــــرب للعب كمساك 
إلــى جــانــب إبــراهــيــم، وفــي خط 
الوسط سلطان العنزي وفــواز 
عايض العتيبي، وفي الهجوم 
الثالثي مبارك الفنيني وشبيب 
ــــدي وعــــيــــد الــــرشــــيــــدي،  ــالـ ــ ــــخـ الـ

ــيــــوم حــســم  ويـــشـــهـــد تــــدريــــب الــ
التشكيل بشكل نهائي.

الفلبين يتدرب 
من جانبه، يختتم المنتخب 
الفلبيني تــدريــبــاتــه الــســاعــة 7 
مــــن مـــســـاء الــــيــــوم عـــلـــى اســـتـــاد 
جــابــر األحــمــد الـــدولـــي، بــعــد أن 
خــاض في اليومين الماضيين 
التدريبات على استاد الكويت، 
ــتــــي أظــــهــــرت تــمــتــع العــبــيــه  والــ

بحماس شديد.
وحــرصــت بــعــض الجماهير 
من أبناء الجالية الفلبينية على 
دعـــم الــالعــبــيــن فــي الــتــدريــبــات، 
ـــع  ــوقـ ــتــ ــمــ  بــــــأنــــــه مــــــــن الــ

ً
عـــــلـــــمـــــا

حضورهم اللقاء بأعداد غفيرة 
في مدرجات استاد جابر.

جانب من تدريب األزرق

الغانم: »األبيض« يتطلع 
لألدوار النهائية في »العربية«

بعد عبور الساورة الجزائري في الدور األول

• أحمد حامد
ــادي الــكــويــت، خــالــد الــغــانــم، أن الــفــريــق االول  أكـــد رئــيــس نـ
لكرة القدم، يتطلع لبلوغ األدوار النهائية بكأس الملك سلمان 
 إلى أن الفوز على 

ً
لألندية األبطال )البطولة العربية(، مشيرا

فــريــق الـــســـاورة الــجــزائــري مــجــرد بــدايــة لــرجــال األبــيــض في 
البطولة.

ــن مـــن تـــجـــاوز الــــســــاورة بــمــجــمــوع  وكـــــان »األبــــيــــض« تــمــكَّ
ــــاب، بــعــدمــا نــجــح فــي تحقيق الــفــوز  ــي الــذهــاب واإليـ

َ
مــواجــهــت

بالكويت بهدف دون رد، قبل أن يتعادل بهدف لمثله أمام الفريق 
الجزائري على أرضه ووسط جماهيره، أمس األول، ليتأهل إلى 
المرحلة الثانية من التصفيات، لمقابلة الفائز من شباب األردن 

ونواذيبو الموريتاني في العاشر من يونيو.
وقـــال الغانم بعد الــفــوز إنــه وإدارة الفريق كــانــوا يــدركــون 
 إلى أن الثقة كانت كبيرة في الالعبين 

ً
صعوبة المباراة، الفتا

والجهاز الفني، وقدرتهم على إنجاز المهمة بنجاح.
ولم يخِف الغانم انزعاجه من مستوى التحكيم في المباراة، 
 عــن أمــلــه فــي أن 

ً
للحكم الموريتاني دحـــان ولــد يــيــده، مــعــربــا

تتدارك اللجنة المنظمة لهذا األمــر، وسط صعوبة استكمال 
المنافسات في البطولة، حال استمر المستوى بهذا الشكل.

معدن أصيل
من جانبه، شدد مدرب الكويت علي عاشور على أن المهمة لم 
 أن نتيجة مباراة الذهاب لم تكن مريحة 

ً
تكن سهلة، خصوصا

بالصورة المطلوبة.
وأضاف أن المعدن األصيل لالعب الكويتي ظهر في مواجهة 
الساورة، وسط انضباط خططي، ورغبة كبيرة في تحقيق الفوز.

 من الجهاز 
ً
ن مدرب الكويت أن سيناريو المباراة كان قريبا وبيَّ

الفني، وهو ما تم نقله لالعبين، الذين أحسنوا بالشوط األول، في 
غلق المساحات، وامتصاص حماس أصحاب األرض.

وأشــار إلــى أن التعليمات كانت واضحة في الشوط الثاني 
بالتقدم إلى الهجوم، ومحاولة تسجيل هدف، إلفشال أي صحوة 

للخصم.

رحلة شاقة
بدوره، أكد نائب رئيس جهاز الكرة في الكويت، عادل عقلة، 
أن الحضور إلى وهران عبر رحلة طيران شاقة لم يكن إال لهدف 

واحد، وهو الفوز.

 للفلبين
ً
 للفلبين»األزرق« يختتم تدريباته اليوم استعدادا
ً
»األزرق« يختتم تدريباته اليوم استعدادا

»الشاطئية« يواجه اليابان 
في ربع نهائي آسيا

يلتقي منتخب الكويت الوطني للكرة الشاطئية، المنتخب 
الياباني، الساعة 2:30 ظهر اليوم )الخميس(، في دور الثمانية 
لبطولة آسيا للكرة الشاطئية، التي تقام في تايلند، والمؤهلة 

لنهائيات كأس العالم في اإلمارات بنوفمبر المقبل.
وكــان منتخب الكويت تأهل لــدور الثمانية، بعد احتالله 
المركز الثاني في المجموعة الرابعة. ويــدرك الجهاز الفني 
للفريق صعوبة اللقاء، كونه يواجه حامل لقب النسخة األخيرة، 

ووصيف بطولة كأس العالم.
ويــفــتــقــد »األزرق« الــيــوم جــهــود مــهــاجــمــه مــاجــد الــعــنــزي، 

لإلصابة.
من جانبه، أكد مدرب منتخب الكويت أحمد عبدالرازق، أن 
 أن 

ً
»األزرق« سيواجه أحد أقوى المنتخبات اآلسيوية، مضيفا

ثقته بال حدود في العبيه لتقديم أداء جيد.
ولفت عبدالرازق إلــى أن التأهل لــدور الثمانية ُيعد بداية 
 أن الكويت 

ً
االنطالقة الحقيقية للكرة الشاطئية، خصوصا

لــديــهــا الــعــديــد مــن الــمــواهــب، والـــذيـــن يــحــتــاجــون إلـــى صقل 
خبراتهم.

بــدوره، أكد مدرب اليابان، تيروكي تاباتا، جاهزية فريقه 
 على احترامه التام لقدرات نظيره الكويتي، 

ً
للقاء اليوم، مشددا

الذي يمتلك الكثير من نقاط القوة.

م أبطال العالم للدراجات المائية »البحري« كرَّ
احتفل النادي البحري الرياضي 
الــكــويــتــي بــتــكــريــم أبـــطـــال الــعــالــم 
والــمــنــتــخــب الــوطــنــي لــلــدراجــات 
المائية والجهات الراعية والداعمة 
لــلــمــنــتــخــب عـــلـــى مـــــا حـــقـــقـــه مــن 
إنــجــازات عالمية وآسيوية خالل 
ــامـــه  ــفـــل أقـ مــــوســــم 2022، فــــي حـ
بــحــضــور الـــمـــديـــر الـــعـــام للهيئة 
العامة للرياضة بالتكليف فيصل 
اليتيم، ونائب المدير العام لقطاع 
الرياضة حامد الهزيم، وعدد من 
قيادات الهيئة، إلى جانب رئيس 
النادي البحري اللواء فهد الفهد، 
وأمين السر العام خالد الفودري، 

وأعضاء مجلس اإلدارة.
استهل الحفل، الذي أقيم بقاعة 
عبدالله المبارك في مقر النادي، 
بكلمة لمدير المنتخب عبدالوهاب 
الــعــمــر، أكـــد فيها الــشــرف الكبير 
الذي حظي به متسابقو الدراجات 
المائية، من خالل الكلمات األبوية 
الكريمة التي وجهها سمو ولي 
الـــعـــهـــد الـــشـــيـــخ مــشــعــل األحـــمـــد، 

للبطل الــعــالــمــي محمد بــوربــيــع، 
.
ً
الذي تشرف بمقابلة سموه أخيرا

وأعرب العمر عن تقديره للدور 
ــــادي الـــبـــحـــري،  ــنـ ــ الــــــذي يـــقـــدمـــه الـ
وبالدعم المقدم مــن الهيئة ومن 
 إلـــى 

ً
الـــجـــهـــات الــــراعــــيــــة، مـــشـــيـــرا

ــدول  أن الــكــويــت أصــبــحــت مـــن الــ
 فـــــي مـــجـــال 

ً
ــزة عــــالــــمــــيــــا ــيـ ــمـ ــتـ ــمـ الـ

الــريــاضــات الــبــحــريــة، لما يحققه 
أبــطــالــهــا مـــن إنــــجــــازات ونــتــائــج 

مشّرفة.
ــبـــطـــل مــحــمــد  ــقــــى الـ ــا ألــ ــعـــدهـ بـ
ــيــــابــــة عــن  ــنــ ــالــ ــع كـــلـــمـــة بــ ــ ــيـ ــ ــــوربـ بـ
الــالعــبــيــن، أشــــار فيها إلـــى أن ما 
تحقق من إنجازات جاء من خالل 
التشجيع الكبير والــدعــم الــدائــم 

الذي حظي به من القيادة السامية، 
ومن قبل النادي البحري والهيئة 
العامة للرياضة والجهات الراعية، 
 حرصه وجميع زمالئه على 

ً
مؤكدا

االستمرار في تحقيق اإلنجازات، 
ــلـــم الـــكـــويـــت على  ــم وعـ ــ ورفــــــع اسـ

منصات التتويج.
ــواء الــفــهــد  ــ ــلـ ــ عـــقـــب ذلـــــك قـــــام الـ

بتكريم الهيئة والجهات الراعية 
والــــجــــهــــازيــــن اإلداري والـــفـــنـــي 
لــلــمــنــتــخــب، والـــالعـــبـــيـــن مــحــمــد 
بــوربــيــع، ومحمد الــبــاز، وفيصل 
بــوربــيــع، وســـالـــم الــمــطــوع وفهد 

الريس.

اليتيم والهزيم والفهد وأعضاء مجلس إدارة النادي يتوسطون المشمولين بالتكريم

• جابر الشريفي
اخــتــتــم فــريــق الــكــويــت لــكــرة الــســلــة 
مبارياته في المجموعة الثانية بدوري 
أنـــديـــة غــــرب آســـيـــا لــمــنــطــقــة الــخــلــيــج، 
بالفوز على نظيره النصر السعودي 
ــاراة الــتــي  ــبـ ــمـ بــنــتــيــجــة 101-70 فـــي الـ
ــلـــى صــالــة  ــــس األول عـ جــمــعــتــهــمــا أمــ
األمير فيصل في الــريــاض، كما تغلب 
المنامة البحريني على السد القطري 
بنتيجة 98-86 ضمن منافسات نفس 

المجموعة.
وبهذا الفوز، جمع »األبيض« العالمة 

الــكــامــلــة، بــعــدمــا رفـــع رصــيــده إلـــى 12 
نقطة، فيما ارتفع رصيد المنامة إلى 10 
نقاط، والسد 8 نقاط، والنصر 7 نقاط.
ــددت الـــــمـــــراكـــــز فــي  ــ ــحــ ــ ــد أن تــ ــ ــعـ ــ وبـ
المجموعات تأهل الكويت إلــى الــدور 
ــن مــنــطــقــة الــخــلــيــج،  قـــبـــل الـــنـــهـــائـــي عــ
ــــى جـــانـــب الــــهــــالل الــــســــعــــودي، بــطــل  إلـ
الـــمـــجـــمـــوعـــة األولــــــــى، فــيــمــا ســيــلــتــقــي 
المنامة البحريني مع كاظمة، والسد 
القطري مع شباب أهلي دبي اإلماراتي 
، لتحديد طرفي المربع 

ً
 وإيــابــا

ً
ذهــابــا

الذهبي اللذين سينضمان إلى الكويت 
صراع تحت السلةوالهالل.

تأهل طائرة العربي وكاظمة 
لنصف نهائي الكأس

تأهل فريقا العربي وكاظمة 
للدور نصف النهائي في 

بطولة كأس االتحاد للكرة 
الطائرة، بعد فوز األول على 
الصليبيخات بثالثة أشواط 

مقابل ال شيء )26-28، 14-25، 
25-22(، والثاني بنفس النتيجة 

)3-0( على الجهراء، وبواقع 
أشواط: 26-28، 22-25، 18-25، 

في المباراتين اللتين جرتا 
أمس األول على صالة االتحاد 

بمجمع صاالت الشيخ سعد 
العبدالله الرياضي في افتتاح 
منافسات الدور ربع النهائي 

للبطولة.
وبذلك سيلتقي العربي في 

نصف نهائي البطولة الفائز 
من مباراة الكويت وبرقان، فيما 
يلعب كاظمة مع الفائز من لقاء 

اليرموك والقادسية، المقرر 
إقامتهما اليوم في ختام الدور 

ربع النهائي للبطولة.

الهيئة و»الشرطة« بحثا آلية تنظيم مونديال الصاالت
استقبل فيصل اليتيم المدير 
العام للهيئة العامة للرياضة 
بــاإلنــابــة، رئــيــس مجلس إدارة 
اتــحــاد الشرطة الــلــواء حقوقي 
وليد الــشــهــاب، و األمــيــن العام 
ــاد الــــدولــــي  ــحــ الـــمـــســـاعـــد لــــالتــ
للشرطة العميد بــحــري خالد 
النجار، واألمين العام ساندرو 
ــول  ــ ديــــــــركــــــــس، لـــلـــتـــنـــســـيـــق حـ
استضافة الكويت لمنافسات 
ــى لــكــأس العالم  الــنــســخــة األولــ
للشرطة لكرة الصاالت، والمقرر 

لها نوفمبر المقبل.
وقـــــال الـــمـــديـــر الـــعـــام لهيئة 
الــريــاضــة، إن االجــتــمــاع تطرق 

آلية التعاون بين الهيئة واتحاد 
الشرطة خــالل الفترة المقبلة، 
والـــــتـــــي ســـتـــشـــهـــد اســـتـــضـــافـــة 
الـــكـــويـــت لــــكــــأس الـــعـــالـــم لــكــرة 
الــــصــــاالت الـــشـــرطـــيـــة، وتــقــديــم 
الـــدعـــم الــلــوجــســتــي، مـــن خــالل 
المنشآت الرياضية التي ستقام 
عليها المنافسات وتــدريــبــات 

الفرق المشاركة.
ــد الــيــتــيــم أن الــهــيــئــة لن  ــ وأكـ
 فــي تقديم الدعم 

ً
تتأخر جــهــدا

ــاد الـــشـــرطـــة  ــ ــــحـ ــة اتـ ــافـ ــتـــضـ السـ
لمنافسات النسخة األولــى من 
الـــبـــطـــولـــة، الـــتـــي ســتــقــام تحت 
رعــــايــــة ســـمـــو رئــــيــــس مــجــلــس 

الوزراء- رئيس االتحاد الدولي 
للشرطة الشيخ أحمد النواف، 
وهذا األمر يتطلب بذل المزيد 
من الجهد، إلبــراز دور الكويت 
فــــــي اســــتــــضــــافــــة الـــفـــعـــالـــيـــات 
الدولية والعربية والخليجية، 
ــبــــطــــولــــة مــن   أن الــ

ً
خــــصــــوصــــا

الــمــتــوقــع أن تــشــهــد مـــا يــقــارب 
.
ً
32 فريقا

مــن جــانــبــه، أكـــد الــشــهــاب أن 
، وهــنــاك 

ً
االجــتــمــاع كـــان مــثــمــرا

تــــعــــاون بـــيـــن االتــــحــــاد وهــيــئــة 
ــذا   أن هـ

ً
الــــريــــاضــــة، مــــوضــــحــــا

االجــتــمــاع مــبــدئــي، وستتبعه 
اجتماعات أخــرى خالل الفترة 

المقبلة، وأضاف: »تم التنسيق 
مع المدير العام لهيئة الرياضة 
حول العديد من الموضوعات، 
 أن 

ً
وآلــيــة الــتــعــاون، خــصــوصــا

الرياضة الكويتية بصفة عامة 
تقع تحت مظلة الهيئة«.

ــرق االجـــتـــمـــاع  ــطــ ــــع: »تــ ــابـ ــ وتـ
كذلك إلى بحث آلية إشراك فرق 
اتحاد الشرطة ضمن مسابقات 
االتــــحــــادات الـــريـــاضـــيـــة، ســـواء 
الـــفـــرديـــة أو الــجــمــاعــيــة خـــالل 
ــم الــــريــــاضــــي الــمــقــبــل  ــمــــوســ الــ
)2023 - 2024(، وكيفية حصول 
الــالعــبــيــن عــلــى الـــدعـــم الــمــالــي 

لالحتراف الجزئي أو الكامل«.

»كرة« جامعة الكويت يحقق 
لقب دوري التعليم العالي

ج فريق جامعة الكويت لكرة الــقــدم للرجال بلقب دوري دورة  تــوِّ
األلــعــاب الــريــاضــيــة الثانية للتعليم الــعــالــي، الــتــي ينظمها االتــحــاد 
الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي، بفوزه على فريق الجامعة 
األسترالية بهدف دون مقابل، فــي الــمــبــاراة التي جمعتهما بملعب 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالشويخ. وأشاد رئيس 
االتحاد المدرسي، فيصل المقصيد، بالمستوى الفني الذي ظهرت به 
الفرق المشاركة في دوري كرة القدم هذا الموسم وظهور بطل جديد، 
وقال: »اللجنة الفنية، برئاسة المدرب وليد نصار، نجحت في التنظيم، 

 في ظل التزام الجميع ببنود الالئحة وشروط المشاركة«.
ً
خصوصا

من جانبه، أشــاد وليد نصار بالروح الرياضية التي اتسمت بها 
جميع الفرق المشاركة منذ انطالق المنافسات حتى المباراة الختامية 

التي توج بها فريق جامعة الكويت.

»سلة األبيض« في غرب آسيا »سلة األبيض« في غرب آسياالعالمة الكاملة لـ العالمة الكاملة لـ

جانب من االجتماع

بومرزوق يعلن ترشحه 
لرئاسة اتحاد اليد

أعلن رئيس االتحاد الكويتي 
لكرة اليد، ناصر صالح 

بومرزوق، ترشحه لرئاسة 
اتحاد كرة اليد لوالية جديدة 

.)2027-2023(
وأكد أنه اتخذ قراره، بعدما 

لمس رغبة العديد من القيادات 
والشخصيات الرياضية في 

استمراره في قيادة اتحاد 
كرة اليد، والمحافظة على 

اإلنجازات التي حققها االتحاد 
خالل فترة قيادته. وقال إنه 

لن يتوقف عن خدمة الكويت 
 
ً
والرياضة الكويتية، مؤكدا

حرصه على مواصلة العطاء 
وجمع شمل أسرة كرة اليد.

الحد البحريني يطلب
عبود من العربي

أرسل نادي الحد البحريني 
 إلى النادي العربي، 

ً
كتابا

للحصول على خدمات مدافع 
الفريق األول لكرة القدم جمعة 

 من الموسم 
ً
عبود، اعتبارا

المقبل.
ولم يحدد الحد القيمة المالية 
التي سيحصل عليها العربي، 

أو الالعب، في إشارة إلى 
مميزات أخرى قد يحصل عليها 
عبود حال االنتقال إلى الدوري 

البحريني، كإمكانية الوصول 
لتمثيل األحمر البحريني.

قرعة متوازنة لكأس
اليد بنظام جديد

أجريت مساء أمس األول قرعة 
متوازنة لبطولة كأس االتحاد 
لكرة اليد، حيث تم توزيع فرق 

البطولة الـ16 على 4 مجموعات، 
تتنافس فيما بينها في الدور 

األول بنظام الدوري من دور 
واحد.

وجاء نادي الكويت، بطل 
الدوري الممتاز في الموسم 

الماضي، على رأس المجموعة 
األولى، إلى جانب أندية القرين 

والصليبيخات والجهراء، 
بينما جاء فريق كاظمة وصيف 

الدوري الممتاز في الموسم 
الماضي على قمة »الثانية«، 

إلى جانب برقان والنصر 
والتضامن، ووضع السالمية 

ثالث الدوري السابق على رأس 
المجموعة الثالثة، مع أندية 
العربي واليرموك والشباب، 

والفحيحيل رابع الدوري 
على رأس المجموعة الرابعة، 

وبجانبه أندية القادسية 
وخيطان والساحل. وطبقا 

للنظام الجديد للبطولة يتأهل 
أول وثاني كل مجموعة لدور 

الثمانية، بحيث يلعب أول األولى 
مع ثاني الرابعة، وثاني األولى 

مع أول الرابعة، وأول الثانية مع 
ثاني الثالثة، وثاني الثانية مع 

أول الثالثة، ويلعبا الدور المقبل 
بنظام خروج الملعب.
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أخبار منوعة

يستهل المنتخب اإليطالي 
لكرة القدم حملة الدفاع عن 

اللقب بمواجهة إنكلترا، اليوم، 
في التصفيات المؤهلة لكأس 

أوروبا 2024.

بــعــد ثــاثــة أشــهــر مـــن الــفــوز 
ــن بــلــقــب  ــتـــيـ ــي لـــأرجـــنـ ــ ــ ــدرامـ ــ ــ الـ
مـــــونـــــديـــــال قــــطــــر 2022 عــلــى 
فرنسا، تعود عجلة المنتخبات 
الوطنية لـــلـــدوران، مــع انطاق 
ــا 2024  ــ تــصــفــيــات كـــأس أوروبــ

في كرة القدم.
وفــــي وقــــت ضــمــنــت ألــمــانــيــا 
)المضيفة( خــوض النهائيات 
الــمــقــررة عــلــى أرضـــهـــا بــيــن 14 
 ،2024 ــيــــو  ــولــ ــيــــو و14 يــ ــونــ يــ
 تصفيات 

ً
يخوض 53 منتخبا

تستمر حتى مارس المقبل.
أما إيطاليا التي كانت أكبر 
منتخب يغيب عن مونديال قطر 
إلخفاقه بالتصفيات، فتستهل 
حملة الدفاع عن لقبها بمباراة 
نـــاريـــة ضـــد ضــيــفــتــهــا إنــكــلــتــرا، 
ــادة  الـــيـــوم، فــي نــابــولــي، فــي إعـ
لنسخة 2020 الــتــي أقيمت في 
2021، حـــيـــث غـــنـــم »ســــكــــوادرا 
أتزورا« اللقب بركات الترجيح.

ــــدم الــتــأهــل  ــم إخــــفــــاق عـ ــ ورغــ
إلـــى الــمــونــديــال، بــقــي روبــرتــو 
، واســتــدعــى 

ً
ــا مــانــشــيــنــي مــــدربــ

 جــديــدة، بينها ماتيو 
ً
وجــوهــا

(، األرجنتيني 
ً
ريتيغي )23 عاما

الــــــمــــــولــــــد وهــــــــــــــــداف الـــــــــــــدوري 
األرجــنــتــيــنــي مــع تــيــغــري الــعــام 

الماضي.
ــذ  ــنــ ــــي: »مــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــشـ ــانـ ــ وقــــــــــــال مـ
ن عليك  ســنــوات، قيل إنــه يتعيَّ
أن تــولــد فــي إيطاليا كــي تمثل 
المنتخب الوطني، لكن العالم 

تــغــيــر، وكـــل الــمــنــتــخــبــات باتت 
ــلـــك العــــبــــيــــن مـــجـــنـــســـيـــن أو  تـــمـ

قادمين من دول أخرى«.
ويـــتـــوقـــع أن تــتــأهــل إيــطــالــيــا 
ــلـــتـــرا عــــن الــمــجــمــوعــة  رفــــقــــة إنـــكـ
 أوكرانيا 

ً
الثالثة، التي تضم أيضا

الــجــريــحــة، ومــقــدونــيــا الشمالية 
ومالطا.

 رونالدو صامد 
ولمن اعتقد أن كريستيانو 
رونالدو سيغيب عن المنتخب 
الـــبـــرتـــغـــالـــي، بــطــل 2016، بعد 
انتقاله إلــى النصر السعودي، 
استدعي ابن الثامنة والثاثين 
ــمـــدرب الــجــديــد  إلـــى تــشــكــيــلــة الـ
اإلســبــانــي روبــرتــو مارتينيس 
الــــتــــي تـــــواجـــــه لــيــشــتــنــشــتــايــن 
 ،

ً
ــا ولـــوكـــســـمـــبـــورغ الــــيــــوم أيـــضـ

ضمن مجموعة تضم البوسنة 
والهرسك وايسلندا وسلوفاكيا.

ق مدرب بلجيكا السابق 
َّ
وعل

على استدعاء هداف ريال مدريد 
اإلسباني ومانشستر يونايتد 
اإلنـــكـــلـــيـــزي الــــســــابــــق وأفـــضـــل 
العـــب فــي الــعــالــم خــمــس مـــرات، 
رغــم تقدمه فــي الــســن: »ال أنظر 

إلى الُعمر«.
ويــحــمــل كــريــســتــيــانــو الــرقــم 
القياسي بعدد األهداف الدولية 
ــراد  ــ ــفـ ــ ــــدوره االنـ ــقـ ــ ــمـ ــ )118(، وبـ
بــــصــــدارة الـــمـــبـــاريـــات الــدولــيــة 
التي يتقاسمها مع الكويتي بدر 

المطوع )196(.

جانب من تدريبات المنتخب االيطالي
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يومية سياسية مستقلة

نظام تصفيات أوروبا 2024
 على 23 بطاقة مؤهلة لكأس 

ً
يتنافس 53 منتخبا

 من 
ً
ا أوروبا 2024 في كرة القدم المقررة في ألمانيا، بدء

عة على عشر مجموعات.
ّ
يوم الخميس، موز

ونتيجة التصفيات الــمــقــررة حتى مـــارس 2024، 
سيتأهل بطل ووصــيــف كــل مــن المجموعات العشر 

مباشرة إلى النهائيات.
أما المنتخبات الثاثة المتبقية، فتتأهل من خال 

ملحق )بـــاي أوف( مرتبط بـــدوري األمـــم األوروبــيــة 
2022-2023 ويــقــام فــي الفترة مــن 21 إلــى 26 مــارس 

.2024
 بناء على مشوارها في 

ً
ويتم اختيار 12 منتخبا

دوري األمم، وهي أبطال المجموعات في المستويات 
األول والثاني والثالث، لكن في حال ضمانها التأهل 
ستبدل بصاحب 

ُ
 عبر التصفيات األساسية، ت

ً
سابقا

التصنيف التالي في المستوى عينه. وإذا لم يكن عدد 
 في المستوى عينه، 

ً
المنتخبات غير المتأهلة كافيا

يتم النزول إلى المستوى التالي، وصواًل إلى الرابع.
ونتيجة سحب القرعة في فرانكفورت في أكتوبر 
 فــي التصفيات، مــع تأهل 

ً
2022، يــشــارك 53 منتخبا

ألمانيا بصفتها الدولة المضيفة واستبعاد روسيا 
لغزوها أوكرانيا.

مسعود أوزيل يعلن اعتزالهمسعود أوزيل يعلن اعتزاله
أعلن الدولي األلماني السابق بطل العالم 2014 مسعود أوزيل العب نادي 

.
ً
باشاك شهير التركي، اعتزاله كرة القدم األربعاء عن عمر 34 عاما

وأكد العب الوسط، الذي انتقد بعد مونديال 2018 عملية اختيار تشكيلة 
المنتخب األلماني على خلفية اتهامات بالعنصرية، »االعــتــزال الفوري من 
كرة القدم االحترافية« في رسالة نشرها عبر حسابيه على تويتر وإنستغرام.
وقــال أوزيــل: »فــي األشهر واألسابيع األخــيــرة، بعد المعاناة من إصابات 
 بشكل متزايد أن وقتي قد حان لمغادرة عالم كرة القدم 

ً
عدة، أصبح واضحا

الرائع هذا«.
وواجــه الاعب السابق لفيردر بريمن األلماني وريــال مدريد اإلسباني 

وأرسنال اإلنكليزي، صعوبة في السنوات القليلة الماضية مع األندية.
ع في يوليو الماضي مع باشاك شهير لموسم واحد بعد 

ّ
وكان أوزيل وق

فترة صعبة قضاها مع فنربخشة.
وتــعــّرض الاعب الــذي بــدأ مسيرته االحترافية في الـــدوري األلماني مع 
نادي شالكه، إلى سيل من االنتقادات في ألمانيا، بعدما التقط صورة مع 
الرئيس التركي رجب طيب اردوغــان في مايو 2018، قبل وقت قصير من 

مونديال روسيا.

... وبويان على خطاه اليوم... وبويان على خطاه اليوم
يعلن المهاجم اإلسباني بويان كركيتش اليوم 
اعــتــزالــه كــرة الــقــدم عــن عمر 32 عــامــا، فــي حدث 

سيتم داخل منشآت نادي برشلونة.
وكان كركيتش استدعى وسائل اإلعام، لكنه 

لم يعلن السبب.
إال أنه قبل عدة أيام، كشف الاعب السابق أيضا، 

جيرارد بيكيه، عن اعتزال زميله السابق قريبا.
ــل كــركــيــتــش فــــي صـــفـــوف بــرشــلــونــة  ــأهــ وتــ
ولـــعـــب مــــع الـــفـــريـــق األول بـــيـــن عـــامـــي 2007 
و2011 وبــعــدهــا انــتــقــل لــاحــتــراف بصفوف 
روما وميان وأياكس وستوك سيتي وماينز 

وأالفيس ومونتريال.
وكان فيسيل كوبي الياباني هو آخر الفرق 
التي احترف بها كركيتش، حيث لعب معه في 

آخر موسمين. 
)إفي(

مباريات اليوم
المباراة التوقيت

تصفيات كأس امم اوروبا

كازاخستان - سلوفينيا 6:00

ايطاليا - انكلترا 10:45

مقدونيا - مالطا 10:45

سلوفاكيا - لوكسمبورغ 10:45

البرتغال - ليشتنشتاين 10:45

البوسنة - ايسلندا 10:45

الدنمارك - فنلندا 10:45

سان مارينو – ايرلندا الشمالية 10:45

مباريات ودية

األرجنتين - بنما
3:00

فجر الجمعة

ً
فيليب الم: سان جرمان ليس فريقا

قال فيليب الم، قائد المنتخب 
األلماني لكرة القدم السابق، إن 
بــاريــس ســان جــرمــان الفرنسي 
ــقــــا«، وشـــبـــهـــه بــأنــه  »لـــيـــس فــــريــ
»مـــــتـــــجـــــر فــــــــاخــــــــر« ألصــــحــــابــــه 

القطريين. 
وقــال الم فــي مقال لصحفية 
»دي تـــســـايـــت«، أمـــــس، إن بطل 
الـــدوري الفرنسي لديه العبون 
أفراد رائعون مثل كيليان مبابي، 
وليونيل ميسي، ونيمار، ولكن 

أداءهم كفريق كان ضعيفا.
ــع: »هــــذا الــفــريــق بــاهــظ  ــابـ وتـ
ــتــــجــــرا فــــاخــــرا  ــثـــل مــ ــمـ ــثــــمــــن يـ الــ
ــام يــعــرض أغــلــى  مــتــعــدد األقـــسـ
ــات، الـــــتـــــي تـــذهـــل  ــ ــروضــ ــ ــعــ ــ ــمــ ــ ــ ال
الجميع ولكن ال يستطيع أحد 

تحمل تكلفتها«. 
 ، »ســــيــــاســــيــــا وأردف الم: 
ــان ربــمــا  ــرمــ اســـتـــثـــمـــار ســـــان جــ
يــكــون أتـــى بــثــمــاره. شــهــرة كــرة 
ــقــــدم تــجــعــلــهــا أداة مــنــاســبــة  الــ
ألســــبــــاب أخــــــــرى. هــــكــــذا يــســيــر 

العالم«. 

ــقـــدم،  ــرة الـ ــ ــكـــن كـ وأوضــــــــح: »لـ
ــــرق عــظــيــمــة،  ــر. فـ ــ ــــيء آخــ هــــي شـ
يتعرف عليها الناس، تتطور في 
عملية. هــذا يمكن نجاحه فقط 
بالتعاون، التضامن والجماعة. 
ــذه هـــي قــيــم أوروبــــــا، ولكنها  هـ

ليست قيم سان جرمان«.

فيليب الم

وسط أجــواء جنونية في األرجنتين، 
يخوض البطل القومي ليونيل ميسي 
ورفاقه مباراة ودية احتفالية امام بنما 
فــجــر الــجــمــعــة فـــي الــعــاصــمــة بــويــنــوس 
أيرس، وذلك للمرة االولى بصفتهم أبطاال 
للعالم بــعــد تتويجهم بــمــونــديــال قطر 
نهاية العام الماضي بالنجمة العالمية 

الثالثة.
وتـــقـــدم أكــثــر مـــن 1.5 مــلــيــون مشجع 
بطلب للحصول على 63000 تذكرة متاحة 
للمباراة ضد بنما المتواضعة في ملعب 

مونومنتال في بوينوس أيرس.
وخرج األرجنتينيون المولعون بكرة 
القدم بأعداد أكبر بعد الفوز الدراماتيكي 
أللبيسيليستي بــركــات الترجيح على 
فرنسا في نهائي ملعب لوسيل بالدوحة 
في ديسمبر الماضي. واحتشد ما ُيقّدر 
ــــوارع  بــخــمــســة مــايــيــن شــخــص فــــي شـ
الــعــاصــمــة بــعــد بــضــعــة أيــــــام، لــحــضــور 
العرض االحتفالي لمرور الاعبين على 

متن حافلة مفتوحة.
لكن بسبب الحشود الهائلة، لم تتمكن 

الحافلة مــن إكــمــال مسيرتها الــى وسط 
العاصمة ما اضطر المنظمين الى إلغاء 

العرض.
وتوقع الكثيرون أن يعتزل ميسي كرة 
القدم الدولية بعد المباراة النهائية التي 
سجل فيها هدفين وركلة ترجيح، لكن 
مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي قال، 
 حتى 

ً
إنه يريد االستمرار فترة أطول قليا

يتمكن من اللعب مع باده كبطل للعالم.

نفاد التذاكر
ــــف مــقــعــد فــي  مــــع تــخــصــيــص 20 ألــ
 للمدعوين، 

ً
االستاد الذي يتسع لـ 83 ألفا

ــفـــذت الـــتـــذاكـــر الــمــتــبــقــيــة فــــي غــضــون  نـ
ساعتين بعد طرحها للبيع.

 12000 
ً
وكانت تكلفة التذكرة األقل ثمنا

بيسوس )60 دوالرا( وصوال الى 49000 
بــيــســوس )245 دوالرا(، وهـــو أكــثــر من 
نصف متوسط الراتب الشهري في الباد.
ــر االتـــحـــاد األرجــنــتــيــنــي للعبة،  ــ وذكـ
ــلـــقـــى أكــــثــــر مـــــن 130 ألـــــــف طــلــب  أنـــــــه تـ
اعتماد إعــامــي بينما ال تتسع منصة 

الصحافيين إال لـ 344 صحافيا.
وقال رئيس االتحاد كاوديو »تشيكي« 
تابيا »نود أن نكون قادرين على استيعاب 
الجميع، لكننا سنحتاج إلــى ملعبين... 
ملعبين فقط للصحافيين. الجنون تجاه 

األرجنتين مطلق«.
أولئك الذين لم يحالفهم الحظ لدخول 
الملعب سيتمكنون على األقل من مشاهدة 
المباراة مجانا على شاشة التلفاز، بعد 
أن قــــررت الــحــكــومــة بثها عــلــى الــقــنــوات 

المفتوحة.
وعد سكالوني بأن الفريق لن يكتفي 
بما حققه بغض النظر عن المناسبة أو 
المنافس »الهدف هو االستمرار في اللعب 
على نفس المستوى. اآلن، سيكون األمر 
أصعب مــن أي وقــت مضى ألن الجميع 

سيرغب في هزيمتنا«.
بعد هذه المباراة، يلعب أبطال العالم 
ثاث مرات مع كوراساو الثاثاء المقبل 
ــــل إيــســتــيــرو شــمــال  فـــي ســانــتــيــاغــو ديـ

األرجنتين.
جانب من تدريبات المنتخب األرجنتيني

سكالوني: ميسي سيستمر 
ما دام يريد ذلك

أكــد مـــدرب منتخب األرجنتين األول لــكــرة الــقــدم، 
ليونيل سكالوني، أنه سيستمر في استدعاء النجم 
ليونيل ميسي، ألنه ما زال قادرا على العطاء واللعب، 

حتى »يطلب العكس«.
وصـــرح ســكــالــونــي: »بــخــصــوص لــيــو... فالمسألة 
سهلة، هو بحالة جيدة، وقادر على اللعب ومواصلة 
العطاء، سأستمر في استدعائه حتى يطلب العكس«.

وتابع »عندما سيقول -ال أشعر بالقدرة- سأرى 
وقتها مـــاذا سأفعل، ســأحــاول إقــنــاعــه، لكن هــذا هو 

الوضع اآلن«.

سكالوني

األرجنتين تخوض مباراتها األولى كبطلة للعالم

• اعــتــبــر الــبــرازيــلــي إيـــدرســـون مـــورايـــس، حــارس 
مرمى مانشستر سيتي أن هناك »احتماال كبيرا« 
أن يتولى اإليــطــالــي كــارلــو أنشيلوتي تدريب 

منتخب البرازيل لكرة القدم.
وقـــال مــورايــس »هــنــاك احــتــمــال كبير أن يأتي. 
لذلك سنبحث عن تلك النتيجة )فــوز السيتي 
بدوري أبطال أوروبا ومنع ريال مدريد بقيادة 
أنشيلوتي من الفوز باللقب( حتى يأتي بأسرع 

ما يمكن«.
وأقــــر الـــحـــارس بــأنــه نــاقــش هـــذا االحــتــمــال مع 
العبي ريال مدريد، وأكد »ما قالوه لي عنه على 
األقــل هو أنــه مــدرب استثنائي وأن كل من في 
المجموعة يحبونه. إنــه شخص لديه مسيرة 

مدججة باالنتصارات«.
• كــشــف الــمــهــاجــم الــســويــدي الــمــخــضــرم زالتـــان 
إبــراهــيــمــوفــيــتــش أنـــه اضــطــر للخضوع لثاث 
عمليات جراحية في الركبة إلنقاذ مسيرته في 

نهاية الموسم الماضي.
وغاب إبراهيموفيتش لمدة عامين عن منتخب 
السويد تحت قيادة أندرسون، ولم يشارك في 
يـــورو 2020 بــداعــي اإلصــابــة فــي الــركــبــة. وفــي 
ــقـــاب غـــيـــاب إبــراهــيــمــوفــيــتــش عـــن الــبــطــولــة  أعـ
الـــقـــاريـــة، خــضــع الــمــهــاجــم الــمــخــضــرم لعملية 
جـــراحـــيـــة نــتــيــجــة إصـــابـــتـــه بــقــطــع فـــي الـــربـــاط 
الصليبي للركبة في نهاية الموسم الماضي، 

ــانــــت الـــجـــراحـــة ضــــروريــــة لـــاســـتـــمـــرار فــي  وكــ
الماعب.

وقـــال إبــراهــيــمــوفــيــتــش الــثــاثــاء »فـــي الحقيقة 
خضعت لثاث عملية جراحية وليس واحدة«.

•  أكــد رئــيــس رابــطــة الـــدوري اإلســبــانــي )الليغا( 
خــابــيــيــر تــيــبــاس عــلــى ضــــــرورة إقـــالـــة رئــيــس 
برشلونة جوان البورتا من مجلس إدارة االتحاد 
الملكي اإلسباني لكرة القدم لعاقته المحتملة 
في القضية المعروفة إعاميا باسم »نيغريرا«.

وأوضح تيباس أن البورتا يجب أن يترك مجلس 
إدارة االتـــحـــاد، مــشــيــرا إلـــى أن رئــيــســه، لويس 
روبياليس، هــو الشخص الوحيد المنوط به 

اتخاذ هذا القرار.
وتابع: »بــدال من االستقالة، يجب إقالته من قبل 
رئيس االتحاد اإلسباني لكرة القدم. لديه مدير 
يشارك ناديه في دفع مبالغ مالية لمدة 20 عاما 
لنائب رئيس اللجنة الفنية للحكام. ال ينبغي أن 

يكون عضوا في مجلس اإلدارة«.
• أعلن االتحاد البلجيكي لكرة القدم الثاثاء أن 
مــدربــه الجديد اإليــطــالــي-األلــمــانــي دومينيكو 
ــار نـــجـــم مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي  ــ ــتـ ــ تـــيـــديـــســـكـــو اخـ
ــلـــيـــزي كــيــفــن دي بــــرويــــن قــــائــــًدا جـــديـــًدا  االنـــكـ
ــال مــدريــد  ــ لــلــشــيــاطــيــن الــحــمــر خــلــفــا لــنــجــم ريـ
االسباني إديــن هــازار المعتزل عقب مونديال 

2022 في قطر.

ســـّجـــل دونـــــوفـــــان مــيــتــشــل 31 
نقطة، ليقود كليفاند كافالييرز 
للفوز على مضيفه بروكلين نتس 
115- 109 الثاثاء، فضمن بالتالي 
فيادلفيا سفنتي سيكسرز رسمًيا 
ا في األدوار االقصائية لدوري 

ً
مركز

كرة السلة األميركي للمحترفين.
ز كافالييرز سجله الى 46 

ّ
وعــز

فوزا مقابل 28 خسارة، في المركز 
الرابع بالمنطقة الشرقية.

ــلـــيـــس، ســقــط  ــــوس أنـــجـ ــي لــ ــ وفــ
ــام أوكـــاهـــومـــا سيتي  ــ كــلــيــبــرز أمـ
ثــانــدر بــفــارق نقطة 101-100، في 
مباراة خسر فيها المضيف جهود 
صانع األلعاب بول جورج في الربع 
ــدا بسبب إصــابــة  األخـــيـــر، فيما بـ

في القدم.
وفي ساكرامنتو، أسقط بوسطن 
ســـلـــتـــيـــكـــس، وصــــيــــف الـــشـــرقـــيـــة، 
مــضــيــفــه كــيــنــغــز ثـــالـــث الــغــربــيــة 

بنتيجة كبيرة 132- 109.
ــا فـــي مـــبـــاريـــات أخــــــرى، فقد  أمــ
سجل تراي يونع 30 نقطة، ليقود 
أتانتا هوكس للفوز على ضيفه 

ديترويت بيستونز متذيل المنطقة 
الشرقية والدوري 129- 107.

ــاري  ــ ــي أورالنــــــــــــــدو، ســـجـــل غـ ــ فـ
هــاريــس 22 نقطة، ليقود ماجيك 
للفوز على ضيفه واشنطن ويزاردز 

.112 -122

كما فاز نيو أورليانز بيليكانز 
صــاحــب الــمــركــز الــثــانــي عشر في 
ــدوره لخطف  ــ الــغــربــيــة الــســاعــي بـ
بطاقة الملحق على ضيفه سان 
أنتونيو سبيرز الجريح وصيف 

القاع 119- 84.

ميتشل نجم كليفالند يسجل في سلة نتس

سيكسرز إلى األدوار اإلقصائيةسيكسرز إلى األدوار اإلقصائية

إيطاليا تستهل حملة الدفاع عن اللقب بمواجهة إنكلتراإيطاليا تستهل حملة الدفاع عن اللقب بمواجهة إنكلترا

أوزيل
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مادة فريدة تمنع الموت!
 
ً
 مهما

ً
تلعب مادة فريدة دورا

في العدوى الشديدة واإلصابات 
والعمليات الجراحية الكبيرة، 
وكذلك في حالة التعرض للبرد 

فترة طويلة وتسمم الجسم.
 Scientific ــلـــت مـــجـــلـــة  ــقـ ونـ
ــي تـــقـــريـــر نـــشـــره  ــ Reports، فـ
موقع روسيا الــيــوم، أمــس، عن 
علماء مــن جامعة مــوســكــو، أن 
هذه المادة المضادة لألكسدة 
قادرة على منع موت الجسم في 
الحاالت الحرجة، أي يمكن منع 
موت جسم الكائن الحي بسبب 
الصدمات المختلفة، من خالل 
اســتــهــداف محطات الطاقة في 

الخاليا - الميتوكوندريا.
ودرس الباحثون آلية موت 
الحيوانات في الظروف الحرجة 
من أربعة نماذج تحاكي حاالت 

مــوت مختلفة: عـــدوى شــديــدة، 
وصــــدمــــات شــــديــــدة أو عــمــلــيــة 
جراحية كبيرة، وبرودة الجسم، 
وتــســمــم الــجــســم. وبــاســتــخــدام 
 SkQ1 مــــــــضــــــــادات األكــــــــســــــــدة
الــتــي ابتكرها علماء الجامعة 
وتــســتــهــدف الــمــيــتــوكــونــدريــا، 
تمكنوا من منع موت الحيوانات 

من هذه الصدمات.
ُيـــذكـــر أنــــه فـــي فــتــرة جــائــحــة 
كورونا توفي الكثيرون بسبب 
عــــاصــــفــــة الـــســـيـــتـــوكـــيـــن، الـــتـــي 
يسبقها إنشاء الميتاكوندريا 
)محطات طاقة ألي خلية( ألنواع 
األكسجين التفاعلية ومضادات 
األكسدة SkQ1 تكافح مع إدراج 

هذا »المصنع«.
وأظـــهـــرت نــتــائــج الـــدراســـات 
جريت في جامعة موسكو، 

ُ
التي أ

أن تغلب الجسم على المرض 
وتعافيه أو موته يعتمدان إلى 
حد كبير على الميتوكوندريا، 
ــــى أنـــــــــــواع  ــلــ ــ أو بـــــــــاألحـــــــــرى عــ
األكـــســـجـــيـــن الـــتـــفـــاعـــلـــيـــة الـــتـــي 

ينتجونها استجابة للصدمة.

ويــســمــح SkQ1 بتعطيل زر 
. ومع ذلك 

ً
التدمير الذاتي فعال

تمكن الباحثون حتى اآلن من 
 فقط. 

ً
إدارة هذه المادة موضعيا

حسن العيسىسماري دون أفق

يرى لوشيانو، وهو أحد أهم األكاديميين الذين 
نظروا لواقع الدولة الريعية مع د. حازم الببالوي، 
أن هناك ثالثة احتماالت أمام دولنا النفطية؛ هي: 
»أواًل« أن تتحول أنظمتها الملكية البطركية )األبوية( 

إلى ملكيات دستورية، مثل الدول اإلسكندنافية.
« أن تنقلب الدولة الريعية إلى دول منتجة، 

ً
»ثانيا

كما هو متصور في العراق والجزائر!
« أن تظل تلك الــدول تصرف عوائد النفط 

ً
»ثالثا

آلخر نقطة، ويبقى المواطنون الذين لديهم أموال 
يعيشون خارج دولهم، بعد أن تنقلب تلك الدول إلى 
مدن أشباح، وتنحصر وظيفة الدولة هنا في إصدار 

الجوازات وشهادات الميالد، وغيرها.
االحتماالن األول والثاني بعيدان عن واقعنا، أما 
الثالث في الكويت كمثال حّي، فهو األقرب للحدوث 
في ظل الممارسة الحالية للسلطة بغياب رؤيتها 
للمستقبل. دول مثل السعودية واإلمـــارات وبقية 
دول الخليج دون دولة )مجلس وال مجلس وتشكيل 
ــل...( أخـــذت هـــذا فــي اعتبارها  ــ وزاري وإبــطــال وحـ
وأعّدت عّدتها لتغّيرات الغد التي بدأت تحدث اآلن 
، وأخــذت تتأقلم مع 

ً
 وسياسيا

ً
في عالم قِلق ماليا

تلك المتغّيرات االقتصادية - السياسية. المملكة 
العربية السعودية والجمهورية اإليرانية تعيدان 
عالقاتهما الدبلوماسية برعاية الصين، مجرد مثال 

بسيط لقراءة سعودية واقعية للحال.
ــعـــت فــــي فــبــرايــر  جــــريــــدة اإليـــكـــونـــومـــيـــســـت وضـ
ــــدول  ــلـــى الـ ــقـــول »عـ  يـ

ً
 تـــحـــذيـــريـــا

ً
ــوانـــا الـــمـــاضـــي عـــنـ

البترولية تحضير المواطنين لمستقبل مــا بعد 
 مع تحوالت المملكة 

ً
النفط...«، وضربت مثااًل أيضا

العربية السعودية حين بدأت في التحديث والتقدم 
 دولة اإلمارات 

ً
 وليبرالية، أيضا

ً
لعالم أكثر انفتاحا

ستبدأ في يونيو المقبل إعمال نظام ضريبي على 
المؤسسات، وقطر سرقت أنظار الدنيا في بطولة 
العالم لكرة القدم، أما الكويت فال توجد كلمة واحدة 
عنها، رغم وجود مجلس نيابي وحرّيات سياسية 
ــريـــدة يــعــرفــون  نــســبــيــة، الـــظـــاهـــر أن مـــحـــرري الـــجـ
»البير وغطاه«، ودعت »الجريدة« إلى تغيير العقد 

االجتماعي بين المواطنين والسلطات فيما بعد.
هــل نــــدري إلـــى أيـــن نــحــن ســــائــــرون؟.. هــل يعون 
مـــاذا يــحــدث فــي الــعــالــم مــن تــغــّيــرات؟.. هــل يــقــرأون 

.
ّ
ويستوعبون؟... ال أظن
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