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سيناريوهان نيابيان لتجاوز مأزق »القروض«
األول التشكيك بأرقام »المركزي« لدفع الحكومة إلى طلب تأجيله وإعادته لـ »المالية« البرلمانية

• الثاني االكتفاء بإقرار القانون في المداولة األولى وعدم استعجاله بـ »الثانية«

»الباتريوت« في الطريق 
إلى أوكرانيا... وارتفاع حصيلة 

قتلى ضربة رأس السنة

األزرق يتدرب اليوم 
في البصرة مكتمل 

الصفوف

١٢

دوليات

رياضة

14.9 مليار دينار 
تداوالت البورصة 

في 2022 بنمو %8.7

»بالك روك« تحذر من 
ات عنيفة لألسواق

ّ
هز

افتتاح »من قلب التراث« 
لرصد جماليات البيئة 
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خبراء »غراس«: التدليل 
الزائد وقسوة الوالدين قد 

يدفعان األبناء إلى المخدرات

الثانية

١٣

رئيس الوزراء 
يتسلم الدعوة 
لحضور القمة 

العالمية 
للحكومات

محيي عامر

عقب الرسالة الحكومية القوية التي تلقاها مجلس 
األمـــة فــي اجــتــمــاع السلطتين أمـــس األول، طــفــا على 
السطح سيناريوهان نيابيان لتجاوز مــأزق قانون 
شــراء قــروض المواطنين، المدرج على جــدول أعمال 
جلسة الثالثاء المقبل، والــذي سيكون ثمن اإلصــرار 

 المجلس.
َّ

على إقراره حل
 
ً
وعلمت »الجريدة«، من مصادرها، أن هناك أفكارا
كــثــيــرة يـــتـــداولـــهـــا الــــنــــواب، لــكــن الــســيــنــاريــو األكــثــر 
ــة، بما يحفظ مــاء الوجه   للخروج مــن األزمـ

ً
ترجيحا

أمام »الناخبين المقترضين« هو التشكيك في مبلغ الـ 
 
ً
14.6 مليار دينار الذي حدده بنك الكويت المركزي كلفة

 
ً
، نظرا

ً
إلسقاط القروض، والتي ستصل إلى 23 مليارا

لعدم توفر المبلغ »كاش« في صندوق االحتياطي العام.
وبينت المصادر أنه بعد التشكيك النيابي في هذا 
 فيه، ستطلب الحكومة مهلة 

ً
الرقم الذي يرونه مبالغا

لتقديم مــا يثبت صحته، وهــو األمــر الــذي سيتخذه 
 للموافقة على طلب الحكومة تأجيل 

ً
الــنــواب مــبــررا

الـــقـــانـــون، مــشــيــرة إلــــى أن الــســيــنــاريــو اآلخــــر يتمثل 
ــــى، دون  بــاالكــتــفــاء بـــإقـــراره بــالــمــداولــة األولـ

نواب: ال نخشى الحل... وَمن يمثل 
األمة ال يهاب الرجوع إليها

»التشريعية« تقر علنية التصويت
في انتخابات مكتب المجلس

 لــــردود الـــنـــواب الــمــنــتــقــدة الجــتــمــاع السلطتين 
ً
اســـتـــمـــرارا

المنعقد أمـــس األول، وتــأكــيــداتــهــم عــلــى عـــدم خشيتهم حل 
مجلس األمة، قال النائب حمد المدلج، إنه ال يمكن اعتبار أي 
قدر قيمة 

ُ
 ما لم تنتج عنه تشريعات وقرارات ت

ً
اجتماع ناجحا

 أن َمن يمثل األمة ال يهاب 
ً
األسرة وتنهض بمعيشتها، مؤكدا

الرجوع إليها.
ــار الــنــائــب صــالــح عـــاشـــور إلـــى تــقــريــر لــوكــالــة  بـــــدوره، أشــ
»بولمبرغ«، ودعا الحكومة إلى قراءة »مثل هذه التقارير المفيدة 
 بداًل من التهديد بحل المجلس، فذلك سالح الضعفاء«، 

ً
جيدا

.»
ً
 أن »الجميع اعتادوا سماعها وال يبالون بها أبدا

ً
مؤكدا

أما النائب أسامة الزيد، فرأى أنه إذا كانت الحكومة مهتمة 
برفع المعاناة عن المواطنين فبإمكانها الموافقة على القوانين 

المتعلقة بمعاناتهم أو رفضها.

● علي الصنيدح
وافـــقـــت لــجــنــة الــــشــــؤون الــتــشــريــعــيــة والــقــانــونــيــة 
البرلمانية على تعديل قانون الالئحة الداخلية لمجلس 
األمة فيما يتعلق بجعل التصويت على مناصب مكتب 
المجلس عن طريق االقتراع العلني، إضافة إلى إلغاء 

لجنة األولويات بداية من دور االنعقاد المقبل.
وأكد رئيس »التشريعية« النائب مهند الساير، عقب 
 
ً
اجتماعها أمس، أهمية اإلصالحات السياسية، مشيرا

إلى أن المجلس في الفترة السابقة كان ُيدار 
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األمير: »كويت سات 1« إنجاز علمي ومبعث للفخر واالعتزاز
سموه هنأ العدواني وأشاد بفريق المشروع الوطني الرائد والجهات المساهمة
• ولي العهد: العقول واأليادي الكويتية رسخت مكانة وطننا على خريطة اإلنجازات العلمية

أكــد سمو أمــيــر الــبــالد الشيخ نـــواف األحمد 
أن إطــالق القمر االصطناعي الكويتي )كويت 
سات 1( إلى الفضاء من قاعدة »كيب كانافيرال« 
للقوات الجوية بوالية فلوريدا األميركية أمس 
 
ً
األول مبعث للفخر واالعـــتـــزاز ويــمــثــل إنــجــازا
 مــن شــأنــه أن يــســاهــم فــي تطوير 

ً
 بــــارزا

ً
علميا

إمــكــانــات الـــكـــوادر الــوطــنــيــة فــي عــلــوم الــفــضــاء 
وأبحاثها بما يعود بالنفع واالستفادة من هذا 

المجال الحيوي على الوطن العزيز.
وأعرب سموه في برقية بعث بها، أمس، لوزير 

التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. 
حمد العدواني عن خالص تهنئته بالمناسبة، 
 بــجــهــود فــريــق هـــذا الــمــشــروع الوطني 

ً
مــشــيــدا

الـــرائـــد، الـــذي تــتــرأســه الــقــائــمــة بــأعــمــال رئيس 
قسم الفيزياء د. هالة الجسار ويضم أعضاء 
هيئة الــتــدريــس ومجموعة طلبة مــن مختلف 
التخصصات العلمية في جامعة الكويت، وبدور 
الجهات المساهمة فيه السيما مؤسسة الكويت 

للتقدم العلمي.
ودعا سموه المولى أن يوفق الجميع 

حظر إنهاء خدمات »اإلشرافيين«
الكويتيين بالجمعيات التعاونيات

البغلي: إال بموافقة »الشؤون« مع بيان األسباب
● جورج عاطف

أصــــــدرت وزيــــــرة الــــشــــؤون االجــتــمــاعــيــة والــتــنــمــيــة 
المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي 
 يقضي بإدخال تعديالت جوهرية 

ً
 وزاريا

ً
البغلي، قرارا

على الئحة تنظيم العمل التعاوني، أبرزها تعديل ينص 
على أنــه »ُيــحــظــر على الجمعية التعاونية فصل أي 

موظف كويتي من شاغلي الوظائف اإلشرافية، 

 
ً
إزالة 741 مخيما

وإنذار 2٦1
فــي أكبر حملة تشنها بلدية الكويت خالل 
مـــواســـم الــمــخــيــمــات الــربــيــعــيــة، كــشــفــت إدارة 
 
ً
العالقات العامة في البلدية عن إزالة 741 مخيما

، وإنذار 261 في بر محافظتي الجهراء 
ً
مخالفا

واألحمدي.
 وقـــالـــت اإلدارة، فـــي بـــيـــان، إن مــخــالــفــات 
ــورة تــتــعــلــق بــإقــامــتــهــا  ــذكــ ــمــ الـــمـــخـــيـــمـــات الــ
خارج المواقع التي حددتها البلدية، مؤكدة 
 مع 

ً
استمرارها في إزالــة المخالفات تزامنا

الحملة التي أطلقتها تحت شعار »حالة البر 
نظيف«.

 من الدور المقبل
ً
الساير: إلغاء لجنة األولويات اعتبارا

 تجاه ارتداء الحجاب
ً
 تجاه ارتداء الحجابخامنئي ُيظِهر تساهال
ً
خامنئي ُيظِهر تساهال

نجل رفسنجاني: اإلجماع الدولي ضد إيران لم يحدث حتى مع العراق ويوغوسالفيانجل رفسنجاني: اإلجماع الدولي ضد إيران لم يحدث حتى مع العراق ويوغوسالفيا

سحب 3 آالف رخصة 
قيادة للوافدين 

خالل العام الماضي
● محمد الشرهان

كشف المدير العام لــإدارة العامة 
ــلــــواء يـــوســـف الــــخــــدة، عن  لـــلـــمـــرور الــ
سحب 3 آالف رخصة قيادة لوافدين 
غّيروا مهنهم أو فقدوا الشروط التي 
وضعتها اإلدارة بهذا الــشــأن، وذلــك 
منذ صدور قرار التدقيق على رخص 
المقيمين منتصف ديسمبر من عام 

.2021
وصـــرح الــخــدة، أمـــس، بـــأن عملية 
التدقيق والسحب مستمرة عن طريق 
 إلى 

ً
»المرور« أو موقع »سهل«، مشيرا

أن عدد الرخص المسجلة بالحاسب 
اآللي لدى اإلدارة بلغ 2.3 مليون.

ــح أن مــنــح رخـــص الــقــيــادة  ــ وأوضـ
 أنـــهـــوا 

ْ
لــلــطــلــبــة الـــمـــقـــيـــمـــيـــن أو َمـــــــن

 وال 
ً
دراســــــتــــــهــــــم مــــــــــــــازال مــــــوقــــــوفــــــا

ات في هذا الموضوع، وهو  استثناء
 على ربات المنازل، 

ً
ما ينطبق أيضا

إال أن األخيرات لهن استثناء حسب 
وظيفة أزواجهن.

ــدر الــــــــمــــــــرأة  ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ فــــــــــي وقـــــــــــــت تـ
ــد نــظــام  االحـــتـــجـــاجـــات األقـــــــوى ضــ
الــجــمــهــوريــة اإلســـالمـــيـــة فـــي إيــــران 
والمتواصلة منذ سبتمبر الماضي، 
سعى المرشد اإليراني علي خامنئي، 
ــــس، خـــــالل لـــقـــائـــه مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــ أمـ

الــنــســاء، إلـــى اإلشــــادة بـــدور الــمــرأة، 
وإظهار تساهل تجاه مسألة ارتداء 
ــد أســبــاب  الــحــجــاب الـــتـــي كـــانـــت أحــ

اندالع االحتجاجات.
وقــــال خــامــنــئــي، فـــي أبــــرز مــوقــف 
علني له حول الحجاب، إنه »ضرورة 

ــيـــة وال مــــجــــال لـــلـــشـــك«، لــكــنــه  شـــرعـ
شــدد على أنــه »ال ينبغي اتــهــام من 
ال يــرتــديــن الــحــجــاب الــكــامــل بالكفر 
ومعاداة الثورة«، في تصريح يشير 
إلى تخفيف قبضة النظام في تطبيق 

قواعد الزي الصارمة.

وأشــــار إلـــى أن الــنــســاء الــالتــي ال 
يـــرتـــديـــن الـــحـــجـــاب الـــكـــامـــل »مـــازلـــن 
 عيوب 

ً
 »لدينا جميعا

ً
بناتنا«، مضيفا

يتعين إصالحها قدر اإلمكان«.
وكانت مصادر مطلعة ذكرت 

ـــ »الــــجــــريــــدة« فــــي وقـــت  ــ ل

٠٢
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المال إلرضاء 
المواطنين 

أضرار 
فأزمات 

فمخاطر

»التربية«: اختبارات اليوم 
األول لـ »الثانوية« طبيعية 

وفي مستوى تحصيل الطلبة
٠8 ٠٣

تقرير اقتصادي

خامنئي خالل لقاء مع ناشطات في طهران أمس )إرنا(
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األمير: »كويت سات 1« إنجاز...

»التشريعية« تقر علنية التصويت...

سيناريوهان نيابيان لتجاوز...

 تجاه...
ً
خامنئي ُيظِهر تساهال

حظر إنهاء خدمات »اإلشرافيين«...

لخدمة الوطن الغالي ورفعة شأنه، ويسدد خطى أبنائه الكرام 
في تحقيق المزيد من اإلنجازات التنموية والحضارية المنشودة 
التي تسمو بمكانته في العلياء، وأن يديم على الجميع موفور 

الصحة وتمام العافية.
بدوره، بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ببرقيتي 
تهنئة إلــى الــعــدوانــي وفــريــق عمل الــمــشــروع، أعـــرب فيهما عن 
خالص تهانيه لهذا اإلنجاز الكبير الذي توج بدخول دولة الكويت 

إلى مجال الفضاء.
 
ً
وبينما أشاد سموه بهذا »اإلنجاز المتميز الذي تحقق فكرا

 بعقول وأياد كويتية جسدت خاللها الطموح الوطني 
ً
وتصنيعا

ورسخت مكانة وطننا العزيز على خارطة اإلنــجــازات العلمية 
والتقنية إقليميا ودوليا«، أكد الدعم لكل الجهود المخلصة التي 
 المولى تعالى 

ً
تهدف إلى رفع شأن بلدنا الحبيب وتقدمه، سائال

أن يديم على أبناء الوطن األوفياء التقدم والتميز في كل المجاالت 
تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو.

استعجال إقراره في »الثانية«، وفي السيناريوهين يتم إرجاع تقرير 
القانون إلى اللجنة المالية البرلمانية إلعادة دراسته وفق التعديالت 

الجديدة.
وذكــــرت أن الـــنـــواب يــــرون أن أحـــد الــســيــنــاريــوهــيــن ســيــكــون الحل 
األمثل، وسيضعهم في خانة عدم معاندة »دائرة القرار« بإقرار القانون 
 في جلسة 10 يناير، وفي الوقت ذاته لم يتخلوا أمام 

ً
المرفوض حكوميا

قاعدتهم االنتخابية على األقل عن القانون الموصوف بهرم القوانين 
الشعبية، ومنحوا الحكومة فرصة أكبر لتقديم بدائلها.

بطريقة غير سليمة، وكانت »األولويات« إحدى المشكالت الموجودة فيه.
ــــاف أن »الــتــشــريــعــيــة« ســتــنــظــر فـــي اجــتــمــاعــهــا الــمــقــبــل عــدة   وأضـ
قوانين منها رد االعتبار، وبيت الورثة، وتحديد مدد نظر المحكمة 
سابق أن أعضاء المجلس األعلى للثورة الثقافية ونواب البرلمان الدستورية في الطعون االنتخابية، إضافة إلى بعض التعديالت على 

طالبوا بموقف علني على لسان خامنئي بعد إصداره توجيهات 
للقيادات العليا بتعديل القوانين المنظمة لحرية المالبس »لكي 

تتالءم مع روح العصر«.
جاء ذلك، في وقت أفرجت السلطات اإليرانية بكفالة عن الممثلة 
الشهيرة ترانه عليدوستي بعد زهاء ثالثة أسابيع من توقيفها 

على إثر تعبيرها عن دعمها لالحتجاجات.
في هذه األثناء، حذر محسن هاشمي، الرئيس السابق لمجلس 
بلدية طهران والنجل األكبر للرئيس الراحل هاشمي رفسنجاني، 
من أن »اإلجماع العالمي، بما في ذلك إجماع الحكومات والرأي 

العام العالمي، غير مسبوق ضد نظام الجمهورية اإلسالمية«.
ولفت محسن هاشمي إلى أن تعيين لجنة لتقصي الحقائق 
حول انتهاكات حقوق اإلنسان في إيران من جانب مجلس حقوق 
اإلنسان التابع لألمم المتحدة »لم يحدث حتى في حالة العراق 
وليبيا وســوريــة ويوغوسالفيا والـــدول اإلفريقية التي شهدت 

مذابح عشرات اآلالف من الناس«.

أو عدم تجديد عقده إال بعد موافقة الوزارة وبقرار من مجلس 
اإلدارة مع وجوب بيان األسباب«.

واعتبرت مصادر »الشؤون«، أن التعديل المذكور يهدف إلى 
تعزيز األمان الوظيفي، ووضع حد لما قد يطرأ من أمور بين 

إشرافيي الجمعية ومجالس إداراتها.

١٢

٠٥

الالئحة الداخلية فيما يخص صحة انعقاد الجلسات دون اشتراط 
حضور الحكومة.

 موضوع آلية استقالة النائب 
ً
 وذكر أن االجتماع سيتناول أيضا

 إلى أن المادة 16 من الالئحة ما زالت معلقة، 
ً
وإسقاط عضويته، مشيرا

وتم إلغاؤها من المحكمة الدستورية.

العدد 5227 / الخميس 5 يناير 2023م / 12 جمادى اآلخرة 1444هـ

ةديرجلا•
www●aljarida●com الثانية

رئيس الوزراء يتسلم الدعوة لحضور
القمة العالمية للحكومات

استقبل سمو الشيخ أحمد نواف األحمد، رئيس مجلس الوزراء، 
في قصر بيان، أمس، سفير دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة 
م سموه رسالة 

ّ
لدى دولة الكويت الدكتور مطر النيادي، حيث سل

خطية من نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تتضمن دعوة سموه لحضور 
القمة العالمية للحكومات 2023 المقرر عقدها بــدولــة اإلمـــارات 

العربية المتحدة الشقيقة في فبراير المقبل.
حضر المقابلة مدير مكتب سمو رئيس مجلس الــوزراء حمد 

العامر.

رئيس الوزراء يتسلم الدعوة من سفير اإلمارات أمس

رسالة لألمير من رئيس الصومال تسلمها وزير الخارجية
 من نظيره الجيبوتي واستقبل عبدالله دشتي

ً
سالم الصباح تلقى اتصاال

تسلم وزير الخارجية الشيخ 
ــالـــة خطية  ســـالـــم الــصــبــاح رسـ
ــاحـــب الــســمــو  ــــى صـ مـــوجـــهـــة إلـ
أمير البالد الشيخ نواف األحمد 
ــيــــس جـــمـــهـــوريـــة  ــه رئــ ــيــ ــن أخــ ــ مـ
الــصــومــال الــفــدرالــيــة الشقيقة 
حـــســـن شـــيـــخ مـــحـــمـــود تــتــصــل 
بــالــعــالقــات الــثــنــائــيــة الــوثــيــقــة 
التي تربط البلدين الشقيقين 
وسبل تعزيزها فــي المجاالت 
كافة إضافة إلى القضايا محل 
االهــتــمــام الــمــشــتــرك، بــمــا فيها 
األوضاع الراهنة في الصومال 

الشقيق.
جاء ذلك خالل استقبال وزير 
الـــخـــارجـــيـــة لــــوزيــــر الــتــخــطــيــط 
الصومالي محمود شيخ فارح، 
أمس، بمناسبة زيارته الرسمية 

إلى الكويت.
ــــالل الـــلـــقـــاء بــحــث  كـــمـــا تــــم خـ
أطــــر تــعــزيــز الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي 
بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن الــشــقــيــقــيــن فــي 
مــخــتــلــف الـــمـــجـــاالت ومــنــاقــشــة 
آخر التطورات على الساحتين 

اإلقليمية والدولية. 
مــن جــانــب آخـــر، تلقى وزيــر 

 
ً
ــااًل هــاتــفــيــا ــ ــــصـ الــــخــــارجــــيــــة، اتـ
مــن وزيــر الخارجية والتعاون 
الدولي الناطق الرسمي باسم 
الحكومة في جمهورية جيبوتي 
ــــف، حـــيـــث قـــدم  ــــوسـ مـــحـــمـــود يـ
الــتــهــنــئــة لـــه بــمــنــاســبــة تعيينه 
 لــلــخــارجــيــة بــالــكــويــت، 

ً
وزيــــــــرا

 عــــن صـــــــادق تــمــنــيــاتــه 
ً
مــــعــــربــــا

بالتوفيق والــنــجــاح فــي تولي 
مهام عمله وللعالقات الوثيقة 
التي تربط البلدين الشقيقين 

المزيد من التطور واالزدهار.
كما تم خالل االتصال بحث 
أطر تعزيز التعاون الثنائي بين 
البلدين في مختلف المجاالت 
ومناقشة آخــر الــتــطــورات على 
الساحتين اإلقليمية والدولية.

أزمة أوكرانيا

إلى ذلك، التقى الوزير سالم 
الصباح، في ديوان عام الوزارة، 
عــــبــــدالــــلــــه دشـــــتـــــي بـــمـــنـــاســـبـــة 
تعيينه في منصب منسق األمم 
المتحدة لمبادرة البحر األسود 
لــنــقــل الــقــمــح الــتــي تـــم إطــالقــهــا 

مــن أوكــرانــيــا وتــركــيــا وروســيــا 
واألمـــم المتحدة فــي 22 يوليو 
2022 بهدف السماح باستئناف 
الصادرات األوكرانية من القمح 
ــمـــدة  ــواد الـــغـــذائـــيـــة واألسـ ــمــ والــ
بما في ذلــك األمونيا عبر ممر 
إنساني بحري آمــن، حيث قدم 
 آلخــر 

ً
خـــالل الــلــقــاء اســتــعــراضــا

التطورات ومجريات العمل في 
هذا اإلطار.

وأكــد وزيــر الخارجية خالل 
الـــلـــقـــاء دعـــــم الـــكـــويـــت لــجــمــيــع 
الجهود والمساعي الدولية لحل 
ــة فــي أوكــرانــيــا والتوصل  األزمـ
إلى حل سلمي لألزمة اإلنسانية 
التي يعيشها الشعب األوكراني.
وأعــرب عن تهانيه لعبدالله 
دشتي بمناسبة اختياره لتولي 
هذا المنصب المهم من األمين 
العام لألمم المتحدة أنطونيو 

غوتيريش والــمــقــرر أن يباشر 
الـــعـــمـــل فـــيـــه االثـــنـــيـــن الــمــقــبــل، 
 عـــن تــمــنــيــاتــه للمنسق 

ً
مــعــربــا

األممي بالتوفيق والنجاح في 
تنفيذ مــهــام عمله الســيــمــا في 
ظل األوضاع الصعبة التي تمر 

بها تلك المنطقة.

سالم الصباح خالل تسلمه رسالة األمير أمس

ل بناء مركز   الكويت تموِّ
صحي في اليمن
دشن محافظ الضالع اليمنية 
الــلــواء علي مقبل، أمــس األول، 
حــــجــــر أســــــــاس مـــــشـــــروع بـــنـــاء 
وتجهيز مركز أيــوب الصحي، 
الذي يستفيد منه نحو 30 ألف 
شــخــص، بــتــمــويــل فــاعــلــي خير 
كـــويـــتـــيـــيـــن، وإشـــــــــراف جــمــعــيــة 

الرحمة العالمية بالكويت.
ــي تــصــريــح  ــ وقــــــــال مـــقـــبـــل، فـ
ــافـــي، خـــــالل وضـــــع حــجــر  صـــحـ
أســـاس الــمــشــروع، إن محافظة 
الــضــالــع فــي أمـــّس الــحــاجــة إلى 
ــزيـــز الــــخــــدمــــات والــــمــــرافــــق  ــعـ تـ
 لــالحــتــيــاج في 

ً
الــصــحــيــة، نــظــرا

جميع مديرياتها.
وأعــــرب عــن شــكــره وتــقــديــره 

 ،
ً
 وحكومة وشعبا

ً
للكويت؛ أميرا

ولجمعية الرحمة، والمتبرعين 
الكويتيين، الذين أسهموا بدعم 
سخي في تمويل هذا المشروع 

اإلنساني.
ـــح رئــيــس  مــــن جـــانـــبـــه، أوضـــ
ــتــــواصــــل لــلــتــنــمــيــة  مـــؤســـســـة الــ
اإلنــســانــيــة الــمــنــفــذة للمشروع 
رائد إبراهيم، أن المشروع الذي 
ــم تــأســيــســه فـــي مــنــطــقــة غــول  تـ
ــاء وتــجــهــيــز  ــنـ ــبـــول يــشــمــل بـ سـ
مـــركـــز صــحــي يــتــكــون مـــن عــدد 
مــن الــعــيــادات وقــســم الــطــوارئ 
ومـــخـــتـــبـــر وصـــيـــدلـــيـــة وغـــرفـــة 

لإلدارة ودورات مياه.

وكيل »المواصالت« يدعو 
إلى االلتزام ببرامج التنمية

اســـــتـــــقـــــبـــــل وكــــــــيــــــــل وزارة 
المواصالت بالتكليف، م. محمد 
الــحــيــص، فــي مكتبه بـــالـــوزارة 
ــــالء الـــمـــســـاعـــديـــن  ــوكــ ــ أمــــــــس، الــ
ومديري اإلدارات، في أول يوم 
عمل له بعد صدور قرار تكليفه 
 لــلــوكــيــلــة 

ً
 خــلــفــا

ً
لــلــعــمــل وكـــيـــال

السابقة خلود الشهاب.
وأكــــد الــحــيــص خـــالل الــلــقــاء 
مــع مــســؤولــي الـــــوزارة ضـــرورة 
تطبيق الــقــانــون على الجميع، 
وااللتزام بقرارات ديوان الخدمة 
ــيــــة الــــمــــعــــمــــول بــــهــــا فــي  الــــمــــدنــ

مؤسسات الدولة.
ــن فــي  ــيــ ــؤولــ ــســ ــمــ ــب الــ ــ ــالــ ــ وطــ
الوزارة بضرورة تطبيق سياسة 
الباب المفتوح واالستماع إلى 
شكاوى الموظفين والمواطنين 
ها 

ّ
والمقيمين، والعمل على حل

بالسرعة الممكنة، وتذليل كل 
الصعاب والمعوقات أمامهم.

وشــدد الحيص خــالل اللقاء 
عــلــى ضــــرورة االلـــتـــزام ببرامج 
خطة التنمية، وتنفيذ المشاريع 
الــتــي تقع تحت مظلة الــــوزارة، 
وتــــــالفــــــي مـــــالحـــــظـــــات ديــــــــوان 

المحاسبة والجهات الرقابية.

محمد الحيص

برلماني بريطاني يزور المسجد الكبير
استقبل مدير إدارة المسجد 
ــــي شـــــــــــداد عـــضـــو  ــلـ ــ الــــكــــبــــيــــر عـ
الـــبـــرلـــمـــان الــبــريــطــانــي ووزيــــر 
الـــعـــدل الــظــل فـــي حـــزب الــعــمــال 
ــان، وعـــضـــو مــجــلــس  ــ أفـــضـــل خــ
ــتـــراث اإلســالمــي  إدارة مــركــز الـ
البريطاني في مدينة مانشستر 
ناصر محمود، والشيخ أنيس 
الــتــونــســي الــمــشــرف عــلــى إدارة 
ــوارد الــبــشــريــة  ــ ــمــ ــ ــ الــتــنــمــيــة وال
فــي الــمــركــز، ود. حــمــد الــمــاجــد 
رئــيــس مــجــلــس أمـــنـــاء الــمــركــز، 
ــــالع عــلــى األنــشــطــة  بــهــدف اإلطـ
والفعاليات التي تقدمها إدارة 

المسجد.
وقام الوفد بجولة في مرافق 
المسجد الكبير للتعرف على 
كيفية العمل وإدارة مرافق هذا 
الصرح الثقافي لتبادل الخبرات 

بهذا المجال.
وزار أعــضــاء الــوفــد معرض 
ــة وأعـــمـــالـــه  ــيــ الـــفـــنـــون اإلســــالمــ
وتم التنسيق القامة المعارض 

ــة بـــيـــن  ــ ــركـ ــ ــتـ ــ ــــشـ ــمـ ــ والـــــــــــــــــورش الـ
المركزين.

وأكد الوفد في نهاية الزيارة 
على التعاون وتبادل الخبرات 
بـــأحـــدث الــوســائــل الــتــي تــخــدم 
جــمــهــور زوار المسجد الكبير 
ومـــــــركـــــــز الــــــــتــــــــراث اإلســــــالمــــــي 

البريطاني بمانشستر.
وشكر الضيف إدارة المسجد 
الــكــبــيــر عــلــى حــســن االســتــقــبــال 

وحفاوة الترحيب.

عضو البرلمان البريطاني يزور المسجد الكبير لتبادل الخبرات

خبراء »غراس«: التدليل الزائد والقسوة قد يدفعان إلى المخدرات
• علي السلطان: البطالة واالضطرابات والعقوبات الخفيفة لها دور في التعاطي

 في تركيبة الدماغ وزيادة العدوانية
ً
حدث تغييرا

ُ
• منى الصقر: المخدرات ت

ر عدد من خبراء مشروع 
ّ
حذ

»غــــراس« لمكافحة الــمــخــدرات 
من أن التدليل الزائد أو قسوة 
الوالدين قد يدفعان األبناء إلى 

أتون تعاطي المخدرات.
وقــــــــال الـــمـــعـــالـــج الـــنـــفـــســـي، 
عــضــو فــريــق حــمــايــة الــشــبــاب 
من المخدرات، علي السلطان، 
في تصريح لـ »كونا« أمس، إنه 
»ليس هناك مدمن بالمصادفة، 
ــا هـــنـــاك اســـتـــعـــداد نفسي  ــمـ ـ

ّ
إن

ذاتــي لتقّبل التعاطي«، مبينا 
أنـــــه تـــوجـــد أســــبــــاب وعـــوامـــل 
مـــتـــعـــددة قـــد تـــــؤدي مجتمعة 
أو متفرقة الى االنجراف نحو 

اإلدمان.
وذكر السلطان، وهو مدرب 
معتمد في »غراس«، أن أسباب 
اإلدمان كثيرة؛ أبرزها الجانب 
البيولوجي، حيث تذكر بعض 
المصادر واألبحاث أن األب أو 
األم المتعاطيين قــد يتعّرض 
أوالدهما للتعاطي بنسبة 50 
بالمئة، كما أن أسلوب الوالدين 
في التربية ما بين تدليل زائد 
وتوفير الرغبات، وبين قسوة 
الــوالــديــن وعـــدم الــتــعــرف على 
احــتــيــاجــات األبــنــاء، قــد يــؤدي 
الى نتائج عكسية غير متوقعة.
ــــب  ــلــ ــ ولـــــــــفـــــــــت الــــــــــــــى أن أغــ
المتعاطين يــبــدأون التعاطي 

بـــــســـــبـــــب حـــــــمـــــــاس الـــــشـــــبـــــاب 
وأصــدقــاء الــســوء، عـــالوة على 
أسباب أخرى قد تكون متعلقة 
بالحالة النفسية أو االكتئاب، 
كـــــمـــــا أن حــــــــب االســـــتـــــطـــــالع 
والمغامرة والتجربة أمور قد 
ــاب أو الـــشـــابـــة الــى  تـــدفـــع الـــشـ
الــوقــوع بــهــا، ومـــن الممكن أن 
ــدة كــافــيــة  ــ ــ ــكـــون تـــجـــربـــة واحـ تـ
ــكــــن مــن  ــمــ ــتــ لــــلــــغــــرق وعــــــــــدم الــ

الخروج منها.
وأكد السلطان أن المشكالت 
الـــمـــوجـــودة فـــي الــمــجــتــمــع من 
بــطــالــة ومــشــكــالت اقــتــصــاديــة 
واضطرابات سياسية لها دور 
كبير في اللجوء الى التعاطي، 
عالوة على عدم تغليظ العقوبة 

القانونية.
مــن جانبها، قــالــت المديرة 
ــيـــذيـــة لــــــ »غــــــــــراس تـــــك«،  ــفـ ــنـ ــتـ الـ
)وهو أحد المشاريع المنبثقة 
عــن »غـــــراس«(، مــنــى الــصــقــر، لـ 
»كـــونـــا«، إن الــعــلــمــاء يقّسمون 
الــــمــــخــــدرات حـــســـب تــأثــيــرهــا 
ــبــــطــــات ومـــنـــشـــطـــات  إلــــــــى مــــهــ
ومـــهـــلـــوســـات، ولـــكـــل مـــن هــذه 
التقسيمات تأثيره المختلف 
على الحالة النفسية والعقلية، 
ــــي الـــضـــرر  لـــكـــنـــهـــا تـــتـــشـــابـــه فـ
والتدهور الذي يصيب الحالة 

النفسية والعقلية.

وبّينت الصقر أن معظمها 
يــــؤدي إلـــى حــــدوث تغيير في 
ــة إلــى  ــافـ ــاغ، إضـ ــدمــ تــركــيــبــة الــ
حــدوث خلل في الطريقة التي 
ــهــــور الــعــديــد  يــعــمــل بـــهـــا، وظــ
مــن السلوكيات السلبية على 
متعاطي المخدرات؛ مثل سرعة 
االضــــطــــراب والـــشـــعـــور الـــدائـــم 
بــالــقــلــق أو االكـــتـــئـــاب، وكــذلــك 
ــتــــه ومـــشـــاكـــل  ــيــ زيـــــــــادة عــــدوانــ
ــات هــلــع  ــ ــوبــ ــ فـــــي الـــتـــفـــكـــيـــر ونــ
وانعدام التنسيق واالنفعال أو 

التغييرات المزاجية.
 إلى مشكالت 

ً
وأشارت أيضا

في التركيز أو التفكير بوضوح 
ومشاكل في الذاكرة والشعور 

ــالـــغ  ــبـ ــُمـ بـــالـــبـــهـــجـــة والــــثــــقــــة الـ
فـــيـــهـــا، والـــتـــحـــدث بـــســـرعـــة أو 
بتشّوش والعصبية أو القلق 
أو البارانويا واضطراب الوعي 
وارتفاع درجة االنتباه واألرق 

وانخفاض الشعور باأللم.
وحــــــــــــول مــــــــراحــــــــل الـــــعـــــالج 
الــنــفــســي والـــصـــحـــي لــلــمــدمــن، 
قـــالـــت الــصــقــر إن رحـــلـــة عــالج 
اإلدمان تشتمل على 4 مراحل، 
هــي الــعــالج الــطــبــي، ويشتمل 
على عالج أعــراض االنسحاب 
)تطهير الــجــســم مــن الــســمــوم( 
وعــــــالج األمــــــــراض الــمــرتــبــطــة 
بـــاإلدمـــان، والــمــرحــلــة الثانية 
هي العالج النفسي، وهو عالج 

نــفــســي فــــــردي وعــــــالج نــفــســي 
ــاعــــي وعـــــــــالج تـــبـــصـــيـــري  ــمــ جــ
ــّم مــن  ــتــ وســــلــــوكــــي مــــعــــرفــــي، يــ
خالله تعديل األفكار وتصحيح 
صورة الذات وتعليم سلوكيات 

جيدة.
ــــت أن ثـــالـــث أنـــــواع  ــافـ ــ وأضـ
الـــعـــالج هـــو الــتــأهــيــل والــدمــج 
المجتمعي، ويشمل مجموعة 
ــتــــم بـــهـــدف  مـــــن اإلجـــــــــــــــراءات تــ
ــــى  ــريـــــض إلـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ الــــــــوصــــــــول بـ
ــتـــوى مــــن الـــحـــالـــة  أفــــضــــل مـــسـ
الجسمية والنفسية إلعــادتــه 

إلى المجتمع.
وأشارت إلى أن النوع الرابع 
هو الوقاية من االنتكاسة، وهي 

إجــــــراء عـــالجـــي يــســتــخــدم مع 
معتادي المخدرات أثناء فترة 
االنــقــطــاع إلعــدادهــم لمواجهة 
الهفوات أو الكبوات التي تؤدي 

إلى االنتكاسة.
ــــت الـــقـــائـــمـــة  ــالـ ــ بـــــــدورهـــــــا، قـ
بأعمال الموجهة الفنية بوزارة 
التربية، المدربة المعتمدة في 
ــة الــثــويــنــي،  ــحـ »غـــــــــراس«، وضـ
لـــ »كـــونـــا«، إن الــمــتــعــاطــي يمّر 
بــمــراحــل مختلفة حــتــى يصل 
الى مرحلة اإلدمان، حيث يبدأ 
بمرحلة التجربة والمغامرة، ثم 
تتكون لديه العادة في التعاطي 
ــة، وبـــعـــدهـــا  ــنــ ــ ــّي ــعــ ــــروف مــ ــظــ ــ بــ
 الــمــخــدر يشعر 

ّ
يــتــعــاطــى، ألن

بــشــيء مــن النشوة والمشاعر 
اإليجابية الكاذبة.

رت مـــن أن الــخــالفــات 
ّ
وحـــــــذ

ــة والـــتـــفـــكـــك األســــــري  ــ ــريــ ــ األســ
ــــذي يــنــتــج عنه  ــفـــصـــال الـ واالنـ
ضــيــاع األوالد بــيــن الــطــرفــيــن 
وعدم وجود متابعة أو اهتمام 
وســـلـــطـــة ضـــابـــطـــة تــجــعــل مــن 
األبناء فريسة سهلة ألصدقاء 
السوء والمجرمين ومتصّيدي 
المراهقين لزّجهم في مصيدة 
اإلدمان واالنحرافات السلوكية 

األخرى.

منى الصقر البرلمان العربي يهنئ الكويتعلي السلطان
بإطالق أول قمر اصطناعي

هنأ البرلمان العربي، أمس، الكويت على إطالق أول قمر 
اصطناعي لها )كويت سات 1( إلى الفضاء.

وقــال رئيس البرلمان، عــادل العسومي، في بيان، إن هذا 
ل إنجازا كبيرا يضاف إلى سجل اإلنجازات التي 

ّ
»الحدث يمث

حققتها الدول العربية في هذا المجال«.
وأكد أن »الكويت حققت، من خالل قيادتها الرشيدة، مسيرة 
طويلة من اإلنجازات في المجاالت كافة، وهو ما انعكس في 
تعزيز مكانتها المتميزة وحضورها الفاعل في محيطها 

العربي واإلقليمي والدولي«.
وأعرب العسومي عن تمنياته للكويت وقيادتها وشعبها 

بدوام التقدم واالزدهار.

وضحة الثويني

 العوضي يبحث التعاون الدوائي 
وتبادل الخبرات مع السعودية

 اســتــقــبــل وزيـــــر الــصــحــة د. أحـــمـــد الـــعـــوضـــي ووكـــيـــل الــــــوزارة 
د. مصطفى رضا صباح أمس وفد الهيئة العامة للغذاء والدواء من 
السعودية برئاسة د. عادل الهرف نائب الرئيس التنفيذي لقطاع 
الدواء استجابة للدعوة الموجهة من العوضي وذلك للتباحث حول 
الموضوعات ذات االهتمام المشترك وبحث سبل التعاون وتبادل 
الخبرات والمعلومات التي من شأنها رفع مستوى الخدمات لكال 

البلدين.

 المسؤول السعودي
ً
وزير الصحة مستقبال
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ــرة  ــشــ ــنــ ــنــــظــــمــــة الــ ــــت مــ ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
العلمية لعلماء الذرة، من مقرها 
في مدينة شيكاغو األميركية، 
اخــتــيــار الــمــديــر الــعــام الــســابــق 
ــــت لـــلـــتـــقـــدم  ــويـ ــ ــكـ ــ لــــمــــؤســــســــة الـ
العلمي د. عدنان شهاب الدين 
عضوا في مجلسها االستشاري 
العالمي، تقديرا لعطائه العلمي 
وخــبــراتــه الطويلة فــي المجال 

البحثي واألكاديمي واإلداري.
وأعـــرب د. شهاب الــديــن، في 
»كــونــا«، أمــس األول،  تصريح لـــ
عــن فــخــره بــهــذا االخــتــيــار الــذي 
يـــعـــد مــكــســبــا عــلــمــيــا لــلــكــويــت 
والـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، بـــاعـــتـــبـــاره 
العربي الوحيد الذي تم اختياره 
لــهــذا الــمــجــلــس الــمــرمــوق الــذي 
أنشأه الفيزيائي الشهير ألبرت 
آيــنــشــتــايــن، وقـــــاده الــفــيــزيــائــي 
روبــرت أوبنهايمر، مضيفا أن 
الــمــجــلــس يــضــم أبـــــرز الــعــلــمــاء 
فـــي الــعــالــم، وانــبــثــق عـــن لجنة 
الــــطــــوارئ لــعــلــمــاء الــــــذرة الــتــي 
ـــي أغـــســـطـــس 1946  أســــســــت فــ
لدعم األنشطة التعليمية التي 

يجريها علماء الفيزياء، وضم 
ــــه 40 مــن  ــــخـ ــاريـ ــ ــى مـــــــــدار تـ ــلــ عــ

الحائزين جائزة نوبل.
وأفــــاد بــأنــه تــم اخــتــيــاره مع 
ثــاثــة أعــضــاء آخــريــن كأعضاء 
جــدد في المجلس االستشاري 
ــذي يــقــدم  ــ »مــجــلــس الــــرعــــاة«، الـ
أعـــــضـــــاؤه الــــمــــشــــورة لــلــنــشــرة 
العلمية العالمية الشهيرة في 
ــدة مــــجــــاالت تـــمـــثـــل مــخــاطــر  ــ عــ

قد تكون كارثية، مبينا أن من 
أهــــم الــمــخــاطــر تــلــك الــمــتــعــلــقــة 
بالطاقة النووية وتغير المناخ 
ــات الــــمــــدمــــرة،  ــيـ ــولـــوجـ ــنـ ــكـ ــتـ والـ
الســــيــــمــــا أن مــــــا يـــــربـــــط هــــذه 
الموضوعات هو االعتقاد الدافع 
بأنه نظرا ألن البشر أنشأوها 
فـــإنـــه يــمــكــن لــلــبــشــريــة الــتــحــكــم 
فيها وتجنب أخطارها الكارثية.
وحــــصــــل د. شــــهــــاب الــــديــــن 
ــتـــوراه فـــي الــهــنــدســة  ــدكـ عــلــى الـ
الـــنـــوويـــة مـــن جــامــعــة بــيــركــلــي 
ــة، وتــــولــــى عــــــددا مــن  ــيـ ــركـ ــيـ األمـ
المناصب األخـــرى، منها مدير 
معهد الكويت لألبحاث العلمية، 
واألمين العام بالوكالة لمنظمة 
البلدان المصدرة للنفط »أوبك«، 
ومدير األبحاث فيها، كما عمل 
مديرا بالوكالة الدولية للطاقة 
ــــرا  ــــديـ الــــــذريــــــة فـــــي فـــيـــيـــنـــا، ومـ
لــلــمــكــتــب اإلقـــلـــيـــمـــي لــمــنــظــمــة 
األمــم المتحدة للتربية والعلم 
والثقافة »يونيسكو« بالقاهرة.

● فهد الرمضان
انطلقت أمس اختبارات الفترة 
الدراسية األولــى للعام الدراسي 
2022- 2023 لـــطـــاب وطــالــبــات 
ــــي عــشــر  ــانـ ــ ــثـ ــ ــــف الـ ــــصـ ــول الـ ــ ــــصـ فـ
بقسميه العلمي واألدبــي، إذ أدى 
طاب »العلمي« مادة الرياضيات، 

واألدبي »اللغة الفرنسية«.
ــر التربية  وبــالــتــزامــن أكـــد وزيـ
ــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي والــبــحــث  ــ وزيـ
العلمي د. حمد العدواني، حرصه 
ــيــــع الــــقــــطــــاعــــات الــمــعــنــيــة  ــمــ وجــ
بـــالـــوزارة عــلــى تــوفــيــر كــل السبل 
واالمكانات المتاحة ألداء الطلبة 
ــواء مناسبة  لــاخــتــبــارات فــي أجــ
ــيـــع الـــصـــفـــوف  ــمـ ومـــــريـــــحـــــة، بـــجـ

والمراحل التعليمية.
وأوضح العدواني، في تصريح، 
عـــلـــى هــــامــــش تـــفـــقـــده عــــــــددا مــن 
ــلـــجـــان لــاطــمــئــنــان عـــلـــى ســيــر  الـ
االمتحانات، أن اختبارات الفترة 
الــدراســيــة األولـــى للصف الثاني 
عشر انطلقت في أجــواء مطمئنة 
ــيـــع الــــلــــجــــان،  ــة فـــــي جـــمـ ــحــ ــريــ ومــ
 أن عدد الطلبة يفوق الـ 45 

ً
مبينا

ألــف طــالــب وطالبة فــي المناطق 
التعليمية كــافــة، وبجميع أنــواع 
التعليم العام والخاص والديني، 
الفتا إلــى أن الــجــوالت الميدانية 
اظــهــرت ان الــوضــع طبيعي، ولم 
تـــرد أي شـــكـــاوى بــشــأن األســئــلــة 

عد في مستوى التحصيل 
ُ
التي ت

الطابي.
ــه تـــهـــدف الــى  ــارتــ ــر أن زيــ ــ وذكــ
ــــاع واالطــمــئــنــان عــلــى سير  االطـ

عمل اللجان، ورصد أي ماحظات 
قـــد تـــواجـــه الـــطـــاب والــطــالــبــات، 
مــؤكــدا أن »الــتــربــيــة« ستمنح كل 
طالب حقه من خال التدقيق في 

اإلجابات لضمان تحقيق أفضل 
الــنــتــائــج بـــالـــتـــزامـــن مــــع تطبيق 
االختبار المريح، وتوفير األجواء 
المثالية للطلبة لتجنيبهم رهبة 

االمــتــحــانــات وإشــعــارهــم بالجو 
األسري.

 وفي الوقت ذاته، أكد العدواني 
أن أبواب مكتبه مفتوحة في حال 
لمس الطلبة أو أولياء أمورهم أي 
خلل فــي أي مــن الــلــجــان، آمـــا أن 
تحقق النتائج النهائية األهداف 
ــنـــشـــودة الـــتـــي يــطــمــح الــيــهــا  ــمـ الـ
الطلبة والطالبات وأولياء األمور.
وأكــد أن تصحيح االختبارات 
ــأول فـــي الــكــنــتــرول  ــ ســيــتــم أواًل بـ
المركزي للوزارة، داعيا الطلبة إلى 
بذل الجهد والمثابرة والمذاكرة 
بجد واجتهاد لتحقيق أهدافهم 
وطــمــوحــاتــهــم الــســاعــيــن الــيــهــا، 
فالتعليم الحقيقي أداة فاعلة في 
بــنــاء الـــكـــوادر الــبــشــريــة المؤهلة 
للدفع بعجلة التنمية االقتصادية 

واالجتماعية.

ال مشاكل وال صعوبات

من جانبه، أكد وكيل »التربية« 
بـــالـــتـــكـــلـــيـــف الــــوكــــيــــل الـــمـــســـاعـــد 
للتنمية التربوية واألنشطة فيصل 
المقصيد عدم وجــود أية مشاكل 
أو صعوبات تعرقل سير عملية 
ــانـــات فــــي يـــومـــهـــا االول،  ــتـــحـ االمـ
خصوصا أن أسئلة االخــتــبــارات 
جاءت بمستوى الطلبة ومن داخل 
الــمــنــهــج، مــشــيــرا إلــــى أن الطلبة 

يؤدون االمتحانات بكل أريحية.

ــــؤون  ــــشـ أصــــــــــدرت وزيــــــــــرة الـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ االجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة والـ
ــة  الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة، وزيــــــــرة الــــدولــ
لــشــؤون الــمــرأة والــطــفــولــة، مي 
ــرار الــــــــوزاري رقــم  ــقــ الــبــغــلــي، الــ
2022، بـــشـــأن  لـــســـنـــة  195/ت 
تعديل القرار الوزاري رقم 46/ت 
لسنة 2021، بشأن إصدار الئحة 

العمل التعاوني.

 للقرار، الــذي حصلت 
ً
ووفــقــا

»الــــجــــريــــدة« عــلــى نــســخــة مــنــه، 
فإنه تستبدل نصوص المواد 
ــام )32، 35، 39، 58 مــكــررا(  أرقــ
من القرار 46/ت بالمواد التالية: 
المادة 58 مكررا، التي قضت بأن 
»ُيحظر على الجمعية التعاونية 
فـــصـــل أي مـــوظـــف كـــويـــتـــي مــن 
شــاغــلــي الــوظــائــف اإلشــرافــيــة، 

أو عـــدم تــجــديــد عــقــده إال بعد 
ــقـــة الــــــــــوزارة، وبــــقــــرار مــن  مـــوافـ
مجلس اإلدارة، مع وجوب بيان 
األسباب«، كما قضت المادة 32 
»بتشكيل لجنة بقرار من وكيل 
الــوزارة برئاسة مدير إدارة في 
قطاع التعاون لفض المظاريف 
ــة  ــّدمــ ــقــ ــمــ ــاءات الــ ــ ــ ــطـ ــ ــ ــعـ ــ ــ وبـــــــــت الـ
الستثمار المحال بالجمعيات 

التعاونية، ويحدد قرارتشكيل 
الــلــجــنــة اخــتــصــاصــاتــهــا وآلــيــة 

عملها«. 
ــا الـــمـــادة 35 فــقــضــت بــأن  أمــ
»يـــجـــوز لــصــاحــب أي عــطــاء تم 
استبعاده أو عدم الترسية عليه 
الـــتـــقـــدم بــتــظــلــم خــــال 10 أيـــام 
عمل من تاريخ فض المظاريـف 
شّكل بقـرار 

ُ
إلى لجنة تظلمات ت

من وكيل الوزارة، وعلى اللجنة 
دراسة التظلم وبته خال موعد 
أقصاه 10 أيــام عمل من تاريخ 
تــقــديــمــه، وفـــي حــالـــــة عـــدم الــرد 
على التظلم خال المده السالفة 

.»
ً
الذكر يعتبر مرفوضا

قيمة الدعوم ومدد العقود 

ــقــــرار،  ــا الــــمــــادة 39 مــــن الــ ــ أمـ
فقضت بـــأن »تــكــون مـــدة العقد 
ــــع صـــاحـــب  ــزمــــع إبـــــرامـــــه مـ ــمــ الــ
ــز عـــلـــى الــنــحــو  ــائــ ــفــ ــاء الــ ــعــــطــ الــ
الـــتـــالـــي: »إذا كــــان مــبــلــغ الــدعــم 
المقّدم قيمته ال تقل عـن 1000 

ديـــنـــار، وال تــزيــد عــلــى 15 ألفا 
تكون مــدة العقد سنة، ويجدد 
لــمـــــدة أو مــــدد مــمــاثــلــة، مـــــا لم 
ــيـــن اآلخــــر  ــرفـ ــطـ يـــخـــطـــر أحــــــد الـ
بعدم الرغبة فــي التجديد قبل 
نهاية العقد بشهر على األقــل، 
وإذا كان مبلـغ الـدعـم ال يقل عـن 
15001 دينار، وال يزيد على 50 
ألفا تكون مدة العـقـد 3 سنوات 

ويجدد لمدة أو مدد مماثلة ما 
لــم ُيخطر أحــد الطرفين اآلخــر 
بعدم الرغبة فــي التجديد قبل 
نهاية العقد بشهرين على األقل، 
أمـــا فـــي حـــال كـــان مــبــلــغ الــدعــم 
يـزيد على 50 فتكون مدة العقد 
خمس سنوات ويجـدد لمدة أو 
مــدد مماثلة، مـا لم يخطر أحد 
الطرفين اآلخر بعدم الرغبة في 
التجديد قبل نهاية العقد بثاثة 
أشـــهـــر عـــلـــى األقـــــــل، وفـــــي حـــال 
رغبـة الطرفين بتجديد العقد 
يجوز للجمعية إعــادة مطالبة 
الــمــســتــثــمــر بــــدفــــع مـــبـــلـــغ دعـــم 
لــلــمــدة الــجــديــدة، وفــقــا للقيمة 
ــمــــحــــددة بـــالـــشـــرائـــح  األدنــــــــى الــ
ــــاه«، وألــغــى الــقــرار  المبينة أعـ
كل ينص يتعارض مع بنوده، 
 
ً
على أن يتم العمل بــه اعــتــبــارا

مــــن تــــاريــــخ صـــــــــدوره، ويــنــشــر 
بـــالـــجـــريـــدة الـــرســـمـــيـــة، وعــلــى 
جــهــات االخــتــصــاص تنفيذ ما 

جاء فيه.
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البغلي تحظر على »التعاونيات« فصل الكويتيين »اإلشرافيين«
• إال بعد موافقة »الشؤون« ومجلس إدارة الجمعية... وإيضاح أسباب ذلك

• لجنة لفض المظاريف وبّت عطاءات استثمار محال الجمعيات

عّدلت الوزيرة مي البغلي 
4 مواد في الئحة العمل 

التعاوني، أبرزها حظر فصل 
أي موظف كويتي من شاغلي 

الوظائف اإلشرافية.

جورج عاطف

عدنان شهاب الدين

مي البغلي

3 فئات لعقود 
االستثمار الُمزمع 

حدد 
ُ
إبرامها ت

مدتها حسب 
الدعوم المقدمة

مجلس اإلدارة الجديد

العدواني متفقدًا إحدى لجان مدارس البنات أمس... وتبدو مديرة المدرسة

أعلنت جمعية الصفا 
اإلنسانية تنفيذ مشروع 

مصرف الكسوة، بالتعاون مع 
األمانة العامة لألوقاف، وقد 

استفاد منه 387 حالة متعففة 
داخل الكويت، عبر قسائم 

املشتريات التي تم توزيعها 
على املستفيدين؛ ليتسنى 
لهم شراء احتياجاتهم من 

املابس واألحذية والبطانيات 
من أحد األسواق التجارية 

الذي تم اختياره بعناية، حيث 
تمت مراعاة جودة األصناف 

ومناسبة األسعار وتعدد 
األفرع.

وفي هذا الجانب، أكد رئيس 
مجلس إدارة الجمعية، محمد 
الشايع، حرص »الصفاة« على 

تنفيذ »مشروع الكسوة«، ضمن 
املشاريع الخيرية التي تنفذها 

الجمعية داخل الكويت من 
خال قسم املشاريع والبرامج 
املحلية، مشيرًا إلى أن األسر 

املستفيدة من هذا املشروع 
قد تم تصنيفها حسب 

الفئات األكثر احتياجًا، مبينا 
أن األولوية كانت لألرامل 

واملطلقات وأصحاب األمراض 
املزمنة من مرضى السرطان 

واإلعاقات الدائمة.

رت جمعية إحياء التراث  سيَّ
اإلسامي، رحلة دعوية ألداء 

مناسك العمرة، للمهتدين 
الجدد، والفقراء من الجاليات 

املقيمة على أرض الكويت.
وقالت الجمعية، في بيان، 

أمس، إن الرحلة يشرف 
على تنظيمها مركز الهداية 

للتعريف باإلسام في 
محافظتي األحمدي ومبارك 

الكبير التابع للجمعية، مشيرة 
رت ما يقارب من  إلى أنها سيَّ

33 رحلة حتى اآلن.
وأضافت أنها طرحت مشاريع 

عديدة للدعوة إلى اإلسام 
بالحكمة واملوعظة الحسنة 
والتعريف باإلسام وتعليم 
املسلمني التوحيد، ومتابعة 

املهتدين الجدد، إضافة إلقامة 
الدروس الشرعية، وتوزيع 
املصاحف والكتب، وتنظيم 

الرحات السنوية للحج 
والعمرة.

من ناحية أخرى، أقامت 
الجمعية أمس درسًا أسبوعيًا 
بعنوان »خير األعمال« للشيخ 
د. لؤي الصمادي، في ديوانية 
فرع العمرية التابع للجمعية.

أعلنت لجنة التعريف 
باإلسام، أن عام 2022 شهد 

العديد من اإلنجازات الدعوية، 
وجت بهداية 2362 من 

ُ
والتي ت

ضيوف الكويت إلى اإلسام.
وقال املدير العام للجنة 

التعريف باإلسام، إبراهيم 
البدر، في تصريح صحافي، 

أمس، إن اللجنة شهدت زيادة 
في أعداد املهتدين بنسبة 33.5 

في املئة، مقارنة بعام 2021، 
الذي شهد 1768 حالة إشهار 

إسام.
وأشار البدر إلى أن دعاة 

اللجنة قاموا بأكثر من 2300 
زيارة ميدانية، فيما تم توزيع 
أكثر من 6 آالف حقيبة دعوية، 

وأكثر من 1500 نسخة من 
ترجمة معاني القرآن الكريم.

وذكر أن عدد املستفيدين من 
مشروع »علمني اإلسام« خال 

2022، تجاوز 12 ألف دارس 
ممن تعلموا في فصول اللجنة 

الدراسية وتلقوا الدورات 
الشرعية ودورات حفظ القرآن 

الكريم.

سلة أخبار

ذت 
ّ

»الصفا اإلنسانية« نف
مشروع مصرف الكسوة

ر رحلة عمرة  »التراث« تسيِّ
للجاليات الوافدة

»التعريف باإلسالم«: %33.5 
نسبة زيادة المهتدين

استقبل رئيس االتحاد التعاوني العربي، 
د. أحــمــد عــبــدالــظــاهــر، فــي مكتبه بالقاهرة، 
رئيس المكتب اإلقليمي لدول مجلس التعاون 

في االتحاد، سعود الحرفان.
ــارة بــحــث  ــ ــزيـ ــ ــدف الـ ــ ــال الـــحـــرفـــان إن »هــ ــ وقــ
وتــنــشــيــط الـــتـــعـــاون الــمــشــتــرك بــــدول مجلس 
التعاون لما يتميز به االتحاد ودوره الداعم 
لــلــجــمــعــيــات الــتــعــاونــيــة الــعــربــيــة«، مـــؤكـــدا أن 
ــل المظلة الــعــربــيــة لــهــذا القطاع 

ّ
االتــحــاد يــمــث

ــام  ــعــ ــــوي، وأن »االتـــــــحـــــــاد الــ ــيــ ــ ــحــ ــ ــم والــ ــهــ ــمــ الــ

 جهوده للوقوف بجانب 
ّ

ر ُجل
ّ

للتعاونيات يسخ
المواطن ودعمه، وتوفير جميع السلع الغذائية 

بأسعار مخفضة«.
إلـــى ذلـــك، قـــال عــبــدالــظــاهــر إن »الجمعيات 
التعاونية في الخليج والوطن العربي لها دور 
كبير ال يمكن إغفاله في تحقيق األمن الغذائي، 
السيما خــال السنوات الماضية«، مــؤكــدا أن 
التعاونيات تؤدي دورها الفاعل في االقتصاد 

االجتماعي.

ة لقطاع حيوي
ّ
الحرفان: »العربي للتعاونيات« مظل

»الصحة« تعتمد صرف دفعة لـ »بدل اإلجازات«
 إليداعها في حسابات الموظفين

ً
رفعتها إلى البنك المركزي تمهيدا

● عادل سامي
كشفت مصادر صحية مطلعة أن وزارة 
ــــى  ــــرف الـــدفـــعـــة األولـ الـــصـــحـــة اعـــتـــمـــدت صـ
من البدل النقدي لــإجــازات، والتي تشمل 
اإلدارات المركزية الــمــوجــودة فــي الــديــوان 
العام للوزارة وعدد من المناطق الصحية، 
الفتة إلى أنه تم رفع كشوف الدفعة األولى 
 إليداعها في 

ً
إلــى البنك الــمــركــزي، تمهيدا

حسابات الموظفين خال األيام المقبلة.
وأكــدت المصادر لـ »الجريدة« أن العمل 

جــار اآلن في الـــوزارة لتدقيق كشوف بقية 
القطاعات واإلدارات المركزية والمناطق 
 لصرفها خال األسابيع 

ً
الصحية؛ تمهيدا

ــؤون  ــ ــة شـ ــبــ ــراقــ ــة، مـــوضـــحـــة أن مــ ــلـ ــبـ ــقـ ــمـ الـ
الموظفين التابعة لديوان الخدمة المدنية 

تعمل على تدقيق تلك الكشوف.
ــام مــــراقــــبــــة شـــــؤون  ــ ــيـ ــ وأشــــــــــــارت إلـــــــى قـ
التوظف خال األسابيع الماضية بتدقيق 
ــرارات صــرف البدل  الــدفــعــات األولــيــة مــن قــ
النقدي إلجـــازات العاملين في الـــوزارة من 

المواطنين.

وكــانــت وزارة الصحة قــد أرســلــت خال 
األيــــــام الــقــلــيــلــة الــمــاضــيــة رســـائـــل نصية 
لبعض موظفيها اإلداريين تضمنت قيمة 
بـــدل اإلجـــــازات للعاملين والــمــوظــفــيــن من 
المواطنين. يذكر أن الفترة الماضية شهدت 
تدقيق كشوف جميع المتقدمين والتأكد من 

صحة المعلومات.

● سيد القصاص
رفض الجهاز المركزي للمناقصات العامة طلب وزارة األشغال 
تمديد فترة دراسة عطاءات ممارسة إنشاء وإنجاز وصيانة مجرور 
لتصريف مياه األمطار في منطقة جنوب عبدالله المبارك لمدة شهر، 
 من الوزارة موافاة الجهاز بالتوصية الخاصة باختيار الشركة 

ً
طالبا

المتوافقة مع الشروط الفنية والمالية للمشروع الستعجال تنفيذه.
وذكرت مصادر »األشغال«، أن مجرور تصريف مياه األمطار من 
منطقة جــنــوب عبدالله الــمــبــارك ُيــعــد أحــد المشاريع المهمة التي 
تحمي المنطقة من األمطار الغزيرة، حيث يتم من خاله تصريف 

جريت على المنطقة، واالستفادة 
ُ
 للدراسات التي أ

ً
تلك األمطار وفقا

 في الزراعات المختلفة. 
ً
من تلك المياه مستقبا

وكانت وزارة المالية وافقت على اعتماد التكلفة التقديرية ألعمال 
إنشاء مجرور األمطار بمبلغ 6.280 مايين دينار، مبينة أنه جاٍر 

استكمال اإلجراءات الازمة للطرح والترسية على الشركة الفائزة.
 مع 

ً
ولفتت المصادر إلــى أن الـــوزارة طرحت الممارسة تماشيا

خــدمــات البنية التحتية الــتــي يــتــم تنفيذها فــي المنطقة، ومنها 
 في اإليصال إلى المنازل، األمر الذي 

ً
الكهرباء والماء، التي بدأت فعليا

يستدعي سرعة تنفيذ وإنجاز المجرور في المنطقة، لكي ال تتعرض 
لمشاكل مع موسم األمطار مع بدء سكن أهالي المنطقة في منازلهم.

العدواني: اختبارات اليوم األول لـ »الثانوية« 
طبيعية وفي مستوى تحصيل الطلبة

د اللجان وأكد حرص »التربية« على دقة التصحيح لتحقيق أفضل النتائج
ّ

تفق

»الشؤون« تعتمد تشكيل 
»تعاونية« غرناطة بالتزكية

السهيل: تسريع إصدار الترخيص للسوق الجديد

اعــتــمــدت وزارة الـــشـــؤون االجــتــمــاعــيــة والــتــنــمــيــة المجتمعية 
تشكيل مجلس إدارة جمعية غرناطة التعاونية لعام 2023 برئاسة 
عبدالعزيز السهيل، وفـــواز الــهــزاع نائبا للرئيس، وعبدالكريم 
 للصندوق، وعبدالله 

ً
 للسر، وعلي أحمد محمد أمينا

ً
القلوشي أمينا

 للجنة 
ً
 للجنة المشتريات، وعبدالله ساير رئيسا

ً
اإلبراهيم رئيسا

 للجنة الخدمات االجتماعية، 
ً
المالية واإلدارية، وفهد الشمري رئيسا

 للجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، 
ً
وضاري الشريفي رئيسا

ومحمد مصطفى محمد عضو مجلس إدارة.
وبهذه المناسبة، أكد السهيل أنه تم توزيع المناصب اإلدارية 
 على 

ً
والــلــجــان بالتزكية وبــكــل انسيابية مــا سينعكس إيجابيا

المساهمين والمستهلكين من خال تحقيق تطلعاتهم وآمالهم 
عبر تطوير العمل االداري والفني والخدماتي، وكذلك على صعيد 
 أعضاء مجلس اإلدارة على 

ً
تنظيم المهرجانات والعروض، شاكرا

تزكيته في تولي رئاسة الجمعية لعام 2023.
وأشــــار الــســهــيــل إلـــى أن مــجــلــس اإلدارة أخـــذ عــهــدا بـــأن يضع 
الجمعية فــي مصاف الجمعيات الــرائــدة، وسيعمل خــال الفترة 
المقبلة على تسريع كافة االجراءات الخاصة باستخراج الترخيص 
التجاري للسوق المركزي الجديد بقطعة 3، باإلضافة الى العمل 
على طرح أنشطة استثمارية جديدة تعود بفائدتها على أهالي 
المنطقة مع توفير كافة احتياجات المساهمين من خال تنظيم 
 الى أن مجلس االدارة سيعمل بشكل 

ً
المهرجانات والعروض، الفتا

منظم عبر رؤية واضحة هدفها االرتقاء بالجمعية وخدمة أهالي 
المنطقة.

أكد العدواني أن »التربية« ماضية في تطبيق 
لوائحها المعنية باالختبارات، وأبرزها الحفاظ 
على جودة التعليم ومحاربة ظاهرة الغش، مشيرا 
إلــى أن هــذا يصب بالنهاية في مصلحة الطالب 
ليحصل على مستوى علمي جيد يؤهله الستكمال 

دراساته ما بعد الثانوية دون تعثر.
ــدور الــــرائــــد والــكــبــيــر الـــتـــي تـــقـــوم به  ــ وثـــمـــن الــ
اإلدارات الــمــدرســيــة والــمــراقــبــون والــمــاحــظــون 
ــمــــي، وكـــل  ــلــ ــعــ ــتــــرول األدبـــــــــي والــ ــنــ ــكــ ــاء الــ ــ ــــضــ وأعــ

المشاركين والعاملين خال فترة االختبارات.

تطبيق لوائح الغش

 بالمجلس
ً
شهاب الدين عضوا

االستشاري لـ »علماء الذّرة«
 لعطائه العلمي وخبراته البحثية واإلدارية

ً
تقديرا

»المناقصات« يستعجل تنفيذ مجرور »جنوب عبدالله المبارك«»المناقصات« يستعجل تنفيذ مجرور »جنوب عبدالله المبارك«

https://www.aljarida.com/article/10152
https://www.aljarida.com/article/10151
https://www.aljarida.com/article/10149
https://www.aljarida.com/article/10148
https://www.aljarida.com/article/10146
https://www.aljarida.com/article/10145
https://www.aljarida.com/article/10144
https://www.aljarida.com/article/10104
https://www.aljarida.com/article/10143


منا مساعدات بيت الزكاة: قدَّ
بـ 14.8 مليون دينار لـ »البدون«

ملتقى الخدمات االستشارية لخطة التنمية 
يناقش تحديات مشروعات البناء واإلسكان

السلمان: نأمل التعاون الستكمال تنفيذ النظام اآللي للتراخيص
بـــرعـــايـــة وزيـــــر الــــدولــــة لــشــؤون 
البلدية عبدالعزيز المعجل، يفتتح 
الــثــاثــاء الــمــقــبــل الــمــلــتــقــى الــثــالــث 
ــة لــخــطــة  ــاريــ ــشــ ــتــ لـــلـــخـــدمـــات االســ
الــتــنــمــيــة تــحــت شـــعـــار »اســتــكــمــال 
ــــط الــــــبــــــوابــــــة اإللــــكــــتــــرونــــيــــة  ــطـ ــ خـ
لــلــتــراخــيــص ومــعــالــجــة تــحــديــات 
خطط البناء واإلسكان« بالتعاون 
بــيــن اتـــحـــاد الــمــكــاتــب الــهــنــدســيــة، 
والـــجـــهـــاز الـــمـــركـــزي لــلــمــنــاقــصــات 
ــــزي  ــركـ ــ ــمـ ــ الــــــعــــــامــــــة، والــــــجــــــهــــــاز الـ
لتكنولوجيا المعلومات، وبلدية 
الكويت، ومشاركة جهات حكومية 

وخاصة أخرى. 
 عــــلــــى مـــنـــاقـــشـــات 

ً
ــا ــقــ ــيــ ــلــ ــعــ  وتــ

الملتقى، قال رئيس اتحاد المكاتب 
الهندسية م. بدر السلمان »ترتبط 
مشروعات البناء عموما واإلسكان 
خصوصا باألمن االجتماعي ألي 

بــلــد، ولــقــد كــانــت الــســنــوات الثاث 
الماضية حافلة بجائحة كورونا، 
ــا الــــــحــــــروب الـــمـــســـتـــجـــدة،  ــهـ ــتـ ــلـ وتـ
فتعمقت الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه 
ــمـــشـــروعـــات بـــدولـــة  تــنــفــيــذ تـــلـــك الـ

الـــــكـــــويـــــت كــــمــــا فــــــي دول أخــــــرى 
كــثــيــرة، فــتــراجــع كـــفـــاءة الــخــدمــات 
اللوجستية، ونقص األيدي العامة 
ومــــواد الــبــنــاء ومــعــداتــه، وارتــفــاع 
تكلفة كل ذلك ترك أثــرا كبيرا على 

قدراتنا. 
وأضاف »نأمل أن تتضافر جهود 
جميع المشاركين خــال الملتقى، 
وما بعده لمناقشة تلك التحديات، 
وسبل مواجهتها والتغلب عليها، 
وكـــذلـــك وضــــع األســـــس الــمــطــلــوبــة 
الســـتـــكـــمـــال تــنــفــيــذ الـــنـــظـــام اآللــــي 
لــتــراخــيــص الــبــنــاء، لــمــا لــه مــن أثــر 
إيـــجـــابـــي وفــــعــــال عـــلـــى اخـــتـــصـــار 
اإلجـــراءات اإلداريــة للحصول على 
ــيــــص وخــــفــــض تــكــلــفــتــهــا  ــراخــ ــتــ الــ
وسرعة البدء بتنفيذ المشروعات«.

وشـــكـــر الــســلــمــان الــمــؤســســات 
الراعية والجهات المشاركة.

بدر السلمان

أعـــلـــن بــيــت الــــزكــــاة، أمـــس، 
تــقــديــمــه مــســاعــدات مالية 

بــقــيــمــة 14.784 مــلــيــون 
ــفـــادت منها  ــتـ ديـــنـــار اسـ
مــــن  ة  ســــــــــــــــر أ  16964
المقيمين بصورة غير 
قانونية )البدون( خال 

عام 2021.
وقالت المتحدثة باسم 

بــــيــــت الـــــــزكـــــــاة مـــنـــال 
حسين لـــ »كــونــا«، إن 
ــيـــمـــة الــــمــــســــاعــــدات  قـ
ــة  ــريـ ــهـ ــشـ الــــمــــالــــيــــة الـ

ــة لـــلـــمـــقـــيـــمـــيـــن  ــ ــــوحـ ــنـ ــ ــمـ ــ ــمـ ــ الـ
بــصــورة غــيــر قــانــونــيــة بلغت 

4.803 مايين دينار استفادت منها 2163 أسرة من أول يناير 
حتى ديسمبر 2021، فيما بلغت المساعدات المقطوعة لنفس 

الفترة 9.980 مايين دينار استفادت منها 14801 أسرة.
وأشادت حسين بالتعاون الفعال بين بيت الزكاة والجهاز 
المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، 

بما يسهل عملية تقديم تلك الخدمات لمستحقيها.

أكـــــد مـــحـــافـــظ حــــولــــي، مـــحـــافـــظ الــعــاصــمــة 
بالوكالة، علي األصفر، عدم التهاون مع كل من 
يخالف النظم واللوائح التي من شأنها تشويه 
سمعة المناطق السكنية في مناطق المحافظة.
جـــاء ذلـــك خـــال لــقــاء الــمــحــافــظ، فــي مكتبه 
ــام لـــلـــمـــحـــافـــظـــة أمـــــــس، نـــائـــب  ــ ــعـ ــ ــــوان الـ ــديـ ــ ــالـ ــ بـ
ي حولي 

َ
المدير العام لشؤون قطاع محافظت

واألحمدي، المهندس سعود الدبوس، ومدير 
إدارة النظافة العامة وإشغاالت الطرق فيصل 

العتيبي، ومدير مكتب رئيس القطاع يوسف 
المطوع، ورئيس فريق طوارئ حولي إبراهيم 

السبعان. 
وشــدد المحافظ على ضـــرورة التعاون مع 
كــل الــجــهــات، لــرصــد جميع أنـــواع المخالفات 
التي تشوه المنظر العام في مناطق المحافظة، 
 إلى 

ً
 على بنيتها التحتية، مشيرا

ً
وتؤثر سلبا

مّد يد التعاون من قبل المحافظة لكل ما يقوم 
 قيادات البلديةبه أفراد بلدية الكويت من عمل دؤوب.

ً
األصفر متوسطا

... والحمالت مستمرة إلزالة المخالفات
ً
261 إنذارا

• محمد جاسم
كشفت إدارة العاقات العامة 
ــكـــويـــت عــــن تـــواصـــل  بــبــلــديــة الـ
الحمات الميدانية التي تشنها 
لـــجـــنـــة الـــمـــخـــيـــمـــات الــربــيــعــيــة 
بمحافظتي الجهراء واألحمدي 
 مع الحملة التي أطلقتها 

ً
تزامنا

اإلدارة تحت شعار »حــاة البر 
نظيف«.

وأكــــــــــــد مــــــديــــــر الـــــعـــــاقـــــات 
الـــعـــامـــة، الــمــتــحــدث الــرســمــي 
لـــلـــبـــلـــديـــة مـــحـــمـــد الـــمـــطـــيـــري، 
فــي تصريح، أن الحملة التي 
نفذتها إدارة النظافة العامة 
وإشغاالت الطرق بمحافظتي 

الجهراء واألحمدي بمشاركة 
ــيــــات أســفــرت  الـــعـــديـــد مـــن اآللــ
 وإزالــة 

ً
عن تنبيه 261 مخيما

 
ً
، موضحا

ً
 مخالفا

ً
741 مخيما

ــات تـــضـــمـــنـــت  ــ ــفـ ــ ــالـ ــ ــخـ ــ ــمـ ــ أن الـ
إقامة المخيم خــارج المواقع 

المحددة للتخييم.
وقال المطيري إنه تمت إزالة 

الـــمـــخـــيـــمـــات غـــيـــر الـــمـــرخـــصـــة، 
 أن الــحــمــات مــســتــمــرة 

ً
مـــؤكـــدا

ــيــــمــــات  إلزالــــــــــــــة جــــمــــيــــع الــــمــــخــ
الـــمـــخـــالـــفـــة لــــلــــوائــــح الـــبـــلـــديـــة 

وأنظمتها.
ــى أن لــــجــــنــــة  ــ ــ ــلـ ــ ــ وشــــــــــــــــدد عـ
الـــمـــخـــيـــمـــات الـــربـــيـــعـــيـــة تــدعــو 
الـــمـــواطـــنـــيـــن والــمــقــيــمــيــن إلـــى 

ــزام بــالــمــواقــع والـــشـــروط  ــتــ االلــ
ــــي حـــددتـــهـــا  ــتـ ــ ــط الـ ــ ــوابــ ــ ــــضــ والــ
الـــبـــلـــديـــة لــلــتــخــيــيــم بــالــمــوســم 
الــربــيــعــي 2023/2022 السيما 
ترخيص مخيماتهم وعدم إقامة 
سواتر ترابية أو أروفة أو تبليط 
 على 

ً
أو تجريف التربة؛ حفاظا

إزالة أحد المخيمات المخالفةالحياة الفطرية.

 بالجهراء واألحمدي
ً
 مخالفا

ً
 بالجهراء واألحمدي مخيما

ً
 مخالفا

ً
البلدية: إزالة البلدية: إزالة 741741 مخيما

محافظ حولي: مخالفات البناء تشّوه المنظر العام محافظ حولي: مخالفات البناء تشّوه المنظر العام 
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5 نواب يقترحون حماية حقوق المتهم
لتحقيق ضمانات أفضل تتوافق مع الحقوق العامة والحرية الشخصية

قدم 5 نواب اقتراحا بقانون 
بـــشـــأن تـــعـــديـــل بـــعـــض أحـــكـــام 
القانون رقم )17( لسنة 1960 
ــدار قــــانــــون اإلجـــــــــراءات  ــ ــإصـ ــ بـ
ــات الــــجــــزائــــيــــة،  ــ ــمـ ــ ــاكـ ــ ــحـ ــ ــمـ ــ والـ
لـــتـــحـــقـــيـــق ضــــمــــانــــات أفـــضـــل 
ــبــــوض عــلــيــه  ــقــ ــمــ لـــلـــمـــتـــهـــم والــ
لــتــتــوافــق مــع الــحــقــوق العامة 
والحرية الشخصية التي كفلها 

الدستور. 
وجاء في نص االقتراح الذي 
قدمه الــنــواب أحمد الري، ود. 
خليل أبــل، وفيصل الكندري، 
ــاد، ود. حــمــد  ــ ــهـ ــ ــلــــه فـ وعــــبــــدالــ
الـــمـــطـــر: ُيـــســـتـــبـــدل بــنــصــوص 
الــمــواد )75، و98 فــقــرة أولـــى، 
و151 فقرة أولــى( من القانون 
رقــم )17( لسنة 1960 المشار 
إليه النصوص اآلتية: المادة 
)75( »للمتهم والمجني عليه 
ــــور جـــمـــيـــع  ــــضــ ــي حــ ــ ــ ــــق فـ ــحــ ــ الــ
ات التحقيق االبتدائي،  إجـــراء
ــــي أن  ــق فـ ــحــ ــل مـــنـــهـــمـــا الــ ــكــ ولــ
يــصــحــب مــحــامــيــه فـــي جميع 
األحــــــــــــــوال، ويـــــجـــــوز لــلــمــتــهــم 
االخــــــــتــــــــاء بــــمــــحــــامــــيــــه قـــبـــل 
التحقيق من دون حضور أحد 
من رجال السلطة العامة، ومن 
حق المحامي بإذن من المحقق 
ــتـــجـــواب الــمــتــهــم أو  أثـــنـــاء اسـ

الــمــجــنــي عــلــيــه أن يــوضــح له 
مضمون األسئلة التي توجه 
ــأذن لـــه وجــب  ــ ــم يـ ــإذا لـ ــ ــه، فـ ــيـ إلـ
إثـــــبـــــات ذلـــــــك فـــــي الـــمـــحـــضـــر، 
وإذا كـــــان الــمــتــهــم مــقــبــوضــا 
عليه أو محبوسا وجــب على 
المحقق إحضار محاميه أثناء 
التحقيق. وللنائب العام ومدير 
عام اإلدارة العامة للتحقيقات 
- كل فيما يخصه - إذا اقتضت 
ــرورة الــتــحــقــيــق، أن يــأمــر  ــ ــ ضـ
بجعل التحقيق ســريــا بــقــرار 
مسبب، وال تسري هذه السرية 

على المتهم أو محاميه«.
 كما يقضي المقترح بانه 

»إذا كان المتهم حاضرا، فعلى 
المحقق قبل البدء في إجراءات 
التحقيق أن يسأله شفويا عن 
ــيـــه، فـــإذا  الــتــهــمــة الــمــوجــهــة إلـ
تمسك المتهم بضرورة حضور 
محاميه عند استجوابه تعين 
عــلــى المحقق دعـــوة محاميه 
للحضور معه إن كان موجودا، 
فإذا تبين للمحقق أن محامي 
المتهم غير موجود وجب عليه 
تأجيل االســتــجــواب إلــى وقت 
آخــــر ال يـــزيـــد عــلــى 24 ســاعــة 
تمكينا للمحامي من الحضور 
ــبــــه، فـــــإذا تخلف  وتــــأديــــة واجــ
محامي المتهم عــن الحضور 
بعد مضي هذا الوقت أن يثبت 
ــذه اإلجـــــــــــــراءات فــي  جـــمـــيـــع هــــ
محضر التحقيق. وإذا اعترف 
المتهم بارتكاب الجريمة في 
ــرافــــه فــي  ــتــ أي وقـــــت أثــــبــــت اعــ
محضر التحقيق فور صدوره 
ونـــوقـــش فــيــه تــفــصــيــلــيــا، وال 
ُيــعــتــد بــه إذا جـــاء بالمخالفة 
لما ورد في هذه الفقرة، أما إذا 
أنكر المتهم وجب استجوابه 
تفصيليا بــعــد ســمــاع شهود 
اإلثــبــات، ويــوقــع المتهم على 
أقــوالــه بعد تاوتها أو يثبت 
ــر عــــــجــــــزه عـــن  ــ ــــضـ ــــحـ ــمـ ــ فـــــــي الـ

التوقيع أو امتناعه عنه«.

وجـــــــــــــه الــــــــنــــــــائــــــــب حـــــامـــــد 
ــــي ســــــــؤاال الـــــــى وزيـــــر  ــذالـ ــ ــبـ ــ الـ
ــارة والـــصـــنـــاعـــة وزيــــر  ــتــــجــ الــ
الــــدولــــة لــــشــــؤون االتــــصــــاالت 
وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــمـــعـــلـــومـــات 
مازن الناهض بشأن شركات 
ــات الـــتـــوصـــيـــل لــلــمــواد  ــدمــ خــ

االستهاكية.
ــال الـــبـــذالـــي فـــي مــقــدمــة  ــ وقـ
ســــــــــؤالــــــــــه: تـــــمـــــثـــــل خــــــدمــــــات 
التوصيل للمواد االستهاكية 
إلى المحافظات المختلفة أحد 
األنشطة االقتصادية الحديثة 
والــتــي امــتــدت خــدمــاتــهــا إلــى 
الـــعـــديـــد مــــن الـــشـــركـــات الــتــي 
 من 

ً
اتخذت هذا النشاط واحدا

أهم أغراضها.
 
ً
وتـــــــابـــــــع: لـــــذلـــــك ووضـــــعـــــا
للحقائق في صحيح إطارها 
أرجــــو مــوافــاتــي بــاآلتــي على 
 بما 

ً
أن يــكــون الـــرد مصحوبا

يــتــطــلــبــه الـــبـــيـــان مـــن قـــــرارات 
أو مكاتبات ومــراســات بين 
الجهات ذات الصلة: مــا عدد 
الــتــراخــيــص الــتــي أصــدرتــهــا 
الوزارة لخدمات التوصيل من 
الــشــركــات إلـــى الــعــمــاء خــال 

ــنـــوات الـــثـــاث الــمــاضــيــة  الـــسـ
وحتى الرد على السؤال؟ وما 
الشروط والضوابط المحددة 
لموافقة الـــوزارة على إصــدار 
هــــذه الـــتـــراخـــيـــص؟ وهــــل يتم 

التقيد بها؟
ــي: هـــل قــامــت  ــذالـ وقـــــال الـــبـ
الـــوزارة بالتنسيق مــع وزارة 
الداخلية لبحث أثر استخدام 
ــذا الـــنـــظـــام عـــلـــى االزدحـــــــام  ــ هـ
الـــــمـــــروري بــــالــــطــــرقــــات؟ ومـــا 
نــتــائــج هـــذا الــتــواصــل أو تلك 
ــم تــشــكــيــل  ــة؟ وهـــــل تــ ــ ــدراســ ــ الــ
لجنة من الــوزارة أو مشتركة 
مــــن الـــــــــوزارة والـــجـــهـــات ذات 
الـــعـــمـــل لــــدراســــة أهـــمـــيـــة هـــذا 
النظام ومعالجة سلبياته بما 
يخدم عمليات سوق التسوق 
وتوصيل المواد االستهاكية 

من المنتج إلى المستهلك؟
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مطب »شراء القروض«... رحلة البحث عن َمخرج
 من الحل

ً
• نواب يفضلون تأجيل مناقشة القانون في جلسة 10 يناير خوفا

• السيناريو األقرب... التشكيك في أرقام »المركزي« والحكومة تطلب مهلة

عـــقـــب الـــرســـالـــة الــحــكــومــيــة الـــقـــويـــة الــتــي 
تلقاها مجلس األمة في اجتماع السلطتين، 
أمــس األول، يبحث عــدد مــن الــنــواب اآلن عن 
سيناريوهات للخروج من مطب قانون شراء 
قروض المواطنين، المدرج على جدول أعمال 
ــــذي يــعــنــي ثمن  جــلــســة الــثــاثــاء الــمــقــبــل، والـ

اإلصرار على إقراره حل المجلس.
وعلمت »الجريدة«، من مصادرها، أن هناك 
 كــثــيــرة يــتــداولــهــا الـــنـــواب، واتــصــاالت 

ً
أفـــكـــارا

 السيناريو 
ّ
نيابية - حكومية بهذا الصدد، لكن

 للخروج من األزمة، بما يحفظ 
ً
األكثر حدوثا

ماء الوجه أمــام »الناخبين المقترضين« هو 
الهروب إلى التفاصيل، عبر التشكيك في مبلغ 
الـ 14.6 مليار دينار، الذي حدده بنك الكويت 
المركزي كلفة إسقاط القروض االستهاكية 
والشخصية، والــتــي ستصل إلــى 23 مليارا، 
 لــعــدم تــوافــر المبلغ »كــــاش« بصندوق 

ً
نــظــرا

االحتياطي العام.
وبينت المصادر أنه بعد التشكيك النيابي 
في هذا الرقم الذي يرونه ُمبالغا به، ستطلب 
الحكومة مهلة لتقديم ما ُيثبت صحته، وهنا 
 أمام النواب للموافقة على طلب 

ً
يكون مبررا

الحكومة بتأجيله، أو االكتفاء بإقراره مداولة 
أولى، دون استعجال إقراره بالمداولة الثانية.

وذكرت المصادر أن النواب يرون أنه الحل 
األمثل، حيث إنهم لن يكونوا عاندوا »دائــرة 
 في 

ً
القرار«، وأقروا القانون المرفوض حكوميا

جلسة 10 الجاري، وفي الوقت ذاته لم يتخلوا 
أمـــــام قــاعــدتــهــم االنــتــخــابــيــة عــلــى األقـــــل عن 
القانون الموصوف بـ »هرم القوانين الشعبية«، 
ومنحوا الحكومة فرصة أكبر لتقديم بدائلها.
ُيــذكــر أن السلطتين اجتمعتا أمـــس، بناء 

على طلب رئيس الوزراء، ووصف اللقاء بغير 
اإليجابي، حيث استمعوا إلى رسائل شديدة 
اللهجة من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد بشأن إصرار مجلس األمة 
على الدفع بالقوانين الشعبوية، التي تحّمل 
الدولة كلفة مالية عالية، وعلى رأسها شراء 
قروض المواطنين، إذ أكد أن »اإلصرار عليها 
سيوصلنا إلى تأزيم وطريق مسدود، وأتمنى 

أال نخسر المجلس بسبب ذلك«.
ــلــــت الــــــــــردود الــنــيــابــيــة  إلــــــى ذلـــــــك، تــــواصــ
ــواء اجــتــمــاع السلطتين أمــس  الــمــنــتــقــدة ألجــ
األول، والمتمسكة بإقرار القانون في جلسة 
10 الـــجـــاري، إذ قـــال الــنــائــب فـــاح الــهــاجــري: 
»اللقاء اليوم )أمس األول( كان دون الطموح، 
ويفترض أن تكون الحلول واضحة وبوقت 
 عـــلـــى أن تـــحـــســـيـــن عــيــشــة 

ً
ــدد، مـــــشـــــددا ــ ــحـ ــ مـ

المواطن والقضايا التنموية وزيادة الرواتب 
والمتقاعدين هي معيار التعاون القادم، وأزمة 

الحكومة خارج المجلس«. 
وفي السياق ذاته، قال النائب حمد المدلج: 
»ال يــمــكــن أن ُيــعــتــبــر أي اجــتــمــاع نــاجــحــا ما 
قدر قيمة 

ُ
لم ينتج عنه تشريعات وقـــرارات ت

األســـــرة وتــنــهــض بــمــعــيــشــتــهــا، وتــحــّجــم كل 
ل األمة ال 

ّ
إقطاعي ينهب مقدراتها، ومن يمث

يهاب الرجوع لها«.
وقــال النائب صالح عــاشــور، تعليقا على 
تقرير لوكالة بلومبيرغ: »على الحكومة أن 
، بــداًل 

ً
تقرأ مثل هــذة التقارير المفيدة جــيــدا

ــة، وهـــو ســاح  ــ مـــن تــهــديــد بــحــل مــحــلــس األمـ
ــاد الــجــمــيــع ســمــاعــهــا، وال  ــتــ الـــضـــعـــفـــاء، واعــ
، ومسؤوليتكم تحقيق الرفاه 

ً
يبالون بها أبدا

والخدمات العامة للمواطنين«.

ــزيــــد: سمو  بــيــنــمــا قــــال الـــنـــائـــب أســـامـــة الــ
 للدستور والائحة يتم 

ً
رئيس الـــوزراء وفقا

الــتــعــامــل مــع الــقــوانــيــن الــتــي نــقــّدمــهــا كــنــواب 
وتتعلق بمعاناة الشعب الكويتي الذي يعاني 
ضيق العيش بسبب ســوء إدارة الحكومات 
المتعاقبة، فإذا كانت الحكومة مهتمة برفع 
المعاناة عن المواطنين، فبإمكانها الموافقة 
أو رفض القوانين المتعلقة بمعاناة الشعب.

أمــا النائب خليل الصالح فــقــال: »الكويت 
فــي حــالــة انــهــيــار اقــتــصــادي وغـــاء معيشي، 
والــطــبــقــة الــمــتــوســطــة تــكــاد تــتــاشــى بسبب 
الــتــضــخــم واســـتـــنـــزاف الــمــداخــيــل، الــحــكــومــة 
مــطــالــبــة بــحــلــول تــنــهــي مــعــانــاة الــمــواطــنــيــن، 
وإطـــالـــة أمـــد هـــذه الــحــلــول تــرفــع الــكــلــفــة على 

الجميع«.
ــان عــــدد مـــن الـــنـــواب قـــد صـــرحـــوا بعد  ــ وكـ
انتهاء اللقاء مباشرة، وبينهم النائب سعود 
الــعــصــفــور، الــــذي قـــال عــقــب االجــتــمــاع: »كــان 
 با نتيجة حقيقية أو ملموسة، إذ لم 

ً
اجتماعا

تتقدم الحكومة بأي بدائل عملية للمطالبات 
 إال المزيد من 

ً
النيابية، ولم أسمع شخصيا

الوعود، وكنت أتوقع أن تكون الحكومة أكثر 
 له«.

ً
تحضيرا

فــيــمــا اعــتــبــر الــنــائــب فــيــصــل الـــكـــنـــدري أن 
»حـــضـــور الــحــكــومــة بـــا رؤيـــــة لــحــل قــضــايــا 
الشعب الكويتي وال تحقق الطموح، مؤشر 
ســلــبــي، ونـــحـــن ال نــقــبــل بـــذلـــك، ألنـــنـــا جئنا 
ي قضايا الشعب والبلد«. 

ّ
ببرنامج واضح لتبن

ـــبـــِد الــحــكــومــة مـــرونـــة في 
ُ
ــاف: »إذا لـــم ت ــ وأضــ

هــذا الملف، فلتستعد للمرحلة األســـوأ بين 
السلطتين، وأؤكد أن االجتماع غير إيجابي«.

الحويلة: برامج لراغبي الجمع بين الدراسة والوظيفة
»التعليمية« قررت منح الجهات الحكومية المعنية مهلة لتقديم تصوراتها

ــنــــة شــــــؤون  أعـــــلـــــن مـــــقـــــرر لــــجــ
الـــتـــعـــلـــيـــم والـــثـــقـــافـــة واإلرشـــــــــاد، 
الـــنـــائـــب د. مــحــمــد الـــحـــويـــلـــة، أن 
اللجنة انتهت من مناقشة مقترح 
الجمع بين الــدراســة والوظيفة، 
ــررت مــنــح الــجــهــات الــمــعــنــيــة  ــ وقــ
مــهــلــة لــتــقــديــم تــصــوراتــهــا حــول 
اســـــتـــــحـــــداث بــــــرامــــــج تــعــلــيــمــيــة 
للراغبين في استكمال دراستهم 

بما يناسب ظروفهم الوظيفية.
وأوضح الحويلة، في تصريح 
ــلـــس األمـــــــــــة، أن  ــافــــي بـــمـــجـ ــحــ صــ
النقاش حول الموضوع مع وزير 
التربية والتعليم العالي، د. حمد 
العدواني، ورئيس ديوان الخدمة 
الـــمـــدنـــيـــة، د. عـــصـــام الــربــيــعــان، 
ــالــــي«  ــعــ وقـــــــيـــــــادات »الـــتـــعـــلـــيـــم الــ
والديوان، كان موسعا وإيجابيا، 
حيث أبدى الوزير تفّهما للرغبة 
الــنــيــابــيــة فـــي الـــســـمـــاح بــالــجــمــع 
بين الدراسة والعمل في األجهزة 

الحكومية والقطاع الخاص.
وأكد أهمية تشجيع ومساندة 
الطلبة، وخاصة الدارسين على 
ــي الـــخـــارج  ــة فــ نــفــقــتــهــم الـــخـــاصـ
ـــل 

ّ
بــــــإزالــــــة الـــــــقـــــــرارات الــــتــــي تـــمـــث

ــام اســتــكــمــال  ــ حـــاجـــزا وعــائــقــا أمـ
دراســتــهــم الــجــامــعــيــة، بــاعــتــبــاره 
 لكل من يرغب في 

ً
حقا دستوريا

تطوير مهاراته وقدراته.
وأوضح أن إزالة تلك القرارات 
ــاء بــمــســتــوى  ــ ــقــ ــ يـــســـهـــم فــــي االرتــ
ــــد مــن  ــزيـ ــ الـــعـــامـــلـــيـــن مـــهـــنـــيـــا، ويـ
ــم، ويـــحـــقـــق أهــــــداف  ــهـ ــتـ ــيـ ــاجـ ــتـ انـ
ــات الـــتـــي  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ ــات والـ ــســ ــؤســ ــمــ الــ

يعملون بها.

وقال إن الحكومة طلبت مهلة 
حــتــى يــتــم إعـــــداد تــقــريــر مفصل 
بهذا الــشــأن، مــشــددا على أهمية 
تـــوفـــيـــر بــــرامــــج تــعــلــيــمــيــة مــرنــة 
لــتــنــاســب ظـــــروف الــعــامــلــيــن في 

الجهات الحكومية.
واقــتــرح أن تضم تلك البرامج 
ــة الــمــســائــيــة أو  ــ ــــدراسـ الـــمـــرنـــة الـ
المحاضرات في عطلة األسبوع 
أو مـــن خــــال الــتــعــلــيــم الــجــزئــي، 
لخلق آفــاق أوســع لكل من يرغب 

في استكمال دراسته.
وذكر أن اللجنة بانتظار تقديم 
الـــتـــصـــور الــحــكــومــي لــمــنــاقــشــتــه 
بــشــكــل أشـــمـــل وأوســـــــع لــضــمــان 
ــبــــي حـــاجـــة  ــلــ خــــــــــروج قــــــانــــــون يــ
ــه، مـــعـــربـــا عــن  ــنـ الــمــســتــفــيــديــن مـ
اســـتـــغـــرابـــه تـــأخـــر الــحــكــومــة في 
تمكين الطلبة العاملين من الجمع 
ــة والــوظــيــفــة طـــوال  ــدراســ بــيــن الــ

السنوات الماضية.
وأكــد أهمية أن يتم ذلــك وفقا 
لمعايير أكاديمية تضمن الجودة 
التعليمية واألكاديمية؛ سواء في 
داخل الكويت أو اإليفاد للخارج، 
آمـــا بــتــعــاون الــحــكــومــة فــي هــذا 
الــجــانــب، حتى يتم إعـــداد تقرير 
حــول هــذه المقترحات النيابية 
الدافعة نحو االرتــقــاء بالعنصر 
البشري وتوفير الدعم المناسب 

لهم.

رسالة المنقف

الى ذلك، تقّدم الحويلة برسالة 
الى مجلس األمة إلدراجها ضمن 

جدول أعمال الجلسة القادمة، جاء 
في نصها: يعاني أهالي منطقة 
الــمــنــقــف الــعــديــد مــن الــمــشــكــات، 
ــمــــال في  فــالــمــنــطــقــة تــعــانــي اإلهــ
صيانة بنيتها التحتية والنظافة 
العامة بــهــا، وســـوء حــالــة الطرق 
الرئيسية والــفــرعــيــة، واالزدحـــام 
المروري أثناء الدخول والخروج 
الى المنطقة، لقلة مداخل الدخول 
والخروج، وبسبب تكدس العمالة 
فيها وخــروجــهــم ودخــولــهــم إلى 
المنطقة في نفس الوقت تقريبا، 
ــاريــــة  ووجــــــــــــود مــــجــــّمــــعــــات تــــجــ
كبيرة، وأيضا وجود العديد من 
الــمــنــازل الــقــديــمــة الــتــي يسكنها 
العزاب، بخاف محطة الحافات 
العامة، والحافات والشاحنات 
التي تتخذ من ساحات المنطقة 
كــراجــات لها، إضــافــة إلــى وجــود 
مــضــخــة الـــمـــيـــاه، الــتــي تــقــع على 
ــل الـــرئـــيـــســـي  ــ ــــدخـ ــمـ ــ الــــــشــــــارع والـ

للمنطقة، كــذلــك تشهد المنطقة 
بــــنــــاء مـــــــــدارس خــــاصــــة جـــديـــدة 
بــهــا، حــتــى وصـــل عـــددهـــا إلـــى 6 
مدارس، وكل فصل به أكثر من 40 
طالبا وطالبة، وكذلك 5 مــدارس 
حــكــومــيــة، مــمــا يــجــعــل الـــدخـــول 
والخروج من هذه المنطقة معاناة 

للمواطنين.
ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن  وتــــابــــع: وعـ
بالمنطقة الكثير من المساحات 
والساحات الفارغة، فإنها تفتقر 
إلـــــــى وجـــــــــود حـــــدائـــــق أو مـــركـــز 
ترفيهي أو متنفس لسكان هذه 
المنطقة، لــذا فإنني أتــقــدم بهذه 
الرسالة برجاء التفضل بعرضها 
على مجلس األمة الموقر في بند 
الرسائل الـــواردة، لتكليف لجنة 
الــمــرافــق الــعــامــة لبحث ودراســـة 
ومعالجة مشكات منطقة المنقف 
مـــع الــجــهــات الــمــخــتــصــة لــوضــع 
حــل نهائي لمعاناة األهــالــي من 
ســـوء البنية التحتية والــصــرف 
الـــصـــحـــي بــالــمــنــطــقــة، وصــيــانــة 
الطرق الرئيسية والفرعية، وزيادة 
مداخل ومخارج للمنطقة، ونقل 
مضخة المياه، والنظافة العامة، 
وعـــمـــل مـــدخـــل خــــاص لــســيــارات 
ــفــــاء الــمــنــقــف،  ــز إطــ ــركـ وآلــــيــــات مـ
ــقـــل مــحــطــة الــــحــــافــــات، وحـــل  ونـ
مشكلة سكن العزاب، والعمل على 
استغال الساحات الفضاء إلنشاء 
ــدائــــق عـــامـــة لـــتـــكـــون مــتــنــفــســا  حــ
ألهــالــي منطقة المنقف، على أن 
 خال 

ً
تقّدم اللجنة تقريًرا متكاما

3 أشهر.
ــتــــراح لــــزيــــادة  ــاقــ كـــمـــا تــــقــــّدم بــ

عـــــدد مــــداخــــل ومــــخــــارج مــنــطــقــة 
المنقف لتسهيل حركة الدخول 
والخروج إليها، وصيانة وإعادة 
رصف الطرق الرئيسية والفرعية 
لـــلـــمـــنـــطـــقـــة، وصـــــيـــــانـــــة الـــبـــنـــيـــة 
ــاء حــدائــق  ــشــ الــتــحــتــيــة لـــهـــا، وإنــ
عـــامـــة ومــنــتــزهــات فـــي الــمــنــطــقــة 
تكون متنفسا ألهاليها، ومراقبة 
شركات النظافة التي تهمل بها، 
وتكثيف عمليات النظافة، والعمل 
عــلــى رفـــع الــمــخــلــفــات واألنــقــاض 
ــبــــدال الــــحــــاويــــات الــتــالــفــة  ــتــ واســ
بــــأخــــرى جــــديــــدة، والـــعـــمـــل عــلــى 
تــرقــيــم شــــوارع المنطقة وزيـــادة 

إنارتها.
كــمــا تــقــّدم بــاقــتــراح آخـــر نص 
ــة الـــعـــمـــل عـــلـــى نــقــل  عـــلـــى »ســــرعــ
مضخة مياه المنقف الى المكان 
الــجــديــد المخصص لــهــا، إلنهاء 

معاناة أهالي المنطقة«.
ــه  ــ ــاق نـــفـــســـه، وّجـ ــيــ وفــــــي الــــســ
الــــحــــويــــلــــة ســــــــــؤاال الــــــــى وزيــــــــرة 
األشغال العامة وزيــرة الكهرباء 
والـــمـــاء والـــطـــاقـــة الـــمـــتـــجـــددة، د. 
ــاز، ســـــأل فـــيـــه عــن  ــمــ أمــــانــــي بــــوقــ
خـــطـــة وزارة األشــــغــــال إلصــــاح 
ــــوارع الـــرئـــيـــســـة والـــداخـــلـــيـــة  ــــشـ الـ
بمنطقة المنقف، وعن آخر أعمال 
تــمــت لصيانة شــــوارع المنطقة، 
وتـــاريـــخـــهـــا، والـــشـــركـــة الــمــنــفــذة 
لــهــذه األعــمــال، مــع ذكــر الــشــوارع 
الـــتـــي تــمــت بــهــا الــصــيــانــة، وهــل 
ــد عـــقـــد لــصــيــانــة الــــشــــوارع  يـــوجـ
بصفة دورية للمنطقة؟، وسأل عن 
خطة الوزارة لزيادة عدد المداخل 

والمخارج للمنطقة.

هاني شمس

احمد الري

حامد البذالي

الصيفي الصيفي

محمد الحويلة

محيي عامر

 من 
ً
شمس لتخليد 26 شهيدا

ضحايا اإلرهاب في »الصادق«
أعــلــن الــنــائــب هــانــي شمس تقدمه بمقترح يفضي بتخليد 
 من ضحايا اإلرهــاب الذي طال مسجد اإلمام 

ً
ذكرى 26 شهيدا

الصادق عام 2015.
وقال شمس في معرض مقترحه، إن ذلك يكون من خال إطاق 

أسمائهم على الطرق العامة والشوارع الداخلية.

حامد البذالي يسأل عن شركات التوصيل

نافذة نيابيةنافذة نيابية

جانب من اجتماع »التشريعية« أمس

جلسة سابقة للمجلس

»التشكيك« سيكون 
 للموافقة 

ً
مبررا

على طلب تأجيله 
أو االكتفاء بإقراره 

»مداولة أولى«

»التشريعية« تقر عالنية التصويت بانتخابات الرئاسة وإلغاء »األولويات«»التشريعية« تقر عالنية التصويت بانتخابات الرئاسة وإلغاء »األولويات«
الساير: اللجنة ستنظر في اجتماعها المقبل انعقاد الجلسات دون حضور الحكومة وإسقاط العضوية

فــــي حـــيـــن انـــتـــهـــت الــلــجــنــة الــتــشــريــعــيــة مــــن تــعــديــل 
الائحة الداخلية بشأن عانية التصويت في انتخابات 
أعضاء مكتب المجلس )رئيس المجلس ونائبه وأمين 
السر والمراقب( بالموافقة على التعديل، وإلغاء لجنة 
األولــويــات البرلمانية ابــتــداًء من دور االنعقاد المقبل، 
تم تحديد عــدد من االقــتــراحــات لنظرها في اجتماعها 
الــقــادم وعلى رأســهــا قــانــون رد االعــتــبــار، وتحديد مدد 
نظر المحكمة الدستورية بشأن مراسيم االنتخابات، 
وتعديل الائحة الداخلية بشأن صحة انعقاد جلسات 
المجلس دون اشتراط حضور الحكومة، واستقالة النائب 
وإسقاط العضوية بعد ان اسقطت »الدستورية« المادة 

١٦ من الائحة، إضافة إلى قانون بيت الورثة.
وقال رئيس اللجنة النائب مهند الساير، في تصريح، 
عقب انتهاء اجتماع »التشريعية« أمس، إن »االصاحات 
السياسية مهمة، والعتقادنا أن مجلس األمة في السابق 
كان يــدار بطريقة غير سليمة، وكانت لجنة االولويات 
إحدى هذه المشاكل ارتأت اللجنة إلغاء لجنة األولويات 

ابتداء من دور االنعقاد المقبل«.
وأوضح ان »التشريعية« أنجزت الكثير من خطة المئة 
يــوم المعلنة فــي 23 أكــتــوبــر الــمــاضــي، مشيدا بجهود 

أعضاء اللجنة والمكتب الفني.
ــاف أن الــلــجــنــة انــتــهــت خـــال الــفــتــرة الماضية   وأضــ

من تعديل قوانين مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في 
شــأن تــعــارض المصالح، وتــجــريــم الــرشــوة فــي القطاع 
الخاص، والمسؤولية الجزائية على الشخص االعتباري، 
وتعديات عدة على الائحة الداخلية ومنها عدم اشتراط 
إحــالــة االقــتــراحــات إلــى اللجنة التشريعية ألخــذ رأيها 

الدستوري.
وأكد أن سرعة اإلنجاز في اللجنة لن تكون على حساب 
 مــن المسؤولية 

ً
جـــودة الــتــشــريــع، وذلـــك يــأتــي انــطــاقــا

الملقاة على عاتقها، كما أن الشعب الكويتي يستحق 
تقديم قوانين ذات كفاءة من اللجنة ومجلس األمة، سائا 

الله أن يكتب الخير لهذا البلد في قادم األيام.

الصيفي يحّمل العوضي مسؤولية 
عدم تصحيح البورد الكويتي

طالب النائب الصيفي الصيفي وزير الصحة أحمد العوضي 
بتحمل الــمــســؤولــيــة الــســيــاســيــة تــجــاه عـــدم تصحيح أوضـــاع 
بــرامــج الــبــورد الكويتي الــذي يحتاج الــى إعـــادة نظر بالنسبة 

للمشرفين عليه.
ــــوزارة تعلن عن  وقـــال الصيفي فــي تصريح صحافي إن »الـ
زيــادة مقاعد برامج البورد الكويتي، لكننا ال نجد إال التعنت 
والامباالة من المسؤولين على هذه البرامج في تدمير مستقبل 

أطباء الكويت«.

https://www.aljarida.com/article/10141
https://www.aljarida.com/article/10139
https://www.aljarida.com/article/10137
https://www.aljarida.com/article/10136
https://www.aljarida.com/article/10135
https://www.aljarida.com/article/10116
https://www.aljarida.com/article/10113
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أحمد الشمري

إعالن نتائج قبول »شواغر التطبيقي« نهاية الشهر الجاري
علمت »الجريدة« من مصادر 
ــامـــة  ــعـ مـــطـــلـــعـــة فـــــي الـــهـــيـــئـــة الـ
للتعليم التطبيقي والتدريب، 
أن إعــــان نــتــائــج قــبــول الطلبة 
المقبولين فــي خــطــة الــشــواغــر 
للفصل الدراسي الثاني في عام 
2022-2023 خال نهاية الشهر 

الجاري.
ــرت الــمــصــادر أن عمادة  وذكـ
 
ً
القبول والتسجيل تقوم حاليا
ــفـــرز مـــلـــفـــات الــمــتــقــدمــيــن فــي  بـ
التخصصات الشاغرة التي لم 
ــســتــغــل فـــي الــخــطــة األصــلــيــة، 

ُ
ت

 ،
ً
والتي تم اإلعــان عنها سابقا

موضحة أن القبول مقتصر على 
الكويتيين وأبــنــاء الكويتيات، 
 لقواعد القبول المعمول 

ً
وفــقــا

بها في »التطبيقي«.
وأفــــــــــــــــــــادت بـــــــــــأن »الــــــقــــــبــــــول 

والـــتـــســـجـــيـــل« تـــنـــتـــظـــر نــتــائــج 
اختبارات القدرات في تخصص 
الــلــغــة اإلنــكــلــيــزيــة الــتــي تجرى 
ــة  ــيــ ــتــــربــ  فـــــــي كــــلــــيــــة الــ

ً
ــا ــ ــيــ ــ ــالــ ــ حــ

األساسية على فترات مختلفة، 

والتي من المتوقع أن يتم رفع 
نتائجها خال األسبوع المقبل، 
لتدمج ضمن نتائج المتقدمين، 
ــفـــرز حــســب أولـــويـــة الــقــبــول  وتـ

 ألعلى نسبة.
ً
وفقا

وأوضحت المصادر أن إعان 
نتائج القبول يتم بعد اعتمادها 
من قبل اجتماع اللجنة العليا 
للقبول الذي يعقد خال الفترة 

المقبلة.

صالة القبول والتسجيل في »التطبيقي«

الجامعة األميركية شريك أكاديمي لمؤتمر 
ومعرض جمعية المكتبات المتخصصة

أعلنت الجامعة األميركية في 
الكويت رعايتها المؤتمر السنوي 
ومـــــعـــــرض جـــمـــعـــيـــة الـــمـــكـــتـــبـــات 
المتخصصة فرع الخليج العربي 
فــي دورتـــه الــســادســة والعشرين 
كـــشـــريـــك أكـــــاديـــــمـــــي، مـــبـــيـــنـــة أن 
الــمــؤتــمــر يعقد هـــذا الــعــام تحت 
شعار »التكنولوجيا وتطبيقاتها 
ــات  فـــــــي الــــمــــكــــتــــبــــات ومـــــؤســـــســـ
المعلومات«، بمشاركة عــدد من 
الباحثين مــن مختلف الجهات، 

من 7 حتى 9 مارس المقبل. 
ــة، فــــي بــيــان  ــامـــعـ ولـــفـــتـــت الـــجـ
أمس، إلى أن المؤتمر والمعرض 
الـــســـنـــوي يــنــظــم فـــي واحــــــدة من 
دول الــخــلــيــج الـــعـــربـــيـــة كــــل عـــام 
ــيــــث يــتــيــح  بــــشــــكــــل دوري، بــــحــ
لجميع المتخصصين في مجال 
المعلومات فــرصــة لــقــاء أقرانهم 
من دول الخليج العربي، لتبادل 
األفـــكـــار والــمــعــلــومــات المتعلقة 
بــأفــضــل الـــمـــمـــارســـات الــمــهــنــيــة، 
كــمــا يـــقـــوم الـــنـــاشـــرون ومـــــزودو 
الـــخـــدمـــات اإللــكــتــرونــيــة بــعــرض 
أحــدث المنتجات والخدمات في 

مجال المعلومات.
وذكرت رئيسة مكتبة الجامعة 
أســــمــــاء الـــكـــنـــعـــان: »أن الــمــؤتــمــر 
ــدث الــتــكــنــولــوجــيــا  ســيــنــاقــش أحــ

ــبـــات  ــتـ ــكـ الــــمــــســــتــــخــــدمــــة فــــــي الـــمـ
ومؤسسات المعلومات«، موضحة 
ــه يـــدعـــم فـــــرص الـــتـــعـــاون بــيــن  ــ أنـ
الباحثين في المجال، ويؤكد مبدأ 
التعلم مدى الحياة للمختصين 
في مجال المكتبات والمعلومات 

بالخليج العربي.
وثمنت الكنعان الــشــراكــة مع 
الــــمــــؤســــســــات الــــخــــارجــــيــــة الـــتـــي 
تـــســـاهـــم فــــي االرتـــــقـــــاء بــالــبــحــث 
العلمي في المجال، مشيرة إلى أن 
المؤتمر سيتيح فرصة للباحثين 
لعرض أبحاثهم العلمية وطرح 

النقاش حولها.

أسماء الكنعان

الكويت تعكف على تصميم قمر اصطناعي ثان
عبدالرحيم: إطالقه بعد 3 سنوات من بدء العمل به

بعد نــجــاح تجربة إطــاق القمر االصطناعي الكويتي 
األول »كويت سات 1«، يعكف د. ياسر عبدالرحيم مع كتيبة 
من السواعد الكويتية على وضع تصميم وميزانيات قمر 

اصطناعي كويتي ثان.
ــديـــات جـــديـــدة  ــا« عــــن تـــحـ »كــــونــ ـــ وكـــشـــف عـــبـــدالـــرحـــيـــم لــ
تــعــتــزم تــلــك الــكــتــيــبــة الــعــلــمــيــة تـــجـــاوزهـــا، إذ ســيــعــمــلــون 
على مهمة علمية أصعب من مهمة القمر األول وبطموح 
أكبر، ستشتمل على تصنيع أجــزاء من القمر الثاني في 
الكويت، ليكون على موعد مع اإلطاق بعد 3 سنوات من 

بدء العمل به.
وقال »إن القمر الثاني سيكون أكبر من األول، وسيكون 
من فئة Cube Sat2«، مشيرا إلى أن للقمر غرضين علميين 
األول فحص ألواح الطاقة الشمسية التي سيتم تصميمها 
وبــنــاؤهــا فــي الــجــامــعــة، ليستطيع الــقــمــر فــحــصــهــا، وهــي 
تكنولوجيا جديدة سنرسلها للفضاء لتجريبها، واآلخر 
إرسال كاميرا عالية الوضوح، وهي اآلن في طور التصميم 
من نوع Hyper Expected لتعطي معلومات ال صور فقط 

عن طبقات الجو ومحتوى البحر«.
وأوضح عبدالرحيم أن القمر الثاني ربما يكون مسار 
ــــذي خـــضـــع لــلــفــحــص  ــايـــرا لـــمـــســـار ســـابـــقـــه الــ تـــنـــفـــيـــذه مـــغـ
والتقييم، ومن ثم اإلرسال إلى ألمانيا، ليوضع فيما يشبه 
الكبسولة قبل انتقاله إلــى فلوريدا بالواليات المتحدة، 

لينطلق منها بصاروخ فضائي إلى المدار المحدد.
وأشار إلى تدريب الكوادر البشرية الكويتية حاليا على 
كيفية بناء القمر وتشغيله وتصميمه، لتكون المرحلة 
القادمة هي البناء الكامل والكلي لألقمار االصطناعية، 
قائا: »نحن قدها... نستطيع صناعة ذلك في المستقبل 

القريب«.

الظفيري لـ ةديرجلا•: انتقال »شؤون 
الطلبة« إلى »الشدادية« آخر يناير

• حمد العبدلي
 أكـــد الــقــائــم بــأعــمــال عميد شـــؤون الطلبة فــي جــامــعــة الكويت 
د. محمد الظفيري، استعداد العمادة لانتقال من المبنى الحالي 
في الشويخ إلى المبنى اإلداري الجديد في مدينة صباح السالم 
 إلى 

ً
الجامعية )الشدادية( بموعد أقصاه نهاية الشهر الجاري، الفتا

أن إدارات العمادة المختلفة قامت بعدد من الزيارات إلى المبنى 
اإلداري الجديد، للوقوف على آخر االستعدادات لانتقال النهائي.
وأضـــاف الظفيري، فــي تصريح لـــ »الــجــريــدة«، أنــه تــم عقد عدة 
اجتماعات خال الفترة الماضية، لعمل خطة لانتقال التدريجي 
 أن جميع إدارات 

ً
إلدارات عــمــادة شـــؤون الطلبة الــســت، مــوضــحــا

العمادة سيكون لها أماكن مخصصة في المبنى اإلداري الجديد، 
حيث تم تخصيص جناح خاص لكل إدارة.

وأشـــار إلــى أن العمادة تتابع عــن كثب إنــجــاز مباني اإلسكان 
الطابي واإلدارة التابعة لها، وكذلك المنشآت الرياضية، لاستام 
 
ً
 أن هذه المباني، تم تجهيزها وفقا

ً
في أقرب وقت ممكن، موضحا

ألحدث التصاميم، لتواكب احتياجات الطلبة.

محمد الظفيري

إطالق القمر االصطناعي الكويتي 
األول )كويت سات 1( إلى الفضاء

https://www.aljarida.com/article/10100
https://www.aljarida.com/article/10100
https://www.aljarida.com/article/10129
https://www.aljarida.com/article/10129
https://www.aljarida.com/article/10128
https://www.aljarida.com/article/10126
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 »الجمارك« األميركية: 
الكويت شريك قوي لنا

ثّمنت جهودها في حماية حقوق الملكية الفكرية

● ربيع كالس
أشادت إدارة الجمارك وحماية الحدود األميركية )CBP( بالجهود 

الكبيرة التي تقوم بها الجمارك الكويتية.
وفي هذا السياق، كشفت CBP على حسابها الرسمي على موقع 
»تويتر«، أمس، عن اجتماع ُعقد في الكويت بين فريق من قبلها مع 

مسؤولي الجمارك الكويتية.
 فــريــق مــن إدارة الجمارك 

ً
وكتبت فــي تــغــريــدة: »اجــتــمــع أخــيــرا

وحــمــايــة الـــحـــدود األمــيــركــيــة مـــع الــجــمــارك الــكــويــتــيــة لــاعــتــراف 
بجهودهم فــي العمل معنا لحماية حــقــوق الملكية الفكرية في 

جميع أنحاء العالم«. 
وأضافت: »الكويت شريٌك قوٌي لمكتب الجمارك وحماية الحدود 
والواليات المتحدة في هذا الموضوع، وفي العديد من القضايا 

الجمركية األخرى«.
رفقت التغريدة بصورة تجمع الفريقين الكويتي واألميركي.

ُ
وأ

الجدير بالذكر أن إدارة الجمارك وحماية الــحــدود األميركية 
ــى مهمة تأمين حـــدود الــواليــات الــمــتــحــدة، وتسهيل السفر 

ّ
تــتــول

والتجارة الدولية المشروعة.

محمد الشرهان

من اللقاء بين وفدي الجمارك

مدير »المرور«: سحبنا 3 آالف رخصة قيادة لوافدين منذ ديسمبر2021
الخدة: 2.3 مليون رخصة مسجلة بالحاسب اآللي... وانخفاض وفيات حوادث المرور خالل 2022

● محمد الشرهان
فيما أعلن المدير الــعــام لــإدارة 
العامة للمرور، اللواء يوسف الخدة، 
سحب 3 آالف رخصة قيادة لوافدين 
قــــامــــوا بــتــغــيــيــر مــهــنــة عــمــلــهــم، أو 
ممن فقدوا الشروط التي وضعتها 
اإلدارة العامة للمرور، منذ صدور 
قرار التدقيق على رخص الوافدين 
في 15 ديسمبر 2021، شدد على أن 
عملية التدقيق والسحب مستمرة 
عــن طــريــق »الـــمـــرور«، أو عــن طريق 
 إلى أن هناك 

ً
موقع »سهل«، مشيرا

 بين »المرور« والهيئة العامة 
ً
ربطا

ق بالمهن 
ّ
للقوى العاملة فيما يتعل

 عن 
ً
وتغييرها ومسمياتها، فضا

وجــود تنسيق بين إدارات المرور، 
حــيــث ال يــســتــطــيــع الــمــقــيــم تجديد 
دفتر ملكية المركبة في حال وجود 

سحب للرخصة.
ــالــــه  ــبــ ــقــ ــتــ جــــــــــاء ذلــــــــــك خــــــــــال اســ
المواطنين والمقيمين مساء أمس 
األول، وهو اللقاء الذي يتم كل يوم 
، بحضور مساعد 

ً
ثاثاء أسبوعيا

ــشـــؤون الــتــخــطــيــط  ــعـــام لـ الـــمـــديـــر الـ
والــبــحــوث، العميد خــالــد محمود، 
ومـــســـاعـــد الـــمـــديـــر الـــعـــام لــلــشــؤون 
الــفــنــيــة الــعــمــيــد مــحــمــد الـــعـــدوانـــي، 
ــام لـــشـــؤون  ــعــ ومـــســـاعـــد الـــمـــديـــر الــ
التعليم العميد حــمــود الــروضــان، 
بــنــاء عــلــى تعليمات الــنــائــب األول 

ــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء وزيـــــر  ــرئــ لــ
ــر الــــدفــــاع بـــاإلنـــابـــة  ــ الـــداخـــلـــيـــة وزيــ
ــد، بــــضــــرورة  ــالــ الـــشـــيـــخ طـــــال الــــخــ
تخصيص يـــوم لــلــقــيــادات األمــنــيــة 
ــاوى  ــكــ ــشــ ــاب الــ ــال أصــــــحــــ ــبــ ــقــ ــتــ الســ
ــر  ــ ــا وفـــــــق األطــ ــ ــهـ ــ ـ

ّ
ــل ــ والــــمــــظــــالــــم وحـ

القانونية.
ــــدد الـــرخـــص  ــيـــن الــــخــــدة أن عـ وبـ
المسجلة بالحاسب اآللـــي لـــإدارة 
ــرور بـــلـــغ 2.3 مــلــيــون  ــمـ ــامـــة لـــلـ ــعـ الـ
 على أن االستثناءات 

ً
رخصة، مشددا

وتــــجــــاوز قــــــــرارات الـــــــــوزارة ال يــتــم 
التعامل معها بأي حال من األحوال.

وأشار إلى أن أغلب الحاالت التي 
تم استقبالها تخص رخص القيادة، 
 أن اســتــقــبــال المراجعين 

ً
مــوضــحــا

خال الفترة المسائية خصص لمن 
ال يستطيع إنجاز معاماته بالفترة 
الصباحية أو لمن لديه مشكلة أو 
تـــعـــّرض لــلــظــلــم فـــي أي إدارة تتبع 

اإلدارة العامة للمرور. 
وقــــــال إن مـــنـــح رخـــــص الـــقـــيـــادة 
لــلــطــلــبــة الــمــقــيــمــيــن أو مــمــن أنــهــوا 
، وال يوجد 

ً
دراستهم مازال موقوفا

ات لهذا القرار، وهو ما  أي استثناء
 على ربـــات المنازل، 

ً
ينطبق أيــضــا

لــكــن لــهــن اســتــثــنــاء حــســب وظــيــفــة 
 إلى أن هناك مخالفات 

ً
الزوج، الفتا

مرور جسيمة مرتكبة من المواطنين 
والمقيمين، ال يمكن االستثناء فيها 
بأي حال، ويطّبق فيها القانون بكل 

حزم وشدة.

400 كاميرا مرورية

ــفــــت إلــــــى أن اإلدارة الـــعـــامـــة  ولــ
للمرور خصصت نحو 400 كاميرا 
مـــروريـــة فـــي مــخــتــلــف طــــرق الــبــاد 
الــرئــيــســيــة والـــدائـــريـــة والــخــارجــيــة 

وبــعــض الــطــرق الداخلية للشوارع 
الــتــي تــشــهــد كــثــافــة مـــروريـــة منهم 
10 حديثة من الجيل الــســادس، تم 
تــركــيــبــهــا فـــي بــعــض الــتــقــاطــعــات، 
ــى 100 كــــامــــيــــرا أخــــرى  ــ إضــــافــــة إلــ
 
ً
تـــم الــتــعــاقــد عــلــيــهــا، وتــصــل قــريــبــا

لتركيبها.
ولفت الى أن اإلدارة العامة للمرور 
أضافت خاصية رصد مخالفات عدم 
ربط حزام األمان واستخدام الهاتف 
النقال أثناء القيادة وقيادة المركبة 
باستهتار ورعونة إلى كل كاميرات 
 أن كاميرات 

ً
الربط المروري، مؤكدا

ــيــــات  ــيــــل الــــــســــــادس والــــخــــاصــ الــــجــ
الــمــزودة بتلك الــكــامــيــرات ستسهم 
بالحفاظ على األرواح والممتلكات.

وأوضح الخدة أن معدل الوفيات 
ــوادث الـــمـــروريـــة  ــحــ الــنــاتــجــة عـــن الــ
خال عام 2022 كان أقل بكثير من 
 سبب 

ً
عدد وفيات عام 2021، مرجعا

انــخــفــاض مـــعـــدل الـــوفـــيـــات إلــــى أن 
 
ً
قائدي المركبات أصبحوا أكثر وعيا

مــن الــســابــق وتــغــّيــر الــســلــوك الــعــام 
لقائدي المركبات من خال حمات 
الــتــوعــيــة أو مـــن خـــال الــمــخــالــفــات 

التي يتم تسجيلها بحقهم.
وذكـــر أن اإلدارة الــعــامــة للمرور 
 مع وزارة التربية عن 

ً
تنسق حاليا

طريق قطاع التعليم بشأن تدريس 
مـــــــادة الـــــمـــــرور لـــطـــلـــبـــة الـــــمـــــدارس، 
 فــــي الـــصـــفـــيـــن الـــتـــاســـع 

ً
وتــــحــــديــــدا

والــثــانــي عــشــر، بــهــدف نشر الوعي 
ــداث  والــثــقــافــة الـــمـــروريـــة لـــدى األحــ
والشباب قبل استخراجهم رخصة 
 إلـــى أن 

ً
الــقــيــادة بــوقــت كــــاف، الفــتــا

قــطــاع العمليات بـــ »الـــمـــرور« طّبق 
 خـــال الــفــتــرة الــمــاضــيــة آلية 

ً
أيــضــا

ــاء الــــــمــــــروري الـــخـــاصـــة  ــفــ ــتــــشــ االســ
ــمـــرور،  ــارة الـ ــظـ بــالــمــوقــوفــيــن فـــي نـ
على خلفية ارتكاب مخالفات مرور 

جسيمة.

»األرصاد«: األمطار مستمرة حتى ظهر اليوم
»الداخلية« تدعو إلى توخي الحذر واتباع تعليمات رجال األمن

 غير 
ً
شـــهـــدت الــــبــــاد، أمـــــس، طــقــســا

ــرة،  ــ ــزيــ ــ ــار غــ ــ ــ ــطـ ــ ــ ــول أمـ ــ ــ ــطـ ــ ــ مــــســــتــــقــــر وهـ
وانــخــفــاض الــرؤيــة األفــقــيــة فــي بعض 
 في 

ً
الـــمـــنـــاطـــق، فــيــمــا ســجــلــت نـــشـــاطـــا

 
ً
الرياح تجاوزت سرعتها 50 كيلومترا
فــي الساعة وارتــفــاع األمـــواج البحرية 

أكثر من 7 أقدام.
ــراقـــب الـــتـــنـــبـــؤات الــجــويــة  ــع مـ ــوقـ وتـ
في إدارة األرصـــاد الجوية عبدالعزيز 
الـــقـــراوي أن تــســتــمــر الــحــالــة الــمــطــريــة 
في الباد حتى ظهر اليوم على فترات 

متقطعة.
ـــ »كـــونـــا« أمـــــس، إن  ــقــــراوي لـ ــال الــ ــ وقـ
ذلــك عائد إلــى امــتــداد منخفض جوي 
 بكتلة هوائية رطبة 

ً
سطحي مصحوبا

ــع وجــــــود مــنــخــفــض جـــوي  ــن مــ ــزامـ ــتـ يـ
متعمق في طبقات الجو العليا.

ــــاف أن ذلـــك يــــؤدي إلـــى تكاثر  وأضـ
الـــســـحـــب الــمــنــخــفــضــة والـــمـــتـــوســـطـــة 
تــتــخــلــلــهــا بـــعـــض الـــســـحـــب الــركــامــيــة 
مصحوبة بهطول أمطار )ديمة( خفيفة 
إلــــى مــتــوســطــة قـــد تــكــون غـــزيـــرة على 

بعض المناطق 
كما توقع أن تقل السحب وتتراجع 
فـــرص األمــطــار مــن نــهــار الــيــوم، حيث 
 مـــع تــقــدم 

ً
تــتــحــســن األجـــــواء تــدريــجــيــا

 بكتلة 
ً
امــتــداد مرتفع جــوي مصحوبا

 
ً
هــوائــيــة بــــاردة ويــكــون الــطــقــس مــائــا

 إلـــــى شــديــد 
ً
 وبــــــــــاردا

ً
لــــلــــبــــرودة نــــهــــارا

 على المناطق 
ً
 خصوصا

ً
البرودة ليا

البرية مع فرص لتكون الضباب. 
مــن جهتها، دعـــت وزارة الــداخــلــيــة، 
الــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن إلـــى االلـــتـــزام 
ــر هـــطـــول األمـــطـــار  وتـــوخـــي الـــحـــذر اثــ

في مختلف مناطق الباد وانخفاض 
الرؤية األفقية في بعض الطرق.

ونــاشــدت الـــوزارة، في بيان لــإدارة 
الـــعـــامـــة لـــلـــعـــاقـــات واإلعــــــــام األمـــنـــي، 
ــاع تــعــلــيــمــات  ــ ــبـ ــ الـــجـــمـــيـــع ضـــــــــرورة اتـ
وإرشادات رجال األمن في الطريق بحال 
وجــود تحويات أو طــرق بديلة أثناء 

هطول األمطار في الباد.
وشــــــــددت عـــلـــى قــــائــــدي الـــمـــركـــبـــات 
ــان لــتــجــنــب  ــ ــ ضــــــــرورة تـــــرك مـــســـافـــة أمـ
ــــوف الــمــفــاجــئ  ــوقـ ــ االصـــــطـــــدام عـــنـــد الـ
ــزام بـــربـــط حـــــزام األمــــــان وعـــدم  ــ ــتـ ــ وااللـ
السرعة أو استخدام الهاتف 
ــاء الـــقـــيـــادة والـــحـــرص  ــنـ أثـ
على جلوس األطفال في 
المقاعد الخلفية وتجنب 
القيادة في الطرق التي 

بها تجمع مياه.
ودعـــــت الــــــــوزارة الــجــمــيــع إلــــى عــدم 
الــتــردد باالتصال عند الــضــرورة على 
هاتف الطوارئ )112( لتقديم المساعدة 

األمنية والمرورية واإلنسانية.
وأكدت جاهزيتها ممثلة بأجهزتها 
األمــنــيــة عــلــى مــــدار الــســاعــة للتعامل 

الفوري مع أي باغ. 
بدورها، طالبت قوة االطفاء العام، 
المواطنين والمقيمين بتوخي الحيطة 
والحذر لعدم استقرار الحالة الجوية 
في الباد وسقوط أمطار رعدية متفرقة 

متوسطة الشدة إلى غزيرة.

»دوة الفحم« تتسبب في وفاة 
وافد وإغماء عاملة منزلية

● محمد الشرهان
 ألحــــد 

ً
ــمـــل حــــــارســــــا ــعـ لــــقــــي وافــــــــد مـــــصـــــري، يـ

الشاليهات في منطقة الخيران البحرية، مصرعه 
صــبــاح أمـــس، جـــراء استنشاقه غــاز أول أكسيد 
الــكــربــون الــنــاتــج عـــن دّوة الــفــحــم، كــمــا أصيبت 
خـــادمـــة فلبينية بــحــالــة اخــتــنــاق شـــديـــدة جـــراء 
 غاز أول أكسيد الكربون داخل 

ً
استنشاقها أيضا

منزل مخدومها في منطقة الجابرية صباح أمس.
فــي الــتــفــاصــيــل، قــالــت إدارة الــعــاقــات العامة 
واإلعـــــام بــقــوة اإلطـــفـــاء الـــعـــام، إن فـــرق اإلطــفــاء 
تعاملت، صباح أمس، مع باغين متشابهين في 
منطقتين مختلفتين تلقتهما إدارة عمليات القوة، 
ا بطلب المساعدة لفتح 

ّ
الفتة الى أن الباغين تمث

بابين مغلقين وخلفهما أشخاص محتجزون. 

 وأوضحت أن إدارة العمليات المركزية وجهت 
مــركــز إطــفــاء الــخــيــران فــي الــبــاغ األول لمنطقة 
شاليهات الــخــيــران فــي المرحلة الــثــالــثــة، وعند 
وصــــول الــفــرقــة ومـــبـــاشـــرة عــمــلــهــم بــفــتــح الــبــاب 
الــمــغــلــق لــغــرفــة الـــحـــارس تــبــيــن لــهــم وفــــاة وافـــد 
مــصــري بسبب اختناقه مــن »دوة الــفــحــم«، التي 
وجدت بجواره، وتم تسليمه للجهات المختصة. 
كما بينت اإلدارة أن الباغ الثاني أفاد عن فتح 
بــاب مغلق بغرفة فــي مــنــزل بمنطقة الجابرية، 
حــيــث وجــهــت إدارة الــعــمــلــيــات الــمــركــزيــة مــركــز 
إطفاء حولي لموقع الباغ، وتبين عند فتح الباب 
وجود عاملة منزل فلبينية بحالة إغماء بالغرفة 
جراء استنشاقها غاز أول أكسيد الكربون الناتج 
من »دوة الفحم«، وتم تسليمها لفنيي الطوارئ 

الطبية.

»الخيرية« تعقد ورشة عن »غسل 
األموال واإلرهاب«

ــدت الـــهـــيـــئـــة الـــخـــيـــريـــة  ــقــ عــ
اإلســـامـــيـــة الــعــالــمــيــة ورشـــة 
عمل لمنتسبيها، لتعريفهم 
بــــأفــــضــــل الـــــمـــــمـــــارســـــات فــي 
مكافحة غسل األموال وتمويل 
اإلرهاب، والمعايير واللوائح 
الدولية والمحلية المنظمة، 
ووسائل وآليات االلتزام بكل 
متطلبات األنظمة والقوانين 
الدولية والمحلية ذات الصلة.

وجــــــــــــاءت الـــــــورشـــــــة الـــتـــي 
ــال  ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــا مــــكــــتــــب االمـ ــهــ ــمــ نــــظــ

وإدارة الــمــخــاطــر فــي الهيئة 
ضمن سلسلة من الفعاليات 
ــتــــي يــجــريــهــا  الــتــنــظــيــمــيــة الــ
الــمــكــتــب، لــتــعــريــف موظفيها 
ومـــســـؤولـــيـــهـــا بــالــســيــاســات 
واإلجــــــــــــــــــــراءات والـــــضـــــوابـــــط 
الداخلية، واللوائح التنظيمية 
ــل األمـــــــــــوال  ــ ــسـ ــ ــة غـ ــحــ ــافــ ــكــ ــمــ لــ

وتمويل اإلرهاب.
واستعرضت الورشة، التي 
ــريــــت عـــلـــى مــــــدار يــومــيــن،  أجــ
ــتــــي اعــتــمــدهــا  اإلجــــــــــــراءات الــ

مــجــلــس اإلدارة فــــي الــهــيــئــة 
ــام مــكــافــحــة غــســل  ــظـ لـــبـــنـــاء نـ
ــمـــويـــل اإلرهـــــــاب،  األمــــــــوال وتـ
والـــمـــتـــابـــعـــة الــــــدوريــــــة الـــتـــي 
يـــجـــريـــهـــا لــتــنــفــيــذ إجــــــــراءات 
ــتـــأكـــد  ــلــــيــــة، والـ الـــعـــمـــل الــــداخــ
مــن تلبيتها لكل المتطلبات 
ــة ذات  ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ الـــرقـــابـــيـــة والـ
الصلة بمكافحة غسل األموال 
وتمويل اإلرهــاب، ومراجعته 

واعتماده للتقرير السنوي.

الخدة خال استقباله إحدى المراجعات يوسف الخدة

القيادة التنسيقية لحماية األمن الداخلي ناقشت 
اإليجاز الخاص بتمرين »تعاون1«

بهدف تعزيز التعاون بين الجهات العسكرية في إدارة األزمات الطارئة
أقامت وزارة الداخلية ممثلة 
ــيــــات الــــقــــيــــادة  ــلــ ــمــ بــــمــــديــــريــــة عــ
ــة األمــــــن  ــايــ ــمــ ــحــ الـــتـــنـــســـيـــقـــيـــة لــ
الداخلي ولجنة الــدفــاع المدني 
 لإيجاز الخاص بتمرين 

ً
عرضا

تعاون )1( 2023 الذي ينطلق 5 
فبراير المقبل بمشاركة وزارتي 
ــاع والــــحــــرس  ــ ــدفــ ــ الـــداخـــلـــيـــة والــ
ــنـــي وقــــــوة اإلطــــفــــاء الـــعـــام  الـــوطـ
والـــهـــيـــئـــات الـــمـــدنـــيـــة الــمــعــنــيــة، 
ــهــــات الــــنــــائــــب األول  ــيــ ــتــــوجــ وبــ
ــر  لــرئــيــس مــجــلــس الــــــــوزراء وزيـ
الداخلية وزيـــر الــدفــاع باإلنابة 
ــام عـــلـــى الـــقـــيـــادة  ــعــ الـــمـــشـــرف الــ
التنسيقية لحماية األمن الداخلي 
الــشــيــخ طـــال الــخــالــد، وبــرعــايــة 
وكــيــل »الــداخــلــيــة« قــائــد الــقــيــادة 
التنسيقية لحماية األمن الداخلي 
الفريق أنــور البرجس وحضور 
رئيس جهاز أمن الدولة الفريق 
الــشــيــخ ســـالـــم الــــنــــواف ورئــيــس 
األركان العامة للجيش الكويتي 
بــالــوكــالــة الـــلـــواء ركــــن د. غـــازي 
الشمري ومــديــر إدارة الــطــوارئ 
الطبية د. أحمد الشطي ومدير 
عـــــام اإلدارة الـــعـــامـــة لــلــطــيــران 
الـــمـــدنـــي بــالــتــكــلــيــف الــمــهــنــدس 

صالح الفداغي ونائب الرئيس 
التنفيذي لــشــركــة نــفــط الكويت 
ــدد مــن  ــ ــبـــدالـــوهـــاب الــــمــــذن وعــ عـ
وكــــاء »الــداخــلــيــة« الــمــســاعــديــن 

المعنيين.
وألــقــى مدير التمرين العقيد 
د. مـــتـــعـــب الـــعـــصـــيـــمـــي الـــضـــوء 
على دور القيادة التنسيقية في 
تفعيل العمل األمــنــي المشترك 
بين الجهات العسكرية والجهات 
ــاالت األمــنــيــة  ــحــ الــمــدنــيــة فـــي الــ
ــــرض اإليـــجـــاز  ــة، كـــمـــا عـ ــارئــ الــــطــ

النهائي للتمرين وشرح األحداث 
والـــســـيـــنـــاريـــوهـــات الـــتـــي سيتم 
التعامل معها وآلــيــات التفاعل 
والــتــكــامــل الــمــيــدانــي فــي تنفيذ 
الـــواجـــبـــات الــمــشــتــركــة لتحقيق 
الهدف المنشود في  حماية األمن 

الداخلي للباد.
وأكــد ضــرورة تحقيق أقصى 
مــســتــويــات االســـتـــفـــادة مـــن تلك 
الخطط التدريبية لرفع القدرات 
األمنية ورفــع جاهزية الجهات 
الــمــشــاركــة لمواجهة التحديات 

والـــظـــروف المختلفة، وتكثيف 
الــجــهــود والــتــنــســيــق والــتــعــاون 
بــيــن الــجــهــات الــمــشــاركــة إلبـــراز 
العمل األمني المشترك وتوحيد 
المفاهيم بين الجهات المشاركة 

لحفظ األمن.
ويأتي التمرين ضمن حرص 
القيادة األمنية بوزارة الداخلية 
على تكثيف واستمرار التمارين 
المشتركة بين الجهات العسكرية 
ــتــــعــــاون  ــة لـــتـــعـــزيـــز الــ ــيــ ــدنــ ــمــ والــ
المشترك بينهم في إدارة األزمات 

فـــي الــــحــــاالت الـــطـــارئـــة والــقــيــام 
بالمهام المنوطة بها على أكمل 
وجـــه كــمــا تعمل الــتــمــاريــن على 
تــوحــيــد الــمــفــاهــيــم بــيــن الــقــوات 
المشاركة وتعزيز كفاءة األفراد.

وكـــان فــي استقبال الــقــيــادات 
ــة مــــديــــر عـــام  ــيـ ــدنـ ــمـ األمـــنـــيـــة والـ
االدارة الــعــامــة لــلــدفــاع الــمــدنــي 
العميد جمال الفودري والمنسق 
الـــعـــام فـــي الـــقـــيـــادة الــتــنــســيــقــيــة 
لحماية االمـــن الــداخــلــي العميد 

نايف الحساوي.

النواف والقيادات األمنية والعسكرية يتابعون اإليجاز

التكامل 
الميداني 
في تنفيذ 
الواجبات 
المشتركة 

لحماية البالد
العصيمي

400 كاميرا للرصد 
المروري منها 10 

من الجيل السادس 
دخلت الخدمة و100 

ً
أخرى قريبا

السحب تغطي أبراج منطقة العاصمة أمس )تصوير مياد غالي(
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»أجيليتي« تنفي تسلمها كتبًا رسمية بشأن العقود مع »هيئة الصناعة«
نفت شركة أجيليتي للمخازن العمومية تسلمها 
أي كتب رسمية من الهيئة العامة للصناعة أو جهة 
حكومية إلخالئها مــن بعض الــمــواقــع فــي غضون 

7 أيام.
وأكدت »أجيليتي« تملكها حقوق االنتفاع بموجب 
5 عقود منها رقم )211( الخاص بتخصيص قسيمة 
خـــارج المنطقة الــصــنــاعــيــة فــي منطقة الصليبية 
لــتــطــويــرهــا وتــقــديــم خــدمــات الــتــخــزيــن المختلفة، 
والـــمـــؤرخ 10 يــولــيــو 1999، كــمــا تضمن عــقــدا آخــر 
خـــاصـــا بــتــأجــيــر قــســيــمــة فــــي مــنــطــقــة الــصــلــيــبــيــة 
لتطويرها وتقديم خدمات التخزين، والمؤرخ 24 
أبريل 2022، والعقد رقم )2002/19( الخاص بتأجير 
قسيمة في منطقة أمغرة الصناعية لتقديم خدمات 

التخزين المختلفة والمؤرخ في 30 أكتوبر 2002.
وذكرت أن من بين العقود رقم )2003/8( الخاص 
بتأجير قسيمة في منطقة الدوحة لتطويرها وتقديم 
خدمات التخزين، والمؤرخ في 12 أغسطس 2003، 

والعقد رقم )208( الخاص بتخصيص قسيمة خارج 
المنطقة الصناعية في ميناء عبدالله لتطويرها، 

والمؤرخ 6 يوليو 1999.
وأضــافــت أن عــقــود الــمــواقــع الــتــي تطلب الهيئة 
 وفـــق الــقــانــون؛ بعد 

ً
هــا تــم تــجــديــدهــا فعليا إخــالء

 
ً
انــتــهــاء مــدتــهــا األولــــى، حــيــث ســبــق أن قــدمــت كتبا
رسمية موجهة للهيئة برغبتها فــي تجديد تلك 
العقود حسب بنود العقد والمحافظة على حقوق 
الشركة والمساهمين، الفتة إلى رفعها قضايا ضد 
الهيئة إلثبات امتداد العقود المبرمة بشأن المواقع 

التي تطلب الجهات اإلدارية إخالءها.
وعـــن األثــــر الــمــالــي، قــالــت الــشــركــة إنـــه ال يمكن 
تقديره في الوقت الحالي، غير أن األراضي وبتقدير 
شكل حوالي 3.5% )43 مليون دينار( من 

ُ
مبدئي ت

إيرادات الشركة المجمعة، وحوالي 16% )39 مليون 
دينار( من األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب 

واالستهالك واإلطفاء.

»الجزيرة« توضح بشأن كتاب دوري 
ــرة،  ــزيــ ــجــ أفـــــــــادت شــــركــــة طـــــيـــــران الــ
بخصوص مــا تــم تــداولــه على مواقع 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي بــشــأن الــكــتــاب 
الــمــتــداول مــن اإلدارة الــعــامــة للطيران 
المدني إلــى الشركة، بــأن الكتاب يعد 
من األمور الدورية، ويخضع الحصص 
النهائية المخصصة لــشــركــات النقل 
ــة لـــعـــدة  ــيـ ــتـ ــويـ ــكـ الـــــجـــــوي الـــوطـــنـــيـــة الـ
ــر الـــخـــطـــوط  ــ ــوافـ ــ اعـــــتـــــبـــــارات، مـــنـــهـــا تـ
والــســعــات المقعدية المخصصة لكل 
خط على حدة، وقدرة ورغبة كل مشغل 

العمل على تلك الخطوط.
وأشــــــارت الــشــركــة إلــــى أنــــه يصعب 
 تحديد األثــر المالي، حيث إنه 

ً
حاليا

يخضع لنسبة اإلشغال الفعلي للمقاعد 
على هامش الربح لكل مقعد. 
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الـمـؤشـر الـكـويـتـي
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77 .. 853853

السوق األولالسوق األول

55..516516

السوق الرئيسيالسوق الرئيسي

1 KD         الـديـنـار الـكـويـتـي

3.2653.0792.710

أخبار الشركات

14.9 مليار دينار تداوالت البورصة في 2022 بنمو %8.7

• محمد اإلتربي
حققت السيولة المتداولة خالل العام الماضي 
في بورصة الكويت نموا محدودا، حيث بلغت 
قيمتها 14.912 مليار دينار، حيث نمت بنسبة 
8.7 بالمئة قياسا إلى حجم سيولة عام 2021 
التي كانت سجلت 13.707 مليارا، وبذلك تكون 

الزيادة فقط 1.205 مليار. 
وكان حجم النمو عام 2021 قياسا إلى عام 
2020 )عام كورونا( األقوى، حيث قفزت السيولة 
وقتها وزادت بنسبة 26.9 بالمئة من مستوى 
10.793 مليارات عام 2020 إلى 13.707 مليارا 

عام 2021 بفارق 2.914 مليار.
وتــقــول مــصــادر إن الــســيــولــة الــتــي شهدها 
السوق في العام الماضي تعتبر جيدة ونامية 
بشكل كبير واستثنائي قياسا إلى أسواق كثيرة 
عالمية، ومقارنة مع شركات عالمية عريقة فقدت 
70 بالمئة مــن قيمتها، وبالتالي تبقى أرقــام 

بورصة الكويت جيدة.
وال تزال األرقــام تؤكد أن القوة الضاربة في 
الــبــورصــة حتى اآلن هــم األفــــراد، حيث تتعلق 
سيولتهم على كل الوحدات المؤسسية؛ سواء 

محافظ أو صناديق أو استثمار أجنبي، لذلك 
يجب أن تعمل كــل الــجــهــات على حماية هذه 
ــرار بــهــا، خــصــوصــا أن  ــ الــشــريــحــة، وعــــدم اإلضـ
شريحة األفراد هم تاريخيا وقود السوق وملحه. 
ــيـــات الــــشــــطــــب ووقـــــــــف األســــهــــم  ــلـ ــمـ  عـ

ّ
لــــكــــن

وممارسات العديد من الشركات السيئة التي 
تقوم بتبديد أموال المساهمين عبر تالعباتهم 
وخروجهم بأرباح كبيرة على حساب الصغار، 
وبدأت مالمح تأثر تلك الرشيحة تظهر باألرقام، 
حيث تراجعت تعامالت األفراد عام 2022 عن عام 
2021 بنحو 536 مليون دينار، بنسبة 10 بالمئة، 
وهذه الفجوة جاءت نتيجة وقف شركات مدرجة 
بالجملة وشطب أخرى، وبالتالي تجمدت أموال 
الــصــغــار، على أمـــل أن تــواصــل شريحة منهم 
مالحقة المتالعبين والمتسببين في وصول تلك 

الشركات لهذا الوضع ومحاسبتهم. 
لكن تبقى قاعدة مهمة يجب أن تتم مراعاتها 
 الجهات التنظيمية والرقابية، وهي أن 

ّ
من جل

مستثمرا صغيرا دخل السوق يستثمر نحو 10 
آالف دينار، وتم شطب الشركة ووقف أسهمها 
وتبددت أمواله كيف له أن يجابه مجلس إدارة، 
وكيف له أن يوفر مصاريف وأتعاب المحاماة 

واالنتظار لسنوات حتى يعود جزء من حقه.
وعلى صعيد األرقـــام، بلغت قيمة تعامالت 
األفــــراد الــعــام الماضي 5.315 مليارات دينار، 
مقارنة مع 5.851 مليارات بنسبة تراجع بلغت 

نحو 10 بالمئة.
فيما بلغت تعامالت المؤسسات والشركات 
نحو 2.416 مليار ديــنــار فــي الــعــام الماضي، 
مقارنة مع حجم تعامالت عام 2021 يبلغ 2.110 

مليار دينار، بزيادة 14 بالمئة تقريبا. 
فــي حين بلغ حجم مشتريات الصناديق 
االستثمارية الــعــام الماضي 437.771 مليون 
دينار، مقارنة مع 476.1 مليونا عام 2021 بنسبة 

تراجع 8.1 بالمئة.
فيما زادت تعامالت المحافظ االستثمارية 
في العام الماضي 9.7 بالمئة، حيث ارتفعت من 
مستوى 3.310 مليارات دينار عــام 2021 إلى 

3.632 مليارات دينار العام الماضي 2022.
ومعروف أن المحافظ االستثمارية من أهم 
األدوات كثاني قــوة بعد األفــــراد، إال أن الفارق 
بينهم هي أن المحافظ غالبيتها آلجال طويلة 
األجل ومستمرة، وتقوم بعمليات تدوير للسيولة 
واألربـــاح المتولدة لديها في السوق، حيث إن 

بعضها إرث عائلي طويل وثابت في العديد من 
الشركات والمؤسسات التشغيلية. 

 وعلى صعيد حسابات التداول في السوق، 
فقد بلغت 416.776 ألف حساب بنهاية عام 2022 

مقارنة مع 413.161 ألف حساب عام 2021 بزيادة 
3615 حسابا، في حين أن الحسابات النشيطة 
بلغت 17.702 في نهاية العام الماضي مقارنة 

مع 20.296 ألف حساب عام 2021. 

في السياق ذاته، تمكن اإلشارة إلى أن بورصة 
دبـــي أضــافــت الــعــام الــمــاضــي 50 ألـــف حساب 
تداول جديد، وأدرجت 10 شركات أيضا جديدة 

لمقصورة اإلدراج.

األفراد يؤكدون تفوقهم بأكبر كتلة سيولة بـ األفراد يؤكدون تفوقهم بأكبر كتلة سيولة بـ 3131..55 مليارات مليارات

تراجعات جديدة لمؤشرات البورصة 
والسيولة 34.1 مليون دينار

• علي العنزي
استمر الهبوط في مؤشرات بورصة 
الكويت الرئيسية للجلسة الثالثة على 
التوالي، وفقد مؤشر السوق العام نسبة 
واضـــحـــة بــلــغــت 0.72 فـــي الــمــئــة أي ما 
يعادل 51.48 نقطة ليقفل على مستوى 
 
ً
7082.68 نقطة بسيولة متراجعة قياسا

على جلستي بداية األسبوع، إذ استقرت 
أمـــس، حــول 34.1 مليون ديــنــار تداولت 
156.8 مليون سهم تمت عبر 8480 صفقة، 
 
ً
وتم تداول 110 أسهم ربح منها 31 سهما

 بينما استقر 
ً
وانخفضت أسعار 64 سهما

 دون تغيير. وتــراجــع مؤشر 
ً
15 سهما

السوق األول بنسبة أكبر بلغت 0.78 في 
المئة أي 61.42 نقطة ليقفل على مستوى 
7853.39 نــقــطــة بــقــيــمــة أقــــل مـــن مــعــدل 
األسبوع كانت 26 مليون دينار تداولت 
5627 صفقة، وتراجعت معظم مكونات 
 بينما 

ً
السوق األول حيث خسر 22 سهما

كانت المكاسب لثالثة أسهم فقط، وسجل 
مؤشر السوق الرئيسي خسارة أقل هي 
0.51 في المئة أي 28.11 نقطة ليقفل على 
مستوى 5516.71 نقطة بسيولة جيدة 
بلغت 8 ماليين دينار تداولت 79.1 مليون 
سهم عبر 2853 صفقة، وتــم تــــداول 85 

 في السوق الرئيسي ربح منها 28 
ً
سهما

، بينما استقر 15 
ً
 وخسر 42 سهما

ً
سهما

 دون تغيير.
ً
سهما

تراجع وبيع تدريجي 
بـــــدأت تـــعـــامـــالت بـــبـــورصـــة الــكــويــت، 
ــقــــرار خــالل  ــتــ أمــــــس، عــلــى تــمــاســك واســ
 إذ 

ً
الدقائق األولى بسيولة مقبولة نسبيا

بلغت مليون دينار أول دقيقتين تركزت 
على أســهــم بيتك وأجيليتي والوطني 
والمشاريع تالها تــذبــذب حــاد كــان هو 
الصفة األبــرز خالل تعامالت أول ساعة 
 على أسهم بيتك وأجيليتي، 

ً
خصوصا

فكانت ترتفع تارة وتبلغ مستويات اللون 
األخــضــر إذ بلغ بيتك أعلى مستوياته 
، كذلك أجيليتي 

ً
عند مستوى 795 فلسا

يــتــجــاوز المستوى 700 فلس إلـــى 704 
فلوس ثم عادت بعد عملية الضغط وبيع 
واســعــة على هــذه على هذين السهمين 
حولت مسار الجلسة بسرعة إلى السلبية 
لتراجع أجيليتي بقوة ويفقد نسبة قريبة 
من 2 في المئة، كذلك تراجع سهم مشاريع 
 في نسب 4.7 في 

ً
وسهم صناعات أيضا

المئة لألول و1.9 في المئة للثاني.
كـــمـــا خـــســـرت مــعــظــم أســـهـــم الـــســـوق 
األول وكان سهم الجزيرة األكبر خسارة 

وبــنــســبــة 6.5 فـــي الــمــئــة وطـــغـــى الــلــون 
األحمر ولم يسلم من التراجع سوى البنك 
الــوطــنــي، الــــذي ســجــل مــكــاســب بنسبة 
محدودة لكنه تميز باللون األخضر من 

أسهم السوق األول النشيطة.
في المقابل، ارتفع سهم صالحية في 
الــســوق الرئيسي مــن بين األســهــم ذات 
السيولة وخسر البقية وكان األكثر خسارة 
سهم آسيا بنسبة 8 في المئة وخسرت 
أسهم وطنية عقارية وأعيان وأالفكو وإيفا 
بنسب كبيرة لتضغط على مؤشر سوقها 

 وتنتهي الجلسة حمراء.
ً
أيضا

وتراجعت معظم مؤشرات أسواق دول 
 
ً
مجلس الــتــعــاون الخليجي خصوصا
مــؤشــرات األســــواق ذات السيولة األكبر 
وبقيادة مؤشر السوق السعودي، الذي 
خسر نسبة واضحة تجاوزت 1 في المئة 
كــمــا خـــســـرت مــــؤشــــرات الــكــويــت وقــطــر 

وأبوظبي ومسقط بنسب متفاوتة. 
وكان االرتفاع من نصيب مؤشري دبي 
والبحرين فقط، وكانت أسعار النفط قد 
، وتداول 

ً
انزلقت دون مستوى 80 دوالرا

 بخسارة 
ً
برنت على مستويات 79 دوالرا

بلغت 3 في المئة مقابل ارتفاع في أسعار 
الــذهــب الــذي تـــداول عند مستوى 1855 

 لألونصة.
ً
دوالرا

شراء قروض 
المواطنين نموذج 

إليقاع الضرر 
بقصد المنفعة

الكويتي صاحب 
تاسع أعلى دخل 
في العالم ينتظر 

 
ً
نحو 20 عاما

للحصول على 
منزل... المشكلة 

ليست مالية

معالجة الحكومة 
لألوضاع 

االقتصادية تأتي 
من بوابة مالية 

دون وقف قنوات 
الهدر أو العمل 

على تجاوز 
أحادية االقتصاد 

ومحدوديته

محمد البغلي

albaghli74@gmail.com

تقرير اقتصادي

المال إلرضاء المواطنين... أضرار فأزمات فمخاطر
• الهبات المالية تضّيع فرص مداواة تراُجع الخدمات وتقضي على األفكار المستدامة

• تثبط جهود مواجهة التضخم وتجعل إصالح خدمات الصحة والسكن والتعليم أقل أهمية
ثّمة فكرة خاطئة رائجة لــدى مختلف األوســاط 
الــســيــاســيــة وحــتــى االقــتــصــاديــة فــي الــبــالد تعتبر 
 ألي مشكلة فنية أو 

ً
 نــهــائــيــا

ً
اســتــخــدام الــمــال حـــال

اقتصادية أو خدمية تواجه المواطنين أو مجتمع 
األعـــمـــال، أو حــتــى الـــدولـــة نفسها، بينما يفترض 

استخدامه ضمن أضيق الحدود وكآخر الخيارات!
ومع أن مختلف التجارب السابقة في البالد منذ 
بداية األلفية على األقل أثبتت أن المال كلما ارتفعت 
 في معالجة األزمــة أو حتى 

ً
 سيئا

ً
قيمته كان بديال

 ألخرى 
ً
المشكلة أو بداية ألزمــة جديدة أو تعميقا

 
ً
 المقترحات النيابية والحكومية أيضا

ّ
قائمة؛ فإن

 ال تتجاوز آثاره 
ً
 ولو وقتيا

ً
 ما تعتبر المال حال

ً
غالبا

أسابيع قليلة.
فبعد االنتهاء من وقف استقطاع أقساط القروض 
 بتوزيع مكافآت المتقاعدين، إلى بدء 

ً
مرتين، مرورا

صــرف مكافآت الصفوف األمامية وبيع اإلجـــازات 
وهــي بأكالف معظمها غير معلومة قد تصل إلى 
ــاءت مــقــتــرحــات الـــنـــواب في  مــلــيــارات الــدنــانــيــر، جــ
مجلس األمة خالل أقل من 3 أشهر من انعقاده بقيمة 
قياسية بلغت 30 مليار ديــنــار؛ شاملة كلفة شراء 
القروض وزيـــادات الرواتب والمعاشات التقاعدية 
والرعاية السكنية وبدل اإليجار، وغيرها، من دون 
 لمشكلة محددة 

ّ
أن يكون في أي من المقترحات حل

أو أزمة واضحة.

نمو وجودة 
 
ً
 شهدت ميزانية الكويت ارتفاعا

ً
خــالل 20 عاما

بنحو 800 في المئة، وّجه معظمها إلى المواطنين 
مباشرة على شكل رواتــب ودعــومــات، ومــع ذلــك لم 
تنعكس القيمة على جودة المعيشة؛ بل في الحقيقة 
ــات قــائــمــة أو أوجــــدت أزمـــة جــديــدة،  عــّمــقــت مــن أزمــ
 
ً
فـــزيـــادات الـــرواتـــب ورفـــع بـــدل غـــالء المعيشة مثال

 أهم من محاربة االحتكارات أو توطين 
ً
باتا مطلبا

الصناعات لخفض تكاليف السلع، وبالتالي الحد 

من التضخم، وزيادة القرض اإلسكاني، إلى جانب 
 في حد ذاته ال القدرة 

ً
رفع قيمة بدل اإليجار بات هدفا

على الــحــصــول على ســكــن، وصــــارت بطاقة عافية 
والــعــالج بالخارج أكثر أهمية من معالجة النظام 

الصحي في البالد ورفع كفاءته. 
 تقضي األموال على األفكار الجيدة ذات 

ً
وأحيانا

عت منحة 
ّ
االستدامة، كما فعلت الحكومة عندما وز

التأمينات، فألغت فــكــرة جــيــدة، وهــي نــظــام جديد 
لالدخار واالستثمار االختياري لمن يريد رفع معاشه 
التقاعدي من خالل استقطاع إضافي، رغم أنها فكرة 
 كقناة ادخار واستثمار لألسرة الكويتية 

ً
مناسبة جدا

أهدرها االعتقاد بأن توزيع الهبات المالية أولى من 
توفير خيارات االستدامة.

مجتمع األعمال 
بل إن النظرة الخاطئة لــدور المال في معالجة 
األزمة ال تقتصر على جانب المواطنين، بل حتى ما 
ُيعرف بمجتمع األعمال، فخالل أقرب أزمة واجهها 
القطاع الخاص خالل جائحة »كورونا« كان للجمعية 
 مطالب بصندوق دعــم حكومي 

ً
االقتصادية مثال

للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة 125 مليون 
دينار، دون أن تلتفت إلى الصعوبات التي تواجه 
هذه المشاريع باألصل من صعوبات الحصول على 
األراضي الصناعية والحرفية أو مصاعب التمويل، 
 
ً
أو مشقة التعامل مع البيروقراطية الحكومية، فضال
عن مطالب مجموعة من رجــال األعــمــال تسهيالت 
ودعومات لألسهم والقروض والموظفين وجميع 
األعمال التجارية بقيمة مفتوحة، دون أن يبادروا 
بتقديم تصّور لتوفيق االحتياجات االقتصادية مع 

الضرورات الصحية.

حتى الدولة 
وحــتــى الـــدولـــة نفسها بــاتــت تنسج عــلــى نفس 
هذا المنوال الشعبوي، فترى الحكومة أن معالجة 

األوضــاع االقتصادية تأتي من بوابة مالية تتمثل 
ين العام« لرفع سقف االستدانة  في تمرير قانون »الدَّ
، من دون تقديم 

ً
من 10 مليارات دينار إلى 25 مليارا

أي مشروع لتالفي االختالالت التي طالما استنزفت 
الفوائض المالية وسيولة االحتياطي العام خالل أقل 
من 5 سنوات، كالعمل على وقف قنوات الهدر المالي 
أو العمل على الخروج من دوامة أحادية االقتصاد 
ر 

ّ
ومحدوديته، مما قد يضعنا أمــام مخاطر التعث

م وبطالة، 
ّ

الــمــالــي، بكل مــا يترتب عليه مــن تضخ
وحتى خفض لقيمة العملة إن لم يواكب االستدانة 
عمليات إصـــالح هيكلية تضمن توجيه مليارات 
االقتراض إلى مشاريع ذات عوائد اقتصادية ومالية.

وبمناسبة الحديث عن دور الدولة، يكفي أن الجهة 
المعنية بتوفير البيانات الضرورية الالزمة لمواجهة 
ــي اإلدارة الــمــركــزيــة  الــمــقــتــرحــات الــشــعــبــويــة، وهــ
لــإحــصــاء، لــم تــصــدر منذ عــام 2013 مسح الدخل 
واإلنــفــاق العائلي، وهــو المسح الــذي يقّدم بيانات 
دقيقة لــلــرأي الــعــام ومتخذي الــقــرار عــن اتجاهات 
 
ً
اإلنفاق واالستهالك لدى األســر في الكويت، فضال

عن إخفاق اإلدارة نفسها، خالل جائحة كورونا، في 
تقديم بيانات أسعار المستهلكين عن التضخم في 

مواعيدها!

مساوئ شراء القروض 
ولعلنا هـــذه األيــــام أمــــام نــمــوذج لكيفية فــرض 
فكرة أن المال هو الخيار الوحيد لتحسين الظروف 
المعيشية لألسر الكويتية من خالل ما ُيعرف بشراء 
قروض المواطنين، بينما هو في حقيقته أسوأ ما 
 مباشرة وغير 

ً
ل أضرارا

ّ
يمكن تقديمه لهم، ألنه يمث

مباشرة، وهو بمنزلة إيقاع الضرر بقصد المنفعة، 
فهو من ناحية جهد في غير محله من جهة تركيزه 
على األعـــراض أو النتائج المتمثلة فــي االقــتــراض 
ال أســبــاب الــمــرض، أي تلك الــتــي تــدفــع المواطنين 
لالقتراض كصعوبة الحصول على سكن، أو لسوء 

النظامين التعليمي والصحي، إلى جانب أن شراء 
الدولة للقروض سيعمل على رفع مستويات السيولة 
فــي الـــســـوق، وبــالــتــالــي ارتـــفـــاع الــطــلــب عــلــى السلع 
الضرورية وغير الضرورية، مما سيؤدي إلى زيادة 
إضافية في نسب التضخم في البالد، كذلك يدعم 
إســقــاط الــقــروض ذلــك الشعور الــزائــف بالرفاهية، 
 عن أنه يظلم 

ً
فيحفز على المزيد من االقتراض، فضال

أصحاب الدخول المنخفضة أو المستحقين لتوفير 
المزيد من أنظمة الرعاية االجتماعية في كل مرة 

يطرح فيها موضوع إسقاط القروض.

تراجع الرفاهية 
قد استخدمت الكويت فوائضها المليارية خالل 
السنوات الماضية كأداة لتأجيل معالجة إخفاقات 
السكن والــخــدمــات الــعــامــة والبنية التحتية حتى 
تراجع ترتيبها خــالل آخــر 10 سنوات على مؤشر 
»ليغاتوم« للرفاهية، وهو مؤشر ال يقيس الرفاهية 
والرخاء من منطلق مالي، إنما بمعايير أخرى كجودة 
الحياة االقتصادية والتعليم والصحة والسالمة 
 إلى الترتيب 58، كذلك 

ً
واألمن والبيئة من 31 عالميا

األمر ذاته على ترتيب الكويت على مؤشرات المنتدى 
االقتصادي العالمي، إذ إن واحدة من المشكالت التي 
تعانيها الكويت تتمثل في أن تنامي اإلنفاق المالي 
يقابله انــخــفــاض فــي مستوى الــخــدمــات الــعــامــة... 
فالمواطن الكويتي صاحب تاسع أعلى دخــل في 
 للحصول 

ً
الــعــالــم ينتظر لــنــحــو 15 إلـــى 20 عـــامـــا

على منزل، مما يبين بوضوح أن المشكلة ليست 
 .

ً
مالية أبدا

ويبدو أن الفترة القادمة ستستخدم نفس األداة 
لتأجيل معالجة إخفاقات الدولة، ولكن هذه المرة 
من أموال استدانة الدولة، وفي ذلك مخاطر واسعة 
ر والعجز عن السداد، مادامت دخلتها 

ّ
تتعلق بالتعث

دول منها نفطية ثرية، فتدهورت أوضاعها كضحية 
للشعبوية وسوء اإلدارة.

»بيتك ريت« يحصل على تمويل بـ 2.1 مليون دينار 
حصل صــنــدوق بيتك كابيتال 
ريت على تمويل بمبلغ 2.1 مليون 
دينار من بيت التمويل الكويتي، 
ــتـــرة  بــنــســبــة أربــــــــاح مـــنـــاســـبـــة وفـ
سداد مرنة، لغرض تمويل النشاط 
العقاري للصندوق، علما أن بيت 

التمويل الكويتي يعتبر الشركة 
 إلــى 

ً
األم لــمــديــر الــصــنــدوق، الفــتــا

أن أثــــر الــتــمــويــل ســيــنــعــكــس على 
ا  البيانات المالية للصندوق بدء

من الربع األول من سنة 2023. 

هيئة األسواق تطلق النظام اإللكتروني للفواتير
أعلنت هيئة أســواق المال إطالق 
النظام اإللكتروني للفواتير ألعمال 
المشتريات الخاصة بالهيئة، والذي 
يــعــكــس تـــوجـــه الــهــيــئــة إلـــــى أتــمــتــة 
أعــمــالــهــا بــغــرض رفـــع كــفــاءة إنــجــاز 
األعــمــال، وعليه سيتم وقــف استالم 

الفواتير الورقية والتحول إلى استالم 
الفواتير بصورة إلكترونية عن طريق 
النظام اإللكتروني للفواتير، من خالل 

الموقع الرسمي للهيئة 
www.cma.gov.kw، اعتبارا من 

تاريخه.

https://www.aljarida.com/article/10125
https://www.aljarida.com/article/10124
https://www.aljarida.com/article/10123


ذكـــرت شــركــة »بـــاك روك« أن 
األسواق المالية تعرضت ألكبر 
عــاصــفــة لــاقــتــصــاد الــكــلــي منذ 
ــقـــود، مــطــالــبــة الــمــســتــثــمــريــن  عـ
باالستعداد للتقلبات واستمرار 
التضخم في 2023. وقال محللو 
شـــركـــة االســـتـــثـــمـــار فـــي مــذكــرة 
بحثية: »كــانــت صــدمــات الــعــام 
الماضي شديدة، وتسببت في 
عمليات بيعية حادة في األسهم 
والسندات، بفعل عوامل تشمل 
ــرب الــــروســــيــــة والـــقـــضـــايـــا  ــحــ الــ
ــاع مـــعـــدالت  ــ ــفــ ــ الـــتـــجـــاريـــة وارتــ

الفائدة«. 
وأشـــــــــارت »بــــــاك روك« إلـــى 
أن األســـواق التـــزال تتعامل مع 
عاصفة مــن ضغوط االقتصاد 
ــد أن ســـجـــل ســـوق  ــعـ ــلــــي، بـ الــــكــ
األســهــم األمــيــركــي أكــبــر هبوط 

سنوي منذ عام 2008. 
وأوضــــح محللو الــشــركــة أن 
 3 المستثمرين بحاجة لتعلم 
ــي الــعــام  ــن الـــوضـــع فـ دروس مـ
الماضي، حيث إن هناك حاجة 
لتوسيع دائــرة السيناريوهات 
المحتملة والحذر من التحيزات 

السلوكية. 
وتابع: »الدرس الثاني يتمثل 
ــع الــمــخــاطــر  ــ فــــي ضـــــــرورة وضـ
الــجــيــوســيــاســيــة فـــي االعــتــبــار 
 ،

ً
عــنــد تقييم الــمــخــاطــر، وثــالــثــا

الــحــاجــة إلــى تغييرات متكررة 
ــثـــمـــاريـــة  ــتـ ــــي الـــمـــحـــافـــظ االسـ فـ
للتعامل مع النظام الجديد الذي 
يتسم بدرجة أكبر من التقلبات 

االقتصادية والسوقية«. 

ــقــــد »بـــــــــاك روك« أن  ــتــ وتــــعــ
الــمــســتــثــمــريــن الــــذيــــن يــأمــلــون 
تراجع بنك االحتياطي الفدرالي 
عن رفع معدالت الفائدة في عام 
2023 ســـوف يــصــابــون بخيبة 
أمل، مع عدم تدخل المسؤولين 

لدعم األسهم.
ــال »بـــنـــك أوف  مـــن جــانــبــه، قــ
ــيــــركــــا« إن أحـــــد الـــمـــؤشـــرات  أمــ
 
ً
الرئيسية للبنك يعطي سببا
للتفاؤل بشأن آفــاق أداء سوق 

األسهم األميركي.
ــانــــب  ويــــــقــــــتــــــرب مــــــؤشــــــر جــ
ـــ »بـــنـــك أوف  ــخــــاص بــ الـــبـــيـــع الــ
أمــيــركــا« الـــذي يتتبع متوسط 
المخصصات الموصى بها من 
جانب استراتيجي األسهم من 
ــراء«، فــي إطـــار رؤيــة  ــ إشــــارة »شـ
البنك لتحقيق مؤشر »إس آند 
بــــي 500« لـــصـــعـــود 16% فــي 

عام 2023.

وأوضـــح البنك االستثماري 
األميركي في مذكرة بحثية، أنه 
، عندما كــان المؤشر 

ً
تــاريــخــيــا

عند هذا المستوى أو أقــل، فإن 
ــر الـــــ 12 الــتــالــيــة جلبت  ــهـ األشـ
عـــوائـــد إيــجــابــيــة فـــي 95% من 

الوقت.
وكان سوق األسهم األميركي 
ــام 2022 أســـــــوأ أداء  ــ ســـجـــل عــ
ــنــــوي مـــنـــذ عــــــام 2008، مــع  ســ
مخاوف الــركــود ورفــع معدالت 

الفائدة بشكل حاد.
وتراجعت مــؤشــرات األسهم 
األميركية في ختام أول جلسات 
ــاق  ــ ــع تـــقـــيـــيـــم آفـ ــ عــــــام 2023، مـ
االقــتــصــاد والــســيــاســة النقدية 

في العام الجديد.
وفشل سوق األسهم األميركي 
فــــــــي االحـــــــتـــــــفـــــــاظ بــــمــــكــــاســــبــــه 
الــمــســجــلــة فـــي بـــدايـــة الــجــلــســة، 
وسط تصاعد للمخاوف بشأن 

الــركــود االقــتــصــادي واستمرار 
رفع معدالت الفائدة.

وضغطت أسهم التكنولوجيا 
على أداء السوق األوسع، حيث 
ــســـــــا« بـــنـــحـــو  ــم »تـــــ ــ ــهـ ــ ــــط سـ ــبـ ــ هـ
 أدنــى مستوى 

ً
12.2% مسجا

منذ أغسطس 2020 بعد إعان 
ــل من  ــدد ســــيــــارات أقــ تــســلــيــم عــ
التوقعات فــي الــربــع الــرابــع من 

العام الماضي.
ــم »آبــــــل«  ــهـ ــفـــض سـ ــخـ ــا انـ ــمـ كـ
بنسبة 3.7% بعد تقارير بشأن 
اتجاه الشركة لخفض اإلنتاج 
بسبب ضعف الطلب، لتتراجع 
القيمة السوقية للشركة أدنــى 

تريليوني دوالر.
ــهـــم  ــــت مـــــؤشـــــرات األسـ ــانـ ــ وكـ
األمــيــركــيــة قــد ســجــلــت فــي عــام 
2022 أكــبــر هــبــوط ســنــوي منذ 
عــام 2008، حيث فقد »إس آند 

بي 500« بنحو %19.4.
وفــــي نــهــايــة الــجــلــســة، هبط 
ــز« بــنــســبــة  ــ ــــونـ ــر »داو جـ مــــؤشــ
طفيفة تبلغ 0.03% مــا يعادل 
11 نقطة عند 33.136 ألف نقطة. 
 »S&P 500« كـــمـــا انـــخـــفـــض
 
ً
بنحو 0.4% أو 15 نقطة مسجا
3824 نقطة، وتراجع »ناسداك« 
بنسبة 0.8% ما يعادل 79 نقطة 

إلى 10.386 آالف نقطة. 
، انـــخـــفـــضـــت األســـهـــم 

ً
ــا ــ ــــضـ أيـ

ــداول  ــام تـ الــيــابــانــيــة فـــي أول أيــ
2023 مقتفية أثر نظيرتها في 
»وول ستريت«، مع ارتفاع الين، 
لــيــســجــل مــؤشــر »نــيــكــي« أدنـــى 

مستوياته في 10 أشهر. 

وجاء ذلك االنخفاض في ظل 
مـــخـــاوف مـــن احــتــمــالــيــة تــحــرك 
بنك اليابان أكثر نحو التشديد 
الــنــقــدي، ويــتــســبــب فـــي ارتــفــاع 

الين بحدة مقابل الدوالر. 
وأغلق مؤشر »نيكي« الجلسة 
 بنسبة 1.45% عند 

ً
منخفضا

25716 نــقــطــة، وهـــو المستوى 
األدنـــى منذ الخامس عشر من 
ــارس، كــمــا انــخــفــض المؤشر  مــ
 »توبكس« بنسبة 

ً
األوسع نطاقا

1.25% إلى 1868 نقطة. 
في المقابل، ارتفعت األسهم 
الصينية بنسبة طفيفة خال 
جلسة أمس بدعم من تقرير عن 
تــخــطــيــط الــســلــطــات الــصــيــنــيــة 
ــد مــــــن الــــدعــــم  ــ ــزيـ ــ ــمـ ــ ــقــــديــــم الـ ــتــ لــ

لشركات التطوير العقاري. 
ــر »شـــنـــغـــهـــاي  ــــق مــــؤشــ ــلـ ــ وأغـ
 0.22% عند 

ً
الــمــركــب« مــرتــفــعــا

3123 نقطة، واستقر »شنتشن 
المركب« عند 2005 نقاط، و«سي 
إس آي 300« بــنــســبــة طــفــيــفــة 

0.13% عند 3892 نقطة. 
كما ارتفعت أسهم الشركات 
الــصــيــنــيــة الــمــدرجــة فـــي هــونــغ 
كونغ إلى أعلى مستوياتها في 
خمسة أشهر، بدعم من صعود 
الشركات التكنولوجية، إذ ارتفع 
مــــؤشــــر »هــــانــــغ ســـنـــغ تــشــايــنــا 
إنتربرايسز« 3.4% ليغلق عند 
أعــلــى مــســتــويــاتــه مــنــذ الــثــامــن 

والعشرين من يوليو.

أظـــــهـــــرت بــــيــــانــــات »رفـــيـــنـــيـــتـــيـــف« 
تــراجــع الجنيه الــمــصــري إلــى 25.20 
لـــلـــدوالر أمـــــس، مــســجــا أكـــبـــر حــركــة 
يومية منذ أن سمح له البنك المركزي 
باالنخفاض 14.5% في 27 أكتوبر، 
ــــان يـــجـــري تـــداولـــه قــبــل ذلــــك عند  وكـ

24.70 جنيها للدوالر.
وتسيطر حــالــة مــن االرتــبــاك على 
تعامات السوق الموازي للصرف في 
مصر، خاصة في ظل المعروض للبيع 
مـــن الــــــدوالر، الــــذي ســجــل ارتــفــاعــات 
جــديــدة مقابل الجنيه الــمــصــري في 
ــاعـــات  ــــال الـــسـ الــــســــوق الــــرســــمــــي خــ

الماضية من التعامات.
وشهد سعر صرف الدوالر تحركا 
كــبــيــرا مــقــابــل الــجــنــيــه خــــال الــفــتــرة 
الـــمـــاضـــيـــة، حــيــث ارتـــفـــع ســـعـــره بما 
يقرب من 60% بيعا وشراء في البنوك 
المصرية منذ مارس الماضي وحتى 

تعامات أمس األول.
ــات األخــــيــــرة  ــركــ ــحــ ــتــ ــبـــت الــ ــبـ وتـــسـ
للبنك المركزي المصري، خاصة بعد 
إعــان المجلس التنفيذي لصندوق 
النقد الــدولــي موافقته على الحزمة 
التمويلية الخاصة بمصر، في تهدئة 
وتـــيـــرة الـــمـــضـــاربـــات الـــتـــي شــهــدتــهــا 

السوق السوداء، وتسببت في ارتفاع 
سعر صرف الــدوالر إلى مستوى 38 

جنيها.
لـــكـــن فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي يــجــري 

تــــداول الـــــدوالر فــي الــســوق الــســوداء 
عــنــد مــســتــويــات تـــتـــراوح مــا بــيــن 28 
و31 جنيها، وسط حالة من االرتباك 
وتوقف عدد كبير من التجار وإغاق 
مقار عملهم واالعتماد على وسطاء 
دون الــتــعــامــل مـــع الــجــمــهــور بشكل 

مباشر.
في السوق الرسمي، ارتفعت أسعار 
صــرف الـــدوالر مقابل الجنيه بقيمة 
قــرشــيــن خــــال الــتــعــامــات األخـــيـــرة، 
وفـــي أكــبــر بنكين مــن حــيــث األصـــول 
والــــتــــعــــامــــات، ســـجـــل ســـعـــر صـــرف 
الـــدوالر لــدى البنك األهــلــي المصري 
وبــنــك مــصــر، مستوى 24.68 جنيها 
للشراء، و24.73 للبيع في التعامات 
الصباحية، وفي بنك قناة السويس 
سجل 24.69 جنيها للشراء، و24.79 

للبيع.
أمـــــــا فـــــي الــــبــــنــــوك الــــخــــاصــــة فــقــد 
سجل سعر صــرف الــدوالر في البنك 

الــتــجــاري الـــدولـــي - مــصــر، مستوى 
24.72 جنيها للشراء، و24.79 للبيع، 
وفي البنك المصري الخليجي سجل 
24.76 جنيها للشراء، و24.79 للبيع، 
ولدى البنك المركزي المصري ارتفع 
ــــدوالر مــقــابــل الجنيه  ســعــر صـــرف الـ
إلــى مستوى 24.68 جنيها للشراء، 

و24.76 للبيع.
وعلى صعيد العمات الرئيسية، 
سجل الــيــورو تباينا فــي التعامات 
األخيرة، ولدى بنكي األهلي المصري 
ومــصــر، اســتــقــر ســعــر صـــرف العملة 
ــة عــنــد مــســتــوى 26 جنيها  ــيـ األوروبـ
للشراء، و26.41 للبيع، وسجل لدى 
ــاري الـــــدولـــــي - مــصــر،  ــجــ ــتــ ــنـــك الــ ــبـ الـ
مستوى 26.04 جنيها للشراء، و26.49 
ــي »الـــمـــركـــزي« الــمــصــري،  لــلــبــيــع، وفــ
ســجــلــت مــتــوســطــات أســـعـــار الــيــورو 
مقابل الجنيه مستوى 26.36 جنيها 

للشراء، و26.45 للبيع.

ــيـــه  ــنـ ــــر صـــــــــرف الـــجـ ــعـ ــ ــل سـ ــ ــجــ ــ وســ
اإلســتــرلــيــنــي لـــدى األهـــلـــي الــمــصــري 
ومصر مستوى 29.37 جنيها للشراء، 
و29.88 للبيع، بينما بلغ لدى البنك 
الــمــركــزي الــمــصــري مــســتــوى 29.75 

جنيها للشراء، و29.84 للبيع.
عــربــيــا، سجل سعر صــرف الــريــال 
ــــدى األهــــلــــي الـــمـــصـــري  ــعــــودي لــ الــــســ
ومصر مستوى 6.56 جنيهات للشراء، 
و6.57 لــلــبــيــع، واســتــقــر ســعــر صــرف 
الدرهم اإلمــاراتــي عند مستوى 6.72 
جنيهات لــلــشــراء، و6.73 للبيع، كما 
استقر سعر صرف الدينار الكويتي 
عند مستوى 77.87 جنيها للشراء، 

و80.89 للبيع.
من جانبه، قال مدير وحدة أدوات 
الـــديـــن بــشــركــة »نــيــر لــاســتــشــارات«، 
ــلــــة مــع  ــقــــابــ مـــحـــمـــد الـــــنـــــجـــــار، فــــــي مــ
»العربية«، إن الحكومة المصرية قد 
تنجح في االقتراض من أسواق الدين 
العالمية خال الفترة المقبلة، بأسعار 
تــنــافــســيــة ومـــنـــاســـبـــة، بـــعـــد مــوافــقــة 
صندوق النقد الدولي على إقراضها.
وأضـــاف النجار أن معدل الفائدة 
على االقتراض الخارجي من المرجح 
أن يكون في حدود 6 - 6.5 في المئة، 
ــــي مــــعــــدالت مــنــاســبــة لــلــتــغــيــرات  وهـ

العالمية في الوقت الحالي.
ــال الــبــنــك الـــمـــركـــزي الــمــصــري،  ــ وقـ
االثنين، إنــه بــاع أذون خزانة مقومة 
بالدوالر ألجل عام بقيمة 850 مليون 
دوالر بمتوسط عائد 4.649 في المئة، 
مقابل عائد عند 4.55 فــي المئة في 

آخر إصدار مطلع ديسمبر الماضي.
وتلجأ وزارة المالية من خال البنك 
المركزي إلــى تجديد سندات مقومة 
بــعــمــلــة الــــــدوالر أو الـــيـــورو مـــع قــرب 
انتهاء آجالها من خــال مــزاد يطرح 

أمام البنوك.
وأوضــح مدير وحــدة أدوات الدين 
بــشــركــة نــيــر لــاســتــشــارات، أن مصر 
تــســعــى لــتــنــويــع مـــصـــادر الــتــمــويــل، 

وبالتالي تقترض بالجنيه المصري 
والـــدوالر مــن الــســوق المحلي، قائا: 
»الــوديــعــة الـــدوالريـــة المحلية تجدد 
كـــل 3 أشـــهـــر، واالثــنــيــن تـــم الــتــجــديــد 
بسعر فائدة 4.6 في المئة، لنحو 850 

مليون دوالر«.
ــاف أن أبــــرز أســـبـــاب تجديد  ــ وأضـ
ــة الـــــدوالريـــــة هـــو عــــدم قـــدرة  ــعـ الـــوديـ
الــحــكــومــة عــلــى الــوفــاء باالستحقاق 
الـــدوالري فــي الــوقــت الحالي، كما أن 
المبلغ ليس كبيرا بالنسبة للبنوك 

المحلية.
ــام  ــ ــــدي أمــ ــــحـ ــتـ ــ وأشـــــــــــار إلـــــــى أن الـ
الــحــكــومــة الــمــصــريــة هـــو االقـــتـــراض 
مـــن األســــــواق الــخــارجــيــة بــالــعــمــات 

األجنبية.
ــتــــرضــــت الـــحـــكـــومـــة الــمــصــريــة  »اقــ
بــالــجــنــيــه نــحــو 5.5 مـــلـــيـــارات جنيه 
خال األسبوع الجاري، كما اقترضت 
نــحــو 850 مــلــيــون دوالر بــالــعــمــات 

 للنجار.
ً
األجنبية«، وفقا

وقــال إن البنوك المصرية تسعى 
للحصول على معدالت أعلى خاصة 
ــدة فــــي آخـــر  ــائــ ــفــ ــر الــ ــعـ مــــع زيــــــــادة سـ
اجـــتـــمـــاع لــلــجــنــة الــســيــاســة الــنــقــديــة 
بــالــبــنــك الــمــركــزي بـــواقـــع 300 نقطة 
أساس بالقرب من 18 في المئة، وهو 
ما بعث برسائل للبنوك حول زيادة 
العوائد على أذون الخزانة، وهــو ما 
دفــعــهــا لــطــلــب مـــعـــدالت فـــائـــدة أعــلــى 

وصل أقصاها إلى 28 في المئة.
وأضــــــــــــاف »أعـــــتـــــقـــــد أن الـــــصـــــراع 
ســـيـــســـتـــمـــر مـــحـــلـــيـــا بـــيـــن الـــحـــكـــومـــة 
ــن إلــــــــى أن تــضــطــر  ــريــ ــمــ ــثــ ــتــ ــمــــســ والــ
لــاقــتــراض فــي نــطــاق فــائــدة متوقع 
 لمدير وحدة 

ً
بين 22 - 22.5%«، وفقا

أدوات الدين بشركة نير لاستشارات.
وتــابــع: »أتــوقــع استمرار المركزي 
الــمــصــري فــي زيــــادة أســعــار الــفــائــدة 
لتصل إلى مستوى 20 في المئة في 

الربع األول من العام الحالي 2023«.
)العربية.نت(
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االرتباك يسيطر على تعامالت السوق السوداء المصرية
سعر الدوالر يسجل مستويات رسمية قياسية جديدة مقابل الجنيه

شهد سعر صرف الدوالر 
 مقابل الجنيه 

ً
 كبيرا

ً
تحركا

المصري خالل الفترة الماضية، 
حيث ارتفع بما يقرب من 

 وشراًء في البنوك 
ً
60% بيعا

المصرية منذ مارس الماضي 
وحتى تعامالت أمس األول.

ماسك يخسر 9 مليارات دوالر في يوم
تـــراجـــعـــت ثـــــروة الـــمـــلـــيـــارديـــر إيــلــون 
ــيــــارات دوالر  ــلــ مــــاســــك بـــأكـــثـــر مــــن 9 مــ
أمس األول، بسبب هبوط سهم شركته 

للسيارات الكهربائية »تسا«.
ــــس األول فــي  وخـــــــال تــــعــــامــــات أمــ
بــورصــة نــاســداك، تــراجــع سهم »تسا« 
بنسبة 12.24% إلـــى 108.1 دوالرات، 
بعدما أعلنت الشركة تسليمات الربع 
الـــرابـــع والـــتـــي جــــاءت دون الــتــوقــعــات، 
ــر  ــديــ ــمــ ــك – الــ ــ ــاســ ــ ــا دفـــــــــع ثـــــــــــروة مــ ــ ــمـ ــ مـ
الــتــنــفــيــذي لــكــل مـــن »تـــســـا« و»ســبــيــس 
إكـــس« - للهبوط بقيمة 9.09 مليارات 
دوالر إلــــى 128 مـــلـــيـــارا، وفــقــا لــمــؤشــر 
بلومبرغ للمليارديرات، بعدما بلغت 

ثــروتــه ذروتــهــا فــي نوفمبر 2021 عند 
340 مليارا.

وحاليا يعد ماسك – البالغ 51 عاما 
- ثاني أثرياء العالم بعد برنارد أرنو، 
رئــيــس مجلس إدارة »إل فــي إم إتــش«، 
بــعــدمــا أصــبــح مــاســك أول شــخــص في 
الــتــاريــخ يــمــحــو 200 مــلــيــار دوالر من 

صافي ثروته اعتبارا من 31 ديسمبر.
ــتـــراجـــع مـــع انــخــفــاض  وجـــــاء ذلــــك الـ
ســهــم »تــســا« بــحــوالــي 65% فــي الــعــام 
الــمــنــصــرم، وســـط مـــخـــاوف مـــن تــراجــع 
ــيــــارات الــكــهــربــائــيــة،  الـــطـــلـــب عـــلـــى الــــســ
وتشتت تركيز مــاســك بعد استحواذه 

إيلون ماسكعلى »تويتر«.

ات عنيفة لألسواق
ّ
»بالك روك« تحذر من هز

»داو جونز« يتراجع بأول جلسات 2023... وتوقعات بارتفاع األسهم %16

»بيمكو« تتصدر خاسري »المتداولة«
شهدت صناديق االستثمار المتداولة في البورصة، 
التابعة لشركة بيمكو، أسوأ أداء سنوي على اإلطاق، مع 

الهبوط القوي للسندات في 2022.
ــة بــلــومــبــرغ أن الــمــســتــثــمــريــن  ــالـ وكــشــفــت بـــيـــانـــات وكـ
سحبوا 3.6 مليارات دوالر من أكثر من 20 صندوقا تابعا 
»بــيــمــكــو«، وهــو أكــبــر تــدفــق خـــارج على اإلطـــاق لمدير  لـــ
األصول، كما يعتبر األكبر في الواليات المتحدة هذا العام.

ــنـــاديـــق االســتــثــمــار  لـــكـــن بــشــكــل عــــــام، اســـتـــوعـــبـــت صـ
المتداولة األميركية تدفقات وافــدة بقيمة تتجاوز 580 

مليار دوالر في العام الماضي.
وتعرض سوقا األسهم والسندات في الواليات المتحدة 
لهبوط ملحوظ عــام 2022، مــع رفــع مجلس االحتياطي 
الـــفـــدرالـــي مـــعـــدالت الــفــائــدة بــشــكــل حـــاد لــلــســيــطــرة على 

التضخم.

 شهادات ادخار جديدة بفائدة %25
طرح بنكا األهلي ومصر، وهما أكبر بنكين حكوميين 
في مصر، شهادة ادخار جديدة بفائدة 25% لمدة عام، 
وهي األعلى على مستوى القطاع المصرفي المصري، 
وفقا لبيانات صحافية حصل موقع »العربية.نت« على 

نسخة منها.
وأعلنت مصر استهداف معدالت التضخم المرتفعة، 
خــال الــعــام الجديد، كما خفضت سعر الجنيه مقابل 
الــــدوالر خـــال 2022، بعدما اتفقت مــع صــنــدوق النقد 
الدولي، خال الشهر الماضي، على قرض بقيمة 3 مليارات 
دوالر، وسجلت مؤشرات البورصة المصرية خسائر قوية 

عقب اإلعان عن الشهادات االدخارية الجديدة.
وتسعى مصر، التي تــواجــه أزمــة فــي توفير الــدوالر 
منذ الحرب الروسية األوكرانية، وتأثر موارد التدفقات 
الدوالرية، إلى مواجهة معدالت تضخم عالية، من خال 
رفع الفائدة على الجنيه، لجذب ودائع المواطنين بالعملة 

المحلية.
وسبق أن طــرح البنكان شهادات بعائد مرتفع على 
الجنيه العام الماضي، بعد تحرير سعر الصرف، وستقدم 
الشهادة الجديدة فائدة 25% تصرف بنهاية المدة، أو 

فائدة 22.5% تصرف شهريا.

مشروعان لـ »نفط الكويت« بإجمالي 
1.35 مليار دوالر خالل 2023

تخطط شركة نفط الكويت إلرســاء عقدين 
لــمــشــروعــيــن نــفــطــيــيــن رئــيــســيــيــن قــبــل نــهــايــة 
العام، وفق مصادر بالقطاع. ومن المتوقع أن 
تكون المشاريع، التي تقدر قيمتها اإلجمالية 
بنحو 1.35 مليار دوالر، واحدة من عدد قليل 
من مشاريع النفط والغاز المهمة التي سيتم 

منحها في الباد هذا العام.
ووفـــق »مــيــد«، تبلغ تكلفة أحــد المشاريع، 
المعروف باسم EF / 2058، نحو 650 مليون 
دوالر، ويركز المشروع على توسيع محطتين 
لــلــتــخــلــص مـــن مـــيـــاه الـــصـــرف لــقــطــاع الــنــفــط 
والغاز. المرفقان اللذان سيتم توسيعهما هما 
EWDP-1 وEWDP-2. يقع EWDP-1 على ُبعد 
حوالي 20 كيلومتًرا جنوب مدينة الكويت، و

EWDP-2 على بعد حوالي 40 كيلومتًرا جنوب 
العاصمة.

وأشارت الى أن المشروع الثاني يحمل الرقم 
المرجعي EF / 2059، وتقّدر قيمته بنحو 700 
مليون دوالر. وهو يرّكز على إزالة عنق 4 مراكز 
تجميع )GCs( فــي شـــرق الــكــويــت. وستشمل 
المراكز العالمية التي سيتم تحديثها كجزء من 

.GC 19و GC 11و GC 2و GC 1 المشروع هي
ــال أحـــد الــمــصــادر: »ُيــعــّد الــعــقــدان األهــم  وقـ

بين مشاريع النفط ومتفائلين بتنفيذهما في 
2023، حيث تمت الموافقة على الميزانيات، 
ات في  ويجب أن تأتي الدعوة لتقديم العطاء
وقت ما قريًبا«. وأضــاف: »تخطط شركة نفط 
الكويت لمنح هــذه العقود قبل نهاية الــعــام، 
ــرام، فــيــجــب أن  ــ ــور عــلــى مـــا يـ ــ وإذا ســــارت األمـ

يحدث ذلك«.
وتــرتــبــط حـــقـــول الــنــفــط الــكــويــتــيــة بشبكة 
واســـعـــة مـــن مـــراكـــز الــتــجــمــيــع، والـــتـــي تعمل 
ــام الــمــنــتــج في  كــمــنــطــقــة تــجــمــيــع لــلــنــفــط الـــخـ
العديد مــن اآلبـــار المتصلة بخطوط التدفق. 
ر مراكز التجميع في الكويت المعالجة 

ّ
وتوف

ــة عـــن طـــريـــق فــصــل الـــغـــاز الــمــصــاحــب  ــيــ األولــ
وإزالــة الملح. كما تعتبر مرافق التخلص من 
ا من البنية التحتية للنفط  مياه الصرف جزًء

والغاز في الباد.
وكان التخلص من المياه المنتجة بالزيت 
مصدر قلق لشركة نفط الكويت منذ عقدين 
على األقــل حتى اآلن، حيث شهد حقل برقان 
النفطي، وهو ثاني أكبر حقل نفط في العالم، 
زيـــادة مستمرة فــي المحتوى الــمــائــي للنفط 
الذي ينتجه. ويتم التخلص من الكثير من مياه 

الصرف باستخدام آبار الحقن المخصصة.

النفط يواصل الهبوط مع تنامي 
المخاوف بشأن االقتصاد العالمي

البرميل الكويتي يرتفع 2.22 دوالر ليبلغ 84.26
ارتــفــع ســعــر بــرمــيــل الــنــفــط الــكــويــتــي 2.22 دوالر ليبلغ 
84.26 دوالرا في تداوالت أمس األول، مقابل 82.04 دوالرا 
فــي تــــداوالت الــجــمــعــة الــمــاضــي، وفــقــا لــلــســعــر الــمــعــلــن من 

مؤسسة البترول الكويتية.
وفي األسواق العالمية سجلت أسعار النفط خسائر حادة 
صباح أمــس، بعد تهاويها فــي الجلسة الماضية متأثرة 
 لحالة االقتصاد العالمي، 

ً
بمخاوف من ضعف الطلب نظرا

وتزايد حاالت اإلصابة بفيروس كورونا في الصين.
وانخفضت العقود اآلجلة لخام برنت 1.88 دوالر، أي 2.3 
في المئة، إلى 80.22 دوالرا للبرميل بحلول الساعة 1032 
بتوقيت غرينتش. وتراجع الخام األميركي 1.68 دوالر، أي 

2.2 في المئة، إلى 75.25 دوالرا للبرميل.
وخــســر خــامــا الــقــيــاس أكــثــر مـــن أربـــعـــة فـــي الــمــئــة أمــس 
األول مــع تسجيل بــرنــت أكــبــر خــســارة يــومــيــة لــه فــي أكثر 

من ثاثة أشهر.
وقال ستيفن برينوك محلل قطاع النفط لدى »بي في إم«، 
إن »المخاوف بشأن حالة االقتصاد العالمي تسيطر على 
تفكير المتعاملين، وستظل كذلك في المستقبل المنظور«.

 حـــصـــص تــصــديــر 
ً
ورفــــعــــت الـــحـــكـــومـــة الــصــيــنــيــة أيــــضــــا

المنتجات النفطية المكررة في أولــى شحنات عام 2023، 
مما يشير إلى توقعات بضعف الطلب المحلي.
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ــاري الــكــويــتــي  ــجـ ــتـ يــنــظــم الـــبـــنـــك الـ
مــهــرجــان السحب عــلــى أكــبــر جــائــزة 
نــقــديــة مــرتــبــطــة بــحــســاب مــصــرفــي، 
وهي الجائزة الكبرى لحساب النجمة 
بــقــيــمــة 1.5 مــلــيــون ديـــنـــار، في حدث 
ينتظره الــكــثــيــر من عمالء البنك، 
، فـــي السابـــعـــة مساء في مجمع 

ً
ــدا ــ غـ

مــــــروج. وخـــــالل هــــذا الـــحـــدث الــمــهــم، 
ســيــتــم اإلعـــــالن عـــن الــفــائــز الــخــامــس 
بجائزة الـ 1.5 مليون دينار المقدمة 
مــــن »الـــــتـــــجـــــاري«، بـــحـــضـــور مــمــثــلــي 
 Deloitte مكتبي التدقيق العالميين
 RSMالـــوزان وشــركــاه، و - & Touche
- الــبــزيــع وشــركــاه، وممثل مــن وزارة 

التجارة والصناعة.
وصــــــــــرح عــــبــــدالــــعــــزيــــز الــــزعــــابــــي 
ــام بــــالــــوكــــالــــة لــقــطــاع  ــ ــعـ ــ ــمــــديــــر الـ - الــ
الــخــدمــات المصرفية لـــأفـــراد، »يسر 
الــــبــــنــــك الـــــتـــــجـــــاري دعــــــــــوة الـــجـــمـــيـــع 
لحضور مهرجان السحب واألنشطة 
ــة لـــهـــذا  ــبــ ــاحــ ــمــــصــ ــات الــ ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــــسـ ــمـ ــ والـ

ــدا  الـــمـــهـــرجـــان فــــي مـــجـــمـــع مـــــــروج غـ
الــجــمــعــة«، كــاشــفــا أن الــســحــب سيبث 
 ،360FM على الهواء مباشرة عبر إذاعة
ويــتــضــمــن بــرنــامــج الــســحــب العديد 
من المفاجآت واألنشطة الترفيهية 
والمسابقات المخصصة للحضور 
والمشاركين، إضافة إلى وصلة طربية.
وأضـــــــاف الـــزعـــابـــي أن »الـــتـــجـــاري 
ــنــــك فـــــي الـــكـــويـــت  الــــكــــويــــتــــي« أول بــ
ــزة نــقــديــة  ــائــ والــــعــــالــــم يـــقـــدم أكـــبـــر جــ
مرتبطة بحساب مصرفي، موضحا 
أنــه ومــن خــالل هــذه المناسبة سيتم 
تتويج الفائز الخامس سعيد الحظ 
ــائــــزة النقدية الكبرى لهذا  ــالــــجــ بــ
1.500.000 د.ك. الحساب، بقيمـــــــة 

وشــــــــــــدد فـــــــي هــــــــــذا اإلطــــــــــــــار عـــلـــى 
ات الـــســـحـــب تــتــم  أن جـــمـــيـــع إجــــــــــــراء
مـــراجـــعـــتـــهـــا واإلشـــــــــــراف عـــلـــيـــهـــا مــن 
ــيـــق الــعــالــمــيــيــن  ــدقـ ــتـ ــل مــكــتــبــي الـ ــبـ قـ
Deloitte & Touche الوزان وشركاه، 
ــاه، ومــمــثــل  ــ ــركـ ــ ــبـــزيـــع وشـ وRSM - الـ

ــة. ــاعــ ــنــ ــــن وزارة الـــــتـــــجـــــارة والــــصــ عــ
والبنك التجاري الكويتي إذ يتمنى 
حـــظـــا وافـــــــرا لجميع عمالء حساب 
النجمة، فإنه يدعو الجمهور لحضور 
المهرجان واالستمتاع بالعروض 
والمفاجآت واألنشطة الترفيهية 
فائز  ل ا لإلعالن عن  لمصاحبة  ا

بالجائزة الكبرى لحساب النجمة.
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»الوسيط«... األعلى أداء في 2022
تصدرت أداء شركات الوساطة في  ديسمبر الماضي حسب القيمة المتداولة

● عيسى عبدالسالم
أبقت شركة الوسيط للوساطة 
المالية على صداراتها في ترتيب 
شـــركـــات الـــوســـاطـــة الــمــســجــلــة في 
ــــأوراق المالية  بــورصــة الــكــويــت لـ
على مــدار أغلب األشهر الماضية، 
إضــافــة إلــى اســتــمــرارهــا فــي إحــراز 
المركز األول ضمن قائمة األفضل 
أداء بين نظيراتها شركات الوساطة 
األخــرى حسب التصنيف الجديد، 
الــــذي أصـــدرتـــه الــبــورصــة عـــن أداء 
شـــهـــر ديــســمــبــر الـــمـــاضـــي؛ حــســب 
الــقــيــمــة الــمــتــداولــة، دون احــتــســاب 
الصفقات الخاصة وجلسة الشراء 

اإلجباري.
وجرى تصنيف شركات الوساطة 
وأدائـــهـــا حــســب الــقــيــمــة الــمــتــداولــة 
ــي، عــلــى  ــاضــ ــمــ لـــشـــهـــر ديـــســـمـــبـــر الــ
الــتــرتــيــب الــتــالــي: شــركــة الــوســيــط 
لـــأعـــمـــال الـــمـــالـــيـــة، والــمــجــمــوعــة 

الــمــالــيــة هــيــرمــس إيــفــا لــلــوســاطــة، 
وشـــركـــة بــيــتــك لــلــوســاطــة الــمــالــيــة، 
وشركة التجاري للوساطة المالية 
وشركة الوطني للوساطة المالية، 
والشركة األولى للوساطة المالية، 
ـــي لـــلـــوســـاطـــة  ـــي آي ســ ــة كــ ــ ـــركـ وشــ
المالية، وشــركــة الــشــرق للوساطة 
الــمــالــيــة، وشـــركـــة الـــشـــرق األوســـط 
لــلــوســاطــة الــمــالــيــة، وشـــركـــة كفيك 

للوساطة المالية.
ــة                 ــعــ ــلــ ــطــ وقـــــــــــالـــــــــــت مـــــــــــصـــــــــــادر مــ
لـ »الجريدة«، إن شركات الوساطة 
انتهت خــالل الــفــتــرة الماضية من 
استكمال عملية التطوير والتحديث 
للبنية التحتية المطلوبة للمرحلة 
 بـــعـــد إنـــجـــاز 

ً
ــا الــمــقــبــلــة، خـــصـــوصـ

عــــدة اخـــتـــبـــارات تــتــعــلــق بتطبيق 
الطرف المقابل المركزي، إذ يترقب 
طــرح المزيد من األدوات وتوسيع 
قــاعــدة وفــرص التشغيل أمــام هذه 
الشركات، وسيتم إسناد إدارة أموال 

الــعــمــالء لــديــهــا. وذكـــرت الــمــصــادر، 
أن أنشطة شركات الوساطة مقبلة 
على تغييرات كبيرة بعد ترقيتها 
إلى العمل بنظام الوسيط المؤهل، 
وإمــكــانــيــة االســـتـــفـــادة مـــن الــفــصــل 
الخامس في قانون هيئة األسواق 
الذي يتضمن ممارسة أنشطة عدة 
يمكن لشركات الوساطة االستفادة 
منها وتنمية إيراداتها من خاللها، 
ــــى أن شــــركــــات الـــوســـاطـــة  ــة إلـ ــتـ الفـ
ــدرة عـــلـــى إدارة  ــ ــقـ ــ ســـتـــكـــون لـــهـــا الـ
حسابات عمالئها بشكل متكامل، 
إذ سيسمح للوسيط المؤهل بفتح 
حسابات للعمالء، واتــخــاذ جميع 
الــخــطــوات الــالزمــة للحصول على 
المعلومات والبيانات الصحيحة 
ــتـــي تــتــيــح لــلــوســيــط  ــة، الـ ــلـ ــامـ ــكـ والـ
م 

ُّ
مــعــرفــة الــعــمــيــل، إضــافــة الـــى تسل

وإيـــداع أمــوال وأصــول العمالء في 
الحساب المجمع الخاص بوسيط 

األوراق المالية.

جراح الناصر

حميد أبل

عبد الله األحمدسالم المناعي

»بوبيان« يعلن نتائج استبيان مؤشر الصحة المؤسسية
الماجد: سياسة الباب المفتوح ال غنى عنها لضمان التواصل المستمر مع موظفينا

أعــلــن بــنــك بــوبــيــان نــتــائــج اســتــبــيــان 
مؤشر الصحة المؤسسية، الــذي أجراه 
لجميع موظفيه، للتعرف على آرائــهــم، 
وللمساعدة على فهم نقاط قــوة البنك، 
وتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى الــجــوانــب الــتــي 

تحتاج إلى التطوير فيه.
، حيث 

ً
وجــاءت النتائج إيجابية جــدا

شـــارك فــي االســتــبــيــان 86 فــي المئة من 
موظفي البنك، وأفــصــح االستبيان عن 
نــســبــة 84 فــي الــمــئــة لــرضــا الموظفين، 
وهي نتيجة رائعة تضع »بوبيان« بين 
أفـــضـــل 10 فـــي الــمــئــة مـــن الــمــؤســســات 
ــتـــي خــضــعــت لــهــذا   مــــن بـــيـــن الـ

ً
عـــالـــمـــيـــا

االستبيان. 
 على االســتــبــيــان، قــال نائب 

ً
وتعليقا

رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي 
ــيــــان«، عـــــادل الــمــاجــد:  لــمــجــمــوعــة »بــــوبــ
ــة فــي  ــعــ ــرائــ ــذه الـــنـــتـــيـــجـــة الــ ــ »تـــحـــقـــيـــق هــ
االستبيان، ومشاركة موظفينا الكبيرة 
فــيــه يــعــنــي الــكــثــيــر لــنــا، فــهــو دلــيــل على 
أننا مستمرون على الطريق الصحيح 
في تبني بيئة عمل تحتوي الموظفين، 
وتساعدهم على اإلبـــداع واالبــتــكــار في 
 على تبني سياسة الباب 

ً
البنك، حرصا

المفتوح، لبقاء الموظفين على تواصل 
دائــــم مــع مــســؤولــيــهــم دون أي حــواجــز، 
بما يساعد على نقل الخبرات، وسهولة 
طــرح وتنفيذ األفــكــار المبتكرة، ويعزز 
ثقة الموظفين في إمكانياتهم وشعورهم 
بالتقدير في المكان الذي ينتمون إليه«.

وأضــــــاف الـــمـــاجـــد: »هـــــذا االســتــبــيــان 
العالمي يتم إجــراؤه بانتظام في كبرى 
الشركات على مستوى العالم، للتعرف 
على نقاط قوتها، والجوانب التي تحتاج 

 أنه »من الجيد 
ً
إلى تطوير لديها«، مؤكدا

لنا أن نتعرف على موقع البنك مقارنة 
بهذه الشركات العالمية، وقد نجح البنك 
في آخر ثالث مرات أجرى فيها االستبيان 
فــي أن ُيــحــرز نتائج مــمــتــازة، وأن يعزز 
ــبـــرى الـــشـــركـــات  ــاف كـ مــــركــــزه بـــيـــن مـــصـ
 للنتائج التي أفصح عنها 

ً
العالمية، وفقا

االستبيان«.
من جانبه، قال المدير العام لمجموعة 
الـــمـــوارد الــبــشــريــة فــي »بـــوبـــيـــان«، عــادل 
الــحــمــاد: »نتائج االستبيان لــهــذا العام 
كــانــت رائـــعـــة، وأفــضــل مــمــا حــقــقــنــاه في 
األعـــــوام الــمــاضــيــة. نــعــتــز فــي )بــوبــيــان( 
بنتائج االستبيان الحالي بشكل خاص، 
حيث يأتي إثر جائحة عالمية أثرت على 
 أن 

ً
طريقة عملنا لفترة طويلة«، مــؤكــدا

»هذه النتائج تعكس بصورة أو بأخرى 
ــة، كما  نجاح البنك فــي إدارة هــذه األزمـ
 عن رضا 

ً
ر نتائج االستبيان ضمنيا تعبِّ

الــمــوظــفــيــن عـــن أداء إدارة الــبــنــك خــالل 
هذه األزمة«.

 عــلــى الـــمـــشـــاركـــة الــمــمــيــزة 
ً
وتــعــلــيــقــا

للموظفين هــذا الــعــام، أوضـــح الحماد: 
»رغــــــــم الــــتــــأثــــيــــرات الـــســـلـــبـــيـــة بــــصــــورة 
عــامــة على األعــمــال على مـــدار العامين 
الــمــاضــيــيــن، فــإنــنــا فـــخـــورون بتمكننا 
من الحفاظ على ثقافتنا المميزة التي 
 
ً
نت البنك من مواصلة نموه سنويا مكَّ

طوال هذه الفترة، واالستمرار في تقديم 
الخدمات والمنتجات المالية المبتكرة 
 لتلبية احتياجات 

ً
المصممة خصيصا

عمالئنا. نواصل تعزيز ثقافة العمل التي 
تدعم ابتكار الموظفين، وتشجعهم على 
أخــذ زمـــام الــمــبــادرة، مــن خــالل القنوات 

المناسبة«.
ــــاف الــحــمــاد: »نــتــائــج اســتــبــيــان  وأضـ
مــؤشــر الــصــحــة المؤسسية لــهــذا الــعــام 
 
ً
تــشــجــعــنــا عــلــى مـــواصـــلـــة الــعــمــل وفــقــا
الستراتيجيتنا، كما نتطلع لالستفادة 
مــــن الـــتـــوجـــهـــات والـــنـــقـــاط الـــتـــي أظــهــر 
االســتــبــيــان أنـــهـــا تــحــتــاج إلــــى تــطــويــر، 
ــــوف تـــســـاعـــدنـــا عـــلـــى تــطــويــر  والــــتــــي سـ

اســتــراتــيــجــيــتــنــا، حــيــث نــطــمــح إلــــى أن 
.»

ً
يمتلك )بوبيان( بيئة عمل رائعة دائما

ُيـــذكـــر أن اســتــبــيــان مـــؤشـــر الــصــحــة 
المؤسسية يتم إجراؤه وإدارته بصورة 
محايدة من قبل »ماكينزي«، إحدى أكبر 
شركات استشارات األعــمــال في العالم، 
ويتم فيه إرســـال مجموعة مــن األسئلة 
إلــى الموظفين، الستطالع آرائهم حول 
العديد من الجوانب التنظيمية واإلدارية 
في البنك، إضافة إلى آرائهم الشخصية 
حول الجوانب التي تحتاج إلى تطوير، 
ــابــــات  ــم يـــتـــم حـــصـــر جـــمـــيـــع إجــ ــ ومــــــن ثـ
االستبيان وتحليلها دون إمكانية تعقب 
ــــات بــشــكــل شـــخـــصـــي، ومـــقـــارنـــة  ــابـ ــ اإلجـ
النتائج مع قاعدة بيانات عالمية ضخمة 
الستبيانات مماثلة لما يزيد على 2500 
شركة عالمية كبيرة موزعة حــول أكثر 

من 100 دولة حول العالم.

عادل الحماد

»هيئة األسواق« تمنح »برقان« 
ترخيص إدارة الثروات

خطوة متقدمة للتوسع في الخدمات الموجهة إلى عمالئه النخبة
أعــلــن بــنــك بـــرقـــان، فـــي خــطــوة 
 
ً
محورية جديدة، حصوله مؤخرا

على ترخيص تقديم خدمات إدارة 
الثروات لعمالئه، من هيئة أسواق 
المال، ويعتبر هذا االعتماد، الذي 
صــــدر بــشــكــل مــبــدئــي لــمــدة ستة 
 
ً
ــازا ــجـ أشـــهـــر قــابــلــة لــلــتــجــديــد، إنـ
 لــبــنــك بـــرقـــان فـــي مسيرة 

ً
ــدا ــديـ جـ

سعيه المستمر لتحقيق التميز 
المالي الــشــامــل، وتقديم الحلول 
االستشارية واإلداريــة المصرفية 

المتميزة لعمالئه النخبة.
ويمكن لبنك بــرقــان اآلن، بناء 
ــذا الـــتـــرخـــيـــص الــمــبــدئــي  ــ عـــلـــى هـ
بموجب قــرار هيئة أســواق المال 
رقــــــم 200 لـــســـنـــة 2022، تــقــديــم 
مــجــمــوعــة جـــديـــدة مـــن الــخــدمــات 
الـــمـــتـــمـــيـــزة لـــعـــمـــالئـــه، بـــمـــا فــيــهــا 
االســـــــتـــــــشـــــــارات االســــتــــثــــمــــاريــــة، 
الـــوســـاطـــة فــــي األوراق الــمــالــيــة 
غــيــر الــمــســجــلــة، إدارة الــمــحــافــظ 
االستثمارية وغيرها من الخدمات 
ــتـــي تــســهــم فــــي دعـــم  ــا الـ ــزايــ ــمــ والــ
وتعزيز تجربة العمالء المصرفية، 
ــقــــوم بـــــاإلشـــــراف عـــلـــى تــنــفــيــذ  ويــ
وإدارة تلك الخدمات فريق إدارة 
ــثـــروات بــالــبــنــك، وإلــــى جانبهم  الـ
فريق إدارة عالقات العمالء، الذي 
ســيــعــمــل عــلــى مــســاعــدة الــعــمــالء 
في إنجاز المعامالت المصرفية 
اليومية البسيطة، واالستثمارات 
المحلية والدولية األكثر اتساعا 

وشموال.

وفــــــي مــــعــــرض تــعــقــيــبــه عــلــى 
هــذه الموافقة واالعتماد الجديد 
إلدارة الثروات، قال رئيس مديري 
الـــخـــدمـــات الــمــصــرفــيــة الــخــاصــة 
وإدارة الــثــروات فــي البنك حميد 
أبل: »يشرفنا في )برقان( تحقيق 
ــم، مــــن خـــالل  ــهـ ــمـ هـــــذا اإلنــــجــــاز الـ
الــحــصــول عــلــى الــتــرخــيــص الــذي 
يمكننا مــن خلق قفزة كبيرة في 
توفير عروضنا، وتوسيع محفظة 
خدماتنا، إضافة إلى التوسع في 

تلبية شريحة أكبر من العمالء«. 
وأضـــاف أبـــل: »إن هــذا التطور 
الجديد من شأنه منحنا األفضلية، 
أكثر من أي وقت مضى، في تلبية 
احـــتـــيـــاجـــات عــمــالئــنــا ومـــواكـــبـــة 
تــطــلــعــاتــهــم الــمــالــيــة. ونــحــن اآلن 
قــــــــادرون أكـــثـــر عــلــى االســتــجــابــة 
لــمــتــطــلــبــات عــمــالئــنــا وخــدمــتــهــم 
بـــوســـائـــل وأدوات أكـــثـــر تــنــوعــا، 
وهذا االعتماد إلدارة الثروات لن 
يزيدنا إال تصميما وإصرارا على 
استكشاف آفاق جديدة وتوسيع 

قدراتنا وحلولنا االستثمارية«.
وشــــــــدد عـــلـــى أن بـــنـــك بـــرقـــان 
 فـــــــــي خـــطـــطـــه 

ً
يـــــمـــــضـــــي قـــــــــدمـــــــــا

االستراتيجية، مــن أجــل ترسيخ 
ــزود خـــدمـــات  ــمــ ــد كــ ــ ــرائـ ــ ــزه الـ ــركــ مــ
إدارة الــثــروات من الدرجة األولــى 
: »أن اإلنجاز 

ً
فــي الــســوق، متابعا

األول لــقــطــاع إدارة الـــثـــروات في 
بنك بــرقــان يتمحور حــول تلبية 
مـــتـــطـــلـــبـــات هـــيـــئـــة ســـــــوق الـــمـــال 

الواجبة للحصول على ترخيص 
لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد، 
ونــحــن نتطلع إلـــى تحقيق نمو 

.»
ً
مطرد في هذا المجال مستقبال

ــــى أن بــنــك  تــــجــــدر اإلشـــــــــارة إلــ
بـــرقـــان، بــصــفــتــه مــؤســســة مــالــيــة 
ــرة فــي  ــ ــؤثـ ــ ومـــصـــرفـــيـــة رائــــــــدة ومـ
الـــكـــويـــت، يـــواصـــل الـــتـــزامـــه بــدعــم 
عمالئه وتــوطــيــد أســـس الشراكة 
المالية معهم وكسب ثقتهم في كل 
 
ً
خطوة، وهذا ما يراه البنك دافعا
 لتحقيق النمو واالستفادة 

ً
دائما

من الخدمات المصرفية والمالية 
الجديدة التي تمكن العمالء من 
الــتــمــتــع بــتــجــربــة مــصــرفــيــة غير 
مــســبــوقــة، وتــنــطــلــق بــاالقــتــصــاد 

الوطني إلى مستويات جديدة.

مئات المبادرين الممولين من »المشروعات 
الصغيرة« تخلفوا عن تقديم بياناتهم

الصندوق ناقش إيقاف معامالتهم لحين تسليمها
كشفت مصادر مطلعة لـ »الجريدة« 
عــــــن تــــخــــلــــف مـــــئـــــات مــــــن الــــمــــبــــادريــــن 
الــمــمــولــيــن مــن الــصــنــدوق الــوطــنــي عن 
تقديم بياناتهم المالية للصندوق وحق 
االطــــالع عــلــى حــســابــاتــهــم الــمــصــرفــيــة، 
مــا أضــعــف رقــابــة أوجــــه صـــرف مبالغ 

التمويل للمبادرين.
وأوضــحــت الــمــصــادر أن الــصــنــدوق 
الــوطــنــي لــرعــايــة وتنمية الــمــشــروعــات 
الصغيرة والمتوسطة يعتزم توجيه 
إنــــذارات لــمــبــادريــن تخلفوا عــن تقديم 
بــيــانــاتــهــم الــمــالــيــة، وامــتــنــعــوا عــن حق 
االطـــــــالع لـــشـــركـــة الـــمـــحـــاســـبـــة، وبــحــث 
أسباب عــدم الــتــزام المبادرين بتسليم 
البيانات المالية الخاصة والحسابات 

المصرفية.
وأشارت إلى أن االمتناع ليس وليد 

اللحظة، بــل تــكــرر أكــثــر مــن عـــام، بعدم 
ــن الـــمـــبـــادريـــن بــتــقــديــم  ــزام عـــــدد مــ ــ ــتـ ــ الـ
الــفــواتــيــر والـــبـــيـــانـــات الــمــالــيــة لمكتب 
المحاسبة، والذي تم اكتشافه من خالل 
الـــزيـــارات الــمــيــدانــيــة لــلــمــشــاريــع، حيث 

تبين تخلفهم من مبادر إلى آخر.
وبينت أن األعـــداد ليست ثابتة في 
احــتــســاب عـــدد المتخلفين فـــي تقديم 
الــبــيــانــات الــمــالــيــة وحـــق االطــــالع على 
الــبــيــانــات مــع الــمــكــتــب الــمــتــعــاقــد معه، 
 في إدخال البيانات، 

ً
حيث إن هناك خلال

ما يقفل المنصة أمامهم.
ونوهت إلى أنه تتم متابعة أصحاب 
المشاريع وتقاريرهم، من خالل مراقب 
الــحــســابــات، وتــوجــيــه اإلنــــــذارات لغير 
الملتزمين، وتفعيل اإلنذار اإللكتروني 
عن طريق اإليميل، السيما أن المبادر 

ع على أحقية االطالع على الحسابات 
َّ
وق

البنكية قــبــل قــيــام الــصــنــدوق بتمويل 
مـــشـــروعـــاتـــهـــم، حــيــث إن الــتــخــلــف عن 
االطالع يترتب عليه عدم تمكن الشركة 
من متابعة موقفها المالي والمصاريف 
البنكية الخاصة بالمشروعات الممولة 

من قبل الصندوق.
ــه تـــمـــت مــنــاقــشــة إيـــقـــاف  ــ وذكـــــــرت أنـ
أي خــدمــة يــرغــب الــمــبــادر فــيــهــا، حتى 
يقوم بتالفي المالحظات والمخالفات 

المرصودة من قبل مراقب الحسابات.
ــــادر إن الــــصــــنــــدوق  ــــصـ ــمـ ــ وقـــــالـــــت الـ
ــع آلــــيــــة تـــنـــظـــم تــســلــيــم  ــ ــ ــنــــي وضـ ــوطــ الــ
المبادرين للبيانات المالية عبر منصة، 
فــي حــيــن سيتم اتــخــاذ مــا يــلــزم بشأن 
حظر المبادرين للشركة من االطالع على 

الحسابات البنكية لمشاريعهم.

»الغرفة« تشارك في اجتماع مجلس إدارة 
الغرفة اإلسالمية الـ 34

شـــــــــاركـــــــــت غــــــــرفــــــــة تــــــجــــــارة 
وصناعة الكويت في االجتماع 
الرابع والثالثين لمجلس إدارة 
ــيــــة لــلــتــجــارة  الـــغـــرفـــة اإلســــالمــ
والصناعة والزراعة، الذي عقد 
 الـــثـــالثـــاء 3 يــنــايــر 

ً
ــا ــيـ ــتـــراضـ افـ

2023، ومثل الغرفة طالل خليفة 
الجري – عضو مجلس اإلدارة، 
ــد جــــــراح الـــعـــمـــر – نــائــب  ــمـ وحـ
الــمــديــر الــعــام، وعــمــاد عبدالله 
الزيد – المدير العام المساعد 
لــلــغــرفــة، ومــحــمــد عــبــدالــلــه بن 
يوسف – مدير إدارة المنظمات 

والغرف الدولية.
وعقد االجتماع، الذي ترأسه 
عبدالله صالح كامل – رئيس 
ــة، لــمــنــاقــشــة  ــيـ الـــغـــرفـــة اإلســـالمـ
ــال حـــول  ــ ــمــ ــ بــــنــــود جــــــــدول األعــ
اعتماد مشروع الموازنة لعام 
2023، ومــواضــيــع أخـــرى حول 

الخطط والمشاريع المستقبلية 
المأمول إنجازها خالل الفترة 
المقبلة، وسبل تحقيق أهداف 
ــيــــة إلـــــى تــطــويــر  الـــغـــرفـــة الــــرامــ
وإنـــمـــاء الـــتـــعـــاون االقــتــصــادي 
الــــمــــشــــتــــرك بــــيــــن دول الـــعـــالـــم 

اإلســالمــي في شتى القطاعات 
الحيوية، ودعم إجراءات تسهيل 
ــوال  حــركــة انــتــقــال رؤوس األمــ
ــاء إلنـــشـــاء  ــدول األعــــضــ ــ ــ بـــيـــن الـ
الــمــشــروعــات االقــتــصــاديــة بين 
البلدان اإلسالمية، والمساهمة 

فـــي تـــرويـــج مــنــتــجــاتــهــم وفــتــح 
أسواقها، كما تم التأكيد خالل 
االجــتــمــاع عــلــى أهــمــيــة إيــجــاد 
خدمات جديدة وموارد للغرفة 
اإلســالمــيــة لتعزيز إمكاناتها 
للقيام بدورها على أكمل وجه.

جانب من االجتماع

 لـ »الكويتية القطرية للتأمين«
ً
 تنفيذيا

ً
األحمد رئيسا

يمتلك 11 سنة من الخبرة في مجال التأمين
ــر  ــطـ أعــــــلــــــنــــــت مـــــجـــــمـــــوعـــــة قـ
لــلــتــأمــيــن، أمـــــس، قـــــرار تعيين 
عــبــدالــلــه عــبــدالــلــطــيــف األحــمــد 
ــلـــشـــركـــة   لـ

ً
 تــــنــــفــــيــــذيــــا

ً
رئـــــيـــــســـــا

الـــكـــويـــتـــيـــة الـــقـــطـــريـــة لــلــتــأمــيــن 
التابعة لها.

ويــمــتــلــك عـــبـــدالـــلـــه 11 ســنــة 
من الخبرة في مجال التأمين، 
 مــنــصــب 

ً
ــا ــقــ ــابــ حــــيــــث شــــغــــل ســ

مدير إدارة التأمين االختياري 
لـــمـــنـــطـــقـــة الـــــــشـــــــرق األوســـــــــــط، 
وآســيــا وإفريقيا، ورابــطــة دول 
الـــكـــومـــنـــولـــث، ومــنــطــقــة وســـط 
ــادة  ــــرق أوروبــــــا بــشــركــة إعــ وشـ
الــتــامــيــن الــكــويــتــيــة، كــمــا شغل 
مــنــصــب رئـــيـــس لــجــنــة تــطــويــر 
ــاد  ــحــ ــــي االتــ ــاع الـــتـــأمـــيـــن فـ ــطــ قــ
الكويتي للتأمين بالكويت مدة 

3 سنوات. 
ــنـــــاعـــــي،  ــمـــ وقـــــــــــــال ســـــــالـــــــم الـــ
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لمجموعة 
رحــب بالنيابة 

ُ
قطر للتأمين: »أ

ــــن مـــجـــلـــس إدارة مــجــمــوعــة  عـ
قطر للتأمين بالسيد عبدالله 
فـــي مــنــصــبــه الـــجـــديـــد كــرئــيــس 
تــنــفــيــذي لــشــركــة KQIC، حيث 
يتمتع بخبرة واسعة في سوق 
الــتــأمــيــن الــكــويــتــي، بــاإلضــافــة 
إلـــى الــمــهــارات المناسبة التي 
تؤهله لــقــيــادة الــشــركــة بنجاح 

نـــحـــو تــحــقــيــق أهــــــــداف الــنــمــو 
ــادة القيمة  االســتــراتــيــجــيــة وزيــ

لمساهميها«.
وأســــســــت )KQIC( فــــي عـــام 
2004، وهــــــــي شـــــركـــــة تـــابـــعـــة 
لــــمــــجــــمــــوعــــة قــــطــــر لـــلـــتـــأمـــيـــن. 
ــقـــدم مــنــتــجــات الــتــأمــيــن  كـــمـــا تـ
التقليدية والــحــلــول المبتكرة 

للبيع بالتجزئة لتأمين المنازل 
والسفر والسيارات لكل شريحة 
ــدة عـــمـــالئـــهـــا، وكـــذلـــك  ــاعــ ــن قــ مــ
كقناة لتقديم خدمات التأمين 
فــي جميع أنــحــاء دول مجلس 
الــتــعــاون الــخــلــيــجــي، وتــســاعــد 
عـــلـــى ربــــــط مـــصـــالـــح الـــتـــأمـــيـــن 
فــي الــخــارج مــن خــالل شبكتها 

العالمية. 
وأسست شركة قطر للتأمين 
عـــام 1964 كـــأول شــركــة تأمين 
وطنية في دولة قطر، وأصبحت 
الــيــوم رائـــدة فــي قطاع التأمين 
بمنطقة الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا. كما أن الشركة ُمدرجة 
في بورصة قطر بقيمة سوقية 
إجمالية تفوق 6.5 مليارات ريال 
قطري. وتوجت الشركة بجائزة 
أفضل شركة تأمين رقمية في 
الــشــرق األوســــط، ضمن جوائز 
مــجــلــة »غـــلـــوبـــال بــانــكــيــنــغ آنــد 

فاينانس ريفيو« لسنة 2022.

»المتحد« يعلن الرابح بجائزة »الحصاد« ربع السنوية»المتحد« يعلن الرابح بجائزة »الحصاد« ربع السنوية
أعــلــن البنك األهــلــي المتحد فوز 
ديـــمـــا عـــبـــدالـــهـــادي حـــامـــد مــنــصــور 
بمبلغ 250.000 ديــنــار فــي السحب 
ربــع السنوي األول لعام 2023، من 
برنامج جوائز الحصاد اإلسالمي، 
الــذي أقيم أمس في المقر الرئيسي 
لــلــبــنــك، بــحــضــور مــمــثــل عـــن وزارة 

التجارة والصناعة.
وبــهــذه المناسبة، قدمت رئيسة 
إدارة قنوات التوزيع البديلة بالبنك 
هـــنـــادي خـــزعـــل الــتــهــنــئــة لــلــفــائــزة، 
مــتــمــنــيــة لـــهـــا دوام الـــتـــوفـــيـــق، وأن 
يحالف التوفيق جميع عمالء البنك 
في السحوبات القادمة، وفي الوقت 
ذاتـــه عــن ســعــادتــهــا الــبــالــغــة بالثقة 
الــغــالــيــة الــتــي يضعها الــعــمــالء في 

البنك. 
وأكـــــدت خــزعــل أن الــبــنــك حــرص 
منذ إطالق برنامج جوائز الحصاد 

اإلسالمي على تقديم باقة حصرية 
من الجوائز، بما يسهم في تحقيق 
تطلعات عمالئه، ويعمل على تعزيز 
ثقافة االدخـــار، وشــدد على التزامه 
بتوفير الحلول المصرفية الحديثة، 
والتي تنسجم مع متطلبات العمالء 

المختلفة.
ويقدم الحساب في باقته الجديدة 
مجموعة أوســـع مــن الــمــزايــا، حيث 
يحظى الرابحون من عمالء المتحد 
بجائزة شهرية بقيمة 100.000 د.ك. 
باإلضافة إلــى 10 جوائز أسبوعية 
بــقــيــمــة 1.000 ديـــنـــار كــويــتــي لكل 

جائزة. 
ــع الــســنــويــة  وتــبــقــي الـــجـــوائـــز ربــ
 
ً
الــكــبــرى بقيمة 250.000 د.ك. نــقــدا

ــم مــــا يـــطـــمـــح إلــيــه  ــ لــــلــــرابــــح هــــي أهــ
الـــعـــمـــالء، حـــيـــث تــمــثــل لـــهـــم فــرصــة 
 
ً
حقيقية لتحقيق حلم العمر، وفضال

عن هذه الباقة من الجوائز الجذابة، 
 أربــاح سنوية متوقعة 

ً
هناك أيضا

عــلــى أســـاس عــقــد الــوكــالــة، وهـــو ما 
يــزيــد مــن جاذبية حــســاب الحصاد 

اإلسالمي. 
ويـــنـــفـــرد الـــحـــســـاب بــالــعــديــد من 
المميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل 
 عــــن مــيــزة 

ً
بـــرنـــامـــج ادخــــــــار، فـــضـــال

فــتــح الــحــســاب عــبــر اإلنـــتـــرنـــت بكل 
ــع مـــيـــزة اإليــــــداع  ســـهـــولـــة ويـــســـر مــ
 أن الحد 

ً
الفوري في الحساب، علما

ــى لــلــمــشــاركــة واالســتــفــادة من  األدنــ
الـــســـحـــوبـــات هـــي 100 د.ك، تــؤهــل 
الــعــمــيــل لــلــحــصــول عــلــى فــرصــتــيــن 
ــــب والـــــــتـــــــي تــــزيــــد  ــــحـ ــــسـ لـــــــدخـــــــول الـ
حــتــى  30.000 فــرصــة فــي السحب، 
باإلضافة الى الحصول على أرباح 
 
ً
سنوية مثمرة. وتتيح كل 50 دينارا
فـــي حــســاب الــعــمــيــل فــرصــة واحـــدة 
لــلــمــشــاركــة فـــي الــســحــب، بــشــرط أن 
يــحــافــظ عــلــى رصــيــده لــمــّدة خمسة 
ــل قــبــل تــاريــخ   عــلــى األقــ

ً
عــشــر يـــومـــا

السحب، وكلما زادت مدة االحتفاظ  
تزيد فــرص دخــول السحب لكل 50 
، ويتم إجــراء السحوبات كل 

ً
ديــنــارا

يوم أربعاء بناء على خطة السحب.

 في »مروج«
ً
»التجاري«: سحب النجمة الكبير غدا

عبدالعزيز الزعابي

عادل الماجد

  84% نسبة رضا 
الموظفين والبنك 

بين أفضل 10% من 
المؤسسات على 

المستوى العالمي 
وفق المؤشر

الحماد 
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»من قلب التراث« يرصد جماليات البيئة الكويتية
افتتاح المعرض بمقر نقابة الفنانين واإلعالميين

تحت رعاية وحضور األمين فضة المعيلي
الــعــام المساعد لقطاع الفنون 
ــنـــي لــلــثــقــافــة  بــالــمــجــلــس الـــوطـ
والفنون واآلداب مساعد الزامل، 
افتتح معرض »من قلب التراث«، 
لألعمال التي ُعرضت بمعرض 
ــلــــب الــــقــــاهــــرة،  الــــكــــويــــت فـــــي قــ
وأقــــيــــم بــمــقــر نـــقـــابـــة الــفــنــانــيــن 
واإلعالميين الكويتيين بمنطقة 
شرق. وتحاكي األعمال بعيون 
فنية تشكيلية جمالية البيئة 
ــا، بــتــنــوع  ــ ــهـ ــ ــراثـ ــ ــيـــة وتـ ــتـ ــكـــويـ الـ
األســــالــــيــــب والــــــــــــرؤى، وتــمــثــل 
األعمال جميع المدارس الفنية 
واالحترافية، واستخدمت فيها 

خامات مختلفة.
وبــعــد جولته فــي المعرض، 
قــال الــزامــل: »ندعم ونشجع كل 
الفنانين والمبدعين، لذلك هي 
فــرصــة لــي أن ألــتــقــي مجموعة 
من الفنانين التشكيليين الذين 
ــاركــــوا فـــي مـــعـــرض الــكــويــت  شــ
ــــالع على  بقلب الــقــاهــرة، واالطـ

أعــمــالــهــم الــتــي رصــــدت الــتــراث 
الكويتي«.

تفاعل الجمهور

ــه، أكـــــــــــد رئــــيــــس  ــ ــتــ ــ ــهــ ــ مــــــــن جــ
نــقــابــة الــفــنــانــيــن واإلعــالمــيــيــن 
الكويتيين، د. نبيل الفيلكاوي، 
 على 

ً
أن النقابة تحرص دائــمــا

الـــمـــشـــاركـــة فـــي كـــل الــفــعــالــيــات 
ــا  ــقـــطـــاعـــاتـــهـ ــــات بـ ــبـ ــ ــاسـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ والـ
 أن هذا المعرض 

ً
السبعة، مبينا

 في القاهرة بعنوان 
ً
أقيم سابقا

»الـــكـــويـــت فــــي قـــلـــب الـــقـــاهـــرة«، 
 
ً
وشــــــــــــارك فــــيــــه 60 تـــشـــكـــيـــلـــيـــا
 الجميع إلى 

ً
وتشكيلية، داعــيــا

: »البـــد 
ً
ــال ــائـ زيـــــارة الـــمـــعـــرض، قـ

ــويــــت أن يـــشـــاهـــدوا  ــكــ ألهــــــل الــ
تــلــك األعــمــال الــتــي شــاركــت في 
ــا حـــضـــور  ــنـ ــرفـ ــشـ ــــرة، ويـ ــاهـ ــ ــقـ ــ الـ

الجمهور وتفاعلهم«.
وأشار إلى أن من أهم نتائج 
المعرض الذي أقيم في القاهرة، 

كــان توقيع بــروتــوكــول تعاون 
بــيــن الــنــقــابــة ونــقــابــة الفنانين 
 
ً
الــتــشــكــيــلــيــيــن فـــي مــصــر، الفــتــا
إلــى أن تجربة إقــامــة المعرض 
ــــى عــــواصــــم عــربــيــة  ســتــنــقــل إلــ
أخـــرى بالمستقبل، فــي عملية 
مــن الــتــبــادل الــثــقــافــي، وتوقيع 
بـــروتـــوكـــوالت مـــع الــمــؤســســات 

المعنية بهذا المجال. 
ــيــــس قــطــاع  ــال رئــ ــ بــــــــــدوره، قــ
الــفــنــون الــتــشــكــيــلــيــة فـــي نــقــابــة 
الــفــنــانــيــن واإلعــالمــيــيــن الفنان 
 
ً
ــدا ــ عـــلـــي الـــــعـــــوض: »ســـعـــيـــد جـ

بــحــضــور نــخــبــة مـــن الــفــنــانــيــن 
والمشاركين بمعرض الكويت 
فــي قلب الــقــاهــرة، فهو معرض 
يمثل التراث الكويتي، لذلك فإن 
ردود الفعل عليه داخل الكويت 
ــر  وخـــارجـــهـــا مــبــهــجــة، إذ يــعــبِّ
 إلى 

ً
عــن تــراثــنــا الــعــريــق«، الفــتــا

نقل المعرض إلى قاعة جديدة 
أعادت تجهيزها الفنانة ابتهال 
ــة أكـــبـــر  ــافـ ــتـــضـ ــعــــوضــــي، السـ الــ

عـــدد مــن الفنانين المشاركين 
.
ً
والجمهور معا

الفنانون المشاركون

»الــــــــــجــــــــــريــــــــــدة« جـــــــالـــــــت فـــي 
الــــــمــــــعــــــرض، والـــــتـــــقـــــت بـــعـــض 
الـــمـــشـــاركـــيـــن، وكــــانــــت الـــبـــدايـــة 
مـــــــع رئــــــيــــــس قــــــطــــــاع الــــفــــنــــون 
التطبيقية في النقابة د. محمد 
السالم، الذي قال إنه شارك في 

المعرض بلوحة تعكس الباب 
الكويتي القديم بأسلوب جديد، 

وباستخدام األلوان المائية. 
ــت الـــفـــنـــانـــة ابـــتـــهـــال  ــ ــمـ ــ ورسـ
الـــعـــوضـــي لـــوحـــة »أم الـــبـــرقـــع«، 
مشيرة إلى أن البرقع عرف في 
التراث الكويتي، وقد استلهمت 
لــوحــتــهــا مـــن صــــورة للمصور 
الــفــوتــوغــرافــي نــــواف الــحــمــود، 
ومن ثم قامت برسمها باأللوان 

الزيتية على الكانفاس.
أمــا الفنانة نسرين النصار، 
ـــر عــن  ــبِّ  يـــعـ

ً
ــقـــد رســــمــــت عــــمــــال فـ

اقتناء وتربية الصقور بألوان 
زيتية.

بدورها، قالت التشكيلية ديمة 
القريني: »شاركت بعمل بعنوان 
)خــيــوط مــن بــــالدي(، عــبــارة عن 
ــــب تــخــلــلــتــهــا  ــذهـ ــ ــن الـ ــ ــيــــوط مـ خــ
ــقـــشـــات مــــن الــــســــدو الــكــويــتــي  نـ
بألوان االكريليك تدل على بهجة 
د روح التعاون بين  وفــرح يجسِّ

فناني الكويت ومصر«.
مــــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا، أوضـــــحـــــت 

الفنانة نــور عـــرار أنــهــا رسمت 
لوحة بعنوان »الحي الكويتي« 
برزت فيها بعض الشخصيات 
الــقــديــمــة، مــثــل: بــائــع األقــمــشــة، 
والـــمـــرأة الــكــويــتــيــة الــتــي تحب 
أن تقتني األقمشة، وكيف كان 
ــزي الــــــذي تـــرتـــديـــه،  تــصــمــيــم الــــ
مبينة أنها استخدمت األلــوان 

الزيتية على الكانفاس.
ورســـمـــت الــتــشــكــيــلــيــة دانــيــة 
ــوبـــي لــوحــة أطــلــقــت عليها  األيـ
دت فيها سفينة  »يا بحر«، جسَّ
الـــــبـــــوم بـــشـــكـــلـــهـــا الــــبــــديــــع مــع 
جماليات الطيور، واستخدمت 

األلوان الزيتية.
أمـــا الــفــنــانــة أمــيــنــة الــوهــيــب، 
فــقــد شــاركــت بــلــوحــة »الــغــوص 
عــلــى الـــلـــؤلـــؤ«، لــشــغــفــهــا بــرســم 
المناظر الطبيعية المستوحاة 
مــن الــبــيــئــة الــكــويــتــيــة الــقــديــمــة، 
مــؤكــدة أنها أرادت تقديم عمل 
 
ً
يــرصــد الطبيعة والـــتـــراث معا

بـــأســـلـــوب واقــــعــــي، بــاســتــخــدام 
ألوانها الزيتية. د. محمد السالم

الزامل والفنان علي العوض يستمعان لشرح الفنانة نور

ديمة القريني

ندعم ونشجع 
الفنانين 

والمبدعين 
لعرض 

أعمالهم 
المستوحاة 

من التراث 
الكويتي

مساعد الزامل

مندني ينتهي من تصوير مسلسل
»في دروب السعي مظالم«

• عزة إبراهيم
انتهى الفنان عبدالعزيز مندني من تصوير 
مسلسل »فــي دروب السعي مظالم«، وهــو درامــا 
اجــتــمــاعــيــة يــنــافــس بــهــا فـــي الـــمـــوســـم الـــدرامـــي 

لرمضان المقبل.
وأعرب مندني عن امتنانه لفريق العمل، الذي 
جمعه التفاهم والتعاون والمحبة، بشكل انعكس 
 أن 

ً
على تقديم كل الطاقم أفضل ما لديه، متوقعا

يحظى المسلسل بإعجاب الجمهور، وأن يحقق 
نــســبــة مــشــاهــدة عــالــيــة فـــي الــمــنــافــســة الــشــرســة 

بالموسم الدرامي األقوى.
وأوضح أن المسلسل تأليف وإنتاج د. مشاري 
العميري، وإخراج محمد الطوالة، وبطولة باقة من 
نجوم الكويت والخليج، كالفنانين: عبدالرحمن 
العقل، وماجد مطرب، وعبداإلمام عبدالله، وهيفاء 
حــســيــن، وأحـــمـــد مــســاعــد، وإســمــاعــيــل الـــراشـــد، 
وعبدالله الفريح، وزينب كرم، وطارق النفيسي، 
وفاطمة الدمخي، وعذاري، وخلود محمد، ومحمد 

أشكناني، ووليد الضاعن وصالح البالم.
وأوضــح أنــه يقدم في العمل شخصية راشــد، 
 أن »المسلسل، 

ً
 لألحداث، مضيفا

ً
عد محركا

ُ
التي ت

، لكنه يتميز باللغة العربية 
ً
رغم كونه معاصرا

الفصحى، التي لم تعد مستخدمة في حواراتنا 
اليومية، لكن المؤلف استطاع دمجها ومزجها 
بــروح العصر، ليقدم درامــا مميزة وراقــيــة، وفي 
نفس الوقت سهلة الوصول للجمهور، وهــو ما 
سيشعر معه المشاهد بمذاق مختلف عن باقي 
 عن القضايا المهمة 

ً
األعمال المعروضة، فضال

التي يناقشها العمل بعمق«.

مندني والعقل بالكواليس

رحيل األديب والمسرحي محمد عناني
عميد المترجمين العرب

ال • القاهرة – أحمد الجمَّ
ب الموت الكاتب والمترجم المصري  غيَّ
الكبير، د. محمد عناني، الــذي رحــل أمس 
، بعد صراع مع المرض، 

ً
األول عن 84 عاما

ــه مــــن مــســجــد مــصــطــفــى  ــازتـ ــنـ وشـــيـــعـــت جـ
مــحــمــود بــضــاحــيــة الــمــهــنــدســيــن، جــنــوب 

القاهرة.
ــد  ــيـ ــمـ ــقــــب بـــــــ »عـ ــلــ ــمــ وُيــــــعــــــد عـــــنـــــانـــــي، الــ
الــمــتــرجــمــيــن«، أحـــد أبــــرز الــمــتــرجــمــيــن في 
 أديـــب وكــاتــب 

ً
الــعــالــم الــعــربــي، وهـــو أيــضــا

مسرحي وناقد وأكاديمي مرموق، ُولد في 
مــديــنــة رشــيــد بمحافظة الــبــحــيــرة )شــمــال 
غرب القاهرة(، ويعتبر آخر جيل المترجمين 
المتميزين في مصر، بعد رحيل عبدالحميد 
ال عام 2008، ورحيل طلعت الشايب  الجمَّ

عام 2017.
حصد عناني خالل مسيرته عدة جوائز، 
من بينها جائزة الدولة في الترجمة 1982، 
عن ترجمة ملحمة »الفردوس المفقود« لجون 
ميلتون إلــى اللغة العربية، ووســام العلوم 
والفنون من الدرجة األولــى 1984، وجائزة 

بن تركي للتميز في الترجمة إلى اإلنكليزية 
)1998(، وجائزة الدولة في اآلداب )1999(، 
وجائزة األداء المتميز في الكتابة المسرحية 

من المعهد العالي للمسرح )2000(.
كما فاز بجائزة الدولة للتفوق في اآلداب 
)2002(، وجائزة الملك عبدالله الدولية في 
الترجمة )2011(، وجــائــزة منظمة جامعة 
الدول العربية )ALESCO( للعلوم والثقافة 
في الترجمة إلــى اإلنكليزية، بغداد 2013، 

وجائزة رفاعة الطهطاوي في الترجمة إلى 
العربية، من المركز القومي للترجمة )2014(.
م المترجم الراحل مجموعة متنوعة  قــدَّ
من الترجمات إلــى اللغة العربية، أبرزها: 
الفردوس المفقود، ريتشارد الثاني، روميو 
وجوليت، تاجر البندقية، عيد ميالد جديد، 
حلم ليلة صيف، الملك لير، تغطية اإلسالم.

شر 
ُ
وفي حوار أجرته معه »الجريدة«، ون

في مارس 2011، قال عناني: »إن الترجمة 
علم فيما يتصل بالشق اللغوي والــدرايــة 
 فـــن فيما 

ً
ــرار الــلــغــتــيــن، وهــــي أيـــضـــا ــأســ بــ

يتعلق بفن الصياغة ونظم الشعر وإبداع 
النثر الواضح. المترجم العربي يعيش في 
أزهى عصوره، وأتمنى أن ينشأ لدينا جيل 
جــديــد مــمــن يــحــبــون الــتــرجــمــة لــوجــه الــلــه، 
أي لغير سبب مــادي، فقط لخدمة الثقافة 
العربية بالنقل منها وإلــيــهــا، ولمساعدة 
 ال يستطيعون الــحــصــول عــلــى الكتب 

ْ
َمـــن

األصلية بلغتها األصلية، فالترجمة الجسر 
الذي يؤكد انتماءنا للعالم الذي يصغر كل 
لحظة، ويؤكد في الوقت ذاته تميز ثقافتنا 

وعلو قدرها«.

محمد عناني

 »rollingstone« كشفت مجلة
األميركية عن قائمة أعظم 200 
مـــن الــمــغــنــيــن والــمــطــربــيــن عبر 
الــتــاريــخ، حــيــث نــشــرت المجلة 
القائمة في تقرير عبر موقعها  أم كلثوم

أم كلثوم... العربية الوحيدةأم كلثوم... العربية الوحيدة
بقائمة أعظم مطربي التاريخبقائمة أعظم مطربي التاريخ

الرسمي حمل اســم »أعــظــم 200 
مطرب في كل العصور«، واحتلت 
ــيـــه كــــوكــــب الــــشــــرق أم كــلــثــوم  فـ
الـــمـــركـــز الـــــــ61 لــتــكــون الــمــطــربــة 

العربية الوحيدة في القائمة.
وضمت القائمة مطربين من 
عـــصـــور مــخــتــلــفــة مـــن الــمــاضــي 
والحاضر منهم ريهانا، وليدي 
ــنـــي  ــتـ ــي، وويـ ــســ ــونــ ــيــ غـــــاغـــــا، وبــ
هــيــوســتــن، وفــريــدي مــيــركــوري، 
ــــك  ــرانـ ــ ــلــــي، وفـ ــريــــســ وألــــفــــيــــس بــ
سيناترا، وإلــتــون جـــون، وبــوب 
مارلي، ومايكل جاكسون، وأديل، 
وذكرت مقدمة التقرير أن هؤالء 
الـــذيـــن تــتــضــمــنــهــم الــقــائــمــة هم 
المطربون الذين شكلوا التاريخ 
وحــــــــــددوا حـــيـــاتـــنـــا، وصـــنـــعـــوا 

موسيقى شعبية للجماهير.
ــــذه  وأوضـــــحـــــت الـــمـــجـــلـــة: »هـ
قائمة أعــظــم المطربين، وليس 
أعــــظــــم األصــــــــــــوات، فـــالـــمـــوهـــبـــة 
رائعة، حيث ُولد الكثير بأصوات 
ــكــــن مـــــا يـــهـــمـــنـــا هــو  جـــمـــيـــلـــة، لــ
األصالة والتأثير وعمق كتالوج 
الفنان، واتساع تراثه الموسيقي، 
فـــالـــمـــغـــنـــون الــــمــــوجــــودون هــنــا 
ــادة  ــ لــســبــب واحـــــــد: يــمــكــنــهــم إعـ
ــالــــم بـــمـــجـــرد فــتــح  تـــشـــكـــيـــل الــــعــ

أفواههم«.
وكــتــب الــتــقــريــر عــن أم كلثوم 
»لـــيـــس لــهــا نــظــيــر حــقــيــقــي بين 
المطربين في الغرب، ولعقود من 
الزمان مثلت النجمة المصرية 
ــربـــي، وقـــدمـــت  ــعـ روح الـــعـــالـــم الـ
الــعــواطــف بسهولة فــي أغنيات 

صعبة وربما معقدة«.
ــام 1975  ــد أن وفــاتــهــا عــ ــ وأكـ
جــلــبــت الـــمـــاليـــيـــن إلـــــى شـــــوارع 
ـــا، وكــــان تأثيرها 

ً
الــقــاهــرة حـــزن

بين المطربين العرب ال ُيحصى، 
وامتد إلى العالم، حيث اعتبرها 
بـــــــــوب ديـــــــــــالن »رائــــــــــعــــــــــة«، كـــمـــا 
استخدمت بيونسي بشكل بارز 
أغنية »أنت عمري« في تصميمها 

لجولتها لعام 2016.

احتفاء بالمولود األول 
للرداد وإيمي

شهدت مواقع التواصل 
االجتماعي، خالل الساعات 
الماضية، احتفاًء بالمولود 

األول للفنان حسن الرداد، 
وزوجته الفنانة إيمي سمير 

غانم حيث وضعته، أمس األول، 
بعد 7 سنوات من الزواج.

وانتشر الخبر عبر مواقع 
التواصل رغم اإلخفاء الكامل 

للزوجين خالل الفترة الماضية، 
 إخفاء ونفي نبأ الحمل 

ً
وأيضا

 أن 
ً
أكثر من مرة، خصوصا

إيمي لم تظهر وهي حامل على 
اإلطالق، وانهالت التعليقات 

التي تقدم التهاني والمباركات 
 أن 

ً
على المولود، خصوصا

لديهما شعبية كبيرة، والكثير 
من الجمهور.

والتزم كل المقربين من الثنائي 
بعدم إعالن الخبر على مدار 

ساعات، حتى أكد الرداد الخبر 
نفسه.

»أوبرا دبي« تستضيف 
حفل عمر خيرت

كشف الموسيقار عمر خيرت 
عن الخريطة األولى لحفالته 

 
ً
الخارجية في عام 2023، مؤكدا
تعاقده على إحياء حفل ضخم 

على مسرح أوبرا دبي، يوم 3 
فبراير القادم، على أن يلتقي 
جمهوره في مصر يومي 17 

و18 الشهر الجاري، على خشبة 
المسرح الكبير بدار األوبرا 

المصرية. ويقدم عمر خيرت 
في حفل مسرح أوبرا دبي 

مجموعة متنوعة من أشهر 
مقطوعاته الموسيقية، منها 

»الخواجة عبدالقادر«، »النوم في 
العسل«، »صابر ياعم صابر«، 
 أيها القانون«، »مافيا«، 

ً
»عفوا

»عارفة«، »البخيل وأنا«، »100 
سنة سينما«، »عم أحمد«، »فيها 
حاجة حلوة«، »العاصفة«، »هي 

دي الحياة«.
يذكر أن عمر خيرت أحيا 

 في الكويت أكتوبر 
ً
 كبيرا

ً
حفال

الماضي بعد آخر حفالته بها 
قبل 5 سنوات، حيث قدم على 

مسرح قاعة »األرينا كويت« 
بصحبة فرقته الموسيقية، 

أكثر من 20 مقطوعة من أشهر 
أعماله.

من أجواء المعرض

https://www.aljarida.com/article/10142
https://www.aljarida.com/article/10140
https://www.aljarida.com/article/10140
https://www.aljarida.com/article/10138
https://www.aljarida.com/article/10132
https://www.aljarida.com/article/10133
https://www.aljarida.com/article/10130
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قال الرئيس الصيني شي 
جينبينغ للرئيس الفلبيني 

فرديناند ماركوس االبن، الذي 
يزور الصني، أمس، إن بكني 
مستعدة إلجراء »مشاورات 

ودية« حول الخالفات البحرية 
في بحر الصني الجنوبي، 

واستئناف املفاوضات بشأن 
التنقيب عن النفط والغاز. 

وكان ماركوس قال قبيل اللقاء، 
إنه يأمل أن تسهم زيارته األولى 
بعد تسلمه املنصب الى الصني 

في تعزيز العالقات بني البلدين. 
ومن املتوقع أن يوقع البلدان 14 
اتفاقية في ختام زيارة ماركوس 
اليوم بينها اتفاق إلقامة اتصال 

مباشر بني وزارتي الخارجية 
لـ »تجنب سوء التقدير وسوء 

الفهم في بحر الفلبني الغربي«، 
في إشارة إلى الجزء من بحر 
الصني الجنوبي الذي تؤكد 

أحقيتها به.

أصدر القضاء التونسي، أمس، 
حكمًا بالسجن 3 أعوام بحق 

وزير البيئة السابق مصطفى 
العروي، على خلفية »قضية 

ت 
ّ
النفايات اإليطالية« التي هز
الرأي العام في تونس على 
امتداد عامني، وتوّرط فيها 

مسؤولون بارزون.
وقضت املحكمة االبتدائية 
التونسية، بسجن العروي 

وتبرئة سلفه شكري بلحسن، 
وذلك بعد النظر في ملف 

توريد أطنان من النفايات 
من إيطاليا. وكان العروي قد 

أقيل من منصبه في 2020، 
بعد الكشف عن ملف وصول 

شحنات من النفايات املنزلية 
املحظورة من إيطاليا من دون 

ترخيص.

سلة أخبار

مشاورات ودية بين 
رئيسي الصين والفلبين

سجن وزير تونسي 
سابق بـ »النفايات اإليطالية«

قتل 35 صوماليًا، أمس، وأصيب 
عدد آخر في تفجير انتحاري 

مزدوج وقع بمدينة محاس 
بإقليم هيران وسط الصومال، 

تبنته حركة »الشباب« املتشددة.
وقال عمدة محاس، مومن محمد، 

إن التفجيرين االنتحاريني كانا 
عبارة عن سيارتني مفخختني 

يقودهما انتحاريان.
وأوضح أن التفجير األول وقع 
قرب املنزل الذي كان يقيم فيه، 

بينما وقع الثاني على بعد أمتار 
من منزل النائب محمد أبوبكر 
جعفر، والذي لم يكن موجودًا 

لحظة التفجير.

الصومال: مقتل العشرات 
بتفجير مزدوج لـ »الشباب«

هِدفت قاعدة للتحالف 
ُ
است

الدولي ضد »داعش« بقيادة 
الواليات املتحدة، داخل حقل 
كونوكو النفطي، شمال شرق 

سورية، بصاروخني، أمس، وفق 
ما جاء في بيان للقيادة الوسطى 

في الجيش األميركي »سنتكوم«.
ولم يؤد االستهداف إلى 

جرحى أو أضرار في القاعدة أو 
باملمتلكات. وفي وقت سابق، من 
نوفمبر املاضي تعرضت قاعدة 

الدوريات األميركية في الشدادي 
الستهداف بصواريخ نسب إلى 

فصائل مدعومة من »الحرس 
الثوري« اإليراني.

صاروخان يستهدفان 
قاعدة أميركية في سورية

»حزب الله« يريد من رعاة »الترسيم« التفاوض معه مباشرة ال مع إيران
... وصراع ميقاتي و»التيار« يجلب العتمة

ً
ختبر حكوميا

ُ
رسائل نصرالله لباسيل ت

● بيروت - منير الربيع 
 في 

ً
لبنان الغارق في األزمــة السياسية، يغرق مجددا

العتمة نتيجة أزمة الكهرباء اآلخذة في التفاعل على وقع 
الــصــراع المفتوح بين رئــيــس حكومة تصريف األعــمــال 
نجيب ميقاتي ووزير الطاقة وليد فياض المحسوب على 

التيار الوطني الحّر بزعامة جبران باسيل. 
وتضاف أزمة الكهرباء إلى الئحة طويلة من األزمات، 
 لالشتباك السياسي المستمر 

ً
 جديدا

ً
وهي تشكل عنوانا

حول تركيز ميقاتي على عقد جلسة حكومية، فيما يستمر 
»التيار« في رفضها. ويشترط ميقاتي أن يتم إقرار سلفة 
الكهرباء في جلسة جديدة لمجلس الوزراء، في محاولة 

منه الستدراج وزراء »التيار« إلى الجلسة.

وحــســب مــا يــبــدو ستكون األزمـــة طويلة بالنظر إلى 
المواقف األخيرة التي أطلقها األمين العام لـ »حزب الله« 
حسن نصرالله الــذي غالب المرض وأصــر على الظهور 
أمــــس األول، لــيــبــعــث رســـائـــل فـــي عــــدة اتـــجـــاهـــات. ودعـــا 
نــصــرالــلــه إلـــى عـــدم الـــرهـــان عــلــى الــتــحــركــات والــمــســاعــي 
 أن 

ً
الــخــارجــيــة لــلــوصــول إلـــى تــســويــة رئــاســيــة، مــعــتــبــرا

 بــالــبــلــد، وال ارتـــبـــاط لــأزمــة الــداخــلــيــة 
ً
ال اهــتــمــام دولـــيـــا

بــمــفــاوضــات الـــنـــووي اإليـــرانـــي وال بــالــحــوار اإليـــرانـــي - 
السعودي.

في المقابل، دعا نصرالله إلى التحاور وتعزيز فكرة 
ات الــثــنــائــيــة أو الــثــالثــيــة، بــعــدمــا رفــضــت الــكــتــل  الـــلـــقـــاء
األســاســيــة المشاركة فــي حـــوار مــوســع كــان قــد دعــا إليه 

رئيس مجلس النواب نبيه بري. 

 على التشاور 
ً
موقف نصرالله هذا يبقي الباب مفتوحا

وهــذا ما تقرأه مصادر لبنانية في أنه استعداد للبحث 
بخيارات التسوية. وتقول مصادر متابعة: »صحيح أن 
نصر الله وحزب الله يتمسكان بترشيح سليمان فرنجية 
لرئاسة الجمهورية، لكن المعادلة التي طرحها نصرالله 
حول انتخاب رئيس ال يطعن المقاومة بالظهر، قد تنطبق 
على مرشحين آخرين، وهي تفتح الباب أمام البحث عن 

مرشح توافقي آخر تتوفر فيه هذه الصفات«.
كما تطرق نصرالله إلى ملف ترسيم الحدود، وتضيف 
المصادر أن الحزب يريد من هذا الملف تحقيق مكاسب 
 مـــن قــبــل الـــقـــوى الــخــارجــيــة 

ً
ســيــاســيــة تــتــطــلــب انـــخـــراطـــا

الــمــهــتــمــة بــالــتــرســيــم، الفــتــة إلـــى ان الــرســالــة االســاســيــة 
هنا أن نصرالله يريد مــن الــخــارج أن يتواصل مباشرة 

ــيـــس مــــع إيــــــران.  مــــع الــــحــــزب فــيــمــا يـــخـــص الـــتـــرســـيـــم ولـ
« في ملف رئاسة 

ً
 وفيما كان موقف نصر الله »تهدويا

الجمهورية، ال بد من انتظار موقف الحزب من إمكانية 
عقد جلسة جديدة للحكومة، ألن هذا العنوان هو اختبار 
جديد للمستوى الــذي وصلت إليه العالقة بين الحزب 
و»الـــتـــيـــار«. وفـــي حـــال وافـــق الــحــزب عــلــى الــمــشــاركــة فــإن 
 أن نصرالله 

ً
باسيل سيجد نفسه في الزاوية، خصوصا

مــرر رســائــل واضــحــة لباسيل بــأن الــحــزب حــريــص على 
العالقة والتحالف مع »التيار«، لكن في حال كان األخير 
يرغب في إنهاء التفاهم فليكن من دون إثارة الخالف في 
اإلعالم، وهي رسالة أساسية من قبل »حزب الله« لباسيل 
بأنه ال داعي للجوء إلى ممارسة أي ابتزاز سياسي بناء 

على التهديد بفك التحالف.

ــــر الــخــارجــيــة األوكـــرانـــي  كــشــف وزيـ
دمــيــتــري كــولــيــبــا، أمــــس، عـــن بـــدء نقل 
أنظمة باتريوت األميركية إلى كييف، 
ــل إلــيــه  ــاء عـــلـــى الــــقــــرار الــــــذي تـــوصـ ــنـ بـ
الرئيسان فولوديمير زيلينسكي وجو 
بادين، خالل زيــارة الرئيس األوكراني 
لــواشــنــطــن قــبــل قــلــيــل مــن نــهــايــة الــعــام 

الماضي.
جاء ذلك في حين أعلنت وزارة الدفاع 
الروسية في وقت متأخر من مساء أمس 
ــفـــاع حــصــيــلــة قــتــلــى الــضــربــة  األول ارتـ
الصاروخية التي استهدفت ليلة رأس 
السنة مبنى تستخدمه القوات الروسية 
في بلدة ماكيفكا في الجزء التي تسيطر 
عليها روسيا من إقليم دونيتسك شرق 
اوكرانيا، إلى 89 قتيال في حين تحدثت 

الحصيلة السابقة عن 63 قتيال.
ــة  ــيــ ـــــت وزارة الــــــدفــــــاع الــــروســ

ّ
وبـــــث

 فــجــر أمـــس قـــال فيه 
ً
ــّورا  مـــصـ

ً
تــســجــيــال

الــمــتــحــّدث باسمها اللفتنانت جــنــرال 
 »عــدد رفاقنا 

ّ
سيرغي سيفريوكوف إن

: »هناك 
ً
القتلى ارتفع إلى 89«، مضيفا

ــق لــجــالء مــالبــســات 
ّ
 لــجــنــة تــحــق

ً
حــالــيــا

مـــا حــــدث، لــكــن مـــن الـــواضـــح مــنــذ اآلن 
 العسكريين 

ّ
 السبب الرئيس هو أن

ّ
أن

لوا واستخدموا على نطاق واسع 
ّ
شغ

هواتفهم المحمولة في منطقة تطالها 
أسلحة العدو، بما يتعارض مع حظر« 
اســتــعــمــالــهــا، ومـــن ثـــم نــجــحــت الــقــوات 

األوكرانية في رصدهم واستهدافهم.
وذكــرت وسائل اإلعــالم الروسية إن 
الــضــحــايــا جــنــود غــيــر محترفين تمت 
ا. وأثار اإلعالن عن هذه 

ً
تعبئتهم حديث

الــحــصــيــلــة الــفــادحــة انــتــقــادات جــديــدة 
للقيادة العسكرية الروسية على »عدم 
ــان الـــمـــراســـلـــيـــن  ــلـــى لــــســ ــا«، عـ ــهــ تــ ــاء ــفــ كــ

الحربيين والمعلقين الروس.
ودعت مارغريتا سيمونيان رئيسة 
قناة »روسيا اليوم« التي تتقدم وسائل 
اإلعالم المروجة لسياسة الكرملين على 
الصعيد الدولي، إلى اإلعالن عن أسماء 
الضباط الــروس و»مــدى مسؤوليتهم« 

فيما حصل.
وكــتــبــت عــلــى تــلــيــغــرام »حـــان الــوقــت 

لفهم أن اإلفالت من العقاب ال يؤدي إلى 
اللحمة االجتماعية. اإلفالت من العقاب 
يؤدي إلى جرائم جديدة. وبالتالي، إلى 

االستياء العام«.
وأشـــاد الزعيم االنفصالي الموالي 
لــروســيــا ديــنــيــس بــوشــلــيــن »بــبــطــولــة« 
ــن الـــضـــربـــة  ــ ـــن نــــجــــوا مـ ــذيــ ــ ــنــــود الـ ــجــ الــ
األوكرانية و»خاطروا بحياتهم إلنقاذ 
ــهــــم« مــــن تـــحـــت األنـــــقـــــاض. وقــــال  ــاقــ رفــ
تل في 

ُ
بوشلين إن نائب قائد الفوج ق

الهجوم الصاروخي.
وقـــال الــجــيــش الـــروســـي إن الهجوم 
ــــفــــذ بــــاســــتــــخــــدام أنــــظــــمــــة صــــواريــــخ 

ُ
ن

هيمارس التي حصلت عليها أوكرانيا 
مــن الـــواليـــات الــمــتــحــدة لتمكينها من 
توجيه ضربات في العمق، خلف خطوط 

الجبهة.
ــة  ــامــ ــعــ ــة األركـــــــــــــــان الــ ــئــ ــيــ وأكـــــــــــــدت هــ
ــة أنـــهـــا نـــفـــذت هــــذه الــضــربــة  ــيـ ــرانـ األوكـ
وأعلن قسم االتــصــاالت االستراتيجية 
في الجيش األوكراني أن الحصيلة أكبر 

مما أعلن عنه في صفوف الروس.

عــلــى نــحــو غــيــر مــعــهــود فــي روســيــا 
حيث تتكتم السلطات في أكثر األحيان 
بشأن الخسائر العسكرية في أوكرانيا، 
تجمع حوالي 200 شخص أمس االول 
فــي ســامــارا بــوســط الــبــالد حــــداًدا على 
الــقــتــلــى الـــــذي يــتــحــدر عــــدد مــنــهــم من 
المنطقة. ولــم يعلق الــرئــيــس الــروســي 
ا بعد على المأساة.

ً
فالديمير بوتين علن

وعلى األرض، تــدور المعارك األكثر 
ضـــــراوة فـــي مــحــيــط مــديــنــة بــاخــمــوت، 
الــتــي تــحــاول الــقــوات الــروســيــة بقيادة 

مجموعة الــمــرتــزقــة فــاغــنــر مــنــذ أشهر 
االستيالء عليها.

ــيـــس مــجــمــوعــة فــاغــنــر  واعــــتــــرف رئـ
ــنـــي  ــيـ ــغـ ــفـ الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة الــــــــروســــــــيــــــــة يـ
بــريــغــوجــيــن الــمــلــقــب »طـــبـــاخ بــوتــيــن«، 
بأن المعارك صعبة في باخموت قائال 
إن األوكــرانــيــيــن حــولــوا »كــل مــنــزل إلى 
 إلــى أن رجــالــه أحيانا 

ً
حــصــن«، مــشــيــرا

ــيـــع لــالســتــيــالء على  ــابـ يــقــاتــلــون »ألسـ
منزل«.

ــن بوتين الفرقاطة 
ّ

في المقابل، دش

الجديدة »األميرال غورشكوف« المزودة 
بمنظومات صواريخ »تسيركون« فرط 
 أن 

ً
الصوتية، لمهامها القتالية، مؤكدا

تسليحها الــقــوي حــدث مهم سيحمي 
روســيــا بشكل مــوثــوق مــن التهديدات 

الخارجية. 
وأعلن وزير الدفاع سيرغي شويغو 
ــات لـــصـــواريـــخ »تــســيــركــون«  عـــن إطـــالقـ
خــالل مــنــاورات أثــنــاء مهمة فرقاطتها 
»األمــيــرال غــورشــكــوف« فــي المحيطين 

األطلسي والهندي والبحر المتوسط.

»الباتريوت« في الطريق إلى أوكرانيا وموسكو»الباتريوت« في الطريق إلى أوكرانيا وموسكو
تلوم »الموبايالت« في ضربة رأس السنةتلوم »الموبايالت« في ضربة رأس السنة

ن فرقاطة مزّودة بصواريخ »تسيركون« فرط الصوتية
ّ

ن فرقاطة مزّودة بصواريخ »تسيركون« فرط الصوتيةبوتين يدش
ّ

بوتين يدش

مقاتلون في »الفيلق الدولي« الذي يحارب الروس إلى جانب القوات األوكرانية قرب خط الجبهة )رويترز(  

خامنئي يتودد لإليرانيات ويتساهل في قواعد الحجاب

ــرأة  ــ ــمــ ــ ــ ــــدر ال ــــصـ ــتـ ــ فـــــــي وقـــــــــت تـ
االيــرانــيــة االحــتــجــاجــات األقـــوى 
ضد نظام الجمهورية اإلسالمية 
ــة مــنــذ  ــلــ ــتــــواصــ ــمــ فـــــي إيــــــــــران والــ
 
ً
سبتمبر الماضي، وبعد 20 يوما

من تصويت وصف بـ »التاريخي« 
ــران مـــن لجنة  ــ لــمــصــلــحــة طـــرد إيـ
تــابــعــة لـــأمـــم الــمــتــحــدة، معنية 
بوضع المرأة على خلفية حملة 
القمع الدامية التي تتصدى بها 
ســلــطــات طـــهـــران لــالحــتــجــاجــات 
الــتــي انــدلــعــت بــعــد وفـــاة الشابة 
مــهــســا أمــيــنــي خـــالل احــتــجــازهــا 
بسبب مخالفتها لقواعد الحجاب 
اإللزامي، سعى المرشد اإليراني 
علي خامنئي، أمس، خالل لقائه 
مجموعة من النساء إلى اإلشادة 
 إيـــاهـــا إلــى 

ً
بــــدور الــــمــــرأة، داعـــيـــا

 الى مقترحات 
ً
المشاركة، ومشيرا

حلول لأزمة التي تشهدها البالد 
يجري مناقشتها. 

وقال خامنئي، في أبرز موقف 
علني له حول الحجاب الذي كان 
أحد اسباب االنتفاضة الحالية، 
إن »الحجاب ضرورة شرعية وال 
مجال للشك«، لكنه شدد على أنه 
»ال ينبغي اتــهــام مــن ال يرتدين 
الحجاب الكامل بالكفر ومعاداة 
الـــــــــثـــــــــورة«، فــــــي تــــصــــريــــح يــشــي 
بتخفيف قبضة نظام الجمهورية 
اإلسالمية في تطبيق قواعد الزي 
الصارمة. وأشار خامنئي الى أنه 
»يــجــب أن نجد طريقة لتوظيف 
نسائنا الحكيمات والكفؤات في 
مختلف مستويات صنع القرار 
فــي الــبــالد. ذهــنــي مــشــغــول بهذا 
األمــــر، وعلينا أن نـــرى مــا يمكن 
ــانــــت هــنــاك  : »كــ

ً
ــه«، مـــضـــيـــفـــا ــلـ ــعـ فـ

ــتـــراحـــات لــحــل الــمــشــكــالت في  اقـ
البالد وآمل أن يتمكنوا من إيجاد 
حل لتلك االقتراحات. ربما تكون 
بعض هذه المحتويات مرتبطة 
بالمجلس األعلى للثورة الثقافية، 
حيث يجب مناقشتها هناك أو في 

أي مكان آخر«.
ورغـــم االنــتــقــادات لممارسات 

مقتل قيادي
بـ »الباسيج« في 
طهران وباقري 
كني يصر على 
أن المفاوضات 

النووية لم تنقطع

إيران بحق المرأة، وصف المرشد 
ــرانــــي الـــغـــرب بـــأنـــه »مــنــافــق«  اإليــ
بــخــصــوص حــقــوق الــــمــــرأة، »ألن 
 .»

ً
الحقيقة أن نساءهم يعانين حقا

وكانت مصادر مطلعة ذكرت 
لـــ »الــجــريــدة« فــي وقـــت ســابــق أن 
أعــضــاء المجلس األعــلــى للثورة 
الثقافية ونواب البرلمان طالبوا 
بموقف علني على لسان خامنئي 
بعد إصداره توجيهات للقيادات 
العليا بتعديل القوانين المنظمة 
لحرية المالبس »لكي تتالءم مع 

روح العصر«.

إجماع دولي

فــي هــذه األثــنــاء، حــذر محسن 
ــق  ــابــ ــســ هـــــاشـــــمـــــي، الـــــرئـــــيـــــس الــ
لــمــجــلــس بـــلـــديـــة طــــهــــران الــنــجــل 
األكــبــر للرئيس الــراحــل هاشمي 
ــمــــاع  رفـــســـنـــجـــانـــي، مــــن أن »اإلجــ
ــــك إجـــمـــاع  الـــعـــالـــمـــي، بـــمـــا فــــي ذلـ
الــــــحــــــكــــــومــــــات والـــــــــــــــــرأي الـــــعـــــام 

العالمي، غير مسبوق ضد نظام 
الجمهورية اإلسالمية«.

ولـــفـــت إلـــــى أن تــعــيــيــن لــجــنــة 
لتقصي الحقائق حول انتهاكات 
حقوق اإلنسان في إيران من قبل 
مــجــلــس حــقــوق اإلنـــســـان الــتــابــع 
لأمم المتحدة »لــم يحدث حتى 
في حالة العراق وليبيا وسورية 
ويوغوسالفيا والــدول اإلفريقية 
ــتــــي شــــهــــدت مـــذبـــحـــة عـــشـــرات  الــ

اآلالف من الناس«.
وأشار هاشمي إلى أن اإلجماع 
غير المسبوق، تــم تشكيله على 
خلفية االحتجاجات االجتماعية 
والمعيشية المناهضة للنظام 
وتعاطي السلطات مع المحتجين، 
ـــ 15 من   أن »الـــســـنـــوات الــ

ً
مـــؤكـــدا

العقوبات الفعالة أضعفت أسس 
البالد وقلصت الدخل القومي«.

اغتيال قيادي

ــتــــل  ــ
ُ
ــد قـــــــريـــــــب، ق ــيــ ــعــ ــــى صــ ــلـ ــ عـ

قــيــادي بــقــوات التعبئة الشعبية 
»الــبــاســيــج« الــتــابــعــة لــــ »الــحــرس 
الثوري« يدعى قاسم فتح اللهي، 
ــار قـــرب مــنــزلــه جنوب  بــإطــالق نـ
العاصمة طــهــران، ليل الــثــالثــاء ـ 

األربعاء.
وتــحــدثــت تــقــاريــر رســمــيــة عن 
احتمال أن يكون الحادث الغامض 
ضد القيادي بالقوات المشاركة 
بقمع االحــتــجــاجــات المتواصلة 
بــعــدة مــنــاطــق فـــي طـــهـــران وعـــدة 
 بـــأعـــمـــال 

ً
ــافـــظـــات »مـــرتـــبـــطـــا مـــحـ

سرقة«، إال أن منصات معارضة 
نشرت صورة قالت إنها للقيادي 
الـــذي اغتيل بــالــرصــاص وذكــرت 
أنه قائد مقر »الباسيج« في حي 

مختاري.

تهكم فرنسي

إلـــــــــــى ذلــــــــــــــك، انــــــتــــــقــــــد وزيـــــــــر 
ــة اإليـــــــرانـــــــي حــســيــن  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
ــا اعــتــبــره  أمـــيـــر عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان مــ

إساءة من مجلة »شارلي ايبدو« 
الفرنسية الساخرة بعد نشرها 
عـــــــددا خــــاصــــا شـــمـــل رســــومــــات 

كاريكاتيرية لخامنئي. 
وقال عبداللهيان عبر »تويتر« 
إن »الـــتـــصـــرف غـــيـــر الــــالئــــق فــي 
نــشــر رســــوم كــاريــكــاتــيــريــة ضد 
المرجعية الدينية والسياسية 
لن يبقى دون رد حاسم وفعال«.

»النووي« وسليماني

مــــــــــن جـــــــهـــــــة أخــــــــــــــــــــرى، جـــــــدد 
ــم الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــاسـ ــ ــتــــحــــدث بـ ــمــ الــ
األمــيــركــيــة نــيــد بــــرايــــس، تــأكــيــد 
بلده دعم »االحتجاجات العفوية 
والمتواصلة بشكل لم يكن ممكنا 
مــــن قـــبـــل لــلــمــطــالــبــة بــالــحــريــات 
األســـيـــاســـيـــة« مـــع عــــدم الــتــركــيــز 
عــلــى »إحـــيـــاء االتـــفـــاق الـــنـــووي«، 
في حين شدد كبير المفاوضين 
اإليرانيين في الملف النووي علي 
 المفاوضات 

ّ
باقري كني على أن

 إلى 
ً
الــنــوويــة لــم تنقطع، مــشــيــرا

أنها مستمرة بأشكال متعددة. 
جاء ذلك في وقت حذر سفير 
إيران لدى منظمة األمم المتحدة 
ــي مــــن »أي  ــ ــروانـ ــ ــر ســعــيــد ايـ ــيـ أمـ
ــة يــــقــــوم بــهــا  ــريـ ــكـ ــرة عـــسـ ــامــ ــغــ مــ
الكيان الصهيوني ضــد إيـــران«. 
وقال ايرواني إن طهران تحتفظ 
بحقها الــمــشــروع فــي الـــرد على 
أي تهديدات والدفاع عن شعبها 
ــراه  ـــت تـ ومــصــالــحــهــا فـــي أي وقـ

مناسبا.
ــالـــب عــلــى  ــأن آخــــــر، طـ ــ  فــــي شـ
أكــبــر واليــتــي مستشار المرشد 
اإليراني للشؤون الدولية، أمس، 
القضاء العراقي بمالحقة آمري 
اغـــتـــيـــال قــــائــــد »فـــيـــلـــق الــــقــــدس« 
الــســابــق قــاســم ســلــيــمــانــي أمـــام 
الــمــؤســســات الـــدولـــيـــة بــاعــتــبــار 
الـــــعـــــراق الـــــدولـــــة الـــمـــضـــيـــفـــة لــه 
عــنــد اغــتــيــالــه بــضــربــة أمــيــركــيــة 
والبلد الذي وقعت على اراضيه 

الحادثة.

خامنئي خالل لقاء مع ناشطات في طهران أمس )إرنا(

اعتمد المرشد اإليراني علي 
خامنئي لهجة متساهلة 

فيما يخص القواعد الصارمة 
الرتداء الحجاب، والتي كانت 

أحد أسباب االحتجاجات التي 
تشهدها البالد منذ سبتمبر 

الماضي.

•• نجل رفسنجاني: اإلجماع العالمي ضد النظام غير مسبوق  نجل رفسنجاني: اإلجماع العالمي ضد النظام غير مسبوق 
 للمرشد

ً
 للمرشد عبداللهيان يهدد برد على »شارلي إيبدو« لنشرها رسوما
ً
•• عبداللهيان يهدد برد على »شارلي إيبدو« لنشرها رسوما
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طلق حملة »الدنيا بصرة«
ُ
»زين« ت

تحتفل بطولة كأس الخليج 
ــعــــربــــي بـــيـــوبـــيـــلـــهـــا الــفــضــي  الــ
فــي نسختها الــحــالــيــة، عندما 
تنطلق منافساتها في محافظة 
البصرة بعنوان »خليجي زين 
25«، إذ أعــلــنــت مجموعة زيــن 
أنها الراعي الرسمي لنسختها 

الفضية.
تأتي رعاية »زين« لمسابقات 
25«، بـــعـــد  »خــــلــــيــــجــــي زيـــــــــن 
ــكـــل وثــــيــــق مــع  تــــعــــاونــــهــــا بـــشـ
الــجــهــات المعنية فــي الــعــراق، 
بــإطــالق سلسلة مــن الحمالت 
ــة، مــن  ــ ــيـ ــ ــــاضـ ــريـ ــ ــة الـ ــ ــطـ ــ ــشـ ــ واألنـ
أجـــل عـــودة الــمــالعــب العراقية 
الستضافة البطوالت الرياضية 
اإلقليمية، واستعادة مكانتها 
فـــي األنــشــطــة الــريــاضــيــة أمـــام 

المحافل الدولية.
وأطــــــلــــــقــــــت »زيـــــــــــــــن« حـــمـــلـــة 
 
ً
بعنوان »الــدنــيــا بــصــرة« دعما

للنسخة الفضية لهذه البطولة، 
ــوفــــود  ــفـــرق والــ ــالـ  بـ

ً
ــا ــبـ ــيـ وتـــرحـ

المشاركة، كما تؤكد من خالل 
هذه الحملة أهمية هذا الحدث، 
وتـــســـلـــط الــــضــــوء مــــن خــاللــهــا 
 على الجهود المشتركة 

ً
أيضا

التي يتم القيام بها في سبيل 

تعظيم تمكين الشباب وتطوير 
الــريــاضــة، وعـــودة المنافسات 

اإلقليمية إلى العراق.
ــن  ــ وقـــــــدمـــــــت مــــجــــمــــوعــــة زيـ
أغــنــيــة خــاصــة لــهــذه النسخة 
مـــن الــبــطــولــة، يــؤديــهــا الــفــنــان 
ــتــــركــــي،  ــــي مــــحــــمــــود الــ ــراقـ ــ ــعـ ــ الـ
لــلــتــعــبــيــر عـــن خــلــفــيــة الــبــصــرة 
الثقافية وروابطها التاريخية 
ــربــــي،  ــعــ مـــــع دول الـــخـــلـــيـــج الــ
كجزء مــن إدارة حملة »الدنيا 
بصرة« عبر منصات التواصل 

االجتماعي وقنوات اإلعالم.

»الكويتية« الناقل الرسمي للمنتخب
ــة الـــخـــطـــوط  ــ ــركـ ــ ــنــــت شـ ــلــ أعــ
ــة الـــكـــويـــتـــيـــة رعــايــتــهــا  الـــجـــويـ
لمنتخب الــكــويــت لــكــرة الــقــدم، 
باعتبارها الناقل الرسمي له، 
إذ وّدعت الشركة وفد المنتخب 
الــذي غــادر األربــعــاء مــن مبنى 
ــتـــن طـــائـــرة  ــلـــى مـ الـــــركـــــاب 4 عـ
خــاصــة لــلــمــشــاركــة فــي بطولة 

»خليجي 25«.
وقـــال مــديــر دائــــرة االتــصــال 
المؤسسي والــعــالقــات العامة 
بالشركة خالد البستان: »يسر 
الخطوط الجوية الكويتية بأن 
 للمنتخب 

ً
 رسميا

ً
تكون ناقال

الكويتي لكرة القدم للمشاركة 
في بطولة كأس الخليج العربي 
بدورته الخامسة والعشرين في 
الـــعـــراق، إذ خــصــصــت الــشــركــة 
طائرة )شارتر( لنقل المنتخب 
للمشاركة في البطولة المقامة 
 إلــــى أن 

ً
فـــي الـــبـــصـــرة«، مــشــيــرا

»الــكــويــتــيــة« تــفــخــر بــهــم وتثق 
فــي إمكانياتهم فــي تحقيقهم 
البطوالت، وحصد المركز األول 
وسط المنافسة التي يشهدها 

»خليجي 25«.

واختتم البستان تصريحه 
: »نتمنى للجميع التوفيق 

ً
قائال

ــذه الــبــطــولــة  ــ ــداد فــــي هــ ــ ــســ ــ والــ
بشكل عام، وللمنتخب الكويتي 
بشكل خاص«، مشيدا بالتعاون 
الكبير والملموس بين اتحاد 
كرة القدم والشركة التي ستقدم 
كــل إمــكــانــيــاتــهــا لــدعــم مسيرة 
المنتخب فــي جميع المحافل 
الخليجية واإلقليمية والدولية.

»اللجان« تواصل عملها
تواصل اللجان العاملة في »خليجي 25« اجتماعاتهما من أجل 
وضع اللمسات األخيرة قبل انطالق البطولة بساعات قليلة، حيث 
عقدت لجنة المسابقات، أمس، اجتماعا تنسيقيا، شهد تحديد 
المرافقين للمنتخبات المشاركة والمنسقين، والمشرفين على 

ملعَبي الميناء والبصرة الدوليين وكذلك مالعب التدريبات. 
مــن جانبها، أصـــدرت اللجنة األمنية بيانا أكــدت مــن خالله 
التنسيق مع الجهات األمنية للبصرة، واللجان األمنية للمالعب 
والفنادق، والعمل على نجاح البطولة، لتأكيد قدرة العراق على 

استضافة البطوالت.

األزرق يتدرب اليوم في البصرة مكتمل الصفوف

بصفوف مكتملة يتدرب 
األزرق اليوم على أحد المالعب 

الفرعية للمدينة الرياضية 
بالبصرة، استعدادا لمواجهة 

قطر في الجولة االفتتاحية 
لبطولة خليجي 25.

يــواصــل المنتخب الوطني لكرة القدم 
تدريباته فــي السابعة مساء الــيــوم، على 
أحد المالعب الفرعية بالمدينة الرياضية، 
اســـتـــعـــدادا لــلــمــواجــهــة الـــتـــي تــجــمــعــه مع 
شقيقه القطري مساء السبت المقبل على 
استاد الميناء الدولي، في الجولة األولى 
من منافسات المجموعة الثانية لبطولة 
خليجي 25، التي تنطلق غدا في البصرة، 

وتختتم 19 الجاري.
ــان الــمــنــتــخــب بـــاشـــر تــدريــبــاتــه في  ــ وكـ
الــبــصــرة أمــــس، بــصــفــوف مــكــتــمــلــة لــلــمــرة 
األولـــــــى، بــاســتــثــنــاء مـــهـــدي دشـــتـــي الـــذي 
تخلف عن المغادرة مع الوفد بسبب ظروف 
االخـــتـــبـــارات الـــدراســـيـــة، عــلــى أن يــتــواجــد 

الالعب مع زمالئه في تدريب اليوم. 
ــيـــر، الــــذي أجـــري  وشــهــد الــتــدريــب األخـ
على اســتــاد جابر الــدولــي مساء األربــعــاء 
الماضي، بمشاركة جميع الالعبين، تعافي 
المصابين في الفترة األخيرة، ومنهم حمد 
القالف ومشاري الغنام، وهــو األمــر الذي 
بــث الطمأنينة فــي نفوس الجهاز الفني، 
وغادر وفد األزرق صباح أمس إلى البصرة 
على متن طائرة خاصة، وتم استقباله من 
قبل مسؤولي االتحاد العراقي لكرة القدم 

والقائمين على البطولة.
ولعل اكتمال صفوف األزرق قبل انطالق 
الــبــطــولــة، اعــتــبــره الــجــهــاز الــفــنــي، بقيادة 
المدرب البرتغالي روي بينتو ومساعده 
أحمد عبدالكريم، أمرا أكثر من رائع، حيث 
سيكون جميع الالعبين متاحين للدخول 
في التشكيل الذي سيواجه به منتخب قطر.

ــــف تـــــــدريـــــــب أمـــــــــس بــــالــــبــــصــــرة،  ــشــ ــ وكــ
والتدريبان األخيران اللذان أجراهما الفريق 
على استاد جابر الدولي، أن األزرق سيلعب 
بأسلوب متوازن بين الهجوم والدفاع، إلى 
جانب الضغط على العبي المنافس في كل 
أرجـــاء الملعب، لــعــدم إتــاحــة الفرصة لهم 

للعب بأريحية، وتنظيم الهجمات تباعا.
ــاز الــفــنــي  ــهــ ــر أن الــــجــ ــذكــ ــالــ ــر بــ ــديــ الــــجــ
للمنتخب األولمبي، بقيادة المدرب ايمليو 
بــيــكــســلــي، صـــاحـــب وفـــــد الــمــنــتــخــب إلـــى 
البصرة، من أجل االستفادة من البطولة، 
ووضــع العبي األزرق دون 23 عاما تحت 
المجهر، حيث ستتم االستعانة بهم في 

االستحقاقات المقبلة.

تدريبات قوية للحراس

إلـــــى ذلــــــك، خـــضـــع حــــــراس الــمــرمــى 
الثالثة سليمان عبدالغفور وضــاري 

العتيبي وبــــدر الــصــعــنــون لــتــدريــبــات 
قوية في الفترة األخيرة، وكذلك أمس، 
تحت إشراف مدرب الحراس البرتغالي 
فـــرنـــانـــدو مــيــغــويــل مــــاتــــوس، وتـــبـــدو 
فرصة عبدالغفور هي األكبر في دخول 

التشكيل األساسي لمواجهة قطر.

العتيبي: محطة مهمة

ــــد رئـــيـــس الـــوفـــد عــضــو مجلس  وأكـ
إدارة االتحاد الكويتي لكرة القدم جمال 
العتيبي أن المنتخب جــاهــز لخوض 
منافسات بطولة خليجي 25، مضيفا: 
»األزرق يطمح إلى الظهور في البطولة 

بالمستوى الــمــأمــول، الـــذي يــؤكــد من 
ــه الـــفـــارس األول لــلــبــطــوالت  خـــاللـــه أنــ
الخليجية على مر العصور، خصوصا 

في ظل اكتمال صفوفه«.
ــم من  ــرغـ ــع الــعــتــيــبــي: »عـــلـــى الـ ــابـ وتـ
ــدى  أن بـــطـــولـــة خــلــيــجــي 25 تـــعـــد إحــ
المحطات المهمة استعدادا للتصفيات 
اآلســيــويــة الــمــؤهــلــة لــمــونــديــال 2026 
بــأمــيــركــا والــمــكــســيــك، فــــإن طــمــوحــنــا 

كبير«.
وشدد على أن االتحاد الكويتي لكرة 
القدم دعم ومازال يدعم نظيره العراقي 
مــن أجــل نجاح البطولة، التي تحظى 
بمتابعة الجماهير بمختلف ميولها، 

سواء الخليجية أو العربية من المحيط 
إلى الخليج.

من جانبه، أشار األمين العام التحاد 
الـــكـــرة صـــالح الــقــنــاعــي إلـــى أن اآلمـــال 
مــعــقــودة عــلــى العـــبـــي األزرق لــتــقــديــم 
المستوى الفني المأمول، الذي يرضي 
طــمــوح الـــشـــارع الــريــاضــي فــي بطولة 

خليجي 25.
وأكـــد الــقــنــاعــي أن الــمــســتــوى الفني 
للمنتخب فــي ارتـــفـــاع مــلــحــوظ، وهــو 
األمــر الــذي دفــع الجميع إلــى التفاؤل، 
مبينا أن الـــمـــدرب قـــاد األزرق فــي 22 
حصة تدريبية استعدادا للبطولة، وهي 

غير كافية بالطبع

حازم ماهر

»سلفي« أخير قبل صعود الطائرة

محمد الصولة

برونو يعلن قائمة العنابيالسهلي: االتحاد الكويتي من أشد داعمي البطولة
أكد مدير إدارة اإلعالم والعالقات العامة باالتحاد الكويتي لكرة القدم سطام السهلي، وجود 

 )الجمعة(.
ً
مسؤولي االتحاد في حفل افتتاح »خليجي 25«، الذي سيقام غدا

ــال الــســهــلــي، فـــي تــصــريــح، إن رئــيــس وأعـــضـــاء مــجــلــس اإلدارة  وقــ
سيغادرون إلى البصرة اليوم، لحضور االفتتاح واإلقامة هناك طوال 

فترة البطولة.
وذكــر أن االتحاد الكويتي لكرة القدم كــان وال يــزال من أشد 
 من خالل 

ً
الداعمين إلقامة البطولة في البصرة، وظهر ذلك جليا

الزيارة التفقدية لوفد االتحاد لملعَبي الميناء والبصرة الدوليين، 
إضافة إلى مشاركة المنتخب الوطني في اللقاء الودي األخير مع 

مضيفه العراقي.
ن أن »اتحاد الكرة على تواصل دائم مع نظيره  وبيَّ
الــعــراقــي، لبحث جميع الترتيبات المتعلقة بالوفد 
 
ً
الـــكـــويـــتـــي، وبـــإقـــامـــة مــنــتــخــبــنــا الـــوطـــنـــي«، مــبــديــا

استحسان المسؤولين لتجاوب االتحاد العراقي، 
وكذلك اللجنة المنظمة، لتذليل جميع العقبات 

والعراقيل.

أعــلــن المدير الفني للمنتخب القطري لــكــرة الــقــدم، البرتغالي 
برونو ميغيل بينيرو، أمس األول القائمة النهائية التي ستخوض 

غمار »خليجي 25«.
وضمت القائمة 23 العبا هم: مشعل برشم، وطارق سلمان، 
ومصطفى مشعل، ومحمد وعد، ويوسف عبدالرزاق، وهاشم 
علي، وسالم الهاجري، وعلي أسد )السد(، وإسماعيل محمد، 
وشهاب الليثي، ومحمد عماد، ودياب هارون، وعاصم مادبو 
)الدحيل(، ونايف الحضرمي، وتميم منصور مفتاح )الريان(، 
وهــمــام األمــيــن، وعــمــرو ســـراج، وأحــمــد عــالء )الــغــرافــة(، وأحمد 
فــاضــل، وخــالــد منير، وحـــازم أحمد )الــوكــرة(، ومحمود أبو 

ندى، وجاسم جابر )العربي(.
وشهدت القائمة غياب مهاجم الدحيل وصاحب الهدف 
المونديالي محمد مــونــتــاري بــداعــي اإلصــابــة. ويخوض 
العنابي، الذي وصل إلى البصرة أمس، التدريب الرئيسي اليوم؛ 
تحضيرا لمواجهة االستهالل أمام منتخب الكويت، المقررة 7:15 

مساء السبت المقبل.

طائرة البرتقالي تشارك في »العربية« جيوفاني هدف لفرق 
الصدارة في »الممتاز« آتش: العربي يفاوض الصولة لتمديد عقده

● محمد عبدالعزيز
ــادي كــاظــمــة عــلــى المشاركة  وافـــق نـ
في منافسات البطولة العربية لألندية 
ــرة، الـــمـــقـــرر إقــامــتــهــا في  ــائـ لــلــكــرة الـــطـ
مصر خالل الفترة من 18 فبراير حتى 

3 مارس المقبلين.
 ويــشــارك كــاظــمــة فــي هـــذه البطولة 
بصفته الفريق صاحب المركز الثاني 
في بطولة الدوري الممتاز في الموسم 
الــمــاضــي، كــمــا يــحــق لــه الــمــشــاركــة في 

البطولة اآلسيوية لألندية في حال عدم 
مشاركة نادي الكويت بطل الدوري في 

الموسم الماضي.
من جانب آخــر، ينتظر اتحاد الكرة 
الــطــائــرة رد نـــادي بــرقــان رابـــع الـــدوري 
الــمــمــتــاز فـــي الـــمـــوســـم الـــمـــاضـــي على 
مشاركته في البطولة العربية لألندية 
على »نفقته الخاصة«، وذلك بعد اعتذار 

نادي القادسية.

بــات محترف فريق الساحل لكرة الــقــدم البرازيلي جيوفاني، 
 لفرق الصدارة في الدوري الممتاز، وسط إمكانية إبرام صفقة 

ً
هدفا

تبادلية، مع أي من الناديين.
ونــجــح جــيــوفــانــي خـــالل الــفــتــرة الــمــاضــيــة، فـــي لــفــت االنــتــبــاه، 

 أن الالعب يجيد تسجيل األهداف، بصورة مميزة.
ً
خصوصا

وقــال مصدر في نــادي الساحل لـ »الــجــريــدة«، إن الالعب يرغب 
في خوض تجربة جديدة، وهو ما يعزز موافقة إدارة الساحل على 

انتقاله واالستفادة من وراء ذلك.
واضــاف ان القادسية، والسالمية، االكثر جدية للحصول على 

خدمات جيوفاني.

أكـــد عــضــو مــجــلــس إدارة الــنــادي 
العربي علي آتــش، أن إدارة األخضر 
تفاوض المحترف الليبي في صفوف 
ــكــــرة الــــقــــدم مــحــمــد  الــــفــــريــــق األول لــ

الصولة، من أجل تمديد تعاقده.
ويــنــتــهــي عــقــد الــصــولــة، مع 
نهاية الموسم الحالي، وسط 
وجــود رغبة ألكثر من فريق 
ــول عــــلــــى خــــدمــــات  ــ ــــصـ ــحـ ــ الـ

الالعب.

وقال اتش لـ »الجريدة«، إن العربي 
ــن عـــــرض مــن   أكـــثـــر مــ

ً
ــرا ــ ــــؤخـ تــلــقــى مـ

الترجي التونسي، واندية اخرى خارج 
الكويت، الستعارة الالعب فيما تبقى 

من عقده.
واضـــاف ان إدارة العربي ستنظر 
ــعـــروض، لــمــا فــيــه مصلحة  فــي كــل الـ
الــعــربــي والـــالعـــب، مــشــيــدا بــمــا قدمه 
الصولة، ومواطنه الهادي السنوسي 

مع الفريق خالل الفترة الماضية.

فوز سلة كاظمة على البشائر في »اآلسيوية«
● جابر الشريفي

حقق الفريق األول لكرة السلة 
 على 

ً
 مستحقا

ً
بنادي كاظمة فوزا

ضيفه البشائر العماني بنتيجة 
84-77، في المباراة التي جمعتهما 
أمــــس األول عــلــى صـــالـــة االتـــحـــاد 
بــمــجــمــع الــشــيــخ ســعــد الــعــبــدالــلــه 
ــريــــاضــــي، فــــي اطــــــار مــنــافــســات  الــ
الـــجـــولـــة الــثــالــثــة مـــن الــمــجــمــوعــة 
األولى في بطولة األندية اآلسيوية، 
كما فــاز شــبــاب األهــلــي اإلمــاراتــي 
على ضيفه الهالل السعودي 70-75 

في المجموعة نفسها.
وبـــهـــذه الــنــتــائــج انـــفـــرد شــبــاب 
ــة  ــمـــوعـ ــمـــجـ األهــــــلــــــي بـــــــصـــــــدارة الـ
رافــعــا رصــيــده إلـــى 6 نــقــاط مــن 3 
انـــتـــصـــارات دون هــزيــمــة، ويــأتــي 

خلفه الــهــالل برصيد 5 نــقــاط، ثم 
كاظمة بـ 4 نقاط، وأخيرا البشائر 

بـ 3 نقاط.
وتــقــام البطولة بنظام الذهاب 
وااليــــــــاب، إذ يــضــم زون الــخــلــيــج 
مــجــمــوعــتــيــن، ويــتــأهــل الــبــطــل في 
كل مجموعة مباشرة للدور الثاني 
عــلــى ان يــلــتــقــي صــاحــبــا الــمــركــز 

الثاني لتحديد ثالث المتأهلين.
ولــم يكن فــوز كاظمة االول في 
 على نظيره البشائر 

ً
البطولة سهال

ــقــــوة وفــــرض  ــدأ الــــلــــقــــاء بــ ــ الـــــــذي بــ
افضليته على مجريات اللعب اال 
ان الــبــرتــقــالــي عــــاد وامـــســـك زمـــام 
المباراة من جديد ورتب اوراقه في 
ارباع اللقاء حتى حسمه لصالحه 
بـــفـــارق 7 نــقــاط 84-77، ليتشبث 

بأمل التأهل من جديد.
محاولة تسجيل تحت سلة البشائر

8 مجموعات في دوري العالمات التجارية
أجـــــريـــــت صــــبــــاح أمـــــــس بــمــجــمــع 
الحمراء مراسم قرعة دوري العالمات 
ــدم فـــي مــوســمــه  ــقـ الــتــجــاريــة لـــكـــرة الـ
الــثــانــي، والــــذي ســيــقــام عــلــى مالعب 
جــامــعــة الـــشـــرق األوســـــط األمــيــركــيــة 
ــة الــهــيــئــة الــعــامــة  ــايـ ــرعـ )AUM(، وبـ
للرياضة، خالل الفترة من 7 إلى 16 
يناير الــجــاري، بمشاركة 32 فريقا، 
وزعـــــت عــلــى 8 مـــجـــمـــوعـــات، بحيث 
تــضــم كــل مــجــمــوعــة 4 فــــرق، عــلــى أن 
يتأهل الفريقان األول والثاني عن كل 

مجموعة لدور الـ 16.
وحـــضـــر الـــقـــرعـــة رئــيــســة مجلس 
إدارة نادي سلوى الصباح الرياضي 
الشيخة نعيمة األحمد، ونائب المدير 
العام للهيئة لقطاع الرياضة للجميع 
حــامــد الــهــزيــم، والــرئــيــس التنفيذي 
لشركة »هايب ترند« منظم البطولة 

عبدالرحمن الــعــلــي، وممثل جامعة 
»AUM« طــارق العثمان، وممثل بنك 
ــنـــزي، والـــحـــارس  بـــوبـــيـــان ثـــامـــر الـــعـ
الــدولــي السابق لمنتخبنا الوطني 

لكرة القدم أحمد الطرابلسي.
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال الـــعـــلـــي »نــفــخــر 

باإلعالن عن استمرار منافسات دوري 
العالمات التجارية في موسمه الثاني، 
وقد سعينا إلظهار النسخة الثانية 

بأفضل صورة ممكنة«.
من جهته، أبدى العثمان سعادته 
ــلـــى مــلــعــب  بـــاســـتـــضـــافـــة الــــــــــدوري عـ

 »سنوفر كل السبل 
ً
»AUM«، مضيفا

ألجل أكبر نجاح ممكن للبطولة«.
أما الهزيم، فقال إن رعاية »الرياضة« 
لدوري العالمات التجارية ينبثق من 
حــرص »الهيئة« على تمكين الشباب 
لممارسة هواياته الرياضية المختلفة.

صورة جماعية لمنظمي الدوري ورعاته

محمد مونتاري
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أهدر أرسنال نقطتين ثمينتين 
في صدارة الدوري اإلنكليزي 
الممتاز لكرة القدم، بتعادله 

سلبيا مع ضيفه نيوكاسل أمس 
األول، في المرحلة التاسعة 

عشرة، وتغلب مانشستر 
يونايتد على ضيفه بورنموث 

3-صفر.

وضع نيوكاسل حدا لسلسلة 
ــارات تــوالــيــا  ــتـــصـ مـــن خــمــســة انـ
ألرســنــال، وفـــرض على مضيفه 
المتصدر التعادل السلبي على 
ــــس األول  مـــلـــعـــب اإلمــــــــــــارات، أمــ
الــثــاثــاء، فــي مـــبـــاراة مشحونة 
ــــات الــــمــــرحــــلــــة  ــــسـ ــافـ ــ ــنـ ــ ــــن مـ ــمـ ــ ضـ
ــعـــة عــــشــــرة مــــن الـــــــدوري  ــتـــاسـ الـ

االنكليزي الممتاز لكرة القدم.
ــل نــيــوكــاســل عــروضــه  ــ وواصـ
الـــمـــذهـــلـــة هـــــذا الــــمــــوســــم، الــتــي 
مـــكـــنـــتـــه مــــــن احــــــتــــــال الــــمــــركــــز 
الــثــالــث، ليفرض نفسه منافسا 
جديا وشرسا على أحد المقاعد 
المؤهلة لـــدوري أبــطــال أوروبـــا 

الموسم المقبل.
ورفع النادي اللندني رصيده 
الى 44 نقطة في الصدارة، بفارق 
8 نــقــاط عـــن مــانــشــســتــر سيتي 
الثاني، الذي يحل على تشلسي 
العاشر في ختام المرحلة اليوم، 
بينما يحتل نيوكاسل المركز 
الثالث مع 35 نقطة بالتساوي 
مــع مانشستر يــونــايــتــد الــرابــع 
الفائز 3-0 على ضيفه بورنموث.

ــعــــت فـــيـــهـــا 9  ــــي مـــــبـــــاراة رفــ فـ
ــفــــراء، كـــانـــت الــمــرة  بـــطـــاقـــات صــ
االولى التي يفشل فيها أرسنال 
فــي الــفــوز على أرضـــه بــالــدوري 
هــذا الموسم، لينهي نيوكاسل 
سلسلة من 11 انتصارا تواليا 
له على ملعب اإلمـــارات، 7 منها 

هذا الموسم.
مـــن جــهــتــه، بــقــي نــيــوكــاســل، 
صاحب أفضل دفاع في الدوري، 
من دون خسارة للمباراة 
الــثــانــيــة عــشــرة تــوالــيــا 
ــــدوري، عــلــمــا أن  ــالـ ــ بـ
كـــــا مـــــن الـــفـــريـــقـــيـــن 
ــة  ــمــ ــزيــ ــهــ تــــــــعــــــــرض لــ

واحدة هذا الموسم.

واستأنف أرســنــال، مع عودة 
عجلة المنافسات لــلــدوران، إثر 
الــتــوقــف بسبب مــونــديــال قطر، 
حملته نحو لقب أول منذ 2004 
خـــال حــقــبــة الـــمـــدرب الــفــرنــســي 
أرســيــن فينغر، بــفــوزيــن تواليا 
على جاره وست هام 3-1، ثم على 

برايتون 2-4.
وتنتظر المدفعجية سلسلة 
مــــــن الـــــمـــــبـــــاريـــــات الـــــقـــــويـــــة فــي 
األسابيع المقبلة، إذ يحل ضيفا 
ــاره وغـــريـــمـــه تــوتــنــهــام  ــ عــلــى جــ
الخامس فــي دربــي شمال لندن 
ــــي 15 يــــنــــايــــر، ويــســتــضــيــف  فــ
مانشستر يونايتد الرابع في 22 
منه. ولــم يجر أرتيتا أي تغيير 
على التشكيلة التي فــازت على 
ــتــــمــــرار غــيــاب  ــع اســ بــــرايــــتــــون مــ
الــمــهــاجــم الـــبـــرازيـــلـــي غــابــريــال 
جيزوس لإلصابة، وحلول إداواد 

نكيتاه مكانه.
وكان أرسنال الطرف األفضل 
في المباراة وحرمه الحارس نيك 
بوب من 3 نقاط محققة بأجمل 
ــٍد فــــي الـــلـــقـــاء، عـــنـــدمـــا صد  تـــصـ
برجله محاولة من مسافة قريبة 
لنكيتاه )87(، وطــالــب أرســنــال 
بركلة جـــزاء فــي نهاية المباراة 
للمسة يد، لكن الحكم لم يمنحها 

وسط غضب الاعبين وأرتيتا.

فوز رابع ليونايتد 

وواصــــل مانشستر يونايتد 
نتائجه القوية منذ رحيل نجمه 
البرتغالي كريستيانو رونالدو 
الذي قدمه الثاثاء ناديه الجديد 
النصر السعودي، محققا فوزه 
الرابع تواليا في الدوري، الثالث 
بــعــد االســتــئــنــاف، بــتــفــوقــه على 
بورنموث 3-0، وسجل البرازيلي 

كازيميرو الهدف األول، بعد أن 
أفلت من الرقابة الدفاعية وتابع 
ــة ثـــابـــتـــة نــفــذهــا  ــلـ ــر ركـ ــ ــكــــرة إثـ الــ
الدنماركي كريستيان إريكسن 

.)19(
وضـــاعـــف الــشــيــاطــيــن الحمر 
ــع،  الــنــتــيــجــة بــهــدف جــمــاعــي رائـ
ــدأه وأنـــهـــاه الــمــدافــع لـــوك شو  بــ
الذي انطلق من منطقته وعادت 
لــه الــكــرة بعد تــبــادل جميل بين 
ــــدة العـــبـــيـــن، آخــــرهــــا عــرضــيــة  عـ
ــيـــنـــي ألـــيـــخـــانـــدرو  ــتـ ــنـ مــــن األرجـ
غارناتشو إلى منتصف المنطقة 
تــابــعــهــا اإلنــكــلــيــزي فــي المرمى 
ــل راشـــفـــورد تألقه  ــ )49(، وواصـ

ــاراة الــثــالــثــة  ــبــ ــمــ مــســجــا فــــي الــ
تواليا، بعدما رفع شو عرضية 
طويلة من خلف المدافعين نحو 
الــبــرتــغــالــي بـــرونـــو فــرنــانــديــش 
إلى داخل المنطقة ومنه عرضية 
إلـــى اإلنــكــلــيــزي الــمــتــواجــد أمــام 

المرمى )86(.
ــــارس اإلســـبـــانـــي  ــحـ ــ وأنــــقــــذ الـ
ــتـــد مــن  ــايـ ــا يـــونـ ــيـ دافــــيــــد دي خـ
أهداف محققة على دفعات عدة، 
وقــام بأربعة تصديات ليساهم 
في تحقيق يونايتد فوزه التاسع 
في آخــر 10 مباريات في جميع 
الـــمـــســـابـــقـــات، وقـــــــدم يــونــايــتــد 
مدافعه األرجنتيني ليساندرو 

مارتينيز مع الميدالية الذهبية 
قبل الــمــبــاراة، بعد تتويجه مع 
باده في مونديال قطر وعودته 
الــــى مــانــشــســتــر بــعــد قــســط من 
الراحة واالحتفاالت ودخل بديا 

في أواخر الشوط الثاني.

3 أهداف في 6 دقائق 

ــــون خــــســــارة  ــتـ ــ ــرايـ ــ وألـــــحـــــق بـ
مــذلــة عــلــى أرض إيــفــرتــون 1-4، 
ــداف فــــي غــضــون  ــ ــ مــســجــا 3 أهـ
6 دقــائــق، ليضع الــمــدرب فرانك 
المبارد في موقف حرج، وأحرز 
الياباني كــاورو ميتوما الهدف 

األول )14( وتـــنـــاوب األيــرلــنــدي 
إيفان فيرغوسون )51(، وسولي 
مارتش )54(، واأللماني باسكال 
غرب )57( على تسجيل األهداف 
ــا، بــيــنــمــا أحــــرز  ــيــ الـــثـــاثـــة تــــوالــ
ديــمــاراي غـــراي الــهــدف الشرفي 
»توفيز« من ركلة جزاء )2+90(. لـ

ــتـــعـــادل على  وبـــعـــد فـــرضـــه الـ
مانشستر سيتي الوصيف 1-1 
فــــي الـــمـــرحـــلـــة الـــمـــاضـــيـــة، فــشــل 
إيـــفـــرتـــون فـــي الــبــنــاء عــلــى هــذه 
الــنــتــيــجــة، وتــــعــــرض لــلــخــســارة 
ــر 5 مـــبـــاريـــات،  ــ الـــرابـــعـــة فــــي آخـ
ويــعــود فــوزه االخــيــر الــى أواخــر 
أكتوبر، ويحتل المركز السادس 

عشر برصيد 15 نقطة، وقد يجد 
نفسه في مراكز منطقة الهبوط 

عطفا على نتائج المرحلة.
مــن جهته، عــاد بــرايــتــون الى 
سكة االنتصارات بعد خسارته 
أمـــــــام أرســـــنـــــال، ورفـــــــع رصـــيـــده 
الــى 27 نقطة في المركز الثامن 
بفارق نقطة، ومركز عن فولهام 
الفائز 1-0 على مضيفه ليستر 
سيتي بهدف الصربي ألكسندر 

ميتروفيتش.

العبو أرسنال يحتجون على حكم المباراة لعدم احتساب ركلة جزاء

نيوكاسل يوقف انتصارات أرسنال ويونايتد يواصل صحوتهنيوكاسل يوقف انتصارات أرسنال ويونايتد يواصل صحوته

كلوب ينفي التفاوض مع بيلينغهام
نفى األلماني يورغن 
ــمــــديــــر الــفــنــي  ــلــــوب الــ كــ
ــكـــون  ــيــــفــــربــــول أن يـ ــلــ لــ
ــع اإلنــكــلــيــزي  الــتــقــى مـ
الــدولــي الــشــاب جود 
بيلينغهام العــب 
بـــــــــــوروســـــــــــيـــــــــــا 
دورتــــــمــــــونــــــد 
ــه،  ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ــائـ ــ وعـ
إلقـــــــــنـــــــــاعـــــــــه 
بــــاالنــــتــــقــــال 

إلى ليفربول. 
وتردد أن ليفربول 
وعدة أندية أوروبية 
كــبــرى تــرغــب فــي ضم 
 )

ً
بيلينغهام )19 عاما

الذي يقدم مسيرة قوية مع دورتموند 
كــمــا تـــألـــق مـــع مــنــتــخــب إنــكــلــتــرا في 

مونديال قطر 2022.
ــهـــام مــع  ــنـــغـ ــيـ ــلـ ــيـ  ويــــمــــتــــد عــــقــــد بـ
دورتموند حتى 2025، وبالتالي أي 
نــادي يرغب فــي ضمه سيكون عليه 
أن يدفع ما يقارب 100 مليون يورو 

)106 مايين دوالر(. 
ــابـــق  ولــــكــــن كــــلــــوب الــــــمــــــدرب الـــسـ
لدورتموند لم ينكر اهتمامه بشكل 
ــه قــــال  ــنـ ــكـ عـــــــام بــــالــــاعــــب الــــــشــــــاب، لـ
لصحيفة »سبورت بيلد« األسبوعية 

أمس أنه لم يجر معه أي محادثات. 
وأوضــــح كــلــوب »هـــذه األمــــور غير 
 ألنــه مرتبط بعقد مع 

ً
جــائــزة مطلقا

ــذا األمــــر  بـــوروســـيـــا دورتــــمــــونــــد وهــــ

غير محتمل من دون الحصول على 
موافقة، لذا فاألمر غير صحيح«.

 وأشـــار »جــود العــب رائــع ونعرفه 
ــبـــاء عـــدم  بـــالـــطـــبـــع، ســـيـــكـــون مــــن الـــغـ
مراقبته، لكن ليس هناك المزيد ليقال 

في اللحظة الحالية«. 
وأكد مايكل زورك المدير الرياضي 
لدورتموند لصحيفة »فيست دويتشه 
الجماينه تسايتونغ« أن النادي يرغب 
فــي مــنــاقــشــة مــصــيــر بيلينغهام في 
ــه مـــن الــمــهــم لكافة  أقــــرب فــرصــة »ألنــ

األطراف أن تكون األمور واضحة«. 
)د ب أ(

أرتيتا مستاء من عدم احتساب ركلتي جزاء
أعــرب اإلسباني ميكيل ارتيتا المدير الفني ألرســنــال عن أسفه لتغاضي الحكم عن 
احتساب ضربتي جزاء لفريقه أمام نيوكاسل يونايتد خال المباراة التي انتهت بالتعادل 

السلبي مساء الثاثاء بالدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم. 
وأبدى ارتيتا تحسره لعدم معاقبة الحكم أندرو مادلي لدان برن بعد تسببه في 
خلع قميص غابرييل ماغاليس داخل منطقة الجزاء في الشوط الثاني، في وقت 

أحاط العبو أرسنال بالحكم في الوقت بدل الضائع بعد لمسة يد محتملة ضد 
البديل جاكوب ميرفي داخل منطقة الجزاء. 

ونقلت وكالة األنباء البريطانية )بي أيه ميديا( عن ارتيتا قوله: »أشعر 
 للطريقة التي لعبنا بها، الطريقة التي سيطرنا بها على 

ً
بالفخر حقا

المباراة، طريقة لعبنا منذ البداية«. وأضاف: »افتقدنا البريق في الثلث 
 
ً
األخير لتسجيل هدف السبق، للوصول إلى اللحظة المناسبة وقليا
من مهارة إنهاء الهجمات، لكن الحت لنا عدة فرص لكي نؤدي بشكل 

أفضل بالقرب من منطقة الجزاء«. وأوضح »ثم ان هناك مخالفتين 
)د ب أ( واضحتين، كاهما ضربة جزاء«.    

ميكيل أرتيتا كلوب

خاكبو قد يشارك في مباراة 
ليفربول وولفرهامبتون السبت

ــد يــــخــــوض الـــمـــهـــاجـــم الـــهـــولـــنـــدي  ــ قـ
الــجــديــد، كــودي خــاكــبــو، أول مــبــاراة له 
مع ليفربول في كأس االتحاد اإلنكليزي 
لكرة القدم السبت ضد ولفرهامبتون، 

بعد أن أتم صفقة انتقاله إلى أنفيلد.
وضم ليفربول خاكبو من أيندهوفن 
الهولندي االربعاء الفائت، لكن األوراق 
الــرســمــيــة للصفقة الــبــالــغــة 40 مليون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي )47 مــلــيــون دوالر( 

ا أطول حتى تكتمل.
ً
استغرقت وقت

ــال الـــنـــادي إن الـــاعـــب الــبــالــغ 23  وقــ
ــا بــــــات قــــــــــادًرا اآلن عـــلـــى خـــوض  ــ ــاًمـ ــ عـ
ــاراة لــــــه، عـــنـــدمـــا يــســتــضــيــف  ــ ــبــ ــ أول مــ
رجـــال الــمــدرب االلــمــانــي يــورغــن كلوب 
ــــدور الـــثـــالـــث من  ولــفــرهــامــبــتــون فـــي الــ

الكأس.
ــاء فـــي بــيــان عــلــى مــوقــع الــنــادي  وجــ
»بـــات كـــودي خــاكــبــو رســمــًيــا العــًبــا في 
ات انتقاله  ــراء ليفربول بعد انتهاء إجـ

من أيندهوفن بنجاح الثاثاء«.
وتألق خاكبو في كأس العالم األخيرة 
في قطر بتسجيله ثاثة أهداف في ثاث 
مــبــاريــات فــي دور الــمــجــمــوعــات، حيث 
وصلت هولندا إلى ربع النهائي قبل أن 

تخسر بركات الترجيح أمام األرجنتين 
التي مضت وحققت اللقب.

وأقـــــنـــــع مــــســــتــــواه الــــــرائــــــع فـــــي قــطــر 
لـــيـــفـــربـــول بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى خـــدمـــات 
المهاجم وسط اهتمام قوي من غريمه 

اللدود مانشستر يونايتد.

كودي خاكبو

مدرب نيوكاسل ينفي 
إمكانية ضم رونالدو

قــال مـــدرب نيوكاسل اإلنكليزي إيــدي 
هــاو، أمس األول، إنه »ال صحة« للتقارير 
الـــتـــي تــشــيــر الـــــى أن الـــنـــجـــم الــبــرتــغــالــي 
كريستيانو رونالدو لديه بند في عقده مع 
النصر السعودي يسمح له باالنضمام إلى 

نيوكاسل إذا تأهل لدوري أبطال أوروبا.
وقــّدم النصر أمس العبه الجديد الذي 
ضمه بصفقة خيالية مــقــّدرة بنحو 200 
مــلــيــون يــــورو )211 مــلــيــون دوالر( حتى 

.2025
ــالــــغ 37 عـــاًمـــا  ــبــ وغـــــــــادر الـــمـــهـــاجـــم الــ
مانشستر يونايتد اإلنكليزي بالتراضي 
ــبــــر، بــــعــــد أن أجـــــــــرى مــقــابــلــة  فـــــي نــــوفــــمــ
تــلــفــزيــونــيــة مـــدويـــة انــتــقــد فــيــهــا الــمــدرب 
الهولندي إريك تن هاغ، والتسلسل الهرمي 

للنادي.
لكن تقريًرا من إسبانيا هــذا األسبوع 
زعم أن الحائز على الكرة الذهبية خمس 
مـــرات يفكر بــعــودة محتملة إلــى الـــدوري 

اإلنكليزي الممتاز.
ونفى هــاو هــذه الشائعات بشأن نجم 

ريال مدريد ويوفنتوس السابق.
وقال لشبكة سكاي سبورتس »نتمنى 
لكريستيانو كــل التوفيق فــي مشروعه، 
ولكن من وجهة نظرنا ال صحة بشأن ذلك«.

أخبار االنتقاالت الشتوية
• التقارير الصحافية الفرنسية 

تــؤكــد نــيــة الــنــجــم األرجــنــتــيــنــي 
ــاء مــع  ــقــ ــبــ ــيـــل مـــيـــســـي الــ ــيـــونـ لـ
نــاديــه بــاريــس ســـان جــرمــان، 
ومـــــن الــمــنــتــظــر اإلعـــــــان عــن 
االتفاق الجديد خال األسبوع 

المقبل.

• نـــــــــادي أرســــــنــــــال اإلنـــكـــلـــيـــزي 
بصدد تقديم عــرض جديد بقيمة 

ــــورو لــلــتــعــاقــد مــع  40 مـــلـــيـــون يــ
ميخايلو مودريك، نجم شاختار 
ــــي، بـــعـــد أن تــــم رفـــض  ــرانــ ــ األوكــ
الــعــرض األول بعشرين مليون 

يورو.

ــد يـــفـــكـــر فــي  ــتـ ــايـ ــونـ • مـــانـــشـــســـتـــر يـ
إمكانية التعاقد مع جاك بوتاند، 
ــارس مــرمــى كــريــســتــال بـــاالس،  حـ
عـــلـــى ســـبـــيـــل اإلعـــــــــــارة، بـــعـــد أن 
فقد »الشياطين الــحــمــر« فرصة 
الـــتـــعـــاقـــد مــــع مــــارتــــن دوبـــرافـــكـــا 
الـــذي اســتــدعــاه نــاديــه نيوكاسل 

من جديد.

• نادي تشلسي اإلنكليزي تفاوض 
ــع نــــــادي بــنــفــيــكــا  بــشــكــل مـــطـــول مــ
ــن أجـــــل الــتــعــاقــد  ــالـــي، مــ ــغـ ــبـــرتـ الـ
مـــع الــنــجــم األرجــنــتــيــنــي ايــنــزو 
فيرنانديز، لكن األخــبــار تشير 
إلــى عــدم الــتــوصــل التــفــاق حتى 
اآلن، وبـــانـــتـــظـــار مـــوافـــقـــة روي 

كوستا رئيس النادي البرتغالي.

• الاعب الفرنسي الموهوب مانو 
كوني مطلوب من قبل عــدد كبير 

من األندية، بينها باريس سان 
ــايـــرن  جــــرمــــان ونـــيـــوكـــاســـل وبـ
ميونيخ، ومن المتوقع أن يقوم 
ناديه بوروسيا مونشنغادباخ 

بــبــيــعــه خـــــال فـــتـــرة االنـــتـــقـــات 
الشتوية الحالية.

• وســــائــــل اإلعــــــــام اإلنــكــلــيــزيــة 
تـــرجـــح إنـــهـــاء لــيــفــربــول صفقة 

ــع مـــاثـــيـــو نــونــيــز،  الـــتـــعـــاقـــد مــ
العــب نــادي وولفرهامبتون، 
بصفقة تقدر بخمسين مليون 
يــــورو، ومـــن الــمــتــوقــع أن يتم 

االتفاق على تفاصيل التعاقد 
خال أيام.

رودريغو يصعد بريال مدريد إلى دور الـ رودريغو يصعد بريال مدريد إلى دور الـ 1616 بكأس ملك إسبانيا بكأس ملك إسبانيا
تأهل ريال مدريد بصعوبة بالغة 
إلــى دور الـــ16 بكأس ملك إسبانيا 
لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه 
كــاســيــريــنــيــو الــمــنــافــس بــالــدرجــة 
الثانية، 1 - صفر، أمــس األول، في 

دور الـ32.
على ملعب األمير فيليب، تحتم 
ــلـــكـــي االنـــتـــظـــار  عـــلـــى الـــــنـــــادي الـــمـ
حـــتـــى الـــدقـــيـــقـــة 69 ولـــحـــظـــة تــألــق 
ــام بــفــاصــل  ــ ــو الــــــذي قـ ــ ــغـ ــ مــــن رودريـ
مهاري وتوغل إلــى داخــل المنطقة 
بين العَبين وســدد كرة لولبية في 

المرمى.
ولــعــب فــريــق الـــمـــدرب اإليــطــالــي 
كارلو أنشيلوتي بغياب العديد من 
الــنــجــوم أمــثــال الــمــهــاجــم الفرنسي 
كريم بنزيمة، والعــب الوسط لوكا 
مودريتش، واأللماني توني كروس.

ــتـــأنـــف  وكــــــــان ريــــــــال مـــــدريـــــد اسـ
الــمــنــافــســات بــعــد الـــتـــوقـــف بسبب 
ــفــــوزه 2-0 عــلــى  ــر، بــ مـــونـــديـــال قـــطـ

مــضــيــفــه بــلــد الـــولـــيـــد فـــي الـــــدوري 
بثنائية بنزيمة، ليتساوى نقاطا 
مــع غريمه برشلونة فــي الــصــدارة، 

الذي تعادل مع إسبانيول.

تأهل فالنسيا وفياريال وإسبانيول 

وفــي مباريات أخــرى ، حجز كل 
من فالنسيا وفياريال، وإسبانيول 
مــقــاعــدهــا فـــي ثــمــن الــنــهــائــي بعد 
نجاحها فــي حسم مبارياتهم في 

دور الـ32.
ــلـــعـــب كــــارتــــاجــــونــــوفــــا  وعــــلــــى مـ
الــبــلــدي، نجا فــيــاريــال مــن مفاجأة 
كــارتــاخــيــنــا، فــريــق الــقــســم الــثــانــي، 
الــــــــــذي تـــــقـــــدم أوال فــــــي الـــنـــتـــيـــجـــة 
ــقــــة 39 ســجــلــه  ــيــ ــــدف فـــــي الــــدقــ ــهـ ــ بـ
بــابــلــو فــاســكــيــز، قــبــل أن يـــرد فريق 
»الغواصات الصفراء« بقوة بخمسة 

أهداف في الشوط الثاني.
وتــنــاول على تسجيل خماسية 

الفريق الضيف كل من أليكس بايينا 
وأرناوت دانجوما وخوسيه لويس 
مــورالــيــس وصــامــويــل شيكويزي، 
وإيتيين كابويه في الدقائق 49 و56 

و61 و85 و90 على الترتيب.
بـــيـــنـــمـــا لـــــم يــــجــــد فـــالـــنـــســـيـــا أي 
صعوبة تذكر فــي إســقــاط مضيفه 
ال نوثيا، الــدرجــة الثالثة، بثاثية 

نظيفة على ملعب كاميلو كانو.
حملت ثاثية »الخفافيش« توقيع 
كــل مــن الــهــولــنــدي الــشــاب جاستن 
كلويفرت ويايتش موريبا، وهوغو 
دورو في الدقائق 3 و31 و72 على 

الترتيب.
فــيــمــا لـــم يــكــن تــأهــل إســبــانــيــول 
سها وسط جماهيره أمام سيلتا 
فــيــغــو واضــــطــــر لـــلـــجـــوء لــشــوطــيــن 
إضــافــيــيــن لــحــســم بــطــاقــة الـــمـــرور 
بنتيجة )3-1( على ملعب كورنيا 

إل برات.
)د ب أ( رودريغو نجم الريال يحتفل بهدفه

أنشيلوتي 
ينتقد ملعب 

المباراة

ه باالنتصار  أبدى مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، رضاء
بصعوبة على فريق كاسيرينيو، الذي يلعب بدوري القسم الثاني 
اإلسباني، على ملعب األمير فيليبي، الذي أشار إلى أن أرضيته ال 

تسمح باللعب أو مشاهدة كرة القدم.
وقال المدرب اإليطالي، الثاثاء: »ال يمكن اللعب على هذا الملعب. 
هــذا بالنسبة لــي ليس ملعب كــرة قــدم. مــا رأيــنــاه ريــاضــة جميلة 
 صغيرة يمكنها المنافسة مع فرق كبيرة. هذا أمر 

ً
أخرى، ألن فرقا

 كانوا يرغبون في مشاهدة كرة القدم«.
ً
جيد للجماهير، لكنهم أيضا

 
ً
وأشــار إلى أن الفريق الملكي خاض مباراة »متكافئة«، مشيرا
 بإمكانيات العبه 

ً
 لظروف الملعب، ومشيدا

ً
إلى صعوبتها، نظرا

البرازيلي رودريغو الذي سجل هدف الفوز بفضل مهارته الفردية.
وأضاف: »أعجبني كل الاعبين، من الدقيقة األولى حتى األخيرة. 

لم نخاطر في الخلف، والاعبون نفذوا التعليمات«.      )إفي(
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سلة أخبار

سجل نادي برشلونة الحارس 
إنياكي بينيا كالعب في 

الفريق األول. وأعلن النادي 
الكتالوني أمس األول أن 

حارس الفريق الرديف )23 
عاما( سيرتدي القميص رقم 

13، الذي ظل خاليا منذ رحيل 
البرازيلي نيتو. وكان بينيا 

تمت إعارته في يناير املاضي 
حتى نهاية املوسم إلى غاالتا 
سراي التركي، وينضم للفريق 

األول مع الحارس األملاني 
مارك اندري تير شتيغن، 

وسبق له اللعب مع الفريق 
األول بدوري األبطال في معقل 

فيكتوريا بلزن. وحال عدم 
تسجيله في الفريق األول، لم 

يكن ليتم السماح له باملشاركة 
في بطولة كأس امللك، التي 

ال تسمح بإشراك العبي 
الفريق الرديف الذين تتجاوز 

أعمارهم 23 عاما. 

عاد املهاجم الدولي ليونيل 
 ملونديال 

ً
ميسي املتّوج بطال

قطر 2022 مع األرجنتني في 
ديسمبر املاضي، إلى مركز 

تدريب باريس سان جرمان، 
وفق ما أعلن نادي العاصمة 

الفرنسية امس.
وغادر الحائز جائزة الكرة 

الذهبية 7 مرات مسقط رأسه 
في روساريو مساء االثنني 
مع أسرته، وهبطت طائرته 
في مطار لو بورجيه شمال 

باريس الثالثاء.
ونشر حساب سان جرمان 

على »تويتر« صورًا لوصول 
ميسي ولقائه بزمالئه 

»ليو ميسي عاد الى املركز 
التدريبي هذا الصباح بعد 

إنجازه في كأس العالم«.
بعد احتفاالت ضخمة 

وصاخبة في بالده بعد 
قيادته األرجنتني أخيرًا إلى 

لقبها الثالث في تاريخها 
ا الكأس التي طال 

ً
ومحقق

انتظارها، استفاد أفضل العب 
في مونديال قطر من الراحة 

لبضعة أيام مع عائلته قبل أن 
ينضم إلى زمالئه في الفريق 

الباريسي.
وحقق ميسي بداية رائعة 

للدوري مسجال 7 أهداف و10 
تمريرات حاسمة ليساهم في 
تصّدر سان جرمان الترتيب.

برشلونة يسجل حارسه 
بينيا في الفريق األول

ميسي يعود إلى تمارين 
سان جرمان

ستعود بطلة أستراليا املفتوحة 
املعتزلة آشلي بارتي إلى 

ملبورن بارك لحضور أولى 
البطوالت األربع الكبرى للتنس 

هذا العام، وتقديم املشورة 
لالعبة األسترالية الواعدة 

أوليفيا جاديتسكي، التي تلقت 
بطاقة دعوة للمشاركة في 

البطولة.
واعتزلت بارتي املصنفة األولى 

على العالم سابقا في مارس 
املاضي. وقالت جاديتسكي 

املصنفة 202 على العالم، على 
هامش بطولة كأس يونايتد في 

سيدني، إن بارتي ستكون إلى 
جوارها في معسكرها بملبورن 

بارك للمشاركة في البطولة 
التي ستقام في الفترة من 16 

إلى 29 الجاري.

بارتي تقدم المشورة 
للواعدة جاديتسكي

يعاني األرجنتيني أليخاندرو 
»بابو« غوميز من إصابة 
في أربطة الكاحل األيسر، 

ستبعده عن املالعب مع ناديه 
إشبيلية، وذلك عقب العودة 

مصابا من مونديال قطر 2022 
حيث توجت بالده باللقب 

على حساب فرنسا. وأكدت 
الفحوصات الطبية التي 

خضع لها الالعب معاناته 
من إصابة في أربطة الكاحل، 

حيث كان آخر الالعبني 
املوندياليني الذين عادوا 

لصفوف النادي األندلسي، 
بعدما حظي بعدة أيام من 

الراحة. وكانت اإلصابة 
منعت غوميز من املشاركة 

في آخر مباريات االرجنتني 
باملونديال، بحسب إشبيلية. 

وأفاد النادي بأن حالة غوميز 
تتطور بشكل جيد، وأنه 

سيواصل عمليات التأهيل 
خالل املرحلة املقبلة.  

بابو غوميز مصاب في 
أربطة الكاحل األيسر

إنفانتينو يستغرب انتقادات »سيلفي« نعش بيليه
ــري جـــيـــانـــي  ــ ــســ ــ ــويــ ــ ــســ ــ أعــــــــــــرب الــ
إنفانتينو رئيس االتحاد الدولي لكرة 
الــقــدم )فيفا( عــن شــعــوره باالستياء 
والحيرة من االنتقادات التي تعرض 
ــورة »سيلفي«  لــهــا عــقــب الــتــقــاط صــ
بــالــقــرب مــن النعش الـــذى يــوجــد به 
جثمان أسطورة كرة القدم البرازيلي 

بيليه. 
والـــتـــقـــط إنــفــانــتــيــنــو الـــصـــورة 
بــهــاتــفــه الــمــحــمــول خـــالل وجـــوده 
بالقرب من نعش بيليه في وسط 
استاد نادي »سانتوس« البرازيلي، 
حيث يسجى الجثمان منذ االثنين 
إلتـــاحـــة الـــفـــرصـــة أمـــــام مشجعي 
وعــشــاق بيليه وكــرة الــقــدم إللقاء 
»النظرة األخيرة« عليه قبل دفنه. 
وكان بيليه توفي يوم الخميس 
 بعد 

ً
الــمــاضــي عــن عــمــر 82 عــامــا

صراع مع مرض السرطان. 
ــرازيــــل  ــبــ ــه إلــــــى الــ ــ ــارتــ ــ وخــــــــالل زيــ
االثنين للمشاركة في مراسم تشييع 
جثمان األسطورة البرازيلي الراحل، 
أكــد إنفانتينو أنــه سيطالب جميع 

االتــحــادات األهلية الـــ 211 األعضاء 
بالفيفا بإطالق اسم بيليه على أحد 
الــمــالعــب فــي بــالدهــا بــهــدف تخليد 
اسم النجم الراحل، الذي ال يزال الالعب 
الوحيد في التاريخ الذي توج بلقب 
ــــرات، وتعريفه  كـــأس الــعــالــم ثـــالث مـ

لألجيال الجديدة. 

شعور باالستياء والحيرة
ولم يتفهم إنفانتينو سبب الفهم 
السلبي لتصرفه، وكتب عبر شبكة 
»إنستغرام«: »وصلت للتو من رحلتي 
إلى البرازيل حيث تشرفت بالمشاركة 
في مراسم تكريم بيليه التي جرت في 
فيال بيلميرو في سانتوس«. وأضاف 
»أشــــعــــر بـــاالســـتـــيـــاء والـــحـــيـــرة بعد 
إبالغي بتعرضي النتقادات واضحة 
من بعض األشخاص اللتقاطي صورة 
سيلفي وصور أخرى خالل المراسم 

أمس األول االثنين«. 
وأشــــــــار: »أريـــــــد الــتــوضــيــح أنــنــي 
تشرفت وتأثرت بطلب الزمالء وأفراد 
العائلة األسطورة بيليه مني إذا كان 

بمقدوري التقاط بعض الصور معهم، 
وبالطبع وافقت على الفور«. 

وأوضـــح »فيما يتعلق بالصورة 
السيلفي، زمـــالء بيليه طلبوا مني 
 
ً
الــتــقــاط صــــورة سيلفي لــنــا جميعا

لكنهم لم يعرفوا كيفية فعل ذلك، كي 
أساعدهم التقطت صورة لواحد منهم 

 معه«. 
ً
والتقطت صورة لنا جميعا

وأكــــد »إذا كــانــت مــســاعــدة زميل 
لبيليه يــنــتــج عــنــهــا انـــتـــقـــادات فأنا 
ــذلـــك وســــأواصــــل  ســعــيــد بـــالـــقـــيـــام بـ
الــمــســاعــدة قـــدر استطاعتي لــهــؤالء 
الذين ساهموا في كتابة الصفحات 

األسطورية لكرة القدم«.

إنفانتينو وهو يلتقط 
الصورة المثيرة للجدل

أعرب تياغو بينتو المدير الرياضي لنادي روما اإليطالي، عن ثقته 
باستمرار المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو للفريق، رغم التكهنات 

المثارة حول اقترابه من الرحيل لتدريب منتخب بالده. 
وبعد خروج البرتغال من دور الثمانية لمونديال قطر 2022 
عــلــى يــد الــمــغــرب تــمــت اإلطــاحــة بــالــمــدرب فــرنــانــدو ســانــتــوس، 
ليصبح مورينيو مرشحا قويا للمنصب، كما أنه مرشح أيضا 

لخالفة تيتي في تدريب المنتخب البرازيلي. 
ولكن بينتو يتوقع بقاء مورينيو مع رومــا، حيث يرتبط 

بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2023 - 2024.
 وقال بينتو لصحيفة »ال غازيتا ديللو سبورت« الثالثاء: عندما 

تحصل على مدرب مثل مورينيو، ينبغي أن تعتاد الشائعات.
 وأضاف: هذه هي المرة األولى خالل 18 شهرا التي يبدي فيها 
ناد أو اتحاد كرة اهتماما به، ليس لدينا أي ارتباك في الملعب 

التدريبي، نركز فقط على العمل. 
وأوضـــح: أنــا برتغالي وفــي كــل مــرة نقدم فيها على تغيير 
الــمــدرب يــكــون مورينيو مــرشــحــا، لكننا نــعــول عليه مــن أجل 

المستقبل. 
جوزيه مورينيو)د ب أ(

سباليتي يدعو إللغاء حجب قميص مارادوناسباليتي يدعو إللغاء حجب قميص مارادونا
أثنى المدير الفني لنابولي لوتشيانو سباليتي 
عــلــى قــــرار نــــادي ســانــتــوس عـــدم حــجــب القميص 
رقـــم 10، الـــذي كـــان يــرتــديــه األســـطـــورة الــبــرازيــلــي 
 عن أمله سير فريقه اإليطالي 

ً
الراحل بيليه، معربا

على نفس النهج فيما يتعلق بقميص األسطورة 
األرجنتيني الراحل دييغو مارادونا. 

وأعـــلـــن ســانــتــوس األحــــد الــتــراجــع عـــن مخطط 
لحجب القميص رقم 10، بعد أيام من وفاة أسطورة 
النادي بيليه، والذي أكد في وقت سابق معارضته 

لمثل هذه الخطوة. 
وكان نابولي حجب القميص رقم 10 لمارادونا 
ــاة األســطــورة  عـــام 2000، أي قــبــل 20 عــامــا مــن وفـ
األرجنتيني، اعترافا بدوره الكبير في تتويج الفريق 

بلقبيه في الدوري اإليطالي. 
ولــكــن ســبــالــيــتــي يـــرى أن إتـــاحـــة الــقــمــيــص رقــم 
10 مجددا قد يكون مصدر إلهام لالعبي نابولي، 
والـــذيـــن يــســعــون إلعـــــادة لــقــب الــــــدوري اإليــطــالــي 

لخزينة النادي بعد غياب 33 عاما. 
وقال سباليتي، في مؤتمر صحافي أمس األول، 
»أود أن أهنئ الذين قرروا عدم حجب القميص رقم 

10 لبيليه بناء على طلبه«، مضيفا: »عندما 
تحجب قميصا، فإنك لن تــراه مجددا، رقم 
بيليه ينبغي إظــهــاره أقــصــى عــدد ممكن 
مــن الــمــرات، التهنئة إلــى هــؤالء الــذيــن لم 

يحجبوا رقم 10«.
 وعــــــــــن حـــــجـــــب الــــقــــمــــيــــص رقــــــــــم 10 
لـــــمـــــارادونـــــا، أوضـــــــــح: »أعــــتــــقــــد أنــــــه مــن 
ــداء رقــم الالعبين الكبار«،  الصحيح ارتـ
متابعا: »مشاهدة الرقم في كل يوم يعطي 
الــمــزيــد مـــن الــمــســؤولــيــة لـــهـــؤالء الــذيــن 
يرتدونه وكذلك لزمالئهم، حيث سيكون 
بمثابة حافز للوصول لهذا المستوى«. 
)د ب أ(

سباليتي

روما واثق من بقاء مورينيوروما واثق من بقاء مورينيو

تأهل دانييل مدفيديف لدور 
الثمانية في بطولة أدياليد 
الدولية للتنس، بفوزه على 

ميومير كيتسمانوفيتش، 
أمس، كما تأهلت سابالينكا 
للدور ذاته، بعد فوزها على 

سامسونوفا.

بــلــغ الـــروســـي دانــيــيــل مــدفــيــديــف بسهولة 
الــــدور ربـــع الــنــهــائــي مــن دورة أديـــاليـــد لكرة 
ــرب، الــــثــــالثــــاء، بــــفــــوزه عـــلـــى الــصــربــي  ــمـــضـ الـ
ــر كـــيـــتـــســـمـــانـــوفـــيـــتـــش، ولــــحــــقــــت بــه  ــيـ ــومـ ــيـ مـ
الــبــيــالروســيــة أريـــنـــا ســابــالــيــنــكــا إلــــى الــــدور 
ذاته لدى السيدات، بعد أن أنقذت سبع نقاط 
لــخــســارة الــمــجــمــوعــة األولـــــى ضـــد الــروســيــة 

لودميال سامسونوفا.
وتــعــمــلــق مـــدفـــيـــديـــف، الــمــصــنــف الــســابــع 
، أمـــام كيتسمانوفيتش، وفـــاز عليه 

ً
عــالــمــيــا

 مع مواطنه كارن 
ً
6 - 0، 6 - 3، ليضرب موعدا

خــاتــشــانــوف، الــفــائــز عــلــى الــبــريــطــانــي جــاك 
درايبر 6 - 4، 6 - 2.

وجاء فوز بطل أميركا المفتوحة 2021 بعد 
يوم من إنقاذه سبع نقاط في المجموعة األولى 
خـــالل الــــدور األول ضــد اإليــطــالــي لورنتسو 
سونيغو، الذي انسحب في المجموعة الثانية 

لإلصابة بعد خسارته األولى.

قال مدفيديف، وصيف »أستراليا المفتوحة« 
فــي العامين األخــيــريــن: »أعتقد كانت مباراة 
جيدة. ميومير منافس صعب ومصنف عاٍل 

)29(، لذا ما من منافس سهل في أدياليد«.
 الياباني يوشيهيتو نيشيوكا 

ً
وتأهل أيضا

إلى ربع النهائي، بفوزه على األميركي ماكنزي 
ماكدونالد 6 - 4، 6 - 3.

منافسات السيدات
لدى السيدات، عادت سابالينكا، المصنفة 
، من تأخر 5 - 1 في المجموعة 

ً
الخامسة عالميا

األولى، لتفوز على سامسونوفا 7 - 6 )10/8(، 
7 - 6 )7/3(، فــي مــبــاراة اســتــغــرقــت ساعتين 

و15 دقيقة.
 الـــتـــشـــيـــكـــيـــة مـــاركـــيـــتـــا 

ً
ــقــــي تـــــالـــــيـــــا ــتــ ــلــ وتــ

فــونــدروشــوفــا، الــفــائــزة على االستونية كايا 
كانيبي 6 - 0، 6 - 4.

قالت سابالينكا بعد فوزها على الالعبة 

الــتــي حققت األلــقــاب فــي طــوكــيــو وكليفالند 
وواشـــنـــطـــن الـــعـــام الـــمـــاضـــي: »عـــنـــدمـــا تــكــون 
 5 - 1، فــلــيــس لــديــك شــــيء تــخــســره، 

ً
مـــتـــأخـــرا

تحاول فقط أن تنجح في تسديداتك«.
 فـــي الــبــقــاء 

ً
وتــابــعــت: »ســاعــدنــي ذلـــك حــقــا

بالمجموعة. استمررت في الكفاح والمحاولة. 
 .

ً
إنها العبة مذهلة، ولديها إرســال قــوي جــدا

.»
ً
األمر كان صعبا

 إلــى ربــع النهائي الروسية 
ً
وتأهلت أيضا

فيرونيكا كوديرميتوفا، بفوزها على الكندية 
بيانكا أنــدريــيــســكــو، بطلة فالشينغ مــيــدوز 

2019، بنتيجة 6 - 4، 6 - 0.
ولحقت بها األوكــرانــيــة مــارتــا كوستيوك، 
الفائزة على الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، 
بطلة ويمبلدون العام الماضي، 7 - 6 )7/5(، 2 
- 6، 3 - 6 على أن تالقي التونسية أنس جابر 

أو الرومانية سورانا كيرستيا.

يانيس يسجل أعلى رصيد في مسيرته
ــل الـــــعـــــمـــــالق الـــــيـــــونـــــانـــــي يـــانـــيـــس  ــ ــــجـ سـ
أنتيتوكونمبو أعلى رصيد في مسيرته بلغ 
55 نقطة، وقاد ميلووكي باكس إلى فوز ثأري 
على ضيفه واشــنــطــن ويــــزاردز 123 - 113، 
أمــس األول، فــي دوري كــرة السلة األميركي 

للمحترفين.
وأضاف يانيس، الغائب عن خسارة األحد 
أمــام واشنطن 95 - 118 ألوجــاع في ركبته، 
10 متابعات و7 تمريرات حاسمة، علما أنه 
سجل 19 نقطة في الربع األخير ليضع فريقه 

في المقدمة.
وأصــبــح أنتيتوكونمبو رابــع العــب فقط 
فـــي تـــاريـــخ الـــــدوري يــســجــل 40 نــقــطــة، و10 
متابعات، و5 تمريرات حاسمة في 3 مباريات 
تواليا، منضما إلى راسل وستبروك، إلجين 

بايلور وويلت تشامبرالين.
وأضاف زميله بروك لوبيز 21 نقطة و12 
متابعة، والبديل بوبي بورتيس 17 نقطة 
و13 متابعة، ليحقق ميلووكي، ثالث المنطقة 
الشرقية، فــوزه الرابع والعشرين مقابل 13 

خسارة.
وعــن تهنئة زمالئه من خــالل رش المياه 
عليه احــتــفــااًل، قـــال يــانــيــس: »هـــذه هــي كــرة 

السلة. هذا هو الفوز. لدينا فريق رائع. نلعب 
 وأنا سعيد للعب مع فريق مماثل«.

ً
معا

ولدى واشنطن، الذي مني بخسارة أولى 
بــعــد 5 انــتــصــارات متتالية، ســجــل الالتفي 
كـــريـــســـتـــابـــس بـــورزيـــنـــغـــيـــس 22 نــقــطــة و9 

متابعات.

يانيس أنتيتوكونمبو

الروسي دانييل مدفيديف

فاز ميالن على مضيفه 
ساليرنيتانا 2-1 أمس، ضمن 

منافسات المرحلة الـ16 من 
الدوري اإليطالي لكرة القدم.

ــــالن الـــــــــدوري  ــيـ ــ ــأنـــــف مـ ــ ــتـ ــ اسـ
اإليطالي لكرة القدم، بعد فترة 
تـــوقـــف دامــــــت ســبــعــة أســابــيــع 
بــســبــب مـــونـــديـــال قــطــر 2022، 
ــلــــى مــضــيــفــه  1 عــ  - 2 ــــوزه  ــفــ ــ بــ
ســالــيــرنــيــتــانــا أمــــس األربـــعـــاء، 
ضــــمــــن مــــنــــافــــســــات الـــمـــرحـــلـــة 

السادسة عشرة.
وعــزز حامل اللقب وصافته 
ــفــــارق 5 نــقــاط  مــــع 36 نــقــطــة بــ
عــن نابولي المتصدر، وسجل 
هدفي الروسونيري البرتغالي 
ــيـــاو )10( وســــانــــدرو  رافــــايــــل لـ
تونالي )15(، فيما أحرز البديل 
فــيــديــريــكــو بــونــاتــســولــي هــدف 

أصحاب االرض )83(.

وتــألــق حــارس ساليرنيتانا 
الجديد المكسيكي المخضرم 
غــيــيــرمــو أوتـــوشـــا، الــــذي ضمه 
ــه أواخــــــر  ــوفـ ــفـ ــفــــريــــق إلــــــى صـ الــ
الــعــام الــمــاضــي، بعد مشاركته 
مــــع بــــــالده فــــي مـــونـــديـــال قــطــر 
وخروجه من الدور األول بفارق 
االهــــــــداف عــــن بـــولـــنـــدا، حـــارمـــا 
ميالن من الخروج بنتيجة أكبر، 
 لميالن 

ً
وهذا الفوز الثاني تواليا

فـــــي الـــــــــــدوري بـــعـــد أن اخــتــتــم 
المنافسات قبل المونديال بفوز 
2 - 1 على أرضه ضد فيورنتينا.
وقاد هجوم ميالن الفرنسي 
أولــيــفــيــيــه جـــيـــرو، الـــــذي خسر 
ــــأس الـــعـــالـــم بـــركـــالت  نـــهـــائـــي كـ

الترجيح ضد األرجنتين، ولياو 
الذي خرج من ربع النهائي ضد 
المغرب باالضافة الى االسباني 
ــيــــم ديـــــــاس والــبــلــجــيــكــي  بــــراهــ
أليكسيس ساليماكرز العائد 
من إصابة أبعدته عن المونديال 
الـــذي خــرج منه منتخب بــالده 

بطريقة مذلة من الدور االول.

لياو يفتتح التسجيل
وافتتح لياو التسجيل بعدما 
تــســلــم كــــرة مـــن تــونــالــي بينية 
ــيـــن عـــلـــى مـــشـــارف  ــَعـ بـــيـــن مـــدافـ
المنطقة، وراوغ أوتــوشــا الذي 
خرج بطريقة خاطئة وسددها 
مــن زاويـــة ضيقة على مشارف 

ــن الــجــهــة الــيــســرى  الــمــنــطــقــة عـ
زاحــــفــــة فــــي الـــمـــرمـــى الـــخـــالـــي، 
ــي الــنــتــيــجــة  ــالــ ــونــ وضـــــاعـــــف تــ
عــنــدمــا ســــدد بـــدايـــة كــــرة قــويــة 
ــن خــــــارج الـــمـــنـــطـــقـــة، تــصــدى  مــ
لها أوتــشــوا ليقتنصها ديــاس 
ويمررها الــى االيطالي مجددا 
سددها هــذه المرة من داخلها 

الى يمين الحارس.
وفــــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي، ألــغــى 
 لــــديــــاس بـــداعـــي 

ً
ــا الـــحـــكـــم هــــدفــ

التسلل بعد رجوع مطّول لحكم 
الــفــيــديــو الــمــســاعــد »فـــي ايـــه آر« 
)60(، وكــاد ساليرنيتانا يكمل 
المباراة بعشرة العبين في ربع 
الساعة االخير عندما رفع الحكم 

البطاقة الحمراء بوجه الكرواتي 
دومــاغــوي بــراداريــتــش لتدخل 
عــلــى الــفــرنــســي بـــيـــار كــالــولــو، 
قبل أن يعود عن قراره ويكتفي 
بالصفراء بعد العودة الى »في 

ايه آر«.
ــوا جــــيــــرو مــن  ــ ــوشـ ــ وحـــــــرم أتـ
التوقيع على الهدف الشخصي 
بــعــدمــا تــصــدى لــيــســاريــة على 
ــن الـــفـــرنـــســـي )82(،  ــ ــائــــر مـ الــــطــ
وعـــــــــاقـــــــــب أصـــــــــحـــــــــاب األرض 
ضــيــوفــهــم عــلــى هــــذه الــفــرصــة 
المحققة بعد ثــوان عندما رفع 
المالي السانا كوليبالي عرضية 
من مشارف المنطقة نحو القائم 
الـــثـــانـــي تــابــعــهــا بــونــاتــســولــي 

جميلة على الــطــائــر منخفضة 
بــيــســراه )83(، وتـــألـــق أوتــشــوا 
ــرم الـــبـــديـــل  ــ ــا حــ ــنـــدمـ مــــجــــددا عـ
االمــيــركــي ســيــرجــيــنــيــو ديــســت 
من إضافة الثالث بعدما وصلته 
كـــرة الـــى بـــاب الــمــرمــى، تابعها 

خلفية بقدمه اليمنى )90(.
ـــا فـــــوزه  ــدوريـ ــبــ ــمــ وحــــقــــق ســ
الثاني فقط هــذا الموسم على 
ــاب مـــضـــيـــفـــه ســـاســـوولـــو  ــســ حــ
2 - 1، بهدف أكــروبــاتــي جميل 
لمانولو غابياديني )25( فيما 
أضاف توماسو أغويلو الثاني 
)28(، بينما أحــــرز دومينيكو 
بيراردي هدف أصحاب االرض 

الوحيد من ركلة جزاء )64(.

فرحة العبي ميالن بهدف لياو في مرمى ساليرنيتانا

ميالن يستأنف الدوري بفوز صعب على ساليرنيتاناميالن يستأنف الدوري بفوز صعب على ساليرنيتانا

https://www.aljarida.com/article/10162
https://www.aljarida.com/article/10160
https://www.aljarida.com/article/10158
https://www.aljarida.com/article/10157
https://www.aljarida.com/article/10153
https://www.aljarida.com/article/10154
https://www.aljarida.com/article/10155
https://www.aljarida.com/article/10150
https://www.aljarida.com/article/10095
https://www.aljarida.com/article/10147
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري     

وفيات

سالم محمد سعد الرميح
، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة فقط، النساء: 

ً
68 عاما

العدان، ق4، ش2، م19، ت: 99657958، 99552899

نرجس شوار عبدالله  
أرملة: حسين عباس الشرف أشكناني

، شيعت، الرجال: الحسينية األشكنانية، ميدان 
ً
86 عاما

حـــولـــي، الــنــســاء: حــســيــنــيــة أم الــبــنــيــن، الــرمــيــثــيــة، ق9، 
ت:60608886

ناصر قاسم محمد علي
، شــيــع، الــرجــال: غــرب مــشــرف، مسجد الـــوزان 

ً
60 عــامــا

)ابتداء من اليوم(، ت: 99659747
شيخة ناصر عبدالوهاب الدايل  

زوجة: محمد سعد عيسى العربيد
، شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة فقط، النساء: 

ً
85 عاما

العمرية، ق2، ش3، م15، ت: 67715156
جاسم محمد هادي العازمي

، شيع، العدان، ق8، ش2، م26، ت: 50601117
ً
57 عاما

نورة كرم أحمد  
أرملة: أحمد عبدالله الخضري

، شيعت، الرجال: مسجد اإلمام الباقر، الزهراء، 
ً
85 عاما

النساء: مبارك العبدالله، ق1، شارع عبدالرحمن بورسلي 
)101(، م20، ت: 55512266، 99677848، 99904098، 

97935579
عبدالرحمن أحمد السعد المنيفي

، شــيــع، الـــرجـــال: ديــــوان الــمــنــيــفــي، الــخــالــديــة، 
ً
87 عـــامـــا

ق4، ش49، م3، )الــيــوم فــقــط(، النساء: عبر الهاتف، ت: 
99542083 ،99066772

مساعد حسين أحمد العميم
، شــيــع، الـــرجـــال: الــعــزاء فــي الــمــقــبــرة، الــنــســاء: 

ً
77 عــامــا

مـــشـــرف، ق4، الــــشــــارع الـــثـــانـــي، م18، ت: 99658288، 
99818484

الفجر
الشروق

الظهر
العصر
المغرب
العشاء

 05:19
 06:43
 11:53

   02:45
05:04 

     06:26

الطقس والبحرمواعيد الصالة

العظمى
الصغرى
أعلى مد

أدنى جزر

  19
07

 
ً
 12:30 ظــــــــــــهـــــــــــرا
 10:13 مــــــســــــــــــــــاًء
 
ً
05:46 صبـــاحــــــا
05:07 مــــــســــــــــــــــاًء

رطوبة الجسم تقي من الشيخوخة  »مفيش فلوس« لترميم منزل العقاد!
ــفـــاظ  ــى أن الـــحـ ــ ــ ــلـــصـــت دراســــــــــة جـــــديـــــدة إلـ خـ
عــلــى رطـــوبـــة الــجــســم بــشــكــل صــحــيــح قـــد يبطئ 
الشيخوخة، ويقلل مــن خطر مــوت الشباب إلى 

النصف.
ويصاب البالغون الذين يشربون نحو لترين 
 بــعــدد أقـــل مـــن األمـــــراض الــتــي 

ً
مـــن الـــمـــاء يــومــيــا

تــهــدد الــحــيــاة، مــثــل أمــــراض الــقــلــب والـــرئـــة. كما 
أنهم يعيشون فترة أطول من أولئك الذين قد ال 

يحصلون على سوائل كافية.

ــــشــــرت فــــي مــجــلــة 
ُ
ــتـــي ن وتــســتــنــد الـــنـــتـــائـــج، الـ

eBioMedicine، ونقلها مــوقــع »روســيــا الــيــوم« 
 تم تتبعهم مدة تصل إلى 

ً
أمس، إلى 11255 فردا

. ويمكن أن تـــؤدي إلــى بــرنــامــج فحص 
ً
30 عــامــا

.
ً
للمرضى األكبر سنا

 »8x8 وتنصح التوصية المعروفة باسم »قاعدة
 - نحو 

ً
بشرب 8 أكــواب من سعة 240 مل يوميا

لترين - إلى جانب أي مشروبات أخرى.

ثار جدل كبير في مصر خالل 
الــســاعــات الــمــاضــيــة، بــعــد تناثر 
أخبار حول وجود قرار حكومي 
بــــإخــــالء مــــنــــزل األديــــــــب الــــراحــــل 
محمود عباس العقاد في مسقط 
ــوان، جـــنـــوب الـــبـــالد،  ــأســ ــه بــ ــ رأسـ

 إلزالته.
ً
تمهيدا

وترددت أنباء بأن إخالء منزل 
العقاد جاء بعد تقرير فني لكلية 

الهندسة بجامعة أســوان، وكان 
المنزل يعد من التراث المعماري 
المتميز، ويخضع لوزارة الثقافة.

ــه لم  ــرة الـــعـــقـــاد أنــ ــ ــدت أسـ ــ وأكــ
يصدر قرار بإخالء المنزل بغرض 
إزالـــتـــه أو تــرمــيــمــه، مــوضــحــة أن 
لجنة من مديرية اإلسكان أوصت 
بترميمه غير أن التكلفة كبيرة 

، ويصعب عليهم تحملها.
ً
جدا

الشمس تروي ظمأ القمر
ذكرت دراسة حديثة لتحليل الغبار الذي 
تم اســتــرداده من القمر، أن الماء المرتبط 
ــكـــون مـــصـــدره  بــســطــح الـــقـــمـــر يــمــكــن أن يـ

الشمس.
، يمكن أن يكون 

ً
وبشكل أكــثــر تــحــديــدا

الماء نتيجة قصف أيونات الهيدروجين 
من الرياح الشمسية، واالصــطــدام بسطح 
الــقــمــر، والــتــفــاعــل مـــع أكــاســيــد الــمــعــادن، 
والترابط مع األكسجين المطرود. ويمكن 
أن تــخــتــبــئ الـــمـــيـــاه فــــي الـــتـــربـــة الــقــمــريــة 
ــنـــد خــــطــــوط الـــعـــرض  ــيـــرة عـ ــبـ بـــكـــمـــيـــات كـ

الوسطى والعليا.
وتــوصــل الــعــلــمــاء فــي الــمــركــز الــوطــنــي 
ــــي لـــــعـــــلـــــوم الــــــفــــــضــــــاء ومــــعــــهــــد  ــنـ ــ ــيـ ــ ــــصـ الـ

الجيولوجيا والجيوفيزياء، في دراستهم 
التي نقلها موقع روسيا اليوم، أمس، إلى 
أن المياه التي ُعثر عليها على حبيبات 
التربة القمرية بواسطة المركبة الجوالة 
Chang’e-5 التابعة لبرنامج استكشاف 
القمر الصيني جاءت من الرياح الشمسية.

وتم تحديد االرتباط بالرياح الشمسية 
ــة مــن  ــفـــضـ ــنـــخـ ــبــــة مـ ــفــــضــــل وجــــــــــود نــــســ بــ

الديوتيريوم/ الهيدروجين في المياه.
 
ً
ــعــد الــمــيــاه على القمر جــذابــة، نظرا

ُ
وت

إلمكانية تقسيمها إلى مكونات األكسجين 
ــل تــوفــيــر كـــل من  والـــهـــيـــدروجـــيـــن، مـــن أجــ
الهواء الذي يحافظ على الحياة والوقود 

المحتمل.

ــشــرت في 
ُ
وكــجــزء مــن دراســتــهــم، التي ن

مجلة PNAS، أجرى عالم الكيمياء الكونية 
البروفيسور يانجتين لين، من المختبر 
الــرئــيــســي لــفــيــزيــاء األرض والــكــواكــب في 
بكين، الصين، وزمــالؤه، عمليات محاكاة 
حول الحفاظ على الهيدروجين في تربة 

القمر عند درجات حرارة مختلفة.
وحــدد تحليلهم أن المياه الناتجة عن 
الـــريـــاح الــشــمــســيــة يــمــكــن الــحــفــاظ عليها 
 فــي كــل مــن مناطق خطوط العرض 

ً
جــيــدا

المتوسطة والعالية للقمر.
وقــال لين إن »الــتــربــة القمرية القطبية 
يمكن أن تحتوي على مياه أكثر من عينات 

.»Chang’e-5
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شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

تلفون: 1828111 - داخلي:739 - فاكس: 22252540

اإلعالنات: 
شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع 

تلفون: 1828111 - داخلي: ٧٠٠ - فاكس: 22252537
ads@aljarida.com :البريد اإللكتروني

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
الصالحية - شارع فهد السالم - مبنى أسامة

تلفون: 22257036 / 22257037 - فاكس: 22257035 - ص. ب: 29846 صفاة 13159 الكويت
خدمة العمالء: تلفون: 1828111 - فاكس: 22252540

 www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

ًاستغفال الناس 
 حصيفا

ً
حسن العيسىليس عمال

قبل التحذير الحكومي للنواب فيما لــو أصـــروا على اقتراح 
ــــرى،  ــــدد مـــن االقـــتـــراحـــات »الــشــعــبــيــة« األخـ إســـقـــاط الـــقـــروض وعـ
يــدرك مجموعة هــؤالء النواب أن هذا يعني مواجهة مع السلطة 
 
ً
، وقد ال يكون حال

ً
 حل المجلس سيكون محتما

ّ
السياسية، وأن

، ومـــع ذلـــك أصـــر هـــؤالء الــحــمــاســيــون الشعبيون على 
ً
دســتــوريــا

مطالبهم؛ التي توّرطوا فيها هم بالتأكيد، حين وعدوا الناخبين 
ه حلم قابل للتحقيق، وكأنهم يتحدثون 

ّ
بها وأّملوهم بوهم وكأن

د حزب المحافظين البريطاني بالخروج من المجموعة  عن تعهُّ
األوروبية.

 
ً
 حصيفا

ً
 سياسيا

ً
 استعباط الناس واستغفالهم ليس عمال

في بلد ُمتناٍء عن العقالنية والتدبير السليم من أي من السلطتين 
التنفيذية والتشريعية، ولــمــاذا كــان ذلــك االســتــعــراض النيابي 
مــن هـــؤالء وهـــم يــدركــون الــبــئــر وغــطــاءهــا فــي تــاريــخ مــا ُيسمى 

»الديموقراطية الكويتية العريقة« ودستور الدولة السامي؟!
 أم غير 

ً
 دســـتـــوريـــا

ً
 الــمــجــلــس )حــــال

ُّ
ــل  مـــن نــاحــيــة إذا حـــدث حـ

دستوري(، فاالتهام سيوّجه لهؤالء النواب الذين طالبوا بإنهاء 
ــه ال   وبــســوء نــّيــة، حــيــن اشــتــرطــوا أنـ

ً
الــعــمــل الــبــرلــمــانــي ضــمــنــيــا

ق مطالبهم الصعبة )الشعبية 
ّ
حق

ُ
تعاون بين السلطتين ما لم ت

أو الشعبوية(، فهم عندها سيكونون المسؤولين عن مثل ذلك، 
وسينتهى عندها الحد األدنى االستشاري لمجلس نواب األمة، 
كلمة »اســتــشــاري« أصـــدق على المضمون الحقيقي للممارسة 
النيابية بالكويت في الكثير من أوقاتها وليس كلها، وستنتهي 
حلقة الــوصــل البسيطة بــيــن السلطة السياسية والــمــواطــنــيــن، 
 مــن الــنــواب الحصفاء العقالنيين فــي ممارسة 

ً
وسنخسر عـــددا

الحد األدنى من الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية.
ومن ناحية أخرى، وعلى الصعيد المقابل، ال يصح أن 
نقع ضحية خيال مريض لليبرالية ضحلة بأن الكويت 
ستنافس دول الخليج التي سبقتها في ميادين التقدم من 
تعليم وانفتاح سياحي واقتصادي ودور إقليمي وعالمي 
بارز، وتخطتنا تلك الدول القريبة على مضمار الحريات 
 المجلس، فهنا 

ّ
الشخصية دون السياسية فيما لو ُحــل

 قامت على قاعدة أساسية ال يصّح أن 
ً
السلطة تاريخيا

 أو 
ً
تغيب عن وعينا، وهي شراء الوالءات السياسية ماليا

ت، وفي الحالتين  زمُّ
ّ
عبر المزايدات على قيم المحافظة والت

ســيــكــون خــســران المستقبل الــقــريــب ولــيــس البعيد هو 
األقرب للحدوث... ما العمل؟... هم أبخص... أليس كذلك؟!

متى ستفهم هذه الحكومة أن أموال 
 
ً
 وخــاصــا

ً
 خــالــصــا

ً
الــوطــن ليست ملكا

 عندما ترضخ لرغبات 
ً
بها، خصوصا

النواب بالتبذير؟!
 أن أموال 

ً
ومتى سيفهم النواب أيضا

 
ً
 وخالصا

ً
 خــاصــا

ً
الــوطــن ليست ملكا

لهم؟! 
الــجــهــتــان الــتــشــريــعــيــة والتنفيذية 
تتسابقان على التبذير على اقتراحات 
ومشاريع شعبوية ليست في صالح 
جميع المواطنين، وإنما تنفيع فئات 

!
ً
على حساب المواطنين جميعا

ــاء  ــ ــغـ ــ ــة إلـ ــيــ ــــى ذلـــــــــك قــــضــ ــلـ ــ ــال عـ ــ ــثــ ــ مــ
 لوزير 

ً
الديون والقروض، والتي وفقا

 ،
ً
المالية تكلفتها ستكون 14.6 مليارا

ل: »من وين أييب  الوزير بــدوره تساء
هالفلوس؟!«.

إذا تكفلت الــحــكــومــة بــهــذا المبلغ 
ــن، فــــــــإن بــقــيــة  ــيــ ــنــ ــديــ ــمــ ــة عــــــن الــ ــابــ ــيــ نــ
الــمــواطــنــيــن الـــذيـــن حـــرصـــوا عــلــى أال 
يستدينوا وعــاشــوا حياتهم الكريمة 
وفـــق إمــكــانــيــاتــهــم الــحــقــيــقــيــة، وبــذلــك 
ــلـــى االســـتـــقـــامـــة  ــل الـــــــذي يــــــدل عـ ــعـ ــفـ الـ
واألمــــانــــة، هـــا هـــي الــحــكــومــة وهـــا هم 
ــبــــريء  ــن الــ ــ ــيـ ــ ــــواب يـــعـــاقـــبـــون األمـ ــنــ ــ الــ
ويكافئون المتخلف عن سداد ديونه، 
 أن الديون العادية معظمها 

ً
خصوصا

استهالكي بحت، وليس بأساسي!
الــرجــاء مــراعــاة العدالة والمساواة، 
ومـــا يــصــرف عــلــى قــــروض المدينين 

ــــرف بـــــالـــــقـــــدر نـــفـــســـه  ــــصــ ــــب أن يــ ــــجـ يـ
وبالتساوي على البقية التي حافظت 

على حياة كريمة دون استدانة!
 تستحق 

ً
نعم، هناك فئة قليلة جــدا

ــا، وتـــلـــك الــفــئــة  الــمــســاعــدة لـــظـــروف مــ
بــاإلمــكــان مساعدتها بطريقة مــا! أما 
الــصــرف والــتــبــذيــر بــأســلــوب ال يتسم 
بــالــعــدالــة والـــمـــســـاواة، فــهــو مــرفــوض 

.
ً
 وشرعا

ً
 منطقا

ً
تماما

د. ناجي سعود الزيدظلم بالرعية عدل بالسوية

الله بالنور

 يرغب عدد من نواب مجلس األمة في أن يتم حل 
ً
هل حقا

المجلس؟ لماذا؟ وكيف؟
 قصير 

ً
 نيابيا

ً
سلوك غريب - إن صّح - أن نشهد تهورا

ها بال 
ّ
 وراء غايات مبهمة، لكن

ً
النظر ضّيق األفــق مندفعا

شك خاصة!
فما يتم تداوله هذه األيام عن تحركات نيابية تهدف إلى 
حــل مجلس األمـــة، خــالل فترة قصيرة، للغايات المبهمة! 
 !

ً
 متهورا

ً
لكنها بالتأكيد مشبوهة! أمر الفت ويكشف سلوكا

فما حيثيات ذلك وما أبعاده؟
الحال العامة التي تسود بين أعضاء مجلس األمة الحالي 
هــي نــــزاع وفــرقــة لــزعــامــات تــتــنــافــس أن تــتــصــدر المشهد 

البرلماني »متفردة« لعنجهية وتعاٍل على اآلخرين!
 وعــّبــرت عنه تكتالت هزيلة انقسم 

ً
فالتنازع بــدأ مبكرا

إليها األعــضــاء، بــداًل مــن الحفاظ على تماسكهم والعمل 
ب كــل التوقعات 

ّ
 الــواقــع كـــذ

ّ
ــدة! لــكــن ككتلة إصــالحــيــة واحــ

والتصريحات والتوجهات، فضاقت الغايات لدرجة متناهية 
 عن زعامة مفقودة!

ً
الصغر، بحثا

فــالــقــيــادات الــبــرلــمــانــيــة الــمــنــاســبــة إّمــــا مــجــهــدة أو غير 
مــســتــقــرة أو قــلــقــة، والـــواعـــدة مــنــهــا مــنــزويــة أو لــم تكتمل 
قدراتها، ولم تستِو على عودها بعد! فتسّيدت المتصارعة 

منها!
وإليكم جملة حيثيات ومعطيات الصراع الــذي يكشف 

 المجلس!
ّ

رغبة البعض في حل
ــدأ الـــصـــراع بــتــســابــق مــحــمــوم لــلــزعــامــة الــعــدديــة،  فــقــد بـ
وانعكس هذا السلوك بمقترحات قوانين بالعشرات، وأسئلة 
بأضعاف ذلك! رغم استنساخها وهزالة معظمها، وهّمش 
 إلــى جــدول 

ً
عمل الــلــجــان، فــصــار »الــســلــق« للوصول مبكرا

ر مشهد  أعــمــال المجلس »غـــايـــة«! الّدعــــاء بــطــوالت وتــصــدُّ
الــزعــامــة الــنــيــابــيــة! وفــقــدت بــوصــلــة الحكمة والـــتـــروي في 
 
ً
 سيقود حتما

ً
 مبكرا

ً
التعامل مع الحكومة، وشهدنا تسخينا

لإلثارة للغاية المشبوهة، وهناك وهٌم لدى تلك الزعامات 
 بـــَكـــّم مـــن الــمــتــوالــيــات 

ً
بـــوجـــود فــــراغ يــنــبــغــي مــلــؤه مــبــكــرا

التشريعية والرقابية المتعجلة، وإقحام مطالبات شعبوية 
ب انتخابي يستنزف الميزانية والجهد الحكومي،  وتكسُّ
وُيـــحـــدث حــالــة صــخــب ســيــاســي ويــوصــل رســائــل خاطئة 

للقيادة السياسية للتعجيل بالحل!
 ،

ً
قــت الــحــكــومــة داخــلــيــا

ّ
ومـــن تــلــك الــرســائــل تــحــالــفــات مــز

فصارت اليوم ثالث فرق!
تجاهل والتفاف متعمد لبرنامج عمل سياسي قّدمته 
الــحــكــومــة ألول مـــرة بــمــحــاور منضبطة وقــضــايــا مــحــددة 

وبتوقيت زمني.
فــتــح مــلــفــات ذات ارتـــــداد ســيــاســي ووطــنــي ســيــئ، مثل 
اإلصرار على عفو لمن ال يستحقه، وتجاهل مبادرة العفو 
األميرية - الحكومية، واإلصرار على مزيد من التزوير لهوية 
سين 

ّ
الــوطــن بمطالبات لــوقــف مــالحــقــة الــمــزّوريــن والمدل

والــمــتــالعــبــيــن بــصــفــة جــنــســيــاتــهــم، بــــل والــتــغــطــيــة عــلــى 
المزدوجين - حتى من األعضاء - وفتح باب العبث بالهوية 
بــاســتــمــرار التجنيس التنفيعي واالنــتــخــابــي بمقترحات 
ومطالبات متهافتة بال رادع أو وازع! بداًل من دعم والتفاف 
حــول القيادة السياسية لتطهير هــذا الملف من شوائبه، 
كما أفصحت الحكومة في المحور السياسي من برنامجها!

 عن التسابق المحموم الختطاف المناصب القيادية 
ً
فضال

استغالاًل للفراغ فيها، وغياب المعايير والحزم الحكومي في 
مواجهة االبتزاز النيابي المتصاعد القتناصها!

ومـــا اجــتــمــاع الــســلــطــتــيــن أمـــس األول - بــتــســريــبــاتــه أو 
 كونه اجتماع ما قبل الـــوداع السياسي، 

ّ
تصريحاته - إال

وقد زادت بهجة النواب المندفعين لحل المجلس بأجوائه، 
ولن أستغرب أّي سلوك برلماني تصعيدي لتسريع وتيرة 

 لوهم زعامة السراب!
ً
الحل والتكسب انجذابا

وهناك من السياسيين المتضررين وبعض أبناء أسرة 
الحكم َمن يرغب في ذلك ويسنده لحاجة في نفس يعقوب!
 
ً
فهل نعّول على أهل الحكمة والدراية بالمجلس صغارا
؟!

ً
 متهورا

ً
، لردم النفق المظلم الذي ُيجّر له البلد جّرا

ً
وكبارا

حل مجلس األمة... 
أ. د. محمد المقاطع رغبة نيابية

البدر مساء غٍد... ذئب
يبلغ أول بــدر فــي عــام 2023 ذروة اكتماله مــســاء غــٍد الجمعة، حيث 

سيدرك أبعد نقطة له عن األرض في مداره.
وقال موقع روسيا اليوم، أمس، إن مسار القمر حول األرض بيضاوي 
الشكل، وهو في أقرب نهج له، ويسمى نقطة الحضيض، ويقع على بعد 
 )362570 كم(. وفي أبعد مسافة، التي تسمى األوج، يبعد 

ً
225291 ميال

 )405410 كم(.
ً
القمر عن األرض 251910 ميال

يشار إلى أن اكتمال القمر الذي يحمل اسم »قمر الذئب« في 6 يناير هو 
أول بدر العام الجديد، وأول قمر مكتمل بعد االنقالب الشتوي، وسيكون 

 نهاية هذا األسبوع في سماء الليل.
ً
مرئيا
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