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موظفو 
»االئتمان« 

يوّدعون المدير 
العام ويشيدون 

بإنجازاته

في وقت تسلم أعضاء مجلس األمة 
جـــدول أعــمــال جلسة الــثــاثــاء المقبل 
المتضمن 19 رســالــة واردة، وتقارير 
اللجنة المالية البرلمانية التي طلبت 
الـــحـــكـــومـــة تــأجــيــلــهــا خـــــال الــجــلــســة 
الــمــاضــيــة، أكـــد وزيــــر الـــدولـــة لــشــؤون 
ــة لــشــؤون  ــدولــ مــجــلــس األمـــــة وزيـــــر الــ
اإلســـكـــان والــتــطــويــر الــعــمــرانــي عــمــار 
العجمي، أهمية تمكين الحكومة من 
إعــــداد دراســاتــهــا الــقــانــونــيــة والفنية 

والــمــالــيــة بـــشـــأن االقـــتـــراحـــات 

محيي عامر وفهد تركي وعلي الصنيدح

أكد حرص الحكومة على تلمس احتياجات المواطنين ورفع معاناتهم ضمن برنامج عملها 
• العميرة: التلويح بحل المجلس لن يثنينا عن مواقفنا • فيصل الكندري: نتائج اجتماع السلطتين غير اإليجابي ستظهر بالجلسة المقبلة

المويزري يطلب 6 أشهر إللغاء »المعاشات االستثنائية«
بوشهري: إقرار »اللجنة المالية« 7 اقتراحات بال دراسة وتأجيلها »المادة 80«... انتقائية

● محيي عامر
طــلــب رئــيــس لــجــنــة الــشــؤون 
الـــــــمـــــــالـــــــيـــــــة واالقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة 
ــائــــب شــعــيــب  ــنــ ــيـــة الــ ــبـــرلـــمـــانـ الـ

ــة عــلــى  ــ ــقـ ــ ــوافـ ــ ــمـ ــ الــــــمــــــويــــــزري الـ
تــأجــيــل إنـــجـــاز تــقــريــر الــلــجــنــة 
حـــول االقـــتـــراح بــقــانــون بــشــأن 
ــن قـــانـــون  ــادة 80 مــ ــ ــمـ ــ ــاء الـ ــغــ إلــ
التأمينات االجتماعية الخاصة 

بالمعاشات االستثنائية، إلى 
مـــا قــبــل انــتــهــاء دور االنــعــقــاد 
الذي ينتهي بعد نحو 6 أشهر 

من اآلن.
من جانبها، انتقدت النائبة 

جــنــان بــوشــهــري، فــي تصريح 
ــة«  ــيــ ــالــ ــمــ أمـــــــــس، انـــتـــقـــائـــيـــة »الــ
الـــبـــرلـــمـــانـــيـــة وتـــنـــاقـــضـــهـــا فــي 
ــل مـــــــع االقــــــتــــــراحــــــات  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ

الــنــيــابــيــة، مــوضــحــة أن 

03

»خليجي 25« تنطلق 
اليوم في البصرة

● حازم ماهر
تنطلق اليوم بطولة »خليجي 25« لكرة القدم التي 
تم في 19 الــجــاري، بمباراتي 

َ
خت

ُ
ينظمها الــعــراق وت

العراق مع عمان، والسعودية مع اليمن في الجولة 
االفتتاحية للمجموعة األولى، التي تقام على استاد 

البصرة الدولي.
ويدشن المنتخب الكويتي منافساته في 

02
02

 
ً
ًاإلمارات قد تستضيف اجتماعا

 - روسيا
ً
 - تركيا

ً
سوريا

 
ً
 ثاثيا

ً
أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن اجتماعا

 
ً
يضم وزراء خارجية تركيا وروســيــا وســوريــة، سيعقد قريبا

من »أجل المزيد من تعزيز التواصل«، بعد محادثات بين وزراء 
الدفاع جرت األسبوع الماضي في موسكو، في أول لقاء رسمي 
يعقد على مستوى وزاري بين تركيا وسورية منذ اندالع األزمة 

السورية في 2011. 
وجدد إردوغان، في كلمة له بأنقرة أمس، توقعاته بأن يجتمع 

مع الرئيس السوري بشار األسد في إطار الجهود من 
األسد خال لقائه بن زايد في دمشق أمس األول 

»هيرمس«: تأثير ال يتجاوز %5 
على »طيران الجزيرة« من تقليص 

٠٩عدد مقاعدها إلى %25
02 02
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عمار العجمي: االقتراحات...

المويزري يطلب 6 أشهر...
»خليجي 25« تنطلق...

اإلمارات قد تستضيف اجتماعًا...
بقوانين المقدمة من أعضاء مجلس األمة.

وقال العجمي، لـ »كونا« أمس، إن تلك االقتراحات تتطلب 
تــوافــق السلطتين بــشــأنــهــا، وتمكين الــحــكــومــة مــن تقديم 
 لــدراســاتــهــا الــقــانــونــيــة والــفــنــيــة والــمــالــيــة 

ً
بــيــانــاتــهــا وفـــقـــا

 أن الحكومة 
ً
لمناقشتها خالل دور االنعقاد الحالي، مضيفا

بــالــتــعــاون مــع الــمــجــلــس حــريــصــة عــلــى تلمس احــتــيــاجــات 
المواطنين، والسعي إلــى رفــع المعاناة عنهم ضمن إطــار 

برنامج عملها للفصل التشريعي الـ 17 )2022 - 2026(.
وفي السياق، تواصلت الردود النيابية الرافضة لتأجيل 
»شراء القروض«، إذ قال النائب خالد العميرة: »أتينا بأصوات 
الشعب وسندافع عن مصالحه، والتلويح بالحل لن يثنينا 
 إلــى أن الحكومة ملزمة فــي المرحلة 

ً
عــن مواقفنا«، مشيرا

القادمة بوضع مصلحة المواطن نصب عينيها.
ــــأن اجــتــمــاع  ــنـــدري بـ ــكـ ــــرح الـــنـــائـــب فــيــصــل الـ بــــــــدوره، صـ
الــســلــطــتــيــن »غـــيـــر اإليـــجـــابـــي ســتــظــهــر نــتــائــجــه فـــي جلسة 
ــاري، فــمــن يــبــر بقسمه ويـــدافـــع عــن حــقــوق الــوطــن  10 الـــجـ
والمواطنين سيتمسك بإقرار القوانين الشعبية المستحقة، 
 أن »التهديد بحل 

ً
فنحن وصلنا بأصوات أهل الكويت«، مؤكدا

اللجنة ناقشت 7 قــوانــيــن فــي اجتماعين فقط ووافــقــت 
عليها دون دراسة متكاملة، في وقت طلبت تأجيل تقرير 
إلــغــاء الــمــعــاشــات االستثنائية إلـــى مــا قــبــل نــهــايــة دور 

االنعقاد للدراسة. 
وأكدت بوشهري أن األصل أن تتعامل اللجنة مع جميع 
المقترحات بمسطرة واحدة أساسها الحيادية والمناقشة 

الفنية المتضمنة آراء كل الجهات المعنية.
وكــان المويزري، قال في كتاٍب، من المقرر أن يصوت 
مجلس األمة عليه في جلسة الثالثاء المقبل، وحصلت 
 لقصر المدة الممنوحة 

ً
»الجريدة« على نسخة منه: »نظرا

من المجلس بشأن استعجال إلغاء المادة 80 وإدراجــه 
في جلسة 10 يناير، وألن اللجنة تحتاج إلى وقت أطول 
لدراسة االقتراح بقانون مع الجهات المختصة، فقد وافقت 
اللجنة باإلجماع على طلب تأجيل تقديم تقريرها إلى ما 

قبل انتهاء دور االنعقاد«.

أجل السالم، كما دعا في اتصال هاتفي أجراه أمس مع نظيره 
الروسي فالديمير بوتين، دمشق إلى »اتخاذ بعض الخطوات 

من أجل الحصول على نتيجة ملموسة«.
ورجحت مصادر تركية أن يعقد اللقاء الثالثي في اإلمارات، 
. ومطلع االسبوع الجاري، أجرى 

ً
أو في موسكو كما كان مقررا

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، محادثات هاتفية 
مع نظيره اإلماراتي، عبدالله بن زايد، تبعتها زيارة األخير إلى 
دمشق أمس األول حيث التقى الرئيس األسد، ونظيره السوري 

فيصل المقداد.
ونقلت وكالة »سانا« عن بن زايد تأكيده »دعم بالده الستقرار 
 على »التزام وحرص 

ً
 أراضيها«، مشددا

ّ
سورية وسيادتها على كل

اإلمارات على دعم الجهود المبذولة إليجاد حل سياسي لألزمة 
يعيد أمن واستقرار ووحدة سورية«.

 لـ »ســانــا«، وصــف األســد العالقات بين 
ً
وفــي المقابل، ووفقا

دمشق وأبوظبي بأنها »تاريخية«، وأنه »من الطبيعي أن تعود 
سمت به لعقود طويلة خدمة لمصالح البلدين 

ّ
إلى عمقها الذي ات

والشعبين«.
حدة دول العالم إلى 

ّ
والثالثاء الماضي، دعت الواليات المت

عــدم تطبيع عالقاتها مع حكومة األســد، واصفة األخير بأنه 
»ديــكــتــاتــور وحــشــي«، وذلـــك فــي مــعــرض تعليقها عــلــى اللقاء 

الثالثي في موسكو.

 السبت، وتسبق هذه المواجهة، 
ً
البطولة بلقاء نظيره القطري غدا

مباراة المنتخب البحريني، حامل لقب النسخة األخيرة 2019، مع 
اإلمارات، في الجولة األولى للمجموعة الثانية، التي ستقام على 

استاد الميناء األولمبي.
ويسبق مباراتي اليوم، حفل افتتاح البطولة الساعة 5:45 على 
مة بأنه سيكون 

ّ
استاد البصرة الدولي، الذي وصفته اللجنة المنظ

، ويعكس إرث وتاريخ المدينة )البصرة(. 
ً
استثنائيا

واختير السندباد البحري الشخصية األسطورية، من حكايات 
 
ً
ألف ليلة وليلة، والذي جاب البحار والمحيطات بتجارته منطلقا

 للبطولة.
ً
من البصرة، تعويذة

المجلس لن يثنينا عن التمسك بحقوق الشعب الكويتي الذي 
٠٥يراقب المشهد وينتظر اإلنجاز الشعبي«.
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الخالد: التسلح بالعلم والتدريب والعمل كفريق واحد
رعى مراسم تقليد الرتب لعدد من الضباط الجدد 

 يحتذى في أقوالكم وتصرفاتكم«
ً
»كونوا قدوة في تعاملكم ومثاال

● محمد الشرهان
ـــد الـــنـــائـــب األول لــرئــيــس 

ّ
قـــل

مجلس الــــوزراء وزيـــر الداخلية 
ــر الــــدفــــاع بـــاإلنـــابـــة الــشــيــخ  ــ وزيـ
ــــالل الـــخـــالـــد بــــنــــادي ضــبــاط  طــ
 
ً
الــجــيــش صـــبـــاح أمـــــس، كــوكــبــة

 من الضباط من خريجي 
ً
جديدة

الــكــلــيــة الــبــحــريــة بــمــصــر رتبهم 
بــعــد صـــدور الــمــرســوم األمــيــري 
 بــالــجــيــش 

ً
بــتــولــيــتــهــم ضـــبـــاطـــا

الكويتي، وبدأت مراسم التولية 
بقراءة المرسوم األميري ثم أدى 
الضباط الجدد القسم القانوني.
وهــنــأ النائب األول الضباط 
الـــجـــدد بــهــذه الــمــنــاســبــة بكلمة 
جــاء فيها: »يطيب لــي أن أبــارك 
ــم بــنــيــلــكــم الــثــقــة  ــكـ ــئـ ــنـ ــم وأهـ ــكـ لـ
الغالية لسمو أمير البالد القائد 
األعلى للقوات المسلحة حفظه 
 
ً
الــلــه ورعــــاه بتوليتكم ضــبــاطــا

ــتــــي، والــــيــــوم  ــكــــويــ بـــالـــجـــيـــش الــ

تـــخـــطـــون أولــــــى خـــطـــواتـــكـــم فــي 
طــريــق الــعــمــل والـــبـــذل والــعــطــاء 
 
ً
والتضحية لوطنكم، فكونوا أهال
لــهــذه للثقة مــن خـــالل تحملكم 
للمسؤولية الملقاة على عاتقكم، 
 إلـــــى الــتــســلــح 

ً
ــا ــ ــمـ ــ ــعـــي دائـ والـــسـ

ــديـــث،  بـــالـــعـــلـــم والــــتــــدريــــب الـــحـ
والعمل بروح الفريق الواحد مع 
إخوانكم من منتسبي الجيش«.

ودعـــاهـــم إلـــى الــحــرص »على 
 فـــي تعاملكم 

ً
ــدوة ــ أن تــكــونــوا قـ

ــكـــم  ــتـــذى فــــي أقـــوالـ ومـــــثـــــااًل يـــحـ
وتصرفاتكم، وتفانوا في خدمة 
الـــوطـــن وحــمــايــتــه والـــــــذود عن 
ــأل الــلــه عــز وجـــل أن  تــرابــه، وأســ
يوفقكم إلــى تحقيق مــا نتطلع 
 مـــن تــطــور وتــقــدم 

ً
إلــيــه جــمــيــعــا

وازدهـــار لقواتنا المسلحة كما 
أســألــه سبحانه أن يــديــم نعمة 
ــان والــعــزة والــرفــعــة  األمـــن واألمــ
عـــلـــى بـــلـــدنـــا الـــحـــبـــيـــب، فــــي ظــل 
القيادة الحكيمة لصاحب السمو 

أمير البالد القائد األعلى للقوات 
المسلحة الشيخ نــواف األحمد 
وسمو ولي عهده األمين الشيخ 

مشعل األحمد«.
حضر مــراســم التقليد وكيل 

وزارة الدفاع الشيخ د. عبدالله 
المشعل، ورئيس هيئة التسليح 
والـــتـــجـــهـــيـــز الــــــلــــــواء الـــــركـــــن د. 
غــازي الشمري، ومعاون رئيس 
األركــــــان الــعــامــة لــهــيــئــة اإلدارة 

والـــقـــوى الــبــشــريــة الـــلـــواء الــركــن 
ــر الــقــوة  د. خــالــد الــكــنــدري، وآمــ
الــبــحــريــة الــعــمــيــد الــركــن بحري 
هزاع العالطي وعدد من قيادات 

الجيش.

وزير الخارجية بحث مع نظيره اإليراني 
التطورات اإلقليمية والقضية الفلسطينية

أكدا تبادل الزيارات ودعم المساعي الدولية لحفظ أمن المنطقة
تلقى وزير الخارجية الشيخ 
سالم الصباح، أمــس، اتصاال 
ــن وزيــــــر خــارجــيــة  هـــاتـــفـــيـــا مــ
ــة  ــ ــيــ ــ ــــالمــ ــة اإلســ ــ ــوريــ ــ ــهــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ الــ
اإليرانية الدكتور حسين أمير 
عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان، ونـــقـــل الـــوزيـــر 
اإليراني في مستهل االتصال 
أطــيــب التحيات المقدمة إلى 
صـــاحـــب الــســمــو أمـــيـــر الــبــالد 
ــد، وإلـــى  ــمـ الــشــيــخ نــــواف األحـ
سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحــمــد مــن الــرئــيــس إبراهيم 
رئيسي، والــقــيــادة السياسية 
ــة اإلســــالمــــيــــة  ــوريــ ــهــ ــمــ ــجــ ــالــ بــ

اإليرانية.
وتــــنــــاول االتــــصــــال مــجــمــل 
الـــعـــالقـــات الــثــنــائــيــة الــوثــيــقــة 
التي تربط البلدين الصديقين، 
وتطلع الجانبين إلى الزيارات 
الـــمـــتـــبـــادلـــة الـــمـــقـــرر إقــامــتــهــا 
خالل العام الجاري لبحث أطر 
تعزيز التعاون المشترك بين 
البلدين الصديقين في مختلف 

ــلـــع كــذلــك  ــتـــطـ الــــمــــجــــاالت، والـ
النعقاد أعمال اللجنة العليا 
المشتركة الكويتية - اإليرانية 
والــلــجــان الفنية األخـــرى بين 

الجانبين.
كــــمــــا تــــــم خــــــــالل االتـــــصـــــال 
ــة  ــنــ ــراهــ ــورات الــ ــ ــطــ ــ ــتــ ــ ــ بــــحــــث ال
عـــلـــى الـــســـاحـــتـــيـــن اإلقــلــيــمــيــة 
والــــــــــدولــــــــــيــــــــــة والـــــتـــــنـــــســـــيـــــق 
ــالــــهــــا، وعـــلـــى  ــيــ الــــمــــشــــتــــرك حــ
رأسها القضية الفلسطينية، 
ات الجسيمة  وإدانـــة االعـــتـــداء
لحكومة االحتالل اإلسرائيلي 
عــــلــــى الــــشــــعــــب الــفــلــســطــيــنــي 
الشقيق، وانتهاكها لــقــرارات 
الشرعية الدولية، ومحاوالت 
سلطات االحتالل اإلسرائيلية 
الــمــســتــمــرة لــتــغــيــيــر الـــوضـــع 
الــتــاريــخــي والــقــانــونــي القائم 
ــا،  ــاتــــهــ ــقــــدســ فــــــي الــــــقــــــدس ومــ
مــحــمــلــيــن ســلــطــات االحـــتـــالل 
اإلسرائيلي المسؤولية كاملة 
لــتــداعــيــات هـــذه االنــتــهــاكــات، 

مؤكدين أهمية تعزيز التعاون 
ــتـــرك ودعـــــــم الــمــســاعــي  الـــمـــشـ
الــدولــيــة لــحــفــظ أمـــن وســالمــة 

المنطقة واستقرارها.

سالم الصباح

 أحد الضباط رتبته
ً
الخالد مقلدا

سفير الفاتيكان يشكر الكويت على تعزيتها في بنديكتوس
● ربيع كالس

أقـــــام ســفــيــر الــفــاتــيــكــان الــمــطــران 
 في 

ً
يوجين مــارتــن نوجينت قــداســا

كاتدرائية العائلة المقدسة في مدينة 
الكويت، مساء أمس األول، على راحة 
نــفــس الــبــابــا بنيديكتوس الــســادس 

عشر.
وفـــي كلمة ألــقــاهــا خـــالل الــقــداس، 
ــن الــســفــراء  ــدد مـ الـــــذي شـــــارك فــيــه عــ
والــدبــلــومــاســيــيــن الــمــعــتــمــديــن لــدى 
ــال الــديــن الــذيــن يمثلون  الــبــالد ورجـ
مــخــتــلــف الـــطـــوائـــف الــمــســيــحــيــة في 
الكويت، شكر نوجينت باسمه وباسم 
الكنيسة الكاثوليكية »صاحب السمو 
أمــيــر الـــبـــالد الــشــيــخ نــــواف األحــمــد، 
وســـمـــو ولــــي الــعــهــد الــشــيــخ مشعل 
 
ً
األحمد وأعضاء الحكومة وخصوصا
الــديــوان األمــيــري ووزارة الخارجية 
لتعبيرهم عن التعاطف الــذي أبدوه 

فــي األيـــام األخــيــرة خــالل مواساتهم 
برحيل بنديكتوس«.

وقال: »كما أود أن أشكر السلطات 
فــــي مــخــتــلــف الــــمــــراكــــز عـــلـــى تــقــديــم 
التعازي والتضامن معنا خالل هذه 

األيام القليلة الماضية«.
كما وجــه نوجينت الشكر لرجال 
ــاء الــكــويــت وزمـــالئـــه  ــدقــ الـــديـــن وأصــ
السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي 

الذين واسوه في هذا المصاب.
وبعدما عــّدد صفات الراحل الذي 
عـــرفـــه عـــلـــى مـــــدى ســــنــــوات طــويــلــة، 
 ايــاه بـ »الرجل الشجاع الذي 

ً
واصفا

لم يكن يخاف من الدفاع عن تعاليم 
الــكــنــيــســة«، تــمــنــى الــســفــيــر الــبــابــوي 
مع بداية العام الجديد 2023 السالم 
واالزدهـــــــــار لــلــكــويــت ولــجــمــيــع دول 

العالم.

السفير البابوي مع الكهنة في نهاية القداس

 Google Cloud الكويت تتعاقد مع
لتنفيذ التحول الرقمي والتكنولوجي

 Google أعلن الرئيس التنفيذي لدى
Cloud تــومــاس كــيــوريــيــن الـــدخـــول في 
تحالف استراتيجي مع حكومة الكويت، 
لــوضــع خــريــطــة طــريــق لــبــرنــامــج تحول 
رقـــمـــي شـــامـــل فـــي الــهــيــئــات الــحــكــومــيــة 

والشركات الرئيسية المملوكة للدولة. 
ويسمح هذا التحالف لحكومة الكويت 
 Google بــاالســتــفــادة مـــن تــكــنــولــوجــيــا
Cloud وخــبــرتــهــا فـــي مــجــال الــبــيــانــات 
واألمن السيبراني والذكاء االصطناعي 
لــلــوفــاء بــالــتــزامــهــا فـــي تــنــفــيــذ الــتــحــول 
الـــرقـــمـــي كـــإحـــدى أولـــويـــاتـــهـــا الــوطــنــيــة 

الرئيسية في السنوات المقبلة.
وســتــعــمــل Google Cloud فــي إطــار 
هذا التحالف لرقمنة خدمات المواطنين 
وزيادة إنتاجية الموظفين الحكوميين، 
كما ستشارك حكومة الكويت في تنفيذ 
عـــدد مــن مـــبـــادرات الــتــحــول الــرقــمــي في 
مـــجـــاالت الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة والــتــعــلــيــم 

والتعافي من الكوارث والمعيشة الذكية.
وتــعــتــزم Google Cloud بــالــتــعــاون 
مــع هيئة تشجيع االســتــثــمــار المباشر 
في الكويت، والهيئة العامة لالتصاالت 
وتقنية المعلومات والــجــهــاز المركزي 
لتكنولوجيا المعلومات، تأسيس مكتب 
ــاء مــنــطــقــة ســحــابــيــة  ــشــ مــحــلــي لــهــا وإنــ
حديثة في الكويت، لتلبية الطلب الواسع 

على خدماتها. 
وستدعم منطقة الحوسبة السحابية 
ــاع الــــعــــام  ــطــ ــقــ ــات الــ ــســ ــؤســ ــــدة مــ ــــديـ ــــجـ الـ
واألعـــــــمـــــــال والـــــشـــــركـــــات الــــنــــاشــــئــــة فــي 
مسيرتها للتحول الرقمي، لتساهم في 
تحقيق طــمــوحــات الــكــويــت فــي التحول 

إلى اقتصاٍد قائٍم على البيانات.
وقال كيورين إن هذه التقنيات تساهم 
في تطوير منظومة تكنولوجية غنية في 
الكويت، وهو ما يــؤدي إلى خلق فرص 

عمل مهمة عالية المهارات للمواطنين.

العدواني: حريصون على دقة التصحيح في كنترول الثانوية العامة
• وزير التربية واصل جوالته التفقدية على لجان امتحانات الطلبة في اليوم الثاني لالختبارات

• نتائج التصحيح األولية للغة الفرنسية مبشرة ومطمئنة وال مالحظات أو استفسارات تخص األسئلة 
● فهد الرمضان

بــيــنــمــا أدى طــلــبــة الــصــف الــثــانــي عــشــر بقسميه 
العلمي واألدبـــي، أمــس، اختبارهم الثاني الــذي كان 
في مادة اللغة العربية، أكد وزير التربية وزير التعليم 
الــعــالــي والــبــحــث العلمي د. حــمــد الــعــدوانــي حــرص 
ــة عــمــلــيــات الــتــصــحــيــح فــي كــنــتــرول  ــوزارة عــلــى دقـ ــ الــ

الثانوية العامة.
جاء ذلك خالل تفقد العدواني، مساء أمس األول، 
للكنترول المركزي الختبارات طلبة الصف الثاني 
عشر بقسميه العلمي واألدبي للفصل الدراسي األول 
للعام 2023/2022، تزامنا مع اليوم األول لالختبارات 

في مادتي الرياضيات واللغة الفرنسية.
وعــبــر عــن شــكــره لجميع القائمين عــلــى عمليات 
ســيــر اخــتــبــارات والــتــصــحــيــح لــمــا لــمــســه مــن جهود 
متميزة ومستمرة وتنظيم رائـــع ســـواء فــي اللجان 
 مــا يبذله 

ً
ــي، مــثــمــنــا ــ أو الــكــنــتــرولــيــن الــعــلــمــي واألدبــ

المشاركون في متابعة عملية تصحيح االختبارات 
من جهود مخلصة.

ــــس، لــجــان  ــك، تــفــقــد الـــعـــدوانـــي، صـــبـــاح أمـ ــ ــى ذلـ إلــ
االختبارات في ثانويتي بيبي السالم وأحمد البشر 
الــرومــي، لالطالع على سير عملها، حيث تجول في 

عدد منها واستمع لبعض الطلبة.

الفروق الفردية

مــن جهتها، أكــدت الموجهة الفنية العامة لمادة 
الرياضيات دالل الحجرف أن جميع األسئلة الواردة 
فــي اخــتــبــار الــريــاضــيــات كــانــت منهجية ومتكاملة 

ومباشرة وليست مركبة، وتقيس مستوى الطالب 
ولم تخرج عن الكتاب وكراسة التمارين.

 ولفتت الحجرف إلى أن وضع االختبار تم بناًء على 
جدول مواصفات واضح المعالم، ومتسم بالوضوح 
والسهولة، وتمت مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة، 
مؤكدة أن عملية التصحيح تتم وفق متابعة مستمرة.

نتائج مبشرة

بــدوره، قــال الموجه األول لمادة اللغة الفرنسية 

في منطقة الجهراء التعليمية محمد نهار المطيري: 
»بــدأنــا تصحيح أوراق اخــتــبــارات اللغة الفرنسية 
وعــددهــا 17363 ورقــــة، وجــــاءت نــتــائــج التصحيح 
األولية مبشرة بالخير ومطمئنة«، مشيرا إلى عدم 
ورود أي مالحظات أو استفسارات تخص األسئلة 

أو ورقة االختبار.
 االنتهاء من 

ً
وأضــاف المطيري: من المتوقع غــدا
تصحيح أوراق اختبار اللغة الفرنسية.

جانب من اختبارات اليوم الثاني أمس

 قـــال رئــيــس االمــتــحــانــات فــي الــكــنــتــرول العلمي الوكيل 
المساعد للشؤون المالية، يوسف النجار، إن إجمالي طالب 
الثاني عشر )علمي( بلغ 26700 طالب وطالبة، وبلغت حاالت 
 أن تختفي هذه 

ً
، والحرمان 247، متمنيا

ً
الغياب 723 طالبا

الحاالت في االختبارات القادمة.

... و247 حالة حرمان
ً
غياب 723 طالبا

أكد الوزير العدواني حرص 
وزارة التربية على دقة 

عمليات التصحيح في كنترول 
 ما يبذله 

ً
الثانوية العامة، مثمنا

المشاركون في متابعة عملية 
تصحيح االختبارات 
من جهود مخلصة.

https://www.aljarida.com/article/10230
https://www.aljarida.com/article/10233
https://www.aljarida.com/article/10329
https://www.aljarida.com/article/10328
https://www.aljarida.com/article/10326


● سيد القصاص
كشفت مــصــادر مطلعة فــي وزارة األشــغــال 
ــوزارة تــحــويــل مــمــارســات  الــعــامــة عــن طــلــب الــــ
الصيانة الـــ 9 الــتــي تمت الــمــوافــقــة عليها من 
 إلى مناقصات يتم طرحها 

ً
وزارة المالية أخيرا

مــن الجهاز الــمــركــزي للمناقصات، كاشفة أن 
قيمة تلك الممارسات تقدر بنحو 90 مليون 

دينار. 
وذكرت المصادر لـ »الجريدة«، أن »األشغال« 
حرصت على استعجال أعمال تلك المناقصات 
لذلك طرحتها بصورة ممارسات لإلسراع في 
 أنها تشمل صيانة الشوارع 

ً
إنجازها، خصوصا

 على 
ً
والــطــرق بمختلف المحافظات، وحــرصــا

 
ً
تخطي الدورة المستندية التي تستغرق وقتا

ر طرح تلك 
ّ

حتى تنفيذ تلك الممارسات، لكن تأخ
الممارسات دفع الوزارة بأن تطلب تحويلها إلى 
مناقصات جــاٍر طرحها بعد موافقة »المالية« 

عليها. 
وبينت أنــه ال توجد خــال الفترة الماضية 
مناقصات للصيانة في محافظات الباد بخاف 
ــراء األعــمــال  مناقصتين يــتــم مــن خــالــهــمــا إجــ

الطارئة والضرورية في محافظتي الفروانية 
ومبارك الكبير، الفتة إلــى أن الـــوزارة بانتظار 
انتهاء الدورة المستندية لتلك المناقصات ليتم 

العمل في إصاح الشوارع في مختلف المناطق. 
 
ً
ولفتت إلى أن قطاعات الــوزارة تعمل حاليا

على الدفع بمشاريعها المختلفة وطرح المتأخر 

منها بعد أخذ موافقة وزارة المالية عليها، لما 
تقتضيه الحاجة إلــى مثل هــذه المشاريع في 

مختلف القطاعات.

تــــــــرأســــــــت وزيـــــــــــــــرة الــــــشــــــؤون 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــتـــنـــمـــيـــة وزيـــــرة 
الــدولــة لشؤون الــمــرأة والطفولة، 
مي البغلي، وفد الكويت المشارك 
في افتتاح المعرض العربي لألسر 
المنتجة الــذي اقيم بالقاهرة في 
مصر تحت شعار »بيت العرب«، 
ــاري  ــ ــجــ ــ ــــى 11 الــ ــتـ ــ ــر حـ ــمــ ــتــ ــســ ويــ

بمشاركة 12 دولة عربية.
وضم الوفد المرافق من الوزارة 
مديرة إدارة التخطيط والمتابعة 
د. مريم العازمي، ومراقبة مراكز 
التنمية فاطمة الفضلي، ورئيس 
ــعــــاقــــات الـــعـــامـــة يــحــيــى  قـــســـم الــ

عبدالرضا.
ــعــــرض مــن  ــمــ ــارك فـــــي الــ ــ ــشــ ــ ويــ
ــرة الــشــطــي )صــيــاغــة  الــكــويــت زهــ
الــحــلــي والـــمـــجـــوهـــرات(، وفاطمة 
ــم عــلــى األوانــــــــي(،  ــرســ الــــقــــاف )الــ
ومريم عباس )رسم لوحات فنية(، 
وأمــــــل الــحــبــيــل )أثــــــــواب كــويــتــيــة 

تراثية واكسسوارات(. 
ــه خـــــال افــتــتــاح  وفـــــي كــلــمــة لــ
المعرض، أكد األمين العام لجامعة 
الـــدول العربية، أحمد أبوالغيط، 
أهمية دور القطاع الخاص العربي 
فــي دعــم األســر المنتجة العربية 

ــــوال إلــى   مـــن اإلنـــتـــاج ووصــ
ً
ا ــدء ــ بــ

تكوين مؤسسات تجارية تمكن 
األسر من المنافسة محليا وعربيا 

وربما دوليا.
وأشـــــــــار أبـــوالـــغـــيـــط الــــــى دور 
مؤسسات العمل العربي المشترك، 
خصوصا اتحاد الغرف العربية، 
ومنظمة العمل العربية، وكذلك 
األكــــاديــــمــــيــــة الــــعــــربــــيــــة لــلــعــلــوم 
والــتــكــنــولــوجــيــا والــنــقــل البحري 
مــن خـــال دعـــم مــشــروعــات ريـــادة 
األعمال لألسر المنتجة العربية 
وربــطــهــا بــالــســوق، وبــمــا يحقق 

النتائج المرجوة.
ولفت إلى أنه سيتم عقد ندوة 
حــــول »تــســويــق مــنــتــجــات األســـر 
ــــي اطـــــــار فــعــالــيــات  الـــمـــنـــتـــجـــة« فـ
الـــــمـــــعـــــرض، بــــحــــضــــور الـــــــــــوزراء 
ــدول الــعــربــيــة  ــ والــمــعــنــيــيــن فـــي الــ
والمؤسسات المانحة الستعراض 

التجارب الرائدة للدول العربية.

● جورج عاطف
ــدة« الــمــنــشــور  ــريـ ــجـ  لــخــبــر »الـ

ً
تـــأكـــيـــدا

فــي عــددهــا الـــصـــادر الــثــاثــاء الــمــاضــي 
بــعــنــوان »الــشــؤون«: الــدفــعــة الثانية من 
، أعلن وكيل وزارة 

ً
»بدل اإلجازات« قريبا

الشؤون االجتماعية باإلنابة، عبدالعزيز 
ســـــاري، انـــتـــهـــاء الـــجـــهـــات الــرقــابــيــة من 
مــراجــعــة كــشــف أســمــاء الــدفــعــة الــثــانــيــة 
ــبـــدل الـــنـــقـــدي عـــن رصــيــد  لــمــســتــحــقــي الـ
ــة أثـــنـــاء الـــخـــدمـــة مــن  ــدوريــ اإلجـــــــازات الــ
مــوظــفــي الــــــــوزارة، والـــــذي تــضــمــن 500 
 إلـــى أنـــه سيتم إيـــداع 

ً
مــســتــحــق، مــشــيــرا

ــبــــدل« فـــي حــســابــاتــهــم األحـــد  مــبــالــغ »الــ
المقبل. 

وقال ساري لـ »الجريدة« إن ثمة 1200 

مستحق انتهى مكتب شــؤون التوظف 
التابع لديوان الخدمة المدنية من عملية 
مــراجــعــة بــدالتــهــم، وســيــتــم رفــعــهــا إلــى 
إدارة الشؤون المالية بــالــوزارة النجاز 
 
ً
استمارات الصرف الخاصة بها، مشيرا

إلى أن هناك 400 مستحق يعمل »شؤون 
 
ً
، مؤكدا

ً
التوظف« على مراجعتهم حاليا

استمرار الــوزارة في تلقي طلبات »بيع 
االجـــــازات« مــن موظفيها الــراغــبــيــن في 

االستفادة بالبدل. 
وأضاف أن »فريق عمل تنفيذ قواعد 
ــــط اســـتـــحـــقـــاق وصــــــرف الـــبـــدل  ــوابـ ــ وضـ
الــنــقــدي عـــن رصــيــد اإلجــــــازات الـــدوريـــة 
أثــنــاء الــخــدمــة لــمــوظــفــي الـــــوزارة، أنجز 
الطلبات كافة الخاصة بالبدل والبالغ 
ــلــــب، تــم  ــتـــى اآلن، 2600 طــ عـــــددهـــــا، حـ

الصرف لـ 500 منها، والبقية ستصرف 
 وعلى دفعات، فور انتهاء الجهات 

ً
تباعا

الــرقــابــيــة، مــن عملية مــراجــعــة واعتماد 
 قطاع الشؤون 

ً
كشوف الموظفين«، شاكرا

المالية واالدارية في الوزارة، ومسؤولي 
 في شؤون 

ً
ديوان الخدمة المدنية، ممثا

الــتــوظــف، وجــهــاز الــمــراقــبــيــن الماليين 
لدى الــوزارة، على جهودهم وتعاونهم 
 
ً
الواسعين إلتمام عملية الصرف، مباركا

للموظفين الذين أصابهم الدور، والذين 
.
ً
سيصرفون »البدل« قريبا

وكــانــت »الـــشـــؤون« أودعــــت، األســبــوع 
الماضي، مبالغ الدفعة األولى لمستحقي 
الــــبــــدل الـــنـــقـــدي عــــن رصــــيــــد اإلجــــــــازات 
الـــــدوريـــــة أثــــنــــاء الـــخـــدمـــة مــــن مــوظــفــي 

الوزارة، والتي تضمنت 500 اسم.
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نرمين أحمد

مي البغلي

عبدالعزيز ساري

جانب من حفل الوداعالمضف خال استقباله موظفي »االئتمان« المضف والنومس خال حفل الوداع أمس

تآكل الطرق بعد األمطار

ً
»دعم المخترعين« تطلق غدا

»نادي المخترع الصغير 6«
العصفور: فعاليات لتعزيز االبتكار لدى األطفال

الكويتية  تطلق الجمعية 
لدعم المخترعين واالبتكار 
 الـــمـــوســـم الــــســــادس مــن 

ً
غـــــدا

نـــادي »الــمــخــتــرع الــصــغــيــر«، 
الــمــخــصــص لــلــفــئــة الــعــمــريــة 
 
ً
ــــورا  )ذكـ

ً
مـــن 8 إلـــى 13 عـــامـــا

وإناثا(.
واستعرضت رئيسة لجنة 
التدريب في الجمعية، د. هبة 
العصفور، فعاليات الموسم 
ــي تــتــضــمــن  ــ ــتـ ــ الـــــــســـــــادس، الـ
تـــعـــلـــيـــم األطـــــــفـــــــال مـــحـــطـــات 
االبــــتــــكــــار بـــطـــريـــقـــة مــبــتــكــرة 
مـــشـــوقـــة وجـــــديـــــدة، مــشــيــرة 
إلــى أن البرنامج يشمل فكر 
كمخترع اإلبـــداع الــفــنــي، كن 
مبدعا، تحت إشراف وتقديم 

نخبة من المتخصصين.
وأشــــارت إلـــى أن الــمــوســم 
الـــحـــالـــي ســيــتــضــمــن أنــشــطــة 
جــديــدة تــعــزز روح التنافس 
ــال،  ــ ــ ـــفـ ـــ ــــن األطـ ــيـ ــ والـــــشـــــغـــــف بـ
وتــســاهــم فــي تــعــزيــز موهبة 

االبتكار لدى األطفال.
ودعــــت الــعــصــفــور أولـــيـــاء 
األمور الراغبين في تسجيل 
أبــنــائــهــم إلــــى الـــتـــواصـــل مــع 
الـــجـــمـــعـــيـــة، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن 
الورشة ستكون يوما واحدا 
في الفترة الصباحية من 10 

.
ً
إلى 2 ظهرا

هبة العصفور

»الخدمة المدنية« يدرس 30 سيرة 
الختيار 7 وكالء مساعدين بـ »الصحة«

● عادل سامي
»الجريدة«، أن وزارة الصحة  كشفت مصادر مطلعة لـ
 إلى مجلس الوزراء الختيار 7 منها 

ً
رفعت نحو 30 اسما

لشغل مناصب وكاء مساعدين في الوزارة.
وتــوقــعــت الــمــصــادر، أن يــتــم تسكين مناصب 
الوكاء المساعدين الشاغرة خال األسبوع المقبل 

أو الذي يليه على أقصى تقدير. 
وأوضحت، أن الديوان يدرس السير الذاتية لألسماء 
 
ً
المرشحة لتقلد منصب وكيل مساعد في الوزارة، تمهيدا

لرفعها إلى مجلس الوزراء الختيار األسماء.
 في 

ً
جــديــر بــالــذكــر أن وزارة الــصــحــة تــعــانــي فـــراغـــا

المناصب القيادية ألكثر من 7 مناصب، بعضها ألكثر 
من 8 أشهر ولم تسكن بعد.

ً
طقس بارد وصقيع... اليوم وغدا

قالت إدارة األرصاد الجوية، إن الباد تتأثر بامتداد مرتفع جوي 
يؤدي إلى استقرار في األحوال الجوية خال عطلة نهاية األسبوع، 
 وبارد إلى شديد البرودة 

ً
ليسود طقس شتوي مائل للبرودة نهارا

 مع هدوء نسبي في الرياح.
ً
ليا

وذكر مراقب التنبؤات الجوية بــاإلدارة عبدالعزيز القراوي 
لـ »كونا«، أمس، أن الباد تشهد ظهور بعض السحب المتفرقة 
مع انخفاض في درجات الحرارة وفرص لتكّون الصقيع على 

المناطق الزراعية والصحراوية.
 وبارد إلى 

ً
وأضاف القراوي أن طقس اليوم مائل للبرودة نهارا

 والرياح شمالية غربية إلى متقلبة 
ً
 وغائم جزئيا

ً
شديد البرودة ليا

االتجاه خفيفة إلى معتدلة ودرجات الحرارة العظمى بين 16 و18 
درجة مئوية والصغرى بين 3 و7 درجات.

 إلى 
ً
 بــاردا

ً
 للبرودة نهارا

ً
 يكون مائا

ً
وأوضــح أن الطقس غــدا

 والــريــاح شمالية غربية إلــى متقلبة االتجاه 
ً
شديد الــبــرودة ليا

خفيفة إلى معتدلة وتظهر بعض السحب المتفرقة وفرصة لتكون 
الصقيع على المناطق المكشوفة ودرجات الحرارة العظمى بين 

16 و18 درجة والصغرى بين 2 و5 درجات.

»الشؤون«: »بدل اإلجازات« للُدفعة الثانية 
في حساباتهم األحد

 فور اعتمادها
ً
ساري لـ ةديرجلا•: تتضمن 500 اسم... والبقية تباعا

»األشغال«: »األشغال«: 9090 مليون دينار لـ  مليون دينار لـ 99 مناقصات للصيانة مناقصات للصيانة
الوزارة طرحتها بصورة ممارسات لإلسراع في إنجازهاالوزارة طرحتها بصورة ممارسات لإلسراع في إنجازها

البغلي تترأس وفد الكويت في 
المعرض العربي لألسر المنتجة

موظفو »االئتمان« يوّدعون المدير العام ويشيدون بإنجازاته
• المضف لـ ةديرجلا•: الشباب هم أصحاب الفضل في نجاح البنك وتطويره 

• النومس: أسهم في تطور البنك ونقل خدماته إلى مستويات الدقة والرقمية

أقام بنك االئتمان حفل وداع 
للمدير العام صالح المضف، 

حضره عدد من موظفي البنك 
بمختلف إداراته، ووزير اإلسكان 

األسبق، المدير العام األسبق 
للبنك محمد النومس.

بـــعـــد مـــســـيـــرة حـــافـــلـــة بــالــعــطــاء 
 ،

ً
واإلنـــــجـــــازات، اســتــمــرت 12 عـــامـــا

وّدع موظفو بنك االئتمان الكويتي 
ــام صــــــاح الـــمـــضـــف،  ــ ــعـ ــ ــر الـ ــديــ ــمــ الــ
حيث أقــام البنك حفل وداع مميزا 
للمضف، بحضور وزيـــر اإلســكــان 
السابق، المدير العام األسبق للبنك 
محمد النومس وعدد من الموظفين 

من مختلف اإلدارات.
ودّون الموظفون كلمات الشكر 
ــر لـــلـــمـــضـــف فــــــي ســجــل  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ والـ

خـــصـــص لـــهـــذه الـــمـــنـــاســـبـــة، حــيــث 
عــّبــروا عن امتنانهم للمضف عّما 
لمسوه من تعاون وتقدير من قبله 
خال سنوات من العمل في سبيل 
تطوير الخدمات التي يقّدمها البنك، 
والتي أحدثت نقلة نوعية في مجال 
التحول الرقمي وتسهيل اإلجراءات 

في عهد المضف.
وبــهــذه المناسبة، قــال المضف، 
لـ »الجريدة«: »أوّد أن أشكر كا من 
القيادة السياسية المتمثلة بسمو 

أمــيــر الــبــاد الشيخ نـــواف األحــمــد، 
وســمــو ولـــي الــعــهــد الــشــيــخ مشعل 
األحمد، اللذين كانا الداعم لجميع 
ــا بــنــك  ــهـ ــنـ ــة، ومـ ــ ــدولــ ــ مـــؤســـســـات الــ

االئتمان الكويتي«.
واســـتـــطـــرد: »لــقــد اســتــطــعــنــا من 
خال هذه الثقة والدعم أن نستمر 
في إدارة هذه المؤسسة لـ 12 عاما، 
وأحب أن أؤكد أن هذه الثقة الغالية 
أعطت دافعا كبيرا إلدارة البنك وإلى 

العاملين به«.

ــنـــجـــاحـــات الــتــي  ــاف أن »الـ ــ ــ وأضـ
حــقــقــهــا بــنــك االئــتــمــان هـــي بفضل 
مـــن الــلــه أوال، ثـــم بــفــضــل الــكــوكــبــة 
الشبابية التي كان لها دور رئيسي 
ــذا، فـــهـــم لــــم يــبــخــلــوا بــجــهــد  ــ فــــي هــ
ــقـــان،  وأّدوا عــمــلــهــم بـــإخـــاص وإتـ
ــه لــهــم بــالــتــهــنــئــة عــلــى هــذا  وأتـــوجـ
االنجاز الــذي حققه البنك خــال الـ 
: »أعتقد أن العام 

ً
12 عــامــا«، مــردفــا

الــمــاضــي نستطيع أن نطلق عليه 
عام التحول الرقمي لبنك االئتمان 

الكويتي بجهود الشباب والشابات 
الــــذيــــن عـــمـــلـــوا عـــلـــى تــحــقــيــق هـــذه 
كر مركز 

ّ
الطموحات، وأخــص بالذ

نظم المعلومات الذي كان له الدور 
الرئيسي في هذا التحول«.

مــن جــانــبــه، قــال الــنــومــس، »إننا 
ــــوّدع الــمــديــر الــعــام  الـــيـــوم ونــحــن نـ
لــلــبــنــك األخ صــــاح الــمــضــف بعد 
انتهاء مسيرته التي استمرت لـ 12 
عــامــا، والــتــي لمسنا خالها مدى 
الـــتـــطـــور الـــــذي أدخـــلـــه عــلــى الــبــنــك 

وجـــهـــود الــعــامــلــيــن لــنــقــل خــدمــات 
البنك إلى مستويات عالية من الدقة 
والــرقــمــيــة، فــإنــنــا نتمنى للمضف 
دوام التوفيق في حياته وللعاملين 

في البنك مزيدا من التقدم«.

https://www.aljarida.com/article/10236
https://www.aljarida.com/article/10228
https://www.aljarida.com/article/10309
https://www.aljarida.com/article/10307
https://www.aljarida.com/article/10304
https://www.aljarida.com/article/10303
https://www.aljarida.com/article/10300


»النجاة« تفتتح مدرسة 
للسوريين في تركيا

افتتحت جمعية النجاة 
الخيرية، أمس، مدرسة 

عبدالعزيز المزيني للطلبة 
السوريين بمحافظة ماردين 

التركية، بطاقة استيعابية 
تصل إلى 700 طالب وطالبة.

وقال رئيس مجلس إدارة 
الجمعية، فيصل الزامل، في 

اتصال هاتفي مع »كونا«، إن 
المدرسة تأتي ترجمة ألهداف 
الجمعية في سبيل نشر العلم 

والمعرفة بالدول المنكوبة، 
 أن الجمعية افتتحت 

ً
مبينا

10 مدارس في والية أورفا، 
ومدرسة واحدة في منطقة 
 مدرسة 

ً
الريحانية، وأخيرا

بمحافظة ماردين، ليصل عدد 
مدارس الالجئين السوريين إلى 

12 مدرسة يستفيد منها بما 
يتجاوز 10 آالف طالب وطالبة.

من جهته، أكد مدير لجنة طالب 
العلم بالجمعية خالد الكندري، 
تنوع مجاالت التعليم بمدارس 
 من 

ً
»النجاة« في تركيا، حرصا

الجمعية على استثمار طاقات 
الطلبة في العلم والمعرفة 

وبناء مستقبلهم.

»الصيدلية« في قبضة المكافحة بـ 4 كيلو شبو
• محمد الشرهان

واصـــــل رجـــــال مــبــاحــث قــطــاع 
األمن الجنائي، ممثال في اإلدارة 
ــة لــمــكــافــحــة الــــمــــخــــدرات،  ــامـ ــعـ الـ
تـــوجـــيـــه الـــضـــربـــات الــمــتــالحــقــة 
لــتــجــار الـــمـــخـــدرات ومــروجــيــهــا، 
بـــتـــعـــلـــيـــمـــات مــــن الــــنــــائــــب األول 
لــرئــيــس مــجــلــس الــــــــوزراء وزيـــر 
الداخلية وزير الدفاع بالوكالة، 
الشيخ طــالل الخالد، وبــإشــراف 
مـــــيـــــدانـــــي مــــــن وكـــــيـــــل الــــــــــــوزارة 
المساعد لشؤون االمن الجنائي، 
الــلــواء حــامــد الـــدواس، ومتابعة 
ــام لــــــــالدارة الــعــامــة  ــعــ ــر الــ ــمـــديـ الـ
لمكافحة المخدرات، اللواء محمد 
قبازرد، عندما تمكنوا من إلقاء 
الـــقـــبـــض عـــلـــى أخــــطــــر مـــروجـــي 
مـــادة الشبو الــمــخــدرة، وحبوب 
الترامادول المؤثرة عقليا، وهو 

وافد مصري يلقب بـ »الصيدلية« 
بين المتعاطين.

وفـــي الــتــفــاصــيــل الــتــي رواهـــا 
ــنــــي  ــدر أمــ ــ ــــصــ »الـــــــجـــــــريـــــــدة« مــ لــــــــ
مــطــلــع ان رجــــال اإلدارة الــعــامــة 
لمكافحة الــمــخــدرات، مــن خــالل 
ــدانــــي،  ــيــ ــمــ ــد الــ ــ ــــرصــ عــــمــــلــــيــــات الــ
ومتابعة األشــخــاص المحالين 
إلــى المكافحة مــن قبل الجهات 
األمنية المساندة، الحظوا ارتفاع 
اإلحــاالت لمتعاطي مادة الشبو 
فــي محيط محافظة الــفــروانــيــة، 
وتحديدا منطقة جليب الشيوخ، 
كــــمــــا الحــــــظــــــوا ارتـــــــفـــــــاع نــســبــة 
المتعاطين من الوافدين في ذات 

المنطقة.
وأضـــــــاف الـــمـــصـــدر أنـــــه بــنــاء 
على هــذه المعطيات تم تكثيف 
الـــتـــحـــريـــات الــمــيــدانــيــة لــمــعــرفــة 
مصدر ترويج المخدرات، مشيرا 

إلى أن التحريات دلت على وجود 
وافــــد مــصــري عــاطــل عـــن الــعــمــل 
يلقب بـ »الصيدلية« يقف خلف 
تـــرويـــج مــــادة الــشــبــو الــمــخــدرة، 
وكــــــذلــــــك حـــــبـــــوب الــــــتــــــرامــــــادول 
المؤثرة عقليا، الفتا إلى أن رجال 
الـــمـــبـــاحـــث تــمــكــنــوا مـــن تــحــديــد 
محل إقامة المتهم، واستصدروا 
 من النيابة العامة لمداهمة 

ً
إذنا

محل إقامته وتفتيشه.
وأشــار المصدر إلــى أن رجــال 
ــــن ضــبــط  الـــمـــبـــاحـــث تـــمـــكـــنـــوا مـ
الــمــتــهــم، وبــتــفــتــيــش مــنــزلــه عثر 
بــداخــلــه عــلــى 4 كــيــلــو مـــن مـــادة 
الـــشـــبـــو الــــمــــخــــدرة، و100 حــبــة 
تـــرامـــادول، الفــتــا إلــى أن المتهم 
اعترف لرجال المباحث بحيازته 
للمواد المخدرة بقصد االتجار، 
ــه تــحــصــل عــلــيــهــا مـــن تــجــار  ــ وانـ

آخرين.

المتهم وأمامه 
المضبوطات

»الوقف اإلنساني« تستعد 
لمشروع وقفي بإسطنبول

أعلنت الجمعية الكويتية 
للوقف اإلنساني والتنمية، 
أنها بصدد افتتاح مشروع 

وقفي لخدمة األرامل واأليتام 
من الالجئين السوريين في 

إسطنبول بتركيا.
وقال رئيس مجلس إدارة 

الجمعية، نصار العبدالجليل، 
إن المشروع عبارة عن عمارة 

سكنية تقع على مساحة 
، وتتكون 

ً
 مربعا

ً
750 مترا

من 12 شقة، وتشتمل على 
 
ً
طابق للخدمات يضم مسجدا

 ،
ً
 وثقافيا

ً
 علميا

ً
ومكتبة، ومركزا

 أنه يجري تجهيز 
ً
مؤكدا

المشروع الفتتاحه قبيل شهر 
رمضان القادم.

المعجل: تشريعات ضمن برنامج الحكومة لالرتقاء بمعيشة المواطن
ً
رنا 4500 فرصة عمل في »الخاص« لعام 2022 وتعيين 2630  مواطنا

ّ
»القوى العاملة«: وف

محمد جاسم
كشف وزير الدولة لشؤون 
البلدية، عبدالعزيز المعجل، 
عــن خطط وضعها برنامج 
عــــمــــل الــــحــــكــــومــــة لــــالرتــــقــــاء 
بمعيشة المواطن الكويتي، 
 تشريعات تصب 

ّ
مؤكدا َسن

في اتجاه تعزيز المواطنين 
نحو القطاع الخاص. 

ــاف الــمــعــجــل، خــالل  ــ وأضـ
افتتاحه معرض »وظيفتي«، 
ــابــــة عـــــن الــــنــــائــــب األول  ــيــ نــ
ــلــــس الـــــــــــــــــوزراء وزيـــــــر  لــــمــــجــ
ــــالل الــــخــــالــــد،  ــ ــة طـ ــيــ ــلــ ــداخــ الــ
أمـــــــــس، فـــــي »أريــــــنــــــا 360«، 
أنـــــــه فـــــي الــــقــــريــــب الـــعـــاجـــل 
ــاد فــــرص أكــبــر  ــجـ نــنــتــظــر إيـ
لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن فـــــي الـــقـــطـــاع 
الـــخـــاص، مــبــيــنــا أنـــه شــاهــد 
العديد من الفرص الوظيفية 
ــا شــــركــــات الـــقـــطـــاع  ــهـ ــّدمـ ــقـ تـ
الخاص الراغبة في توظيف 
الــمــواطــنــيــن، إحــداهــا قّدمت 
ــة،  ــيــ ــفــ ــيــ فــــــرصــــــة وظــ  1500

: »أنــاشــد الخريجين 
ً
وقــائــال

أخــذ فكرة عامة عــن القطاع 
ــفــــرص  ــــاص ورؤيـــــــــــة الــ ــخــ ــ الــ
ــنـــاســـب شـــهـــاداتـــهـــم  ــتــــي تـ الــ
وفـــــــق الــــقــــطــــاعــــات، خـــاصـــة 
ــات وظــيــفــيــة  ــ أن هـــنـــاك درجــ
مــخــتــلــفــة وضـــعـــهـــا الــقــطــاع 
يمكن االستفادة منها؛ إلى 
جانب ما تقّدمه هيئة القوى 

العاملة من دعم عمالة. 
بـــدوره، قــال نائب المدير 
العام لشؤون قطاع العمالة 
الوطنية باإلنابة في الهيئة 
العام للقوى العاملة، سلطان 
ـــ »الــــجــــريــــدة«،  الـــشـــعـــالنـــي، لــ
إن الــفــرص الــوظــيــفــيــة الــتــي 
ــرتــهــا الهيئة فــي القطاع 

ّ
وف

الخاص بلغت 4500 فرصة 
ــام 2022،  وظــيــفــيــة خــــالل عــ
حــيــث تـــم تــســجــيــل وتــعــيــيــن 
ــة،  ــنـ ــواطـ ــا ومـ ــنـ ــواطـ 2630 مـ
الفتا إلــى أن هناك دراســات 
لـــزيـــادة الـــكـــوادر التعليمية 

لــلــمــواطــنــيــن الــعــامــلــيــن فــي 
القطاع الــخــاص حتى تزيد 
من الجذب نحو »الخاص«. 

وبّين أنه بالرغم من فارق 
الـــــرواتـــــب بـــيـــن الــقــطــاعــيــن، 
فـــإن الــكــثــيــر مــن المواطنين 
ــاد فــرصــتــهــم  يــســعــون إليـــجـ
نــحــو الــتــطــويــر عــبــر بــوابــة 
ــــاص، مــــؤكــــدا  ــخــ ــ ــاع الــ ــطــ ــقــ الــ
رؤية العديد من المواطنين 
يقودون شركات ومؤسسات 
كبيرة، كان لـ »القوى العاملة 
» دور كبير فــي فــتــح مجال 

العمل لهم.
وذكـــــــر أن عــــــدد الـــعـــمـــالـــة 
الوطنية في الخاص أصبح 
يتجاوز 73 ألفا، ومع تطبيق 
قرار نسبة العمالة الوطنية 
الــجــديــد ســيــضــاف 30 ألــف 
ــنـــة آخـــريـــن،  مـــواطـــن ومـــواطـ
ــا مــن  ــفـ ــــى 120 ألـ وصــــــواًل إلـ
 
ً
الــعــمــالــة الـــوطـــنـــيـــة، مــشــيــرا

ــــى ضــــــرور تــطــبــيــق مــزيــد  إلـ

ــائــــف  مـــــن اإلحــــــــــالل فـــــي وظــ
الــقــطــاع الــخــاص، حــتــى يتم 
ــن مــن  ــيــ ــادمــ ــقــ اســــتــــيــــعــــاب الــ
القطاع الحكومي المتشبع 

من الموظفين. 
ــــن جـــهـــتـــه، قــــــال مـــراقـــب  مـ
الفرص الوظيفية في »القوى 
العاملة«، أنــور العازمي، إن 
الــهــيــئــة تــعــمــل عــلــى تطبيق 
ــة الــــعــــمــــالــــة الـــوطـــنـــيـــة  ــبـ نـــسـ
ــــات تــعــيــيــن  ــــركـ ــــشـ ــزام الـ ــ ــإلــ ــ بــ
الــعــمــالــة الـــوطـــنـــيـــة، مــشــيــرا 
إلـــى أن الــنــســب ســتــزيــد في 
المستقبل الــقــريــب، خاصة 
فــــي ظــــل تــطــبــيــق الــتــنــســيــق 
مــع الــمــؤســســات التعليمية 
الـــمـــشـــرفـــة عـــلـــى مـــخـــرجـــات 
التعليم، ومؤكدا عدم وجود 
ــــي الـــخـــاص  أي قــــطــــاعــــات فـ
يـــصـــعـــب تـــوظـــيـــف الــعــمــالــة 

الوطنية بها.

 معرض »وظيفتي«
ً
المعجل مفتتحا
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فــي ضـــوء مــا أظــهــرتــه األرقـــام 
الرسمية من تزايد عدد اإلصابات 
بــمــرض الـــســـرطـــان فـــي الــكــويــت، 
طالبت لجنة الــشــؤون الصحية 
واالجتماعية والعمل البرلمانية 
ــة فــــــي وزارة  ــلـ ــثـ ــمـ ــة مـ ــومــ ــكــ ــحــ الــ
الصحة بتحرك ســريــع، والعمل 
على تطبيق استراتيجية تجعل 
 لــعــاج 

ً
 إقــلــيــمــيــا

ً
ــزا ــركـ الــكــويــت مـ

السرطان.
 وبــمــوجــب تــلــك األرقــــــام، فقد 
بلغت حـــاالت مــرضــى الــســرطــان 
الــتــي تــم تشخيصها وعــاجــهــا 
فـــي الـــكـــويـــت خــــال الـــفـــتـــرة بين 
عامي 2017 و2020 نحو 17658 
حــالــة دخـــول المستشفيات، في 
حين بلغ مجوع المترددين على 
العيادات الخارجية خال الفترة 
ذاتها 256894 مراجعة، وأجريت 

5601 عملية جراحية خالها.
وطالب رئيس لجنة الشؤون 
الصحية واالجــتــمــاعــيــة والعمل 
الـــبـــرلـــمـــانـــيـــة الـــنـــائـــب الــصــيــفــي 
الصيفي وزارة الصحة بــإجــراء 
دراســـة حــول أنـــواع السرطانات 
ــل الـــوقـــايـــة  ــبــ ــي الــــكــــويــــت، وســ ــ فـ
مــنــهــا، مـــع إطــــاق حــمــلــة توعية 
ــة مـــــن هــــذا  ــ ــايـ ــ ــوقـ ــ ــبــــل الـ حـــــــول ســ

الـــمـــرض، واالســتــعــانــة بــاألطــبــاء 
االســـتـــشـــاريـــيـــن الـــمـــمـــيـــزيـــن مــن 

جميع أنحاء العالم.
وقـــال الصيفي، لـــ »الــجــريــدة«، 
 إلفـــادات وزارة الصحة 

ً
إنــه وفقا

فـــإن عـــدد اإلصـــابـــات بــالــســرطــان 
ــر الـــذي  ــ مــرتــفــعــة بــالــكــويــت، األمـ
 
ً
 حــكــومــيــا

ً
يــتــوجــب مــعــه تــحــركــا

ــذا الـــمـــرض  ــ  لـــمـــواجـــهـــة هـ
ً
ــرا ــيـ ــبـ كـ

وتوفير أفضل األجهزة واألدوية 
لعاجه. 

وشــدد على ضــرورة أن تكون 
 لــعــاج 

ً
 إقــلــيــمــيــا

ً
ــزا ــركـ الــكــويــت مـ

ــان، وأن ذلــــــك يــســتــلــزم  ــ ــــرطـ ــــسـ الـ
ــلــــى زيــــــــــادة الـــســـعـــة  ــز عــ ــيــ ــركــ ــتــ الــ
ــلــــمــــركــــز الـــوطـــنـــي  الــــســــريــــريــــة لــ
لــلــســرطــان وإجـــــــراء الــتــوســعــات 

الازمة.
ــفـــي أن الــلــجــنــة  ــيـ وأكــــــــد الـــصـ
ــن كــثــب  ــ الــــصــــحــــيــــة ســــتــــتــــابــــع عــ
تــحــركــات وزارة الــصــحــة ســـواء 
في توفير األدوية الازمة لعاج 
السرطان بكميات كافية، أو تنفيذ 
رؤيــة في تحويل الكويت لمركز 
 
ً
إقليمي لعاج السرطان، مشددا

على أن اللجنة على استعداد تام 
بالتعاون معها من أجل محاربة 

هذا المرض.
ــد عــضــو لجنة  مـــن جــهــتــه، أكــ
الــشــؤون الصحية واالجتماعية 
والعمل البرلمانية النائب فارس 
العتيبي أن األرقام المخيفة حول 
عدد اإلصابات بمرض السرطان 
 
ً
فــــي الـــكـــويـــت تــســتــدعــي تــحــركــا

 أكـــبـــر لـــمـــواجـــهـــة هـــذا 
ً
حـــكـــومـــيـــا

المرض، وتوفير أحدث األجهزة 
ــعــــاج الــــــازم لــــه، مـــع إطـــاق  والــ
ــلـــة تــســاعــد  حـــمـــلـــة تـــوعـــيـــة شـــامـ

الناس على تجنب اإلصابة به.
وقال العتيبي لـ »الجريدة«، إنه 
 سوى مستشفى 

ً
ال يوجد حاليا

ــي عـــــاج  ــ ــ واحـــــــــــد مــــتــــخــــصــــص فـ
السرطان، ونترقب افتتاح المركز 
الوطني للسرطان، الذي نأمل أن 
تصاحبه توسعة سريرية، بحيث 
 الستيعاب الحاالت 

ً
يكون جاهزا

ســواء المترددة على عياداته أو 

تلك التي تستدعي حجزها.
وشدد على ضرورة أن تتمثل 
ــيـــة الـــحـــكـــومـــة فــي  ــتـــراتـــيـــجـ اسـ
تحويل الكويت لمركز إقليمي 
 
ً
لــمــكــافــحــة الــــســــرطــــان، مــشــيــرا
إلى أنه حسب األرقام الرسمية 
ــادرة مــــن وزارة الــصــحــة  ــ ــــصـ الـ
ــاالت الـــدخـــول  ــ ــإن مــجــمــوع حـ فــ
فــي مستشفى الــســرطــان خال 
عام 2020 بلغ نحو 3357 حالة 
إضافة إلى 2929 حالة خروج، 
وبلغ مجموع المترددين على 
الــــعــــيــــادات الـــخـــارجـــيـــة، خـــال 
ــا 72952 حـــالـــة  ــ ــهـ ــ ــتــــرة ذاتـ ــفــ الــ
ــأكــــدت إصـــابـــة 3063 حــالــة  وتــ
جديدة، وأجريت 1306 عملية 

جراحية خال الفترة ذاتها.
ــد أن هــــذه األرقــــــام الــتــي  ــ وأكـ
تبدو فــي تــزايــد تستحق وقفة 
مــن وزارة الــصــحــة، و«ســأتــابــع 
الــمــلــف مـــع الــجــهــات الــمــعــنــيــة، 
ونــأمــل أن تتم توسعة المركز 
الـــوطـــنـــي، عـــبـــر زيـــــــادة الــســعــة 
الــــســــريــــريــــة قــــــدر الـــمـــســـتـــطـــاع، 
وإســـــنـــــاد إدارتــــــــــه لــمــســتــشــفــى 
أجنبي متخصص في السرطان 
ــان  ــجـ ــمـ ــالـ ــر الــــــعــــــاج بـ ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ وتـ
للمرضى الكويتيين، مــع فتح 
ــبــــاب الســـتـــقـــبـــال حــــــاالت مــن  الــ
الخارج، لتحويل الكويت مركز 
إقليمي لعاج مرض السرطان«.

وتــلــقــت الــحــكــومــة مــمــثــلــة في 

وزارة الصحة العديد من األسئلة 
البرلمانية في مختلف الفصول 
التشريعية حول مرض السرطان، 
وآخــرهــا 5 أســئــلــة برلمانية في 
الفصل التشريعي الحالي، سأل 
فيها الــنــواب »هــل تأخرت وزارة 
الصحة في توفير العاج لمرضى 
الــــســــرطــــان فـــــي الــمــســتــشــفــيــات 
ــدم تــوفــر  ــ الـــحـــكـــومـــيـــة بـــســـبـــب عــ
األدوية؟، وعن دور مركز الكويت 
لــمــكــافــحــة الــســرطــان فـــي توعية 
المجتمع الكويتي حــول األورام 
 عند الرجال )أورام 

ً
األكثر انتشارا

البروستاتا والقولون( والنساء 
)أورام الـــثـــدي والـــقـــولـــون(؟ ومــا 
آلية المكتب اإلعامي في وزارة 
الصحة لنشر التوعية بين أفراد 
المجتمع الكويتي وغــيــرهــا من 
ــارات، وعــــــن أســـبـــاب  ــ ــسـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ االسـ
انــســحــاب مــســتــشــفــى غــوســتــاف 
ــان مــن  ــ ــرطـ ــ ــسـ ــ ــعـــــاج الـ ــ روســـــــــي لـ

الكويت«.
 ســـــؤال الــنــائــب 

ً
وكـــــان الفـــتـــا

ــر الــــســــويــــط الـــــــذي وجـــهـــه  ــامــ ثــ
ــتـــاريـــخ  ــى وزيــــــــر الــــصــــحــــة بـ ــ ــ إلـ
ــمــــاضــــي، حـــول  20 نـــوفـــمـــبـــر الــ
ســيــاســة الـــــــوزارة فـــي معالجة 
ــيــــد الـــبـــعـــيـــدة  ــمــــواعــ مـــشـــكـــلـــة الــ
لمرضى السرطان في العيادات 
ــة، واســـتـــعـــداداتـــهـــا  ــيــ ــارجــ الــــخــ
لــــعــــاج األورام الـــســـرطـــانـــيـــة 
فــــي الـــكـــويـــت لـــنـــاحـــيـــة تــوفــيــر 
األدوية الكيماوية واإلشعاعية 
والتكنولوجيا الجراحية، التي 
ــــن إرســـــــــال الـــمـــرضـــى  تـــغـــنـــي عـ

للعاج في الخارج.

وصـــف الــنــائــب د. عــادل 
الــدمــخــي مــحــكــمــة الــــوزراء 
بــالــبــدعــة، الــتــي تــفــرق بين 
ــــن،  ــيـ ــ ــنـ ــ ــــواطـ ــمـ ــ الـــــــوزيـــــــر والـ
ــيــــن أعــــضــــاء  ــل تــــفــــرق بــ ــ ــ »بـ
الـــــــــســـــــــلـــــــــطـــــــــات الـــــــــثـــــــــاث 
الــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة 

والقضائية«.
وقــــــــــــال الـــــــدمـــــــخـــــــي، فـــي 
ــــح صـــــحـــــافـــــي، إن  ــريـ ــ ــــصـ تـ
»الــقــضــاة مــثــا يــحــاكــمــون 
ــم الــــعــــاديــــة،  ــاكــ ــمــــحــ فـــــي الــ
بينما الوزير يتم التعامل 
معه معاملة خاصة، وهذا 

ال ينبغي أن يحدث«.
ــا مــثــلــمــا  ــ ــنـ ــ وأضـــــــــاف »انـ
أكــدنــا فــي قــانــون تــعــارض 
الـــمـــصـــالـــح عــــــدم الـــتـــفـــرقـــة 
بــيــن قـــاض ونــائــب ووزيـــر، 
ــالـــب بــــذلــــك فــي  ونــــحــــن نـــطـ
المحاكمات، لــذلــك تقدمنا 
وعــــدد مـــن الـــزمـــاء الــنــواب 

ــتــــراح بـــقـــانـــون إللـــغـــاء  ــاقــ بــ
محكمة الـــوزراء، وفق مبدأ 
العدل والمساواة التي نص 
عليها الدستور كمواطنين 

ووزراء ونواب وغيرهم«.

شدد النائب خالد الطمار على ضرورة تعاون 
ــة والـــحـــكـــومـــة، إلنــجــاز  ــ الــســلــطــتــيــن، مــجــلــس األمـ

متطلبات المرحلتين الحالية والمقبلة.
وقـــال الــطــمــار، فــي تصريح صحافي بمجلس 
األمة، إن ذلك التعاون يجب أن يكون انطاقا من 
نص المادة 50 من الدستور، التي تنص على أن 
»يــقــوم نظام الحكم على أســاس فصل السلطات 
مع تعاونها وفقا ألحكام الدستور، وال يجوز ألي 
سلطة منها النزول عن أي أو بعض اختصاصاتها 

المنصوص عليها في هذا الدستور«.
وأضــــاف: »تــبــاشــرنــا بحكومة جــديــدة وبعهد 
جديد، لكن أن تتدخل الحكومة اليوم في أعمال 
ــمــلــيــه على 

ُ
الــمــجــلــس الــتــشــريــعــيــة، والـــلـــي تــبــيــه ت

المجلس، والقوانين التي يتم تشريعها والقوانين 
التي يتم تأجيلها، وهذا اللي ما راح نسمح فيه 

أنا وإخواني النواب«.
وتابع: »نحن لم نصل إلى قبة عبدالله السالم 
إال وحاسين بمعاناة المواطنين، وسنقف مع كل 

قانون تقدم فيه مصلحة للمواطن والمواطنين 
وتخفيف األعباء عنهم خاصة في ظل هذه الظروف 

من غاء المعيشة وارتفاع األسعار«.
وخاطب الطمار الحكومة قائا: »نقول للحكومة 
اللي صــار لها أكثر مــن ثاثة أشهر مــاذا قدمتم 
لــلــمــواطــن؟ اطــلــعــوا للناس وعلموهم شنو اللي 
قـــدمـــتـــوه؟«، مــؤكــدا أن الــحــكــومــة مــلــزمــة فــي هــذه 
المرحلة بأن تكون مصلحة المواطن والمواطنين 

أهم األولويات الواجب تنفيذها.
وزاد: »شـــوارع تعبانة ومــكــســرة، ملف صحي 
ــتـــوفـــرة ال  ــة حـــتـــى األدويــــــــة غـــيـــر مـ تـــعـــبـــان لــــدرجــ
للمواطنين وال للمقيمين، وملف التعليم متأخر 
والتحصيل الدراسي ألبنائنا متدن، وفقا للتقارير 
والدراسات، فضا عن الملف اإلسكاني وهو من 
أهم الملفات التي يعاني منها المواطن من تأخير 
استام البيوت وارتفاع أسعار مواد البناء، فضا 
عن تعطيل مصالح المواطنين بالوزارات والجهات 

الحكومية«.
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ارتفاع إصابات السرطان يدق ناقوس الخطر
 لعالجه

ً
 إقليميا

ً
• »الصحية« البرلمانية: على وزارة الصحة جعل الكويت مركزا

• الصيفي لـ ةديرجلا•: يجب زيادة السعة السريرية للمركز الوطني للسرطان

حاالت مرض السرطان التي تم تشخيصها وعالجها 
بالكويت من عام 2017 حتى نهاية عام 2020

2020 2019 2018 2017 السنة

3357 4789 4336 5176
مجموع حاالت 

الدخول

2929 3805 3547 4304
مجموع حاالت 

الخروج

72952 58692 62473 62777
مجموع المترددين 

على العيادات 
الخارجية

3063 3424 3135 3422
مجموع الحاالت 

الجديدة

1306 1415 1336 1544
مجموع العمليات 

الجراحية

اللجنة الصحية في اجتماع سابق

محيي عامر

خالد الطمار

الشاهين يقترح إنشاء وكالة 
للفضاء والفلك
أعلن النائب أسامة الشاهين 
تــقــدمــه بـــاقـــتـــراح بــرغــبــة إلنــشــاء 
هيئة أو وكــالــة الــفــضــاء والــفــلــك، 

تعنى بعلوم الفضاء الخارجي.
وقـــال الــشــاهــيــن، فــي مقترحه، 
»لما كان لعلوم الفضاء من أهمية 
متعاظمة، حــيــث قـــدرت إيــــرادات 
اقتصاد الفضاء في 2019 بنحو 
366 مليار دوالر، ويتوقع بلوغها 
640 مليارا في 2026، وقد قامت 
ــربـــي بــإنــشــاء  ــعـ دول الـــخـــلـــيـــج الـ
هيئات ووكاالت تهتم بدراسة علم 
الــفــضــاء، وهـــي: الهيئة الوطنية 
لعلوم الفضاء بالبحرين - 2014، 
ووكالة اإلمارات للفضاء - 2014، 
ــلــــوم الـــفـــضـــاء  ــعــ ــر لــ ــطــ ــز قــ ــ ــركــ ــ ومــ
والفلك - 2010، والهيئة السعودية 
للفضاء - 2018، والشركة العالمية 
لــلــفــضــاء والــتــكــنــولــوجــيــا بعمان 

.»2018 -
ــاف: »لــمــا كــانــت الــكــويــت  ــ واضـ
قد أطلقت الثاثاء الماضي القمر 
االصطناعي كويت سات 1، فإنه 
من األولى إنشاء مؤسسة أو هيئة 

ترعى علوم الفضاء، واقتصاده 
ــــص  ــيـ ــ ــراخـ ــ ــتـ ــ والــــــصــــــنــــــاعــــــات والـ
المرتبطة به، وعليه فإنني أتقدم 
ــأن تــنــشــئ  ــ ــة بــ ــبـ بــــاالقــــتــــراح بـــرغـ
الــكــويــت هيئة أو وكــالــة الفضاء 
ــلـــك، تــعــنــى بــعــلــوم الــفــضــاء  ــفـ والـ
الـــــخـــــارجـــــي، وتــــطــــويــــر وســــائــــل 
االتصال واالستفادة االقتصادية 

واالستراتيجية منه«.

أسامة الشاهين
عادل الدمخي

الدمخي: محكمة الوزراء بدعة 
تفرق بين الوزير والمواطنين

الصالح: أولوية التعيين ألبناء الكويتية 
المتزوجة من غير كويتي بعد الكويتيين

ــنـــاء الــكــويــتــيــات  ــتـــرح الــنــائــب خــلــيــل الــصــالــح اســتــثــنــاء أبـ اقـ
وأزواجــهــن من جنسيات أخــرى من القرار رقــم )۱۱( لسنة ۲۰۱۷ 

بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية. 
وطــالــب الصالح فــي مقترحه بــأن تكون أولــويــة التعيين في 
ديوان الخدمة المدنية ألبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي 
بعد الكويتيين من أجل الحفاظ على التماسك األسري والتخفيف 

من معاناة المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي.
وقــال الصالح، إنــه بعد صــدور قــرار مجلس الخدمة المدنية 
ات تكويت الوظائف  رقم )11( لسنة 2017 بشأن قواعد وإجـــراء
الحكومية، الذي يلزم الجهات الحكومية بتخفيض عدد الموظفين 
 تعاني فئة أبناء الكويتية 

ً
غير الكويتيين العاملين لديها سنويا

من أب غير كويتي من سياسة اإلحال الوظيفي المطبقة عليهم، 
 
ً
والــتــي تتناقض مــع التوجه التشريعي فــي رعايتهم، وتوافقا
مع هذا التوجه فإنه يتعين استثناء هذه الشريحة من سياسة 
اإلحال الوظيفي، لرفع المعاناة عنهم والحفاظ على االستقرار 

والرابط األسري.

الخالد تقترح »الزراعة العمودية«
وتسأل وزير التجارة عن وحدة التأمين

اقترحت النائبة عالية الخالد ان تبادر الهيئة العامة للزراعة 
والثروة السمكية بتخصيص مساحات من 50 الى 100 متر مربع 
بمنطقة الوفرة الستخدامها في إنشاء مــزارع عمودية لانتاج 
الزراعي المتنوع به وتقديم التسهيات والدعم المناسب لتحقيق 
هذا النوع من المشاريع ألغراضه في توفير األمن الغذائي للسوق 

المحلي وتصدير الفائض إلى الدول األخرى.
 من جهة أخرى، سألت الخالد وزير التجارة والصناعة مازن 
الناهض عن وحدة التأمين والمبالغ التي يتقاضاها العاملون في 
هذه الوحدة، وطلبت إجابتها عن االتي: هل تم تخصيص مبالغ 
للعمل والعاملين بوحدة تنظيم التأمين؟ إذا كانت اإلجابة نعم، 
يرجى موافاتي ببياناتها ومسمياتها وسندها من القانون، وهل 
حققت أنشطة الوحدة أرباحا أو وفورات مالية للخزانة العامة؟ 
إذا كانت اإلجابة نعم، يرجى إفادتي ببيان إحصائي موزع على 
السنوات المالية التي تحققت فيها منذ بدء أعمالها إلى تاريخ 

الرد على السؤال.

نافذة نيابيةنافذة نيابية

خليل الصالح

عالية الخالد

الطمار: لن نسمح بتدخل الحكومة في أعمالناالطمار: لن نسمح بتدخل الحكومة في أعمالنا

الصيفي الصيفي

األرقام 
المخيفة 
تستدعي 

 
ً
تحركا

 أكبر 
ً
حكوميا

لمواجهة هذا 
المرض

فارس العتيبي

https://www.aljarida.com/article/10229
https://www.aljarida.com/article/10241
https://www.aljarida.com/article/10237
https://www.aljarida.com/article/10234
https://www.aljarida.com/article/10281
https://www.aljarida.com/article/10275
https://www.aljarida.com/article/10275
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مشروع 
القانون 

أفضل الحلول 
لمعالجة 
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الواقع 
االنتخابي 

الحالي غير 
ديموقراطي 

وال يمثل إرادة 
الناخبين

السيف

حمد العبدلي

مجلس »الدراسات العليا« يناقش 
ماجستير القيادة التنفيذية في التربية

تطرق في اجتماعه إلى تعديل صحيفة تخرج »األدلة الجنائية«
ناقش اجتماع مجلس كلية 
الــــدراســــات الــعــلــيــا فـــي جــامــعــة 
الكويت للعام األكاديمي 2022-
2023، بــرئــاســة الــقــائــم بأعمال 
عميد الكلية د. مشاري العيفان، 
ــن الـــبـــنـــود أبـــرزهـــا  مــجــمــوعــة مـ
اقــــــتــــــراح مـــــشـــــروع مــاجــســتــيــر 
القيادة التنفيذية في التربية - 

مجال التربية.
ــاع مــــذكــــرة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وبــــحــــث االجـ
شــــــمــــــول قــــــــــــرار إعـــــــفـــــــاء طـــلـــبـــة 
برنامجي ماجستير الهندسة 
المدنية والهندسة الكهربائية 
مـــن اجــتــيــاز مــقــرر حــلــقــة بحث 
جــمــيــع الــطــلــبــة مــمــن كـــانـــوا في 
فترة سماح بالبرامج المعنية 
خــال الفصل الــدراســي الثاني 

.2022 – 2021
وتطرق االجتماع إلى مناقشة 

الــتــعــديــل عــلــى صحيفة تخرج 
بــرنــامــج ماجستير الــعــلــوم في 
األدلة الجنائية، ومذكرة بشأن 
مقترح تشجيع طلبة الدراسات 

العليا على النشر العلمي.
وأشار االجتماع إلى مناقشة 
مذكرة توفير رسائل وأطروحات 

الدراسات العليا على منصات 
الــنــشــر، ومناقشة توحيد عدد 
ــة الـــــدكـــــتـــــوراه  ــ ــ ــال ــ وحـــــــــــدات رســ
لــتــصــبــح )18( وحـــــدة دراســـيـــة 
لجميع برامج الدراسات العليا، 
ــر آلــيــة  ومـــــذكـــــرة بــــشــــأن تـــطـــويـ
التحكيم لألطروحات والرسائل.

جانب من االجتماع

الحيان يندب 3 نواب له بـ »التطبيقي«
• أحمد الشمري

ــدر الــمــديــر الــعــام للهيئة الــعــامــة للتعليم  أصـ
التطبيقي والتدريب بالندب، د. محمد الحيان، 
 بندب عميد كلية الــدراســات التجارية، د. 

ً
ــرارا قـ

أحمد الحنيان، للقيام بأعمال نائب المدير العام 
للتعليم التطبيقي والتدريب والبحوث، إضافة 
إلى عمله األصلي، لحين تعيين نائب باألصالة.

 آخر، حصلت »الجريدة« 
ً
كما أصدر الحيان قرارا

على نسخة منه، بندب عميد شؤون المكتبات، د. 
فوزي بوفرسن، للقيام بأعمال نائب المدير العام 
للخدمات األكاديمية المساندة، إضافة إلى عمله 

األصلي، لحين تعيين نائب باإلصالة.
وفي قرار آخر، أصدر الحيان قرار بندب مدير 
 للمدير 

ً
مركز تطوير المناهج د. أنور حسن نائبا

العام للتعليم التطبيقي لقطاع التخطيط، إضافة 
إلى عمله األصلي، لحين تعيين نائب باألصالة.

»األوقاف« تستقبل وفد اإلرشاد الديني 
بالقوات المسلحة الكويتية والسعودية

لــــبــــحــــوث  ا اســــتــــقــــبــــل مــــــديــــــر إدارة 
والـــمـــوســـوعـــات اإلســـامـــيـــة فــــي وزارة 
األوقــاف والشؤون اإلسامية، إبراهيم 
 ضم مختصين بالشؤون 

ً
العتيبي، وفدا

واإلرشــاد الديني من مديرية التوجيه 
الــمــعــنــوي والــعــاقــات الــعــامــة بالجيش 

الكويتي، ووزارة الدفاع السعودية.
واطلع الوفد خال الزيارة على جهود 
اإلدارة في مجال البحوث والموسوعات 
اإلســــامــــيــــة، وزار الـــمـــكـــتـــبـــة الـــخـــاصـــة 
بالموسوعة الفقهية، وتم عرض تاريخ 

الموسوعة للوفد الزائر.
وأشاد الوفد الزائر بجهود اإلدارة في 
مجال البحوث والموسوعات اإلسامية.
حضر اللقاء الوكيل المساعد لقطاع 
التخطيط والتطوير بالتكليف منيف 
الــهــاجــري، ومــديــر مــكــتــب الـــوزيـــر ثــامــر 

الستان. 
وفي سياق منفصل، قام وكيل وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسامية المساعد 
للشؤون الثقافية، طــراد نهار العنزي، 
بــزيــارة تفقدية لألعمال اإلنشائية في 

الــمــســجــد الـــكـــبـــيـــر، بـــرفـــقـــة مـــديـــر إدارة 
الخدمات العامة، د. سليمان السويلم، 
ــلـــى مـــــدى جـــاهـــزيـــة  ــــوف عـ ــوقـ ــ بــــهــــدف الـ
المسجد الكبير الستقبال المصلين في 

شهر رمضان المبارك.

ــزي عــــلــــى آلـــــيـــــة ســـيـــر  ــ ــنـ ــ ــعـ ــ واطــــــلــــــع الـ
عـــمـــل الـــصـــيـــانـــة فــــي مـــبـــانـــي الــمــســجــد، 

والترميمات التي تنفذها إدارته.

»األوقاف« تستقبل الوفد السعودي

ً
»األميركية«: معرض مشاريع التخرج ينطلق غدا

بمشاركة عدد من الطلبة لتقديم استراتيجيات البحث في التصميم
أعــلــن قــســم الــفــنــون والتصميم 
الغرافيكي في الجامعة األميركية 
بالكويت، تنظيم معرض مشاريع 
التخرج نصف السنوي في الصالة 
ــرم  ــي الــــحــ ــ مــــتــــعــــددة األغــــــــــــراض فــ
 مــن 7 حتى 12 

ً
الجامعي اعــتــبــارا

الجاري.
وأوضـــــــــــــح الـــــقـــــســـــم، فـــــــي بــــيــــان 
صحافي، أمس، أن المعرض يتيح 
للطلبة المتوقع تخرجهم فرصة 
عــرض مشاريعهم اإلبــداعــيــة التي 
 من المواضيع الثقافية 

ً
تغطي عددا

واالجــتــمــاعــيــة والمتعلقة بــريــادة 
األعمال وهويات الشركات. 

وتـــابـــع: »الــمــعــرض يـــشـــارك فيه 
عـــــــدد مـــــن الـــطـــلـــبـــة الـــــذيـــــن ســيــتــم 
تـــقـــيـــيـــمـــهـــم مــــــن قــــبــــل مــخــتــصــيــن 
 ألفكارهم اإلبداعية 

ً
بالمجال، وفقا

ــم الـــــمـــــشـــــاريـــــع  ــ ــديــ ــ ــقــ ــ وطــــــريــــــقــــــة تــ
واستخدام استراتيجيات البحث 
في مجال التصميم وقدرتهم على 
التخطيط وتطبيق األفكار بصورة 

عملية«. 

ــر الــقــســم أن الــمــعــرض يقام  وذكـ
بــــشــــكــــل نــــصــــف ســــــنــــــوي، بــحــيــث 
يـــجـــمـــع خــــبــــراء مــــجــــال الــتــصــمــيــم 
الغرافيكي واالســتــديــوهــات ودور 
النشر وشركات اإلنتاج السينمائي 
والــــفــــيــــديــــو وشـــــركـــــات الــتــصــمــيــم 
ــات،  ــ ــانــ ــ ــائــــط واإلعــ ــتـــعـــدد الــــوســ مـ
 أن المعرض يمنح الطلبة 

ً
مضيفا

الخريجين فرصة إلظهار قدراتهم 
على التصميم والبحث مــن خال 

مشاريعهم العملية. 
وأكــد أن الجامعة حريصة على 
تــشــجــيــع الـــطـــلـــبـــة لــــانــــخــــراط فــي 
مــشــاريــع تــســاعــدهــم فـــي حياتهم 
المهنية بــعــد الــتــخــرج، وتمكنهم 
من االستفادة العملية من سنوات 
دراستهم الجامعية، حتى يتمكنوا 
ــيـــعـــاب مـــتـــطـــلـــبـــات ســـوق  ــتـ مــــن اسـ

العمل.
ــر بــــالــــذكــــر، أن الـــمـــعـــرض  ــديــ جــ
مــفــتــوح لــعــمــوم الــحــضــور مـــن 11 
 حتى 8 مساء طــوال فترة 

ً
صباحا

بوست المعرضالمعرض.

جمعية الروضة وحولي تحتفل بإطالق
القمر االصطناعي الكويتي

الكندري: أهمية استراتيجية للمشروع... وندعم الكفاءات الشبابية
احـــتـــفـــلـــت جــمــعــيــة الــــروضــــة 
وحولي التعاونية بإطاق القمر 
ــاعـــي الـــكـــويـــتـــي األول  ــنـ االصـــطـ
)كـــويـــت ســــات 1( إلــــى الــفــضــاء 
الـــثـــاثـــاء الـــمـــاضـــي، مـــن قــاعــدة 
كيب كانافيرال للقوات الجوية 
بوالية فلوريدا األميركية، عبر 
صاروخ فالكون 9 التابع لشركة 

سبيس إكس.
وأقامت الجمعية، بالتعاون 
مــع جــامــعــة الــكــويــت ومؤسسة 
 
ً
الــكــويــت للتقدم الــعــلــمــي، حفا
أمـــــــــام مـــبـــنـــى اإلدارة الـــعـــامـــة 
للجمعية، بالتزامن مــع إطــاق 
الــقــمــر االصــطــنــاعــي الــكــويــتــي، 
تــابــع خــالــه أعـــضـــاء الجمعية 
ومــســاهــمــوهــا فــعــالــيــات إطــاق 
صــاروخ فالكون حاما »كويت 
ســات 1« في أول حــدث فضائي 

كويتي مميز.
ــد رئـــيـــس مــجــلــس إدارة  ــ وأكــ
الجمعية محمد الــكــنــدري، في 
تصريح على هامش الحفل الذي 
حــضــره أعــضــاء مجلس اإلدارة 
خــالــد الــمــتــن وعــمــر األنـــصـــاري 
ــي  ــلــ وحــــــــامــــــــد اإلبــــــــراهــــــــيــــــــم وعــ
الحداد، واإلدارة التنفيذية، إلى 
جــانــب تــقــديــم فــعــالــيــات مميزة 
للمساهمين والحضور، أن هذا 
المشروع له أهمية استراتيجية 
ــرى لــلــكــويــت  ــبــ ــة كــ ــاديــ ــتــــصــ واقــ
بدخولها إلى القطاع الفضائي.
وأضـــــــــــــــــــاف الـــــــــكـــــــــنـــــــــدري أن 
»المشروع يسهم في بناء قدرات 
الكوادر الوطنية وتدريبهم على 
دخول عالم األقمار االصطناعية، 
ونحن نفتخر بهم وندعم مثل 
ات الشبابية، ولدينا  تلك الكفاء
ــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــروضـــــة الــكــثــيــر  فـ
ــة الـــتـــي نــفــخــر  ــلـ ــثـ ــن هـــــذه األمـ مــ

بإنجازاتهم«.

وأكـــــــد أن جــمــعــيــة الــــروضــــة 
 فــي دعــم الشباب 

ً
تــشــارك دائــمــا

ــيــــة  ــمــ ــلــ ــعــ بــــــكــــــل الــــــــمــــــــجــــــــاالت الــ
والــــريــــاضــــيــــة واالقــــتــــصــــاديــــة، 
 إلــى أنــه »فــي هــذه األيــام 

ً
مشيرا

نعمل على دعم منتخب الكويت 
فـــي بــطــولــة الــخــلــيــج، مـــن خــال 
تنظيم وإعــداد رحات مدعومة 
ــه فــي  ــمــ لـــمـــشـــاركـــة األزرق ودعــ

نجاحه في بطولة الخليج«.
وجاء مشروع كويت سات 1، 
التابع لجامعة الكويت، والممول 

مــــن مـــؤســـســـة الـــكـــويـــت لــلــتــقــدم 
الــعــلــمــي، تــحــت شــعــار »الــكــويــت 
إلــى الــفــضــاء«، بعد عمل دؤوب 
اســتــمــر ثـــاث ســنــوات وبــفــريــق 
كويتي شاب، إذ هدف المشروع 
ــم فــــي مــجــال  ــهـ ــدراتـ ــنـــاء قـ ــــى بـ إلـ
بـــنـــاء وتــصــمــيــم إدارة األقـــمـــار 
االصطناعية وإكسابهم الخبرات 

التدريبية والميدانية الازمة.

مجلس الجمعية ومساهموها خالل متابعة إطالق القمر

جانب من الحضور

»اإلطفاء« تصدر تراخيص سالمة
لـ 27 مبنى بمصفاة الزور

قام وفد من قوة اإلطفاء العام، برئاسة نائب الرئيس لقطاع الوقاية 
اللواء خالد فهد، بزيارة للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة 
كيبك في منطقة الزور، صباح أمس، وكان في استقبال الوفد نائب الرئيس 

التنفيذي للمصفاة خالد العوضي وقيادات الشركة.
وتم خال الزيارة االحتفال بتسليم ترخيص اإلطفاء لـ٢٧ مبنى في أكبر 
مصفاة بالشرق األوسط، واالطاع على خطط واستعدادات الشركة في 
مواجهة الطوارئ، والقيام بجولة ميدانية في المصفاة ومشاريع الشركة.
وعــبــر الــلــواء فهد عــن شــكــره على تــعــاون وحـــرص واهــتــمــام الشركة 
 أن يكون 

ً
باشتراطات السامة والحصول على تراخيص اإلطفاء، آمــا

 لغيرها من الشركات.
ً
التعاون نموذجا

اللواء فهد ومسؤولو »كيبك« خالل الزيارة

 في الضجيج
ً
... وأخمدت حريقا

تمكنت فــرق تابعة لقوة اإلطــفــاء الــعــام، فجر أمــس، مــن إخماد 
حريق سرداب مجمع تجاري قيد اإلنشاء بمنطقة الضجيج.

وقالت إدارة العاقات العامة واإلعام في »اإلطفاء« في بيان أمس، 
إن إدارة العمليات المركزية وجهت فرق اإلطفاء من مراكز الفروانية 
والجليب إلى موقع الحادث، وتبين لدى وصولها أن الحريق في 
غرفة الكهرباء باإلضافة إلى العديد من المهمات، وباشرت الفرق 

عملية مكافحة الحريق الذي تم إخماده دون وقوع أي إصابات.

جانب من إخماد الحريق

ندوة »المنبر«: »القوائم النسبية« بوابة اإلصالح السياسي
أكـــــد الـــمـــتـــحـــدثـــان فــــي نــــدوة 
المنبر الديموقراطي، أن قانون 
الــقــوائــم الــنــســبــيــة هـــو الــطــريــق 
األنـــســـب لـــإصـــاح الــســيــاســي، 
مشددين على أن تعديل النظام 
االنتخابي الحالي سيساهم في 
مــعــالــجــة الــكــثــيــر مــن الــمــشــاكــل، 
أبـــرزهـــا فـــرديـــة الــعــمــل، والــحــد 
ــطــــرح الــقــبــلــي والـــفـــئـــوي  ــن الــ مــ

والطائفي.
جـــــــــــــاء ذلـــــــــــــك خـــــــــــــال نــــــــــدوة 
ــيـــة لــتــعــزيــز  ــبـ »الـــــقـــــوائـــــم الـــنـــسـ
الــديــمــوقــراطــيــة«، الــتــي نظمها 
 
ً
الــمــنــبــر الـــديـــمـــوقـــراطـــي دعـــمـــا
لــحــمــلــة »اإلصــــــــاح الــســيــاســي 
أولـــويـــة شــبــابــيــة«، مــســاء أمــس 
األول، في مقر »المنبر« بمنطقة 

مبارك العبدالله.
في البداية، قال ممثل المنبر 
ــــوزان:  الــديــمــوقــراطــي مــشــعــل الـ
»إن الــعــمــل وفـــق نــظــام الــقــوائــم 
النسبية سيساهم في معالجة 
 عن 

ً
الكثير من المشاكل، فضا

ــمــــرأة وزيـــــــادة فــرص  تــمــكــيــن الــ
األقليات في التمثيل البرلماني، 

وتكريس العمل الجماعي«.
وأضـــاف الـــوزان أن »الكويت 
عـــــانـــــت مــــــن تــــبــــعــــات مــــرســــوم 
الصوت الواحد، حيث إن النظام 
االنتخابي الحالي أساء للعملية 
االنتخابية وشوه أداء البرلمان، 
السيما أن هــذا الــمــرســوم قسم 
الــشــارع الــكــويــتــي الـــى نصفين 
منهم من يؤيد واآلخر يعارض«.

وأشـــار إلــى أنــه »مــن الواجب 
ــنــــوات،  ــســ عـــلـــيـــنـــا بـــعـــد هــــــذه الــ
كتجمعات شبابية، العمل على 
تغيير النظام االنتخابي نحو 
األفــضــل بعد ظهور الكثير من 

 أن الكثير من 
ً
المثالب«، مبينا

النواب يقفون ضد فردية العمل 
لـــعـــدم مــقــدرتــهــم عــلــى تحقيق 
أهدافهم ورؤيتهم نحو تشريع 

القوانين.
وأوضــــح أن مــشــروع قــانــون 
الـــقـــوائـــم الــنــســبــيــة يــعــد أفــضــل 
ــالـــجـــة األزمــــــــات  الــــحــــلــــول لـــمـــعـ
السياسية الــمــتــكــررة، حيث إن 
االنـــفـــراجـــة الــســيــاســيــة تتحقق 
ــام  ــظـ ــنـ ــبــــر بـــــوابـــــة إصــــــــاح الـ عــ
االنتخابي الحالي لما تشوبه 
مـــــن عــــيــــوب أضــــــــرت بـــالـــحـــيـــاة 
الديموقراطية، ولــمــا نتج عنه 
من أضرار دفع ثمنها أبناء هذا 

 طويلة.
ً
الوطن أعواما

ودعـــــــــــا إلـــــــــى األخـــــــــــذ بـــعـــيـــن 
ــة الـــــــــــوزن  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــسـ االعــــــــتــــــــبــــــــار نـ
االنــتــخــابــي لكل دائــــرة، وعــدالــة 
 
ً
توزيع الدوائر االنتخابية، قائا

»إننا نطمح لتحقيق نظام عادل 
يــعــالــج كــل مــكــامــن الــخــلــل التي 
تـــشـــوب الــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة 

برمتها«.

إرادة الناخبين
مــــن جــــانــــبــــه، أوضـــــــح مــمــثــل 
المشروع الشبابي اإلصاحي 
»نـــبـــيـــهـــا نــــزيــــهــــة« عـــبـــدالـــعـــزيـــز 
الــســيــف، أن الــواقــع االنتخابي 
الــحــالــي غــيــر ديــمــوقــراطــي، وال 
يعبر عن إرادة الناخبين بشكل 

حقيقي.
وذكــــــر الـــســـيـــف أن الـــخـــروج 
مــــن دائـــــــرة الـــمـــعـــانـــاة لــقــضــايــا 
الشعب الكويتي المتفق عليها 
كـــقـــضـــايـــا الـــصـــحـــة والــتــعــلــيــم 
ــان يـــكـــمـــن فــــي تــغــيــيــر  ــ ــكــ ــ واإلســ
النظام االنتخابي وفق القوائم 
 إلـــى أن العمل 

ً
الــنــســبــيــة، الفــتــا

الــفــردي هــو مــن أضـــاع بوصلة 
ــق نــــحــــو حــــــل مـــشـــاكـــل  ــ ــريـ ــ ــطـ ــ الـ

المواطنين وقضاياهم.
ــد أن الـــقـــوائـــم الــنــســبــيــة  ــ وأكــ
تــعــزز االنــســجــام والــتــوافــق مع 
ــي تـــحـــقـــيـــق رغـــبـــات  ــ ــواب فـ ــ ــنــ ــ الــ
 أن الخلل 

ً
المواطنين، موضحا

كبير في النظام االنتخابي في 
ظـــل الـــصـــوت الــــواحــــد، حــيــث ال 
يمكن الحديث عن أرضية صلبة 
إلصــــاح ســيــاســي فــي ظــل هــذا 
الــنــظــام الـــذي جــعــل مــن النائب 
 عــن مكّونه االجتماعي، 

ً
ممثا

بسبب تعزيز الفردية.

جانب من المشاركين في ندوة المنبر الديموقراطي
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 كانت له امرأة، وكانت 
ً
 أصله أن رجال

ٌ
اَها« مثل

َ
 َجن

ٌ
ة

َ
ْحِمل ِعض

َ
»ت

لتلك المرأة ضرة أرادت التخلص منها لغيرتها، فعمدت الضرة إلى 
 وفي اآلخر سويقا 

ً
قدحين متشابهين، فجعلت في أحدهما سويقا

مسموما ثم وضعت قدح السويق عند رأسها والقدح المسموم عند 
رأس ضرتها لتتناوله عندما تستيقظ.

فطنت الزوجة لما فعلته ضرتها، فانتظرتها حتى نامت، ثم 
قــامــت وحــولــت الــقــدح المسموم إليها ورفــعــت قــدح السويق إلى 
نفسها، فلما استيقظت الضرة تناولت من الكأس التي عند رأسها 

اَها«.
َ
 َجن

ٌ
ة

َ
ْحِمل ِعض

َ
على أنه سويقها، فماتت فقيل قي ذلك: »ت

ــْوك، يعني 
َّ

اه وهــي األشــجــار ذواُت الــش
َ

ة: واحــدة الِعض
َ

والِعض
أن كل شجرة تحمل ثمرتها، ويقال أيضا عن العضة أنها تعني 
الشرير، وأما السويق فهو طعام معمول من دقيق ُيحتفظ به لوقت 

الحاجة كأفضل أنواع الزاد.
اَها«، يتطابق في المعنى مع المثل القائل: 

َ
 َجن

ٌ
ة

َ
ْحِمل ِعض

َ
المثل »ت

»من حفر حفرة ألخيه وقع فيها«، وهذا بالطبع وراءه حكاية، فيقال 
إنه كان هناك أخوان، أحدهما غني واآلخر فقير وأعمى، وكان للغني 

مجلس يجتمع فيه مع كبار القوم، ومن ضمنهم أخوه المعدم.
كان األخ الغني يشعر باإلحراج والخجل من مجيء أخيه الى 
مجلسه العامر وينزعج من مجيئه وجلوسه مع أصحابه، ففكر 
صه من أخيه الضرير، فأمر في أحد األيــام خدمه 

ّ
في وسيلة تخل

بأن يحفروا حفرة في الطريق الذي اعتاد أخوه أن يطرقه حتى يقع 
فيها، وأمرهم بدفنه في حال سقوطه في تلك الحفرة.

خــرج األخ الغني ألداء صــالة الفجر، وأنــســاه الله أمــر الحفرة، 
فسلك طريق أخيه ذاته فوقع في ما حفره ألخيه، وما إن وقع حتى 
سارع الخدم بردمها عليه، ظانين أنه األخ األعمى، لكنهم فوجئوا 
عندما شاهدوا األخ األعمى على قيد الحياة، فقال أحدهم: »من حفر 
حفرة ألخيه وقع فيها«، فذهب ما قاله مثال يتداول حتى يومنا هذا.

ملحوظة: منقول من التراث بتصرف.
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ٌ
ة

َ
ْحِمل ِعض

َ
من صيد الخاطر: »ت

اَها «
َ
َجن

طالل عبد الكريم العرب

يــعــرف مــرض األنــيــمــيــا فــي عــلــم الــصــحــة بفقر الـــدم وتبعاته، 
وينتج عــن قــصــور غير طبيعي فــي إنــتــاج كــريــات الــدم الحمراء 
الــحــامــلــة لــلــحــديــد واألكــســجــيــن فــي الــجــســم، أو تــنــتــج عــن زيـــادة 
تــكــســرهــا أو نتيجة لــنــزيــف مــســتــمــر، مــمــا يـــؤدي إلـــى ضــيــق في 
التنفس وتــعــب عــام فــي الجسم والــشــعــور بــالــدوخــة واضــطــراب 

في دقات القلب:
 واألنيميا أنـــواع منها نقص الحديد أو قلة امتصاصه في 
الــدم أو نقص فيتامين )B12(، أو فقر الــدم الــال تنسجي، أوفقر 
الدم االنحاللي )من أمراض المناعة(! وتعد األنيميا الناتجة عن 
، وذلك إما لفقد الدم 

ً
نقص إنتاج الحديد في الجسم األكثر شيوعا

أكثر من التغذية الالزمة إلنتاجه أو بسبب نقص البروتين الناقل 
للحديد مــن الــمــخــازن فــي الكبد إلــى مــجــرى الــدم الـــالزم لتغذية 

الجسم والمحفز للنشاط.
 وقــد يــحــدث فــقــد الــحــديــد ألســبــاب كــثــيــرة، إمــا نتيجة نزيف 
مستمر كالكثافة في الدورة الشهرية واضطراب في الهرمونات، 
أو اإلصابة بقرحة األمعاء أو الشرخ والبواسير، أو سرطان في 
األمعاء والقولون، وقد يكون نتيجة مضاعفات بعض األدوية! وقد 
ينتج عن كثرة التبرع بالدم دون التغذية المعوضة لذلك، كما 
أن سوء التغذية إجماال مع تغيير األنظمة المعيشية الصحية 
 ينتج عنه ضعف عام في الجسم 

ً
وتغيير النظام الغذائي عشوائيا

وخمول وكسل في العضالت وإرهاق، مما يضعف الجسم والكبد 
في إنتاج الدم. 

الحمدلله الذي خلق اإلنسان في أحسن تقويم، وهيأ له األرض 
وما عليها، فإن استغلها بشكل جيد ودون إسراف فذلك يمنحه 
الصحة والعافية والعمر المديد، وتعتبر الخضراوات والفواكه 
الطبيعية مــع تقليل األطعمة الــجــاهــزة والــزيــوت غير الصحية 
والمشبعة بالدهون واللحوم الحمراء، وشرب كميات كافية من 
الــمــاء، والرياضة والمشي والــنــوم الكافي ليال من أهــم العوامل 
المساعدة للشفاء. لقد بات العصير األخضر بالليمون معروفا 
عند الكثيرين، فصار يضاف إلى البرامج الغذائية الفعالة لرفع 
نسبة الحديد لعالج األنيميا، وهــو عبارة عن كزبرة وجرجير 
خفق 

ُ
وسبانخ توضع في محضرة الطعام بمقادير متساوية وت

مع الماء والليمون، لالستفادة القصوى من الحديد والكالسيوم 
الموجود بالخضار وعدم تكون حصوات األوكسااليت، ويؤخذ 
 وبــدون تحلية، كما أن عصير 

ً
كــوب من العصير بأليافه يوميا

البنجر والقرع والجزر العضوي والتفاح بالكميات نفسها مع 
قليل من عصير الليمون يعمل على رفع الدم وتحسين الصحة 
ولمكافحة السرطان بــإذن الــلــه. وفــي الــحــاالت الخطيرة ننصح 
بالمكمالت الغذائية المصرحة من وزارة الصحة لفترة قصيرة 
باإلضافة إلى العصاير واألنظمة الصحية، وذلك للمحافظة على 

سالمة الكبد خاصة والصحة عامة.

إن أكثر األشــيــاء التي تلهمك الكتابة هــي أقصى مــا تشعر به 
لحظتها، فيكون إمــا فــرحــا غــامــرا أو ألــمــا صــارخــا، وكلما أردُت 
التنبيش في ذرِة أمل وجدُت الخراب يعكره، كمن يلقى حّبة »لؤلؤ« 
غائرة في بركة وحــل، ولــن تــرى بياض اللؤلؤة وبريقها إال بعد 

انتزاعها من كومة الطين والوسخ.
ما زلنا نرى الكويت لؤلؤة الخليج حتى أشُدنا يأسا، ولو التهى 
الخليجيون بجواهر أخــر، فعندما أتأمل جمال الساحل ورونــق 
الجون واألبراج الشاهقة التي بدأت تتضاعف في مدينة الكويت 
لتشكل سيمفونية عمرانية جميلة, وعندما أكتشف أن أغلب هذه 
المباني تستعين بشركات إماراتية متخصصة لتنظيف واجهاتها 
أشــعــُر بــالــكــدر، وعــنــدمــا أقــابــل مــوظــفــيــن مستائين مــن أجــورهــم 
ومعاملة الجمهور معهم، ممتدحين دوال أخرى، أشعر باإلحراج! 
وعندما أقابل رجــل أعمال أجنبيا زائــرا يستغرب تعسف إحدى 
الجهات الحكومية لمعاملة »هينة«، بالرغم من أنه أنهى المعاملة 

 في دبي، أشعر بالخزي. 
ً
إلكترونيا

فهذا الحس الوطني الذي يجعلك تطمح أن يكون بلدك األفضل 
واألنجح، وأكثر ما يحبطنا أن للكويت طاقة عمالقة كبيرة جدا، 
لكنها لسبٍب ما نائمة، وكل ما تطمح إليه ال يتعدى سقف أحالم 

اليقظة، أما الواقع فهو ما بين الفساد والتخبط.
 قــبــيــل أيــــام كــنــت فـــي زيـــــارة اضـــطـــراريـــة ألحــــد الــمــســتــشــفــيــات 
الــحــكــومــيــة، ولـــم يــكــن هــنــالــك أي داللـــة تــدعــوك لــالقــتــنــاع أنـــك في 
مستشفى، كومة مراجعين يتخللهم أسّرة لحاالت طارئة، ودكاترة 
ومسعفون وأهــال جزعون، ال تعرف المكان الصحيح لكل منهم، 
حتى أن الالفتات تدلك على غير األماكن المكتوبة! وكتلة روائح 

متداخلة، عدا رائحة النظافة والتعقيم!
الكل في دائرة واحــدة، ثم تجد نفسك تحوم معهم تائها حتى 
 ال يدلك أحد عليها عدا »عامل النظافة« 

ً
تلقى وجهتك التي عــادة

الوحيد الذي يستقبلك ببشاشة ويساعدك دون طلب، بل إنه قادر 
على أن يتوسط لك أيضا، فيضيق صدري لهذه المناظر، وأتمنى 
لو أنني أملك عصا سحرية تجعل الفوضى فيها قفزة عصرية 

متطورة!

العالجات الطبيعية لألنيميا

د. روضة كريز

إلى متى؟

تهاني الرفاعي

محاوالت المندسين ال تزال قائمة إلحباط التعاون القائم بين 
السلطتين التشريعية والتنفيذية عبر إثــارة الشائعات والهمز 
واللمز لعرقلة أي خطوات إصالحية من شأنها معالجة مثالب 

العديد من األمور بسبب مخلفات الماضي.
ات المستمرة بين المجلس والحكومة من شأنها  ولعل اللقاء
إذابـــة أي تــرســبــات، واالتــفــاق على المرحلة المقبلة والمشاريع 
 التي تالمس هموم 

ً
التي يسعى الطرفان إلى إنجازها، خصوصا

الــمــواطــنــيــن الــذيــن يــتــرقــبــون بــحــرارة كــل مــا يــعــود عليهم وعلى 
البالد بالمصلحة بعد سنوات عجاف من تعطل عمل السلطتين 
ودخولهما في دوامة مستمرة من الخالفات، وغيرها من األحداث 
التي عطلت الهدف السامي لــدور مجلس األمــة الــذي صــار حلبة 

من الصراع.
 والذين يثيرون عادة النعرات والخالفات ويعملون على مبدأ 
الطابور الخامس يستهدفون كل ما فيه مصلحة الشعب، ألنهم 
الــمــتــضــررون مــن أي مــســاع إصالحية وهـــدوء لــأوضــاع، فهؤالء 
الخبثاء كمن ينشر الوباء ثم يصنع الدواء ويبيعه للناس، أي أنهم 
يسممون ويقتلون ويعالجون في الوقت نفسه، وهؤالء أصبحوا 
يشنون حاليا حمالتهم المغرضة من خالل خلق أزمــات وهمية 
ومــعــلــومــات مغلوطة، ومــن ثــم يــبــدأ ذبــابــهــم بعمليات التسريب 
والنشر وغيرها من األساليب الملتوية التي اعــتــادوا عليها في 

سراديبهم.
 وعلى أعضاء السلطتين وبحكمة الرئيسين تفويت الفرصة على 
هؤالء، ومنع أي اختراق لعملهم، والتحرك إلقرار كل القوانين التي 
تالمس هموم الشعب الذي يضع اآلمال عليهم وال يريد أن يخيب 

ظنه ويرجع إلى المربع األول من اإلحباط والمعاناة.
إن الملفات تحتاج إلــى تــحــركــات عــديــدة، لكن األولــويــة يجب 
أن تكون ألهمها بعيدا عن دغدغة المشاعر وتصريحات بعض 
النواب الذين يريدون تسجيل المواقف للخروج ببياض الوجه 
أمام الشارع فقط، رغم أن العكس صحيح، ألن اإلنجاز الحقيقي هو 
االنتهاء منها أواًل بأول، وعرضها على المجلس للتصويت عليها، 
دون أي مساومات ال تخفى على أحد، ودون انتظار األوامر ممن 
يجلسون خلف الستار، ألن الشارع لن يرحمهم بعد أن أصبح أكثر 
وعيا وإدراكــا بعد التجارب التي خاضها في المجالس السابقة 
والمواقف النيابية، ال سيما من المحسوبين على توجهات معينة.

آخر السطر:
اإلنـــجـــاز طــريــق لــلــنــجــاح والـــهـــذرة طــريــق لــلــفــشــل، فـــال ننتظر 

التصريحات والكالم المكرر ألن هناك من يرتدي القناع.

تدخل الكويت عام 2023 وهي تمر بمرحلة سياسية جديدة بعد 
انتخابات مجلس األمة األخيرة، وما أفرزته من دخول وجوه جديدة 
وسيطرة المعارضة على نسبة كبيرة مــن المقاعد البرلمانية، 
وبعد إعادة تشكيل الحكومة برئاسة سمو الشيخ أحمد النواف 
ودخول 12 وزيرا في التشكيل الجديد شعر المواطنون بحالة من 
التفاؤل والتطلع إلى عهد جديد من العمل والتعاون واإلنجاز، وحل 

المشاكل العالقة منذ سنوات طويلة وتحقيق التقدم المنشود.
فالنجاح والتقدم المنتظران خالل العام الجديد يحتاجان من 
الحكومة أن تعمل بشكل مؤسسي وتتحول مــن مفهوم اإلدارة 
الفردية للبلد التي تعمل بــرّدات الفعل، إلى إدارة جماعية تعمل 
بتخطيط ورســم سياسات ومتابعتها حتى وقــت التنفيذ، كما 
يجب على جميع الوزارات والهيئات الحكومية أن تنسق وتتعاون 
وتتكامل فيما بينها ال أن تكون بينها صراعات وتداخل لأعمال 
 أن تكون حريصة على 

ً
وتعطيل للمصالح، وعلى الحكومة أيضا

تنفيذ برنامجها الــذي تقدمت به إلــى مجلس األمــة خــالل المدة 
الزمنية الــتــي تــم تحديدها، وأن يــكــون هــنــاك شفافية فــي العمل 

ومحاربة الفساد وعدم التستر على المفسدين. 
أما أعضاء مجلس األمة فهم يعرفون أنهم تحت رصد الناخبين 
الذين منحوهم ثقتهم وتحت مجهر الوعود التي أطلقوها خالل 
فترة االنتخابات، لذلك لديهم فرصة تاريخية لإلنجاز بسبب ما 
ات قامت بها الحكومة في الفترة  لمسناه من صدق نوايا وإجراء
الماضية بقيادة الشيخ أحمد النواف، وأيضا لرغبة النواب في 
تحقيق ما وعــدوا به المواطنين، فضال عن أن معظم األولويات 
يمكن التعامل معها وترجمتها إلى أهــداف متى ما كان برنامج 
عمل الحكومة قابال للتطبيق والقياس ومحددا بالتكلفة المالية 

والمدة الزمنية.
فــعــلــى الـــحـــكـــومـــة والـــمـــجـــلـــس مـــســـؤولـــيـــة كـــبـــيـــرة فــــي تــحــقــيــق 
الطموحات واآلمال التي طال انتظارها، ويجب أن يكونا عند حسن 
ظن المواطنين بهما، والذين يشعرون بالتفاؤل في ظل التعاون 
القائم بينهما في هذه المرحلة وكذلك مع وجود توقعات بتحسن 
االقتصاد وتشغيل مصفاة الزور بقدرتها الكاملة خالل عام 2023، 
األمر الذي سيسهم في قفز الصادرات من نواتج التقطير، وبالتالي 
 عــلــى مــوازنــة 

ً
ــادة اإليـــــرادات النفطية الــتــي ستنعكس إيــجــابــا زيــ

الدولة وإمكانية استخدام هذه األمــوال في حل قضايا جوهرية 
وملفات عديدة مثل االرتقاء بالمنظومة الصحية، وتطوير العملية 
التعليمية، وتوفير الرعاية السكنية للمواطنين، ومعالجة الشؤون 
االقتصادية واالستثمارية، ومكافحة الفساد، ونأمل أن يكون 2023 

عام رخاء على الكويت والعالم أجمع.

د. مبارك العبدالهادي

مشاري ملفي المطرقة 

شوشرة: حسم وحزم 

: »روشتة« 
ً
 وأخيرا

ً
أوال

للحكومة واألمة

ناجي المالبدور المطيري 

متى نستعيد فردوسنا المفقود؟

بدور المطيري 

حوار مع سمو الرئيس

عــنــدمــا يــكــون الــــــــوزراء فـــي أي حــكــومــة نــتــاج 
محاصصة قبلية وطائفية، دون االعتماد على 
 لحكومة كهذه، 

ً
الكفاءة والخبرة، فال تتوقع إنجازا

وإذا كانت خريطة طريقها إنشائية، وخطة عملها 
كومة تصريحات، فال تنتظر منها قرارات حاسمة، 
ألن أغــلــب أعضائها فــوجــئــوا باختيارهم لهذه 
المناصب، ونــزلــوا على كراسيها بالباراشوت، 
فهم ليسوا أبناء الـــوزارة، وال يعرفون ما يجري 
في أروقتها إال من خالل اإلعالم، ومن يحمل هذه 
المواصفات البد أن يكون همه أن يغني على لياله 
الشخصية، وإذا ما تضامن أعضاؤه لدعم قضية 
 فقط، وأمام إعالم موجه، 

ً
من القضايا، فهو ظاهريا

 وقلوبهم شتى، وأناس 
ً
فيحسبهم الناس جميعا

بهذه الخصال ال تكون المصالح العامة أو الوطنية 
ضمن أولوياتهم المحشوة بأهواء القبيلة وأهداف 
الطائفة ومصلحة العشيرة وتطلعات تياراتهم 
ــذه الــحــكــومــات  الــســيــاســيــة والـــديـــنـــيـــة.  ومـــثـــل هــ
فكرها »مشوش«، بعيد عن طموحات ومتطلبات 
المواطنين، وسترتبك عند وقوع أي أزمة سياسية 
أو اقتصادية، مهما كانت تافهة، وتشعر بالضعف 
والهوان أمام أي مساءلة برلمانية حتى لو كانت 
استجواباتها مطبوخة قبل تشكيل الحكومة، ولهذا 
 ال يضمن بعض الوزراء أن يتضامن زمالؤهم 

ً
غالبا

معهم، ألنهم لن يتخلوا عن مصالحهم الشخصية 
مــن أجــل عيون وزيـــر ال ينتمي إلــى قبيلتهم وال 
طائفتهم وال تيارهم، فمصالحهم الشخصية هي 
العليا، ولهذا ال تستغرب إذا استغل وزير منصبه 
إلرضاء النواب والمتنفذين، فيلوي ذراع المصالح 
الــوطــنــيــة لــمــنــح الــمــقــربــيــن والــمــتــنــفــذيــن عطايا 
واستثناءات ال يستحقونها، وإال كان االستجواب 
ــوزاري، فطلبات  ــ  إلقــصــائــه مــن المنصب الــ

ً
مــعــدا

 
ً
النواب مجابة، حتى إن ادعــى البرلمانيون كذبا

أنهم غاضبون من تكسبات بعض الــوزراء، ألنها 
تصريحات سياسية لالستهالك اإلعالمي، وهم 
السبب فيما نعانيه من علل اجتماعية وسياسية 
واقتصادية.  حقيقة يجب أال نندهش، ألن حالنا 
هذه ليست وليدة األمس القريب، وال هي مستجدة 
 أن 

ً
على حياتنا اليومية، ويجب أال ندعي زورا

السياسيين الفاسدين ظهروا كالفقاعات في عالمنا 
فجأة دون سابق إنـــذار، فما نــراه ونسمع ونقرأ 
 هو في الحقيقة )Copy/Paste( لما كنا 

ً
عنه يوميا

نعايشه منذ عقود عديدة، لكننا لم نكن نعير فساد 
»اآلخرين« أي التفاتة، حتى إن كانت بهذه المناظر 
المقززة نفسها والصور الميكروسكوبية ذاتها، 
ألن مصالحنا كانت كلها »ماشية، والــكــل ماكل 
وشارب ونايم حسب األصول«، حتى مرت السنوات 

فضاقت علينا دنيا الرفاهية بما رحبت، فبدأنا 
بالخوف على مصالحنا الشخصية أواًل، وعلى 
، وال عزاء لمصالح الوطن 

ً
ضياع تلك الرفاهية ثانيا

في شكاوانا إال اليسير مما يظهرنا أننا وطنيون. 
ولـــوال اخــتــراع »الــكــفــار« لتكنولوجيا وسائل 
التواصل االجتماعي التي تنوعت في فضح كبار 
الــمــســؤولــيــن فــي كثير مــن الـــــدول، لــمــا عــرفــنــا أن 
الفساد عندنا قد تراكم حتى صار بهذه الضخامة 
والــبــشــاعــة، فالتوظيف الــعــشــوائــي الــبــاراشــوتــي 
في مؤسساتنا ما هو إال قناة واحدة من عشرات 
قنوات الفساد الــذي عشش في عقليات القيادات 
وأولهم السياسيون، فتسبب في إبعاد الكفاءات 
الوطنية عن المشهد العام، واعتقد البعض وكأن 
الديرة خالية من الكفاءات، أو كأن السياسيين هم 
الذين يعرفون منبع القيادات الجيدة والخبراء 
المتميزين، حتى صار أبناؤنا عاطلين عن العمل 
ال يجدون في بلدهم وظيفة تطابق تخصصاتهم، 
 يسترزقون منه، فهذه هي كويت اليوم، 

ً
وال عمال

ولهذا أسأل: ماذا لو حصل أبناء الكويتيين على 
، وفي 

ً
وظــائــف أو مناصب، وزادت رواتــبــهــم غـــدا

المقابل استمر الفساد بكل أشكاله التي عرفناها 
بعد التحرير، هل سيشتكي الكويتيون بالنبرة 

والحدة أنفسهما ضد الفساد؟

»يا ما ليالي أنا وخيالي
ر روحي بكلمة يوم قلتهالي أفضل أصبَّ
وابات أفكر في اللي جرالك واللي جرالي
وأقول ماشافش الحيرة علّي لما بسلم

وال شافش يوم الشوق ف عنيا راح يتكلم
وأرجع أسامحك تاني وأحن إليك وألقاني

بدي أشكيلك من نار حبي، بدي أحكيلك ع اللي ف قلبي
وأقولك ع اللي سهرني وأقولك ع اللي بكاني

وأصورلك ضنى روحي وعزة نفسي مانعاني«.
مقطع من قصيدة غنتها أم كلثوم ومطلعها »حيرت قلبي معاك وأنا 

ي«. أداري وأخبِّ
هزني هذا المقطع المتفجر بالطاقة التعبيرية والعاطفية، حيث يصور 
ب  حالة الحرمان وضنى الشوق وكيف قذف هذا الحرمان والصدود بالصَّ
المغرم في تيه الوحدة، فحرم حتى النديم والِخل الذي يبثه لواعج قلبه 

فلم يجد سوى الخيال يودعه شكواه ونجواه.
ولكن قاتل الله السياسة التي انتزعتني من هذا الجو الجمالي األدبي 
والفني لترمي بي في دائرة السياسة الموحشة، فتخيلت الطيبين من 
الشعب الكويتي الذين يمثلون األغلبية سواء الصامتة أو الناطقة ممن 
عاشوا ويعيشون جماليات حقبة الشيخ عبدالله السالم، رحمه الله، تلك 
الحقبة الباهرة الجمال والُحسن التي لبست الكويت فيها أروع حللها، 
، والشعب يرتشف لذائذ السعادة 

ً
 ملموسا

ً
وعاشت فردوس حلمها واقعا

وأفاويق الحبور، وفجأة انتقل األمير رحمه الله إلى جوار ربه فانطفا 
الحلم وغار الواقع الفردوسي الموجع للروح الضربات القاسية أليقونات 
وشواخص تلك الحقبة الباذخة الجمال في صورة انتقامية الى أن وصل 
التدمير إلى كل شيء، فتحولت الكويت من جوهرة الخليج إلى الصورة 
التي نعيشها، في حين دول الخليج تبدأ بصنع فراديسها وتفرش أرضها 

لبس شعوبها كل مشاعر السعادة.
ُ
بجماليات فائقة الُحسن، وت

ونحن ما بقي لنا إال خيالنا الفاتن الحبيب نناجيه ونبثه شكوانا، 
وال عزاء لنا إال الرجوع إلى فردوسنا الذي يسكن خيالنا بعد أن فارق 
واقعنا إلى ما وراء برزخ األحالم؛ لذلك ال نلوم رئيس مجلس األمة العم 
أحمد السعدون عندما سمع خطاب سمو ولي العهد نيابة عن سمو 
 بالغة 

ً
األمــيــر، حفظه الــلــه، والـــذي تضمن خــطــوات إصالحية ووعــــودا

الصدق بالتغيير اإليجابي وإعادة فردوس الكويتيين المفقود، وساق 
الخطاب الرجاء للشعب بأن ُيحسن اختيار نواب البرلمان، وأن الحكومة 
لن تتدخل في العملية االنتخابية، ولن تتدخل في اختيار رئيس مجلس 
األمة ولجانه، وأن الشعب سيمارس حريته، وقد صدق في وعده فاعتبر 
السعدون ذلك الخطاب أهم خطاب بعد خطاب األمير الراحل عبدالله 
السالم، رحمه الله، ووجدناه يقدم كل الثناء للقيادة السياسية ويزرع 

األمل في النفوس.
واختار الشعب فعال أغلبية قــادرة على ممارسة العمل التشريعي 
والرقابي في ظل توافق برلماني حكومي لم يسبق له مثيل، وقدمت 
الحكومة برنامج عمل ألول مرة في تاريخ البرلمان تتكامل له معايير 

القبول إلى حد مقبول.
كان المطلوب من النواب أن يكونوا ذوي ذوق واقتدار فني شاهق 
رش 

ُ
وخيال يضاهي خيال دافنشي ومايكل أنجلو وبيدهم األزاميل والف

فيشرعون في نحت فردوسنا المفقود، لكن معظم الــنــواب خياالتهم 
جعفاء فانحطت في مستوى االسترضاءات الشعبوية ومداعبة المطالب 
الممجوجة كإسقاط القروض وزيادة الرواتب، وحال القيادة السياسية 
الطامحة للتغيير وإعادة الكويت إلى سابق مجدها كحال حجة اإلسالم 

 عن يأسه: 
ً
اإلمام أبو حامد الغزالي حين قال معبرا

ِجـــــــــــــد
َ
ــــــــــم أ

َ
ــــــــــل

َ
 ف

ً
ــــــــــــــــــــزاًل َرِقــــــــــيــــــــــقــــــــــا

َ
ــــــــــُهــــــــــم غ

َ
لـــــــــــــُت ل

َ
ـــــــــــــز

َ
غ

ـــــــــــرُت ِمــــــــغــــــــِزلــــــــي. ـــــــــــَكـــــــــــسَّ
َ
 ف

ً
ــــــــــاجــــــــــا ــــــــــسَّ

َ
ـــــــــــزِلـــــــــــَي ن

َ
ِلـــــــــــغ

بقايا خيال: ال يشتكي لو تحققت مصالحه الشخصية!!

يوسف عبدالكريم الزنكوي 

 للناس، كان 
ً
 محبا

ً
 ودودا

ً
كان النبي محمد، عليه الصالة والسالم، عطوفا

يحبهم لذوقه ويزهدهم في حبه، وال يكفي أن يكون محبا سليم الذوق ليبلغ 
من الصداقة مبلغها، فكان ذا خلق متين وطبع وفي، والعقاد، رحمه الله، 
يذكر في كتابه »عبقرية النبي محمد« أن الرسول- صلى الله عليه وسلم، 
كان لديه أداة الصداقة بالعاطفة الحية، والذوق السليم، والخلق المتين، 
فيرأف بمن حوله ويودهم، كما أنه سافر في الثانية عشرة مع عمه، وزار 
قبر أمه وبكى عليها عندما قارب الستين من عمره.  يقول العقاد: ليس 
في البشر أجمل وال أكــرم من حنان النبي محمد على مرضعته حليمة 
عندما جاوز األربعين من عمره، فعندما يلقاها يهتف: أمي! أمي! ويفرش 
لها رداءه ويعطيها من اإلبل والشياه ما يغنيها في السنة الجدباء.  وقد 
حضنته في طفولته جارية عجماء فلم ينس لها مودتها بقية حياته، 
فقال عليه الصالة والسالم ألصحابه: »من سره أن يتزوج امــرأة من أهل 

الجنة فليتزوج أم أيمن«، فالعاطفة اإلنسانية التي كان يتصف بها نبينا 
الكريم تشكلت لديه من خالل عالقاته الطيبة مع اآلخرين، فكان يراعي 
شعورهم أتم رعاية وأدلها على الكرم والجود، ومع عاطفته اإلنسانية 
وذوقه السليم وأدبه الكريم سمٌت جميل، ونظافة بالغة، وحرص على أن 

يراه الناس في أجمل مرآة. 
يذكر العقاد في كتابه أيضا عظمة العظمات لنبيه، فهي تلك التي تجذب 
إليها األصحاب النابغين من كل معدن، وكل طراز، يتقابل فيها رجال مثل 
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، كل هؤالء عظماء في وصف العظمة لسواه. 
بي الذي 

ُ
كذلك معاملة النبي محمد، عليه الصالة والسالم، لعبدالله بن أ

كان المسلمون يسمونه رأس النفاق، فقد عاهد وغدر ثم عاهد وغدر، وعاش 
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دخل العام الجديد وأملنا بعهد التغيير يتقلص 
يا سمو الرئيس، حكومة البشوت الصفراء، الصورة 
ــى للعمل الــجــاد تنقصها الــيــوم السياسة  ــ األولـ
الوطنية الضاربة لكل أنواع الفساد وأهمها الفساد 
األخالقي منبع كل فساد، فمثلنا كمن ينتظر أداة 
هــدم تزيل قــواعــد ومعايير ملطخة بالعنصرية 
والفئوية، ثم تسخر لنا القاعدة األولى في السياسة 

الوطنية، وهي تعزيز المواطنة والرقابة الذاتية.
 سمو الرئيس، تهتمون بالمصالحة الحكومية 
النيابية لكن تفعيل القاعدة الثانية معطل، وهي 
قيادة البلد للمصلحة العامة دون الرضوخ ألهواء 
الــشــارع، أمــا الــقــاعــدة الثالثة والــتــي تحقق رؤيــة 
الكويت 2035 فهي تغيير الثقافة االجتماعية التي 
تحتكم للوساطة والمحسوبية، وذلك بتعزيز دور 
التواصل الحكومي والمجتمع المدني والمساءلة 
الــعــادلــة، فالعمل الجماعي ركـــن مهم لنجاح أي 
حكومة وطنية تهدف إلى تنمية مستدامة لكن في 
الكويت يشعر المواطن عكس ذلك، فالعمل الفردي 

هــو الــســائــد والــلــجــان وضــعــت إلزهــــاق أي تطلع 
مستقبلي، وتــنــاقــص الغلة أمــر حتمي مــا دامــت 
التنمية البشرية أسفل اهتمامات الحكومة والرؤية 

الثاقبة تنقصها إرادة وطنية جازمة. 
سمو الرئيس، أنا متفائل بوجودكم لكن االنفتاح 
 يصب في 

ً
الكبير على السلطة التشريعية ليس أمرا

تقوية أعمدة التعاون بين السلطات في كل األحوال، 
والواقعية تقول إن العمل السياسي النيابي غير 
منظم وينقصه كثيٌر من الفطنة والحنكة، وشعارك 
الذي أستنبطه )المشاركة الشعبية الحقيقية وعدم 
االنفراد في السلطة( محل تقدير وفخر ويعبر عن 
مسيرة وطنية مفعمة باإلنجازات، لكن الشعارات 
لوحدها وإن كانت صادقة ال تكفي لوأد المشكالت 
المستمرة، فنحن ال نعيش أزمــــات حتى نطلب 
معايير غير عادية ومهارات استثنائية حتى نخرج 
من تلك المشكالت التي ال تدخل في نطاق األزمة 
بل نريد حلوال تصحيحية، والبرنامج الحكومي 
 لــدى الشارع الوطني بأن 

ً
الجديد يعطي تصورا

السلطة التنفيذية ستعجز عن عمله بسبب تجاهل 
البنية التحتية لتحقيقة وعدم وضوح األولويات، 
وبــعــد فــتــرة طــويــلــة مــن الــشــلــل فــي عــمــل السلطة 
التنفيذية والتشريعية نظن أن صناعة القرار في 
الكويت تحتاج والدة مفهوم جديد، وهي إحساس 
األمــة بالمسؤولية االجتماعية عن طريق الجرأة 
الحكومية والمصارحة والمكاشفة ومبدأ المصير 
المشترك. سيدي الرئيس: ال أخفي مدى افتخاري 
بدور الكويت اإلنساني والمساعدات المقدمة للدول 
النامية والمتضررة، ومدى حزني أن خريطة القوة 
الصناعية ال تشمل الحدود الوطنية، فأزمة الدواء 
ستغل 

ُ
الجديدة دليل أن مطية اإلمكانات المالية لم ت

االستغالل األمثل لخلق قطاع صحي قوي ومتكامل، 
وما يشدني بالفروسية أن السقوط يعني بداية 
جديدة لقيادة الفارس لذاك الجواد الجامح، وأنتم 
فارس األمة وننتظر منكم إصابة األهداف الوطنية 

العليا الزدهار الكويت واستقرارها.

بطولة كــأس العالم التي انتهت قبل أيـــام في 
 ال يقدر بثمن، افتخر به 

ً
قطر الشقيقة كانت إنجازا

العرب والخليجيون واستمتع فيه كل من حضره 
أو شاهده في شاشات التلفاز، فما قامت به قطر 
كان استثنائيا من كل النواحي، حيث استطاعت 
هذه الدولة الشقيقة أن توصل أبهى وأجمل صورة 
للدين اإلســالمــي لباقي الــشــعــوب، هـــذه الــصــورة 
الجميلة للحياة المدنية التي أظهرتها قطر أثناء 
المونديال الكروي هي ما جعلتها محط األنظار 

لدى جميع دول العالم.
 في احتضان مختلف 

ً
 باهرا

ً
ونجحت قطر نجاحا

الشعوب بكل ثقافاتهم وأساليب حياتهم المتنوعة 
من خالل إقامة فعاليات رياضية وترفيهية ذات 

جـــودة عالية تتناسب مــع متطلبات هــذا الحدث 
الرياضي الضخم، وفي المقابل ما حدث في قطر من 
المستحيل أن يحدث في الكويت في الوقت الحالي، 
والسبب الرئيس يرجع إلــى أن القوى المتطرفة 
ستسعى بكل قوتها إلــى منع الــصــورة المعتدلة 
والجميلة للدين اإلسالمي التي شوهدت في قطر 
بأن تكون في الكويت، واألسباب عدة أهمها يكمن 
في رغبتها في السيطرة التامة على العقول وعلى 
مفاصل الــدولــة المختلفة مــن خـــالل استمرارها 
باستخدام ورقــة الترهيب الديني.  التطور الذي 
 اقترانا كليا باالنفتاح 

ً
شهدته قطر كــان مقترنا

العقلي والفكري على الثقافات المختلفة، وهــذا 
التطور حصل بسبب عدم وجود أي تدخالت قمعية 

من أي نائب أو مسؤول متطرف، وأيضا بسبب 
طرد الشكوك والمخاوف التي يستمر المتشددون 
فــي نشرها، وذلـــك عــن مــدى تأثير االنــفــتــاح على 
ثوابت الشعب ومعتقداته. االنــغــالق الــحــادث في 
الكويت الــذي تسبب به المتطرفون في البلد هو 
حجر العثرة األســاســي المعوق لتطور الكويت 
في مجاالتها المختلفة كافة، ومن جهة أخرى فإن 
الرغبة فــي التغيير يجب أن تنبع مــن الشعوب، 
ولذلك فإن التحرر من الخوف الذي استمرت هذه 
الــقــوى المتطرفة فــي زرعـــه فــي قلوب المواطنين 
 للقضاء على 

ً
 ضروريا جــدا

ً
وعقولهم أصبح أمــرا

آفة التشدد المشوهة لجمال دولة الكويت والمانعة 
لتطور البلد.

محمد النبي الصديق وعظمة العظمات... للعقاد

ما بين االنفتاح القطري واالنغالق الكويتي

عبدالرحمن الصقعبي

ثنيان العبود

زمن المال

خالد وهف المطيري

تغير الزمن وتغيرت معه المعايير لدى الناس، ففي األزمنة 
السابقة كان من يتصفون بالشجاعة وقلة الكالم والحكمة ونبل 
األخالق والفروسية في الخصام وقول الحق رجااًل ذوي مكانة 
في مجتمعهم وأعزة في قومهم، في حين تجد الناس في هذا 
الزمان يلتفون حول من يملكون المال حتى لو كانت عقولهم 
فارغة وأخالقهم سيئة، فيكيلون لهم المديح وأولئك األغنياء 
يحدثونهم فعلنا كذا وكذا، وكل الذي يقولونه كذب، يفعلونه 

ليعوضوا نقصا داخلهم. 
لذلك إذا كنت في مكان تتحدث فال تتوجه في حديثك إلى 
 المجلس والناس من حوله، وتهمش من تراه 

ً
من تراه متصدرا

 وعلى نيته ألن موقعه آخر 
ً
 وفقيرا

ً
 بسيطا

ً
في نظرك إنسانا

الجالسين، فقد تتفاجأ أن من استصغرته هو كبير قدر وكبير 
قــوم، لكنه ابتعد عن صــدر المجلس لكثرة الساعين إلــى هذا 

المكان من حديثي النعمة والجاه. 
لهذا السبب تجد البركة قلت في كل شيء، والثقة انعدمت بين 
الناس بسبب أشرار الخلق الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى 
، لكنهم أبوا إال أن يتصفوا بأخالق الشياطين بسبب ما 

ً
إنسا

يمارسونه من كــذب ودجــل ونفاق ومداهنة للتقرب من ذوي 
الجاه والمال حتى يكسبوا رضاهم. 

 لكن هــذه الحقيقة نراها في أوطاننا التي 
ً
لست متشائما

عــاشــت فيها أمـــم كـــان يــشــار لــهــا بــالــبــنــان، وتــاريــخــهــا مــا زال 
ُيدّرس، لكن لأسف هناك من نسوا هذا التاريخ وعادوا بنا إلى 
الوراء لقلة المتحلين بالصفات المحمودة وكثرة من يتصفون 
بالصفات المذمومة، أعاذنا الله وإياكم منها، حيث أصبح المال 
غاية ولم يعد وسيلة، فبالمال ُيشترى الرجال وتباع األوطان.

أنور السهو
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1 KD         الـديـنـار الـكـويـتـي

3.2653.0772.714

ارتفاع كبير في 
مؤشر السوق 

القطري بنسبة 
2.7% وتراجع 

أسواق اإلمارات 
والسعودية

ً
»المركزي«: 14.7 مليار دينار اقترضها 550194 مواطنا

 إسكانية و1.7 مليار استهالكية
ً
 قروضا

ً
13 مليارا

كـــــــشـــــــف بـــــــنـــــــك الــــــكــــــويــــــت 
الـــــــــــمـــــــــــركـــــــــــزي، فـــــــــــي أحـــــــــــدث 
إحـــــــصـــــــائـــــــيـــــــاتـــــــه، أن عــــــدد 
ــن الـــكـــويـــتـــيـــيـــن  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــواطـ ــ ــمـ ــ الـ
ــيــــن عــــلــــى قــــــروض  ــلــ الــــحــــاصــ
اســـتـــهـــاكـــيـــة ومـــقـــســـطـــة بــلــغ 
 ،

ً
550194 مــــقــــتــــرضــــا ــحــــو  نــ

 أن محفظة القروض 
ً
مضيفا

ــمـــقـــدمـــة لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن بــلــغ  الـ
إجماليها 14.7 مليار دينار، 
 
ً
 قـــروضـــا

ً
ــلــــيــــارا ــواقــــع 13 مــ بــ

 
ً
إسكانية، و1.7 مليار قروضا

استهاكية.
وأشـــار »الــمــركــزي« إلــى أن 
نــســبــة الـــعـــمـــاء الــمــتــعــثــريــن 
في سداد تلك القروض تبلغ 
ــالــــي  2.3% مــــــن إجــــمــ نــــحــــو 
 
ً
أعداد المقترضين، موضحا
أن درجـــــــــــــة االنـــــــتـــــــظـــــــام فـــي 
ســــــداد الــــقــــروض مــــن جــانــب 
المواطنين تبلغ نحو %97.5 

من إجمالي قيمة القروض.
ــح أن االنـــتـــظـــام فــي  ــ وأوضـ
الــمــحــفــظــة تــعــكــســه بــوضــوح 
درجة االنتظام العالية، التي 
ــقـــت بـــــوجـــــود ضــــوابــــط  ــقـ تـــحـ
رقـــابـــيـــة حـــصـــيـــفـــة فــــي إطــــار 
ــة لــبــنــك  ــيـ ــابـ ــرقـ الـــمـــنـــظـــومـــة الـ
الــــكــــويــــت الــــمــــركــــزي، والـــتـــي 
تــســتــهــدف تــحــصــيــن الــقــطــاع 
المصرفي وتعزيز االستقرار 

المالي في الباد.

»التجارة«: تحقيق إمكانية 
الوصول لمعرفة المستفيد الفعلي

أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون االتصاالت 
 بشأن 

ً
 وزاريـــا

ً
وتكنولوجيا المعلومات، مــازن الناهض، قـــرارا

م الحد 
ّ
تحديد هوية المستفيد الفعلي، وهــو القرار الــذي ينظ

األدنى على األقل من التزامات الجهة المختصة باإلشراف على 
سجل األسماء التجارية لمختلف أنواع المنشآت المسّجلة في 
ات الترخيص  الدولة واألشخاص االعتبارية، بما يشمل إجراء
م سجل المستفيد الفعلي وسجل الشركاء 

ّ
أو التسجيل، وينظ

أو المساهمين.
ويأتي هذا القرار الذي أصبح ساري المفعول اعتبارا من 4 
 لمتطلبات االتفاقيات الدولية في مجال مكافحة 

ً
الجاري تحقيقا

غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
ويهدف القرار لتحقيق إمكانية الوصول إلى معرفة المستفيد 
الفعلي الــذي قد يتخفى وراء مستفيد صــوري، كما يسهم في 

تطوير بيئة األعمال وقدرات الدولة ومكانتها االقتصادية.

»سنام« تلغي عقد »سنام« تلغي عقد 
تسهيالت وتسدد تسهيالت وتسدد 

1.71.7 مليون دينار مليون دينار

ألغت شركة سنام العقارية 
عـــقـــد الــتــســهــيــات االئــتــمــانــيــة 
الـــمـــمـــنـــوح لـــهـــا بـــضـــمـــان أحـــد 
عقاراتها من بنك محلي، وسداد 
قــيــمــتــه الـــبـــالـــغـــة 1.70 مــلــيــون 

دينار.
وتـــــــوقـــــــعـــــــت الـــــــشـــــــركـــــــة أن 
ــالـــي لـــســـداد  ــمـ ــر الـ ــ يــظــهــر األثــ
التسهيات االئتمانية خال 
الربع األخير من العام المالي 
الحالي، بانخفاض السيولة 
المتاحة وانخفاض مصاريف 

التمويل.

ارتفاع مؤشرات البورصة والسيولة تتراجع إلى ارتفاع مؤشرات البورصة والسيولة تتراجع إلى 33.733.7 مليون دينار مليون دينار

• علي العنزي
أنهت مــؤشــرات بورصة الكويت الرئيسية 
أسبوعها األول من عــام 2022 على ارتفاعات 
 بنسبة 

ً
جيدة، وحقق مؤشر السوق العام نموا

0.56 فــي الــمــئــة، أي 39.34 نقطة، ليقفل على 
مستوى 7122.02 نقطة، لكن بانخفاض في 
مستوى السيولة، إذ لم تتجاوز 33.7 مليون 
دينار، تداولت 136.9 مليون سهم عن طريق 
، ربح منها 

ً
8897 صفقة، وتم التداول 116 سهما

، بينما استقر 
ً
، مقابل تراجع 47 سهما

ً
52 سهما

 دون تغير.
ً
17 سهما

وربح مؤشر السوق األول نسبة أكبر كانت 
0.58 فـــي الــمــئــة، أي 45.9 نــقــطــة، لــيــقــفــل على 
مــســتــوى 7899.29 نــقــطــة بــســيــولــة مــتــراجــعــة 
إلـــى 26.4 مــلــيــون ديـــنـــار، تـــداولـــت حــوالــي 61 
مليون سهم عبر 5558 صفقة، وتم تــداول 25 
 
ً
 في السوق األول، ارتفع منها 15 سهما

ً
سهما

بينما تراجع 6 أسهم فقط، واستقرت 4 أسهم 
دون تغير.

وربـــح مــؤشــر الــســوق الــرئــيــســي نسبة أقــل 
كانت 0.44 في المئة، أي 24.33 نقطة، ليقفل 
على مستوى 5541.04 نقطة، بسيولة بلغت 7.2 
 
ً
مايين دينار، تداولت 76 مليون سهم تقريبا
 في 

ً
ــداول 91 ســهــمــا عــبــر 3339 صــفــقــة، وتـــم تــ

، بينما 
ً
السوق الرئيسي، ربح منها 37 سهما

 دون تغيير.
ً
، واستقر 13 سهما

ً
تراجع 41 سهما

ارتداد محدود
وبـــعـــد 3 جــلــســات مـــن الــضــغــط والــبــيــع 

ــلـــى مـــجـــمـــوعـــة مــــن األســـهـــم  الـــمـــتـــواصـــل عـ
القيادية وخسارة المؤشر ما يقارب 2 في 
المئة ارتـــدت األســعــار أمـــس، وتــحــديــدا في 
النصف ساعة االخيرة من الجلسة، ومنذ 
بــدايــة الجلسة وحــتــى نهايتها كــان هناك 
امــتــداد لعمليات شــراء متقطعة كانت أقل 
من حيث السيولة الشرائية مقارنة بسيولة 
البيع التي مضت خال أول ثاث جلسات 
من هذا األسبوع القصير الذي يحوي فقط 
4 جلسات، وكــانــت فــتــرة الــمــزاد مــن أفضل 
فـــتـــراتـــه، حــيــث عــلــى قـــطـــاع أســـهـــم الــبــنــوك 
وعمليات شراء بأكثر من مليون سهم على 
أسهم الوطني وبيتك على وجه الخصوص، 
وكذلك ارتد سهم أجيليتي، وهناك عمليات 
شـــراء على سهم بنكي الخليج وبــوبــيــان، 

واستقر سهم زين عند مستواه السابق.
وكــان التراجع من نصيب ثاث شركات 
هــي بــوبــيــان بــتــروكــيــمــاويــات، الـــذي سجل 
خـــســـارة واضـــحـــة بــعــشــرة فـــلـــوس، وكــذلــك 
تــراجــع مــشــاريــع دون مــســتــوى 100 فلس 
وللمرة األولى، وخسر سهم صناعات لكن 
بنسبة محدودة كانت نصف نقطة مئوية 
 ارتـــداد 

ً
فــقــط، وكـــان أفــضــل األســهــم ارتــفــاعــا

ســهــم الــجــزيــرة لــلــطــيــران، حــيــث ربـــح 5 في 
 2 في 

ً
الــمــئــة، وربـــح هــيــومــن ســوفــت أيــضــا

المئة.
فـــي الــمــقــابــل، كـــان ســهــم أعـــيـــان األفــضــل 
تــداواًل واألعلى قيمة في السوق الرئيسي، 
وارتفع بنسبة كبيرة بلغت 4.7 في المئة، 
 2.5 في 

ً
وربح سهم الوطنية العقارية أيضا

المئة، كذلك ربحت أسهم صالحية وجي أف 
إتش والتجارية العقارية لتنتهي الجلسة 
إيجابية ولكن بسيولة أقل من سيولة البيع 

خال الجلسات الثاث الماضية.
واستمر التباين في أداء مؤشرات أسواق 

المال الخليجية، حيث تراجعت ثاثة أسواق 
هي: السعودية وسوقا اإلمــارات، وارتفعت 
بقية األسواق، بقيادة مؤشر السوق القطري، 
الذي قفز بنسبة كبيرة جدا تجاوز 2.7 في 
المئة، وكذلك ربحت مؤشرات أسواق الكويت 

ومسقط والبحرين، وكــانــت أســعــار النفط 
 لبرميل 

ً
ــــدت مـــن مــســتــويــات 78 دوالرا ارتـ

 
ً
برنت، وتداول قريبا من مستوى 80 دوالرا
مرة أخرى في نهاية تعامات أسواق دول 

مجلس التعاون الخليجي لهذا األسبوع. 

محاولة تماسك لألسعار وارتدادة جيدة خالل النصف ساعة األخيرة من الجلسةمحاولة تماسك لألسعار وارتدادة جيدة خالل النصف ساعة األخيرة من الجلسة

البرميل الكويتي ينخفض 5 دوالرات ليصل إلى 79.22
أسعار النفط العالمية تنتعش بعد خسائر فادحة في مستهل العام

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 
 
ً
5.04 دوالرات ليصل الــى 79.22 دوالرا

في تداوالت يوم أمس األول مقابل 84.26 
 للسعر 

ً
 في تداوالت الثاثاء، وفقا

ً
دوالرا

المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
ــي األســــــواق الــعــالــمــيــة انــتــعــشــت  وفــ
أســـعـــار الــنــفــط أمـــس بــعــد انــخــفــاضــهــا 
أكــثــر مـــن 9 فـــي الــمــئــة بــمــســتــهــل الــعــام 
ــنـــويـــة  ــدايــــــة سـ ــد فــــــي أســـــــــوأ بــــ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
، إذ اســتــغــل 

ً
ــا ــ ــامـ ــ ــن 30 عـ مـــنـــذ أكـــثـــر مــ

الــمــســتــثــمــرون الــتــراجــع لــشــراء العقود 
اآلجلة بناء على توقعات ببقاء الطلب 

 في األجل الطويل.
ً
على الوقود مستقرا

وجـــاء االنــتــعــاش بــعــد يــومــيــن شهدا 
انخفاضات حادة مع شعور المستثمرين 
بالقلق من ركود عالمي محتمل، وفيما 
بــــدت الـــمـــؤشـــرات االقــتــصــاديــة قــصــيــرة 
األجـــل فــي أكــبــر مستهلَكين للنفط في 
ــات الــمــتــحــدة والــصــيــن،  الـــعـــالـــم، الــــواليــ

ضعيفة.
وارتفعت العقود اآلجلة لخام برنت 
 للبرميل، 

ً
 إلى 78.43 دوالرا

ً
59 سنتا

فــي حــيــن زادت الــعــقــود اآلجــلــة لــخــام 
غــرب تكساس الوسيط األميركي 69 

 للبرميل.
ً
 إلى 73.53 دوالرا

ً
سنتا

وخــال الجلستين السابقتين، هبط 
برنت والخام األميركي بأكثر من 9 في 
المئة في أكبر خسارة خال يومين في 
 
ً
بــدايــة عــام منذ يناير عــام 1991، وفقا

لبيانات رفينيتيف ايكون.
وأثرت بيانات اقتصادية في الواليات 
الـــمـــتـــحـــدة عـــلـــى األســــعــــار فــــي الــجــلــســة 

السابقة.
وارتـــفـــعـــت مـــخـــزونـــات الــنــفــط الــخــام 
األميركية 3.3 مايين برميل األسبوع 
الماضي، بينما قفزت مخزونات البنزين 

1.2 مليون برميل وتراجعت مخزونات 
 لمصادر بالسوق 

ً
نواتج التقطير، وفقا

 عن أرقام معهد البترول األميركي.
ً
نقا

ــات  ــرابـ ــطـ ــاوف مــــن االضـ ــمـــخـ وأدت الـ
االقتصادية في ظل تفشي »كوفيد 19« 
في أنحاء الصين، أكبر مستورد للنفط 
في العالم، لزيادة التشاؤم حيال أسعار 

النفط.
وعـــززت الحكومة الصينية حصص 
تصدير المشتقات النفطية في الدفعة 
األولى لعام 2023، مما يشير إلى توقعات 

بضعف الطلب المحلي.

حقائق حول القروض وعمليات التمويل الشخصي لألغراض االستهالكية واإلسكانية
 2.3% نسبة 

المتعثرين 
في السداد 
من إجمالي 
المقترضين

https://www.aljarida.com/article/10282
https://www.aljarida.com/article/10280
https://www.aljarida.com/article/10277
https://www.aljarida.com/article/10238
https://www.aljarida.com/article/10225


في إطــار سعي المعهد العربي 
للتخطيط بالكويت لالرتقاء بدوره 
 منه 

ً
ــا الــتــنــمــوي الــعــربــي، وحـــرصـ

عــلــى االســتــمــرار بــإقــامــة شــراكــات 
ــاق جـــديـــدة لــلــتــعــاون مع  وفــتــح آفــ
الــمــؤســســات والـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة 
بقضايا التخطيط والتنمية في 
الــدول العربية، شهد مقر المعهد 
الــعــربــي فــي الــكــويــت أمـــس توقيع 
مـــذكـــرة تــفــاهــم بــيــنــه وبــيــن معهد 
ــــي مــصــر  ــــي فــ ــــومـ ــقـ ــ الـــتـــخـــطـــيـــط الـ
بشأن الــتــعــاون فــي »إنــشــاء وحــدة 
النمذجة االقتصادية المشتركة«، 
ع المذكرة كل من الدكتور بدر 

ّ
ووق

مــــال الــلــه مــديــر الــمــعــهــد الــعــربــي، 
والــدكــتــور أشــــرف الــعــربــي رئيس 

معهد التخطيط القومي.
 مــــن رغــبــة 

ً
ــا ــالقــ ــطــ جــــــاء ذلــــــك انــ

الـــمـــعـــهـــديـــن فــــي تـــعـــزيـــز الـــشـــراكـــة 
والــتــعــاون بينهما فــي الــمــجــاالت 
ذات االهتمام المشترك والتي تدعم 
 
ً
جهود التنمية العربية، وتتويجا

لـــلـــتـــنـــســـيـــق والــــــلــــــقــــــاءات الـــفـــنـــيـــة 
المشتركة التي تمت بين المعهدين 
ــاق عــــلــــى إنــــــشــــــاء »وحــــــــدة  ــ ــفـ ــ ــالتـ ــ لـ
ُمــشــتــركــة للنمذجة االقــتــصــاديــة« 
ــى الــمــســاهــمــة الــفــاعــلــة  ــ تـــهـــدف إلـ
فــي تــطــويــر نــشــاط بــنــاء الــنــمــاذج 
االقــــتــــصــــاديــــة الـــكـــمـــيـــة الــمــوجــهــة 
نــحــو تقييم الــســيــاســات والتنبؤ 
في الــدول العربية، وبناء القدرات 
وتقديم االســتــشــارات والــدراســات 
فـــي الـــمـــجـــاالت ذات الـــعـــالقـــة، كما 
ســتــســمــح هــــذه الــــوحــــدة بتمكين 
األجــهــزة المعنية بالتخطيط في 
الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة مــــن بـــنـــاء خــطــط 

تــنــمــويــة مــتــســقــة تـــراعـــي الــعــوامــل 
التي تؤثر عليها. 

وصّرح الدكتور مال الله بأن هذه 
الــمــذكــرة تــؤســس لــمــرحــلــة جــديــدة 
ــن الـــشـــراكـــة االســتــراتــيــجــيــة بين  مـ
المؤسستين والتي تهدف إلى وضع 
آلية تعاون مشتركة بين الجانبين 
عــــلــــى نــــحــــو ُيــــــعــــــزز دور كــــــل مــن 
المعهدين وبخاصة في المجاالت 
الــتــي تــدعــم مــتــخــذ الـــقـــرار وصــنــاع 
ــي الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة.  ــيـــاســـات فــ الـــسـ
ــار الـــى أن هـــذا الــتــعــاون يأتي  وأشــ
بعد سنوات من التعاون المثمر بين 
المعهدين في مجاالت عدة ال سيما 
مــن خــالل التعاون فــي إصـــدار أحد 
أهم التقارير االقتصادية التنموية 
ــل في 

ّ
فــي الــمــنــطــقــة الــعــربــيــة الــُمــمــث

»تقرير التنمية العربية«. 
ومن جهته، أكد الدكتور العربي 
»أهمية استمرار وتطوير التعاون 

بين المعهدين فــي الــمــجــاالت ذات 
األهــــــــــداف الـــتـــنـــمـــويـــة الـــمـــشـــتـــركـــة، 
 
ّ
وجــــاءت مــذكــرة الــتــفــاهــم تجسيدا

لرغبة المؤسستين إلنشاء وإطالق 
 
ً
تلك الوحدة التي ستمثل تجسيرا
لـــفـــجـــوة مــعــرفــيــة حــقــيــقــيــة تـــواجـــه 
معظم الدول العربية، ووضع إطار 
اء وشراكة مثمرة 

ّ
مرجعي لتعاون بن

بين المعهدين، والــتــي نتطلع من 
خــاللــهــا إلـــى الــمــســاهــمــة فــي إعـــداد 
خـــطـــط واســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الــتــنــمــيــة 
المختلفة، ودعم ُجهود المخططين 
فــي التعامل مــع ُمختلف القضايا 
الـــتـــنـــمـــويـــة الــمــحــلــيــة واإلقــلــيــمــيــة 

والدولية«.
يــذكــر أن مــذكــرة التفاهم حــّددت 
 لـــمـــجـــاالت الــعــمــل 

ً
 واضــــحــــا

ً
إطــــــــارا

ــازه والـــتـــي تتضمن  الــمــتــوقــع إنـــجـ
إعــــــــــداد وتـــصـــمـــيـــم مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الـــبـــرامـــج الـــتـــدريـــبـــيـــة ذات الــصــلــة 

ــة،  ــاديـ ــتـــصـ بــعــمــلــيــة الـــنـــمـــذجـــة االقـ
وتطوير قواعد البيانات الضرورية 
لبناء النماذج االقتصادية، وتقديم 
االســتــشــارات فــي مــجــاالت التقييم 
ــنـــاء الــســيــنــاريــوهــات،  والــتــنــبــؤ وبـ
والعمل على بناء وتطوير وتحديث 
مصفوفات الحسابات االجتماعية 
ومصفوفات المدخالت والمخرجات 
الــــخــــاصــــة بــــالــــنــــمــــاذج الـــحـــاســـبـــة 
للتوازن العام، والمساهمة في بناء 
نماذج اقتصادية كلية تساعد في 
المفاضلة بين السياسات وتدعم 
عملية صناعة الــقــرار، إضــافــة إلى 
تطوير شبكة من المنمذجين العرب 
وبــنــاء جــســور لتواصل والتشبيك 
معهم وتشجيع نشاطهم من خالل 
ات علمية  تــنــظــيــم فــعــالــيــات ولـــقـــاء
لتبادل الخبرات وُمناقشة القضايا 
الـــمـــســـتـــجـــدة ذات الــــعــــالقــــة بــعــمــل 

الوحدة.
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»الكويتية« تحقق المركز الثالث
عن عام 2022

رغم البيئة التشغيلية الممتلئة بالتحديات في أنحاء العالم

ــــي بـــيـــان،  ــــت الــــشــــركــــة، فـ ــالـ ــ وقـ
»يــســرنــا تحقيق الــمــركــز الــثــالــث 
ــرق األوســــــط  ــ ــشـ ــ عـــلـــى مـــنـــطـــقـــة الـ
وافــريــقــيــا فــي التميز التشغيلي 
وااللتزام بالمواعيد ودقة الطيران 
في الوقت المناسب لعام 2022، 
ــات والـــصـــعـــوبـــات  ــديـ ــحـ ــتـ رغـــــم الـ
الكبيرة الــتــي عــانــى منها قطاع 
الطيران في العالم بسبب جائحة 
كورونا، إضافة إلى وجود العديد 
ــمـــعـــوقـــات الـــتـــي صــاحــبــت  ــن الـ مــ

»هواوي تكنولوجيز« تتعاون 
مع »المصرية لالتصاالت«

لتنفيذ أول برج لالتصاالت صديق للبيئة في مصر وإفريقيا
أعلنت الشركة المصرية لــالتــصــاالت بالتعاون مــع شركة هــواوي 
تكنولوجيز، تصميم وتنفيذ أول حل متكامل لتوفير شبكات المحمول 
باستخدام أول بــرج صديق للبيئة فــي مصر وإفريقيا، مصنوع من 
مادة FRP )بوليمر مقوى باأللياف( وحلول اإلتاحة الالسلكية والطاقة 

الصديقة للبيئة.
وأثمر التعاون بين الشركتين تحقيق أفضل تصميم للبرج األخضر 
المتكامل، لتصبح المصرية لالتصاالت األولى في مصر وإفريقيا التي 
تستخدم هذا النوع من األبراج، بداًل من المواد الفوالذية التي تحتوي 
على انبعاثات عالية مــن ثاني أكسيد الــكــربــون، إذ سيتم استبدالها 
بمدرعات البوليمر المقوى باأللياف ذات االنبعاثات المنخفضة من 

ثاني أكسيد الكربون أثناء مرحلة التصنيع.
 مع سياج مموه خاص من مواد صديقة 

ً
يبلغ ارتفاع البرج 18 مترا

 بحلول اإلتاحة الالسلكية المدمجة 
ً
للبيئة وذات شكل جمالي، مدعوما

ونظام الطاقة الشمسية األخضر، ويتميز البرج المصنوع من مادة »إف آر 
بي« بالمقاومة العالية في ظروف بيئية حادة مثل التآكل نتيجة التعرض 

للمواد الكيميائية واالرتفاع الشديد في درجات الحرارة.
وأعرب المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي 
للشركة المصرية لــالتــصــاالت، عــن سعادته بقيام الشركة المصرية 
لالتصاالت بتنفيذ هذا النوع من مواقع المحمول كأول شركة اتصاالت 

في مصر، بالتعاون مع شركة هواوي تكنولوجيز الرائدة.
وأثنى حامد على الجهود التي بذلها جميع القائمين على المشروع 
حــتــى يــتــم تنفيذ الــمــوقــع بــالــكــامــل بــهــذه الــكــفــاءة فــي الــوقــت المحدد 
 
ً
وبأفضل معايير الجودة العالمية لحلول المفاهيم الخضراء، مؤكدا

أهمية هذا المشروع المشترك الذي يسعى لتحقيق نتائج التكنولوجيا 
 لتطبيقه في كافة 

ً
الخضراء الجديدة، وتوفير فرص عمل، مما يعد حافزا

محافظات مصر.
من جانبه، أكــد جيم ليو، الرئيس التنفيذي لشركة هــواوي مصر، 
 بتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا 

ً
 كبيرا

ً
أن الشركة تولي اهتماما

 مــع الــشــركــة المصرية 
ً
المعلومات واالتـــصـــاالت فــي مصر خــصــوصــا

لالتصاالت الرائدة في سوق االتصاالت في مصر والشرق األوسط.
وقــال ليو، إن الشركة تحرص على تسخير كل التقنيات المبتكرة 
والالزمة لتوفير الطاقة من أجل بناء مستقبل مستدام خاٍل من االنبعاثات 
 إلى أن الدراسات الحديثة أثبتت أن األعمدة المصنوعة 

ً
الكربونية، مشيرا

من البوليمر المقوى باأللياف تنتج %43 أقل من انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون مقارنة بالفوالذ، كما تقلل من استهالك طاقة E2E بمقدار النصف 

 بالنسبة للمصنعين ووسائل النقل ذات الصلة.
ً
تقريبا

زخــــر بـــرنـــامـــج الــعــمــل الــحــكــومــي 
 
ً
 تنمويا

ً
)2022 - 2026( بـ 34 مشروعا

و10 مشاريع نفطية، شملت جامعة 
ــز الــرعــايــة  ــراكــ عــبــدالــلــه الـــســـالـــم، ومــ
الصحية األولية ومستشفى الوالدة 
ــديــــدة فــــي مــســتــشــفــيــات  ــانـــي جــ ــبـ ومـ
الصباح والفروانية والعدان، والمدن 
الــصــحــيــة والـــمـــنـــاطـــق االقـــتـــصـــاديـــة 
الـــخـــاصـــة، ومـــشـــروعـــات الــصــنــاعــات 
البتروكيماوية والكيماويات الالحقة 
والحــــقــــة الـــالحـــقـــة والــمــتــخــصــصــة، 
ومجمع الكويت للصناعات اإلبداعية 
ــة الــمــتــكــامــلــة،  ــيـ ــة الـــريـــاضـ ــنـ ــمـــديـ والـ
ومـــراكـــز ريــاضــيــة نــســائــيــة ومــالعــب 
ــيـــة عــالــمــيــة ومــــــدن تــرفــيــهــيــة  ريـــاضـ
ــع  ــاريــ بــــمــــواصــــفــــات عـــالـــمـــيـــة ومــــشــ
ترفيهية في شمال الكويت وجنوبها، 
ومشروع المركز التعليمي والثقافي 
ــيــــهــــي فـــــي شـــــــــارع عـــبـــدالـــلـــه  ــتــــرفــ والــ
األحمد، ومشروع تطوير منتجعات 
جــــزيــــرة فـــيـــلـــكـــا، ومـــــشـــــروع تــطــويــر 
ــــي الــــجــــهــــراء،  ــة فـ ــريـ ــبـــحـ ــة الـ ــهــ ــواجــ الــ
ومــشــروع الصبية الترفيهي وقصر 
الثقافة وإنــشــاء 6 مــراكــز ثقافية في 
الــمــحــافــظــات الــــ 6، ومــشــاريــع الــمــدن 
العمالية ومسار سكة الحديد، وميناء 
مبارك الكبير، ومشروع مدن الشحن 
الـــجـــوي فـــي مــطــار الــكــويــت الـــدولـــي، 
وغيرها العديد من المشاريع الكبرى.

ــال، ســيــتــم إنــفــاق  ــحــ وبــطــبــيــعــة الــ
عشرات المليارات من الدنانير على 
هـــذه الــمــشــاريــع، لــكــن الـــســـؤال الـــذي 
لم نجد له إجابة في برنامج العمل 
الحكومي هو: ما أثر هذه المشاريع 
على االقتصاد الوطني، والمجتمع، 

والبيئة، والصحة العامة؟ 

ــؤال تــكــون  ــة عـــن هــــذا الــــســ ــابــ اإلجــ
بإجراء دراسة لتقييم أثر كل مشروع 
تنموي )أو مجموعة مــن المشاريع 
ــتــــرابــــطــــة( عـــلـــى تـــلـــك الـــجـــوانـــب  ــمــ الــ
)االقتصادية واالجتماعية والبيئية 

والصحية(.
ــنـــت  ــلـ ــة، أعـ ــلــ ــيــ ــلــ ــــل أســـــابـــــيـــــع قــ ــبـ ــ قـ
الــســعــوديــة عـــن مــســاهــمــات مــشــروع 
ــار الـــمـــلـــك ســـلـــمـــان قـــبـــل أن ُيــــدق  مـــطـ
بـــه مــســمــار واحــــــد، وهــــي كــمــا يــلــي: 
)1( إضـــافـــة 7.183 مـــلـــيـــارات دوالر 
 لــلــنــاتــج الــمــحــلــي اإلجــمــالــي 

ً
ســنــويــا

غــيــر الــنــفــطــي، )2( خــلــق 103 آالف 
فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، 
 LEED 3( الـــحـــصـــول عـــلـــى شــــهــــادة(
الـــبـــالتـــيـــنـــيـــة لـــلـــمـــشـــاريـــع الــصــديــقــة 

للبيئة. 
قـــبـــل حــــوالــــي 10 ســــنــــوات رأســــت 
 إلجراء دراسة حول مساهمات 

ً
فريقا

مـــشـــروَعـــي مــصــفــاة الـــــزور والـــوقـــود 
النظيف، وجاءت نتيجتها كما يلي: 
 
ً
ــافـــة 841 مــلــيــون دوالر تــقــريــبــا إضـ

لــلــنــاتــج الــمــحــلــي اإلجـــمـــالـــي، وخــلــق 
16.921 فــرصــة عــمــل مــبــاشــرة وغير 
ــبــــاشــــرة. كـــمـــا أن تــقــلــيــل مــحــتــوى  مــ
الــكــبــريــت بــنــســبــة 75 بــالــمــئــة )وهـــو 
الهدف من مشروع الوقود النظيف( 
سيسهم فــي تقليل انــبــعــاثــات ثاني 
 بمقدار 850 

ً
أكسيد الكبريت سنويا

ألف طن، ما يعادل استثمار رأسمالي 
قدره 4.8 مليارات دينار في المجال 
البيئي، ويقلل من التكلفة الصحية 
الناتجة عن األمــراض، والتي تشمل 
ــاب الــشــعــب الــهــوائــيــة  ــهـ ــتـ الـــربـــو والـ
والمرض والوفاة، بمقدار 1.5 مليار 

 على األقل. 
ً
دينار سنويا

أهــمــيــة هـــذا الــنــوع مــن الــدراســات 
هو: أوال االطمئنان إلى أن المشاريع 
المزمع إنفاق مليارات الدنانير عليها 
ســيــكــون لــهــا أثــــر تــنــمــوي حــقــيــقــي، 
وبــالــتــالــي حــمــايــة الـــمـــال الـــعـــام من 
الــهــدر على مشاريع رأسمالية غير 
 تسويق وإبراز أهمية 

ً
مجدية. وثانيا

ــذه الـــمـــشـــاريـــع ألعــــضــــاء الــســلــطــة  ــ هـ
التشريعية وللرأي العام، وبالتالي 
الحصول على الرضا والتأييد على 

النهج الحكومي.
 إلـــى 

ً
ــا ــيـ ــمـ ــئـــنـــان رقـ  االطـــمـ

ً
وثـــالـــثـــا

إمكانية تلبية مخرجات التعليم من 
خالل فرص العمل الناجمة عن هذه 

المشاريع. 
 تحسين تصنيف الكويت 

ً
ورابعا

في المؤشرات الدولية، مثل مؤشر 
التنافسية الــدولــي ومــؤشــر سهولة 
مــمــارســة األعـــمـــال ومــؤشــر التنمية 
الــبــشــريــة، وغــيــرهــا مـــن الــمــؤشــرات 
الدولية، فاألرقام هي خير دليل على 

تحقق الغايات.
، نـــــوصـــــي بــــــــأن تـــقـــوم 

ً
وخــــــتــــــامــــــا

ــراء دراســـــــــات األثــــر  ــ ــإجـ ــ الـــحـــكـــومـــة بـ
على جميع مشاريعها الكبرى التي 
وردت في برنامج العمل الحكومي 
)2022 - 2026(، وذلك من أجل مقارنة 
الــمــســاهــمــات الـــتـــي ســتــقــدمــهــا تلك 
 
ً
 واجــتــمــاعــيــا

ً
الــمــشــاريــع اقــتــصــاديــا

 مع النتائج الفعلية 
ً
 وصحيا

ً
وبيئيا

التي ستحققها تلك المشاريع بعد 
االنتهاء من تنفيذها؛ كما نوصي بأن 
تحرص الحكومة على إجراء دراسات 
األثـــر عــلــى مشاريعها المستقبلية 
لضمان تحقيق التنمية المنشودة 

على أرض الواقع.

د. طارق عبدالمحسن الدويسانالدكتور عباس المجرن

وجهة نظر

مساهمات المشاريع التنموية والنفطية

»هيرمس«: تأثير ال يتجاوز 5% على »طيران الجزيرة«
من تقليص عدد مقاعدها إلى %25

يؤثر على رحالت القاهرة والهند فقط
ــة أبـــــحـــــاث  ــ ــ ــركـ ــ ــ أفــــــــــــــادت شـ
هيرميس بأن اإلدارة العامة 
لـــلـــطـــيـــران الـــمـــدنـــي اقــتــرحــت 
تـــــخـــــفـــــيـــــض عـــــــــــــدد مـــــقـــــاعـــــد 
شــركــة طــيــران الــجــزيــرة على 
مسارات معينة إلى 25٪ من 
، مــقــارنــة بــــ٪75 

ً
40٪ حــالــيــا

لــلــخــطــوط الــجــويــة الكويتية 
، على أن 

ً
مقابل 60٪ ســابــقــا

يكون التنفيذ بشكل تدريجي 
ــارا مـــــن أبـــــريـــــل 2023  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ اعـ
لموسم الصيف، على أن يتم 

النظر في تغييره بعد ذلك.
وأوضــحــت »هــيــرمــس« أنــه 
مـــع »طــــيــــران الـــجـــزيـــرة«، أكــد 
الــمــســؤولــون »أن الـــقـــرار، في 
حـــالـــة تــنــفــيــذه ســيــؤثــر فــقــط 
على الــرحــالت المتجهة إلى 
الـــهـــنـــد والــــقــــاهــــرة، ألن هـــذه 

هي الوجهات الوحيدة التي 
لديها اتفاقيات ثنائية نشطة 

وقيود على السعة«.
ــا فــي  ــمــ ــار إلـــــــى أنـــــــه كــ ــ ــــشـ يـ
نـــــهـــــايـــــة األشـــــــهـــــــر الــــتــــســــعــــة 
2022، نـــقـــلـــت  األولـــــــــــى مــــــن 
ــيــــون  ــلــ 2.6 مــ لــــــــجــــــــزيــــــــرة«  »ا
مــــــــســــــــافــــــــر، واســــــــتــــــــحــــــــوذت 
ــلــــى ٪18  وجـــــهـــــات مــــصــــر عــ
ــالــــي عــــــدد الــــركــــاب  ــمــ ــن إجــ ــ مـ
ــرة وحــــدهــــا  ــ ــاهــ ــ ــقــ ــ )مــــثــــلــــت الــ
8٪(، بينما استحوذت شبه 
القارة الهندية على 23٪ من 
اإلجــمــالــي )عــبــر 8 مــســارات(. 
وبــنــاء عــلــيــه فـــإن هـــذا الــقــرار 
ســيــؤثــر فــقــط عــلــى 18٪ من 
ــدد الـــمـــســـافـــريـــن  ــ إجــــمــــالــــي عــ
ــزيــــرة، مـــمـــا يــــؤدي  عـــلـــى الــــجــ
إلـــى انــخــفــاض بــنــســبــة ٪37 

ــداد الــمــســافــريــن لــهــذه  فــي أعــ
المسارات. 

ــرمـــس« أنـــه  ــيـ ــافــــت »هـ وأضــ
في حال تطبيق هذه األخبار 
السلبية، فإنها لن تــؤدي إال 
إلى انخفاض بنسبة 7٪ في 
ــاب عــلــى  ــركــ إجـــمـــالـــي عــــدد الــ
مستوى المجموعة فــي عام 
2022، وسيكون التأثير أقل 
عام 2023 بنسبة 5٪، حيث 
ــوقـــع  ــتـ ــمـ ــو الـ ــمــ ــنــ ــــؤدي الــ ــيــ ــ ســ
فــي أعـــداد الــمــســافــريــن الــعــام 
الــمــقــبــل مـــن وجـــهـــات أخـــرى 
الى تعويض هذا االنخفاض.

ع مذكرة تفاهم
ّ
»العربي للتخطيط« يوق

مع »التخطيط القومي« المصري
إلنشاء وحدة النمذجة االقتصادية المشتركة

جانب من التوقيع

بـــدايـــة الــتــشــغــيــل بــعــد الــجــائــحــة 
وخالل الفترة الماضية، ال سيما 
فــي أوروبـــــا وأمــيــركــا الــشــمــالــيــة، 
حيث عــانــت الــعــديــد مــن شركات 
الطيران والمطارات من التأخيرات 
واالضـــطـــرابـــات ونــقــص الــعــمــالــة 
والطاقة االستيعابية وتحديات 
الــــمــــوارد. إال أنـــنـــا بــفــضــل الـــلـــه - 
ــــم هــذه  ســبــحــانــه وتــعــالــى - ورغـ
الـــبـــيـــئـــة الـــصـــعـــبـــة، فـــقـــد تــفــوقــنــا 
ــات وفــــق  ــ ــوبـ ــ ــعـ ــ ــــصـ عــــلــــى هــــــــذه الـ
خطط ومعايير علمية مدروسة 
انتهجتها الــشــركــة، إضــافــة إلــى 
ــيـــة واأليــــــــادي  ــنـ الــــكــــفــــاءات الـــوطـ
الـــمـــاهـــرة الـــعـــامـــلـــة ضـــمـــن أســــرة 

الطائر األزرق«. 
ــة الـــبـــيـــان  ــركــ واخـــتـــتـــمـــت الــــشــ
ــقـــديـــم جــــزيــــل الـــشـــكـــر ووافــــــر  ــتـ بـ
االمــتــنــان إلـــى كــل مــن ســاهــم من 
أفــــــراد أســـــرة الـــطـــائـــر األزرق في 
الحصول على هذا المركز، مشددة 
عــلــى اســـتـــمـــرارهـــا نــحــو تــطــويــر 
خدماتها المتنوعة لتحقيق أعلى 
ــــدى الــعــمــالء  مــــعــــدالت الــــرضــــى لـ

الكرام.

حــــصــــلــــت شــــــركــــــة الــــخــــطــــوط 
الــجــويــة الــكــويــتــيــة عــلــى الــمــركــز 
الـــثـــالـــث لـــعـــام 2022 فـــي الــتــمــيــز 
التشغيلي وااللــتــزام بالمواعيد 
ودقة الطيران في الوقت المناسب 
)OTP( في منطقة الشرق األوسط 
وافــريــقــيــا، بــحــســب تحليل ألداء 
صناعة الطيران الذي أعدته شركة 
سيريوم Cirium، ومقرها المملكة 

المتحدة.
وبحسب »سيريوم«، التي أعدت 
الدراسة، فإن تعريف االلتزام بدقة 
الــمــواعــيــد يعني وصـــول رحــالت 
الشركة في غضون 15 دقيقة من 
الــمــوعــد الــمــحــدد لــلــوصــول إلــى 
البوابة. الجدير بالذكر أن شركة 
الخطوط الجوية الكويتية سجلت 
مــــا نــســبــتــه %81.64 مــــن أصـــل 
25982 رحلة طيران، وصلت في 

الوقت المحدد لها.
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»الوطني«: جوائز حساب الجوهرة صارت 4.925.000 دينار
• البنك ضاعف الجائزة األسبوعية والكبرى 4 مرات 

• العثمان: جوائزنا األكبر بالكويت والرابحون معنا صاروا مليونيرية
ــلــــى حـــصـــول  ــه عــ ــنــ  مــ

ً
حــــــرصــــــا

عــمــائــه عــلــى تــجــربــة استثنائية 
تلبي طموحاتهم وتجعلهم األكثر 
تميزا، زاد بنك الكويت الوطني 
قــيــمــة جـــوائـــز ســحــوبــات حــســاب 
الجوهرة على مــدار الــعــام بأكثر 
من الضعف، لتصبح قيمة جائزة 
السحب األسبوعي 20000 دينار، 
بــيــنــمــا ضــاعــف »الـــوطـــنـــي« قيمة 
الــجــائــزة الــكــبــرى 4 مـــرات لتصل 
إلى 1.000.000 دينار يتم السحب 

.
ً
عليها 3 مرات سنويا

ويبدأ »الوطني« تقديم الجوائز 
بقيمتها الــجــديــدة بعد التعديل 
بـــدايـــة مـــن ســـحـــوبـــات الــجــوهــرة 
في عام 2023، على أن يتم إعان 
أســمــاء الرابحين بالجائزة على 
كل القنوات اإللكترونية المعتادة 
الــتــي يــعــلــن عليها الــبــنــك أســمــاء 

الرابحين.
بــهــذه الــمــنــاســبــة، قـــال الــمــديــر 
ــام لــــمــــجــــمــــوعــــة الــــخــــدمــــات  ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
الــمــصــرفــيــة الــشــخــصــيــة فـــي بنك 
الكويت الوطني محمد العثمان: 
 أن يكون عماؤنا 

ً
»هدفنا دائــمــا

 عـــلـــى صــعــيــد كــل 
ً
األكــــثــــر تـــمـــيـــزا

مــــا نــقــدمــه مــــن خــــدمــــات وحــلــول 
ــآت، والــــيــــوم نـــزيـــد قــيــمــة  ــافــ ــكــ ومــ

جـــوائـــز حــســاب الــجــوهــرة بأكثر 
مــن الــضــعــف لتصبح األكــبــر في 
الكويت، ويصبح معها الرابحون 

من عمائنا مليونيرية«.
ــان: »اعــــتــــاد  ــمــ ــثــ ــعــ وأضــــــــــاف الــ
عماؤنا أن يصنع الوطني فارقا 
في حياتهم اليومية، بما يقدمه 
من خدمات وحلول دفع، والجوائز 
الجديدة لحساب الجوهرة تأتي 
فـــي إطــــار سعينا لــصــنــع الــفــارق 
فـــي حـــاضـــر ومــســتــقــبــل عمائنا 

وعائاتهم«.
وأكــد التزام »الوطني« بتقديم 
تجربة شاملة للعماء ال تخلو من 
المكافآت االستثنائية على مدار 
العام، وتقديمها لكل الشرائح، بما 
يتناسب مع تطلعاتهم المختلفة 
التي يحرص البنك على التعرف 
عليها من خــال التواصل الدائم 
مــعــهــم بـــاســـتـــمـــرار وبـــاســـتـــخـــدام 
العديد مــن القنوات اإللكترونية 

وغيرها.
واختتم العثمان حديثه قائا: 
»إلـــى جــانــب أن حــســاب الجوهرة 
ــرز مــنــتــجــاتــنــا لــمــكــافــأة  ــ ــ أحـــــد أبـ
العماء، لكنه يبقى أيضا إحدى 
ركائز التزامنا بــأداء مسؤوليتنا 
تــــجــــاه الـــمـــجـــتـــمـــع فـــيـــمـــا يــخــص 

استهدافنا ترسيخ ثقافة االدخار 
ــــى تـــعـــزيـــز الـــشـــمـــول  وســـعـــيـــنـــا إلــ
المالي«. وتتم كل سحوبات حساب 
، بحضور 

ً
الـــجـــوهـــرة إلــكــتــرونــيــا

وإشراف ممثل من وزارة التجارة 
والــصــنــاعــة، إضــافــة إلـــى حضور 
وإشراف ممثل من شركة ديلويت 
العالمية، وذلـــك فــي إطـــار تعاون 
بــنــك الــكــويــت الــوطــنــي مــع مدقق 
حسابات خارجي لمراجعة عملية 
 بتعليمات وزارة 

ً
السحب، التزاما

التجارة والصناعة في ذلك الشأن.
ويمكن فتح حساب الجوهرة 

ــــن خــــــال خـــدمـــة  بـــكـــل ســـهـــولـــة مـ
الــوطــنــي عــبــر اإلنــتــرنــت، وخــدمــة 
الوطني عبر الموبايل، أو من خال 
زيـــــارة أقــــرب فــــروع بــنــك الــكــويــت 

الوطني.
وبداية من 2023، يدخل جميع 
ــي الــســحــب  ــ عــــمــــاء الــــجــــوهــــرة فـ
على الجوائز األسبوعية البالغة 
قيمتها 20.000 دينار، والشهرية 
بقيمة 125.000 دينار، والجائزة 
الكبرى بقيمة 1.000.000 دينار، 
والتي يتم السحب عليها 3 مرات 

 .
ً
سنويا

ويــــبــــلــــغ الــــحــــد األدنــــــــــى لــفــتــح 
حـــســـاب الــــجــــوهــــرة 400 ديـــنـــار، 
والــــحــــد األقــــصــــى لــلــمــبــلــغ الــــذي 
يمكن االحتفاظ به لكل عميل هو 
500.000 ديـــنـــار، وفـــي حـــال عــدم 
قيام العميل بعملية سحب نقدي 
أو تحويل مــن حــســاب الجوهرة 
خال الفترة المطلوبة، تتضاعف 
 
ً
فرص الفوز مقابل كل 50 دينارا
في الحساب. ويقدم بنك الكويت 
الــوطــنــي منذ عــام 2012 مكافآت 
لعمائه مــن خــال كــل سحوبات 
حساب الجوهرة، بجوائز أصبحت 
قيمتها اإلجمالية اآلن 4.925.000 

.
ً
دينار سنويا

محمد العثمان

... و»الدراسات المصرفية« 
يشارك في المعرض

ضمن إطار دعم معهد الدراسات 
المصرفية للكوادر الوطنية ورفع 
ــتـــوى كــــفــــاءتــــهــــا، وتــأهــيــلــهــا  مـــسـ
لــلــمــســاهــمــة بــشــكــل أكـــثـــر فــعــالــيــة 
فـــــي تـــطـــويـــر الـــعـــمـــل الـــمـــصـــرفـــي 
 من المسؤولية 

ً
والمالي، وانطاقا

ــر فـــرص  ــيـ ــوفـ ــــي تـ الــمــجــتــمــعــيــة فـ
عمل لــلــكــوادر الوطنية مــن خال 
تدريبهم وتأهيلهم، شارك المعهد 
فـــي مـــعـــرض الــتــوظــيــف الــوطــنــي 
)وظــيــفــتــي(، تــحــت رعــايــة الــنــائــب 
األول لرئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية الشيخ طال الخالد، من 
5 إلى 7 يناير 2023، في قاعة أرينا 

بمجمع 360.
ــــى خلق  ويــــهــــدف الـــمـــعـــرض إلـ
المناخ األمثل للكوادر الوطنية من 
خريجي المعاهد والكليات وذوي 
الــخــبــرة وتــوجــيــهــهــم نــحــو ســوق 
العمل في الكويت، من خال توفير 
فرص وظيفية وتقديم ورش عمل 

تساهم في تنمية قدراتهم.
وأكــدت المديرة العامة لمعهد 
الــدراســات المصرفية المهندسة 
رنا النيباري أهمية المشاركة في 
المعرض لتقديم برنامج تأهيل 
الكويتيين حديثي التخرج للعمل 

ــرفــــي، حــيــث  ــمــــصــ ــاع الــ ــطــ ــقــ فـــــي الــ
يستهدف هــذا البرنامج خريجي 
الجامعات إللحاقهم وتدريبهم في 
البنوك الكويتية على مدى 9 أشهر.
وأوضــــحــــت الــنــيــبــاري أن هــذا 
الــبــرنــامــج يعتبر فــرصــة ممتازة 
لحديثي التخرج، ممن يرغبون في 
العمل بالقطاع المصرفي والمالي، 
ــبـــادرة كــفــاءة  وهـــو أحـــد بـــرامـــج مـ
التي أطلقها بنك الكويت المركزي 
بــالــتــعــاون مـــع الــبــنــوك الكويتية 
المحلية وبــإدارة معهد الدراسات 

المصرفية.

»التجاري« يشارك في معرض
وظيفتي من 5 إلى 7 الجاري

ــه  ــ ــتــ ــ ــيــ ــ ــ ــؤول ــ ــســ ــ فــــــــــــي إطـــــــــــــــــــار مــ
 لــــــدوره 

ً
االجـــتـــمـــاعـــيـــة، وتــــأكــــيــــدا

كـــمـــؤســـســـة مـــصـــرفـــيـــة مـــســـؤولـــة 
تحرص على توفير فرص العمل 
ــلـــشـــبـــاب الـــكـــويـــتـــي  ــبـــة لـ ــنـــاسـ الـــمـ
الطموح، يحرص البنك التجاري 
ــاركــــة فــي  ــمــــشــ الـــكـــويـــتـــي عـــلـــى الــ
المعارض الوظيفية التي تنظمها 
الجامعات والمؤسسات والجهات 
ــذه  ــيـــث تــعــتــبــر هـ الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، حـ
المعارض بمنزلة منصة تساعد 
على التواصل بين الراغبين في 
العمل من ناحية، وأربـــاب العمل 

من ناحية أخرى. 
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، يـــشـــارك 
»التجاري« في معرض »وظيفتي«، 
الذي يقام في قاعة األرينا بمجمع 

360 من 5 إلى 7 يناير 2023. 
ــــرح الــمــديــر الـــعـــام لقطاع  وصـ
الموارد البشرية، صادق عبدالله: 
»تهدف مشاركات )التجاري( في 
المعارض والفعاليات الوظيفية 
إلـــى اســتــقــطــاب الــطــاقــات الشابة 
الــكــويــتــيــة، وتــوفــيــر فـــرص العمل 
المناسبة لهم وفق تخصصاتهم 
ومساعدتهم للبدء بمسيرة الحياة 

الــعــمــلــيــة، وتــعــريــفــهــم بــالــقــطــاع 
المصرفي، الذي يعتبر أحد الركائز 

األساسية القتصاد الدولة«.
وأضـــاف: »يــحــرص )الــتــجــاري( 
ــار وتــحــفــيــز  ــيــ ــتــ عـــلـــى ُحــــســــن اخــ
الــشــبــاب الــكــويــتــي ذوي الطموح 
ــع تـــدريـــبـــهـــم  ــ لـــلـــعـــمـــل بـــالـــبـــنـــك، مـ
ــم وقــــدراتــــهــــم  ــهــ ــبــ ــواهــ ــل مــ ــ ــقـ ــ وصـ
إلعــدادهــم لشغل مناصب قيادية 
فـــــي الـــمـــســـتـــقـــبـــل ضــــمــــن الــخــطــة 
االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــلــبــنــك الـــرامـــيـــة 
إلــى توطين الــوظــائــف فــي جميع 
ــه،  ــتـــويـــات الـــوظـــيـــفـــيـــة لـــديـ الـــمـــسـ

مــــن خـــــال االســـتـــثـــمـــار فــــي جــيــل 
الشباب، وبما يمكنهم من تحمل 
المسؤولية، وتحقيق رؤية ورسالة 
البنك الهادفة إلى بناء المستقبل 

.»
ً
معا

وأكـــد عبدالله »حـــرص قطاع 
ــوارد الــبــشــريــة عــلــى وجـــود  ــمــ الــ
مديري من اإلدارات والقطاعات 
ــفــــة فـــي  ــلــ ــتــ الــــمــــصــــرفــــيــــة الــــمــــخــ
الــــمــــعــــرض، بـــغـــرض الــتــوظــيــف 
الفوري لمن ينجح في المقابات 
الـــشـــخـــصـــيـــة أثــــــنــــــاء وجـــــودنـــــا 

بمعرض وظيفتي«.

جانب من مشاركة »التجاري« في المعرض

»برقان« يختتم رعايته السنوية لفعاليات يوم الوفاء

تحت رعاية وحضور الشيخ 
فواز الخالد، محافظ األحمدي، 
ــه  ــتـ ــايـ ــتــــم بــــنــــك بـــــرقـــــان رعـ ــتــ اخــ
السنوية لفعاليات يــوم الوفاء 
الرابع لذوي اإلعاقة الذي نظمته 
الــمــحــافــظــة مــواكــبــة لــاحــتــفــال 
باليوم العالمي الذي خصصته 
األمم المتحدة لذوي اإلعاقة في 

3 ديسمبر من كل عام. 
وقـــد أقــيــمــت فــعــالــيــات الــيــوم 
ــتـــوح لـــــــذوي اإلعـــــاقـــــة فــي  ــفـ ــمـ الـ
مجّمع كويت ماجيك، بالشراكة 
ــتـــعـــاون مـــع الــهــيــئــة الــعــامــة  والـ
لذوي اإلعاقة، وبحضور محافظ 
ــمــــدي، إلــــى جـــانـــب ممثلي  األحــ
»بـــرقـــان« مــن إدارات وقــطــاعــات 

مختلفة. 
وتــأتــي رعــايــة »بـــرقـــان« لهذا 
الــحــدث المجتمعي المميز في 
ــه بــاســتــراتــيــجــيــة  ــزامـ ــتـ إطـــــار الـ
ــة،  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الــــمــــســــؤولــــيــــة االجــ
 لرعايته ومشاركته 

ً
واستمرارا

الــســنــويــة فـــي رعـــايـــة فــعــالــيــات 
محافظة األحمدي.

وبـــمـــنـــاســـبـــة هـــــذه الـــرعـــايـــة، 
ــادة، مــديــر  ــجــ ــنــ قـــالـــت حـــصـــة الــ
أول االتــــصــــاالت والــمــســؤولــيــة 
ــركــــات فــي  ــلــــشــ ــة لــ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ االجــ
»بــرقــان«: »الــيــوم نؤكد التزامنا 
بقيمنا وأهدافنا ومسؤوليتنا 
 
ً
االجــتــمــاعــيــة، ونـــحـــرص دائــمــا

ــال  ــفـ ــتـ ــاالحـ ــة بـ ــاركــ ــشــ ــمــ عــــلــــى الــ
باليوم العالمي لــذوي اإلعاقة 
الــذي خصصته األمــم المتحدة 
منذ عام 1992، بهدف دعم هذه 
الـــشـــريـــحـــة، وضـــمـــان حــقــوقــهــم 
 من 

ً
ــا ــيـ  أســـاسـ

ً
ا بــصــفــتــهــم جــــــزء

المجتمع«. 
ولفتت في الوقت نفسه إلى 
أن هـــذه الــمــبــادرة مــن »بــرقــان« 
ــم عــلــى  ــ ــدائــ ــ تـــعـــكـــس حــــرصــــه الــ
ــع مــســتــوى الـــوعـــي بــأهــمــيــة  رفــ
دمـــج ذوي اإلعـــاقـــة فــي الــحــيــاة 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة، وتــمــكــيــنــهــم مــن 
المساهمة في تحقيق التنمية 

المستدامة.
ــادة: »بـــنـــك  ــ ــــجـ ــنـ ــ وأضـــــافـــــت الـ
ــزال أحـــد أكبر  بــرقــان كـــان وال يـ

ــة، لــمــا  ــئــ ــفــ ــيــــن لــــهــــذه الــ ــمــ الــــداعــ
يتميزون بــه مــن عزيمة كبيرة 
وإصــــــــرار وإرادة عـــلـــى تــحــدي 
إعاقتهم، مــن خــال إنجازاتهم 
الــفــريــدة فــي مــجــاالت مــتــعــددة. 
ــكـــونـــه  كــــمــــا يـــفـــتـــخـــر الــــبــــنــــك بـ
 فـــي رعـــايـــة فــعــالــيــاتــهــم 

ً
ـــاقـــا ســـبَّ

واحــتــفــاالتــهــم، وتــوفــيــر جميع 
الوسائل الفعالة، لتمكينهم من 
لعب دور محوري في المجتمع 

الكويتي«.
وتــوجــهــت الــنــجــادة بالشكر 
لمحافظة األحمدي، الهتمامهم 
الكبير وتبنيهم هــذه الفعالية 
ضمن أنشطة المشروع التنموي 
بعيد المدى بعنوان »محافظتي 
أجــــمــــل«، كـــذلـــك شـــكـــرت جــمــيــع 
المشاركين من الجهات األخرى 
المختصة؛ األهلية والتطوعية، 
لما يبذلونه من جهود إلنجاح 
هذه الفعالية االحتفالية باليوم 

العالمي لذوي اإلعاقة.
ــم  ــيــ ــراهــ ــه، أكـــــــد إبــ ــتــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
الــفــودري، مدير المكتب الفني 

ورئـــيـــس الــلــجــنــة الــمــنــظــمــة في 
مـــحـــافـــظـــة األحــــــمــــــدي: »نــشــعــر 
ــفــــخــــر، إذ نــــواصــــل  ــالــ الـــــيـــــوم بــ
التزامنا بهذا المشروع الهادف 
لــلــتــنــمــيــة الــمــجــتــمــعــيــة تــحــت 
شــعــار )محافظتي أجــمــل(، من 
خــــال مــواصــلــة فــعــالــيــات يــوم 
ــــدي الــســنــوي  ــمـ ــ مـــحـــافـــظـــة األحـ

لذوي اإلعاقة«.
واختتم بــأن »هــذه المبادرة 
المهمة تؤكد إيمان المحافظة 
بــأهــمــيــة مــمــارســة الــمــســؤولــيــة 
الــمــجــتــمــعــيــة عــلــى أكـــمـــل وجـــه، 
وضــــرورة خلق روابـــط راسخة 
تدمج أبناءنا وبناتنا من ذوي 

اإلعاقة بالمجتمع«.

الشيخ فواز الخالد يتوسط فريق »برقان«

نلتزم بأن 
يكون عمالؤنا 

 
ً
األكثر تميزا
في كل شيء 
من خدمات 

ومكافآت

رنا النيباري

نهدف إلى 
صنع الفارق 

في حاضر 
ومستقبل 

عمالئنا 
وعائالتهم

العثمان

»بيتك« من أوائل المنضمين إلى نظام 
المدفوعات الخليجية »آفاق«

أعلن بيت التمويل الكويتي 
)بــيــتــك(، انــضــمــامــه الـــى نظام 
المدفوعات الخليجية »آفاق«، 
بـــعـــد نـــجـــاحـــه فــــي اســتــكــمــال 
كـــل االجـــــــراءات واالخـــتـــبـــارات 
الــتــقــنــيــة والـــفـــنـــيـــة واألمـــنـــيـــة 

الازمة. 
ويــهــدف نــظــام الــمــدفــوعــات 
»آفـــــاق« إلـــى تنفيذ الــحــواالت 
المالية بعمات دول مجلس 
الــتــعــاون الخليجي المحلية 
ــــت  ــي وقـ ــ ــ ــــات أخـــــــــــرى فـ ــ ــمـ ــ ــ وعـ
قصير، وبتكاليف منخفضة 
عــلــى الـــعـــمـــاء والــمــتــعــامــلــيــن 

ضمن بيئة آمنة ومستقرة.
وقــالــت نائبة المدير العام 
ــة فــي  ــيـ ــرفـ ــمـــصـ لـــلـــعـــمـــلـــيـــات الـ
البنك تهاني الخميس، خطوة 
ــل  ــ ــكـــون مــــن أوائـ »بـــيـــتـــك« أن يـ
البنوك الكويتية التي انضمت 
الى نظام »آفاق«، تتماشى مع 
نــهــج بــنــك الـــكـــويـــت الــمــركــزي 
في مواكبة آخر التطورات في 
التكنولوجيا المالية، وتجسد 
حرص »بيتك« على االستجابة 
ــــي أحـــــــــدث الـــتـــقـــنـــيـــات، 

ّ
لــــتــــبــــن

والـــريـــادة فــي تــقــديــم الــحــلــول 
المالية المبتكرة.

ولـــفـــتـــت الـــخـــمـــيـــس الـــــى ان 
»آفـــــــاق« يــســاهــم فـــي تحسين 
ة ويقلل االعتماد على  الكفاء
األنـــظـــمـــة الـــمـــالـــيـــة وشــبــكــات 
الــتــحــويــل الــخــارجــيــة، وكــذلــك 
يــســاهــم فـــي تــخــفــيــض تكلفة 
التحويل على الــعــمــاء، األمــر 
الذي يضيف قيمة الى تجربة 
ــة عــلــى  ــيــ ــرفــ ــمــــصــ ــل الــ ــيــ ــمــ ــعــ الــ
المستوى الخليجي، ويزيد من 

سهولة وسرعة إتمام عمليات 
الــتــحــويــات الــنــقــديــة، ويــعــزز 
نــظــم الــمــدفــوعــات الخليجية 
المشتركة ضمن أعلى معايير 

األمان والسرعة والجودة.
ــدت مـــواصـــلـــة الــجــهــود  ــ وأكــ
فــي تــعــزيــز وتــطــويــر االنــظــمــة 
التقنية والخدمات المصرفية 
فـــــــي »بـــــيـــــتـــــك« تــــمــــاشــــيــــا مـــع 
استراتيجية التحول الرقمي، 
ــنــــي احـــــــــدث الـــمـــنـــتـــجـــات  ــبــ وتــ
الرقمية المبتكرة بما يشكل 
 مــن روافـــد خدمة 

ً
 مهما

ً
ــدا رافــ

ــــف قـــيـــمـــة  ــيـ ــ ــــضـ ــل، ويـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
لـــتـــعـــامـــاتـــه الـــمـــصـــرفـــيـــة، مــع 
االستمرار في نهج مواكبة آخر 
وأحــدث التطورات في البنية 
الــتــكــنــولــوجــيــة الــتــحــتــيــة، بما 
يعزز ريادته الرقمية وتفرده 
في طرح حلول مالية عصرية 

ومبتكرة.

تهاني الخميس
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لت  كاهلو حوَّ
بركان األلم 

والتعب 
والمرض إلى 
لوحة فريدة 

من ألوان 
متناغمة

هدى كريمي

عزة إبراهيم

خبريات

دخلت اإلعالمية املصرية 
وفاء الكيالني في مفاوضات 

مع شركة سينرجي حول 
تعاقدها مع الشركة خالل 
الفترة املقبلة، بعد انتهاء 

تعاقدها وتأخر خروج 
برنامجها للنور.

الكيالني تشعر بالغضب، 
بعد تأخر الشركة إلنتاج 

البرنامج، الذي كان يفترض 
أن ينطلق عرضه من 

أكتوبر املاضي، لكن تأجل 
في اللحظات األخيرة، رغم 

الديكورات التي تم تجهيزها 
واالتفاقات األولية مع النجوم 

للظهور في الحلقات األولى.
وسوف تلتقي الكيالني 

مسؤولي الشركة املنتجة 
خالل زيارة قريبة للقاهرة، 
مع مناقشة إمكانية تقديم 

البرنامج في رمضان املقبل، 
أو خالل موسم الصيف 

املقبل، في حال قامت بتمديد 
التعاقد مع الشركة، ليعرض 

البرنامج على إحدى القنوات 
املصرية بالتزامن مع عرضه 

خليجيًا.

مفاوضات جديدة مع وفاء 
الكيالني

بدأت الفنانة أمينة خليل 
تصوير أول مشاهدها في 

مسلسل »الهرشة السابعة«، 
املقرر عرضه في رمضان 

املقبل على الشاشات 
املختلفة وإحدى املنصات 

اإللكترونية، بمشاركة علي 
قاسم ومحمد شاهني.
املسلسل الذي ينتمي 

لنوعية الـ 15 حلقة، وكتبته 
مريم نعوم مع ورشة سرد، 

سيكون املشروع الدرامي 
الوحيد لبطلته في السباق 

الرمضاني املقبل، خصوصًا 
مع انشغالها خالل الفترة 

املاضية بتصوير فيلم 
»شماريخ« مع آسر ياسني، 

واملخرج عمرو سالمة.
أمينة خليل ستنهي 

تصوير مشاهدها في 
الفيلم بالتزامن مع تصوير 

مشاهدها في املسلسل 
الجديد، الذي يكثف املخرج 

كريم الشناوي مواعيد 
 في االنتهاء 

ً
تصويره، أمال

منه قبل بداية رمضان، 
وفق الجدول الزمني املحدد 

للتصوير.

أمينة خليل تبدأ تصوير 
»الهرشة السابعة«

لطات اإليرانية  أفرجت السُّ
عن املمثلة الشهيرة ترانة 
عليدوستي بكفالة، بعد 

أسابيع من احتجازها، بسبب 
انتقادها قمع االحتجاجات 

املناهضة للحكومة التي 
عصفت بالجمهورية 

اإلسالمية ألشهر.
ودعمت عليدوستي، املؤيدة 

لإلصالحات، املشهورة 
بدورها في فيلم »ذا سيلزمان« 

)البائع(، الحائز جائزة 
األوسكار ألفضل فيلم أجنبي 
عام 2017، االحتجاجات، بما 

يشمل نشرها صورة لها 
على »إنستغرام« في نوفمبر 
املاضي دون حجاب، وتظهر 

ُممسكة بالفتة مكتوب عليها 
»امرأة، حياة، حرية« باللغة 

الكردية، وهو شعار كان 
شائعًا في االحتجاجات 

الحاشدة.
ونقلت وكالة أنباء العمال 

اإليرانية شبه الرسمية عن 
فرج اليوم 

ُ
محاميها قوله: »أ

بكفالة عن عليدوستي، التي 
جزت يوم 17 ديسمبر«، 

ُ
احت

دون تقديم مزيد من 
التفاصيل. وتضامنت عشرات 
املمثالت والفنانات اإليرانيات 
مع عليدوستي، كما ساندها 

نجوم من حول العالم، وطالب 
باإلفراج عنها مهرجان كان 

في بيان صريح.
)رويترز(

اإلفراج عن الممثلة 
اإليرانية ترانة عليدوستي

ماجد الكويتي أحيا »أمسية بداوية«
في أولى حفالت دار اآلثار بالعام الجديد

أحيا المطرب ماجد الكويتي 
لــيــلــة مــوســيــقــيــة، أمــــس األول، 
بعنوان »أمسية بــداويــة«، على 
مسرح مركز اليرموك الثقافي 
بدار اآلثار اإلسالمية، في أولى 

حفالت العام الجديد.
ــاحــــــــب مــــــاجــــــد فــــرقــــتــــه  وصــــــ
الــمــوســيــقــيــة، الـــتـــي ضــمــت 10 
عـــازفـــيـــن مــوســيــقــيــيــن، إضــافــة 
إلـــى مــشــاركــتــه لــهــم فـــي الــعــزف 
 بــاقــة 

ً
ــود، مـــقـــدمـــا ــعــ عــلــى آلــــة الــ

مـــن أجــمــل األغـــنـــيـــات الــبــداويــة 
ــقـــديـــمـــة، الـــتـــي تـــفـــاعـــل مــعــهــا  الـ
رته بالبيئة  جمهور الحفل، وذكَّ
الــكــويــتــيــة األصــيــلــة، ومجتمع 
األجـــداد، وتراثهم الفني، الــذي 
يحمل العديد من الذكريات التي 

ال تغيب عن الوجدان.
ق الجمهور 

ُّ
وعكس الحفل تعل

 مع 
ً
بالفن الـــبـــداوي، خــصــوصــا

إقـــبـــال الــمــطــربــيــن والــعــازفــيــن 
الشباب، أمثال ماجد الكويتي 
وفرقته الموسيقية من الفنانين 
الــــمــــتــــخــــصــــصــــيــــن بــــــالــــــتــــــراث 
ــن يـــقـــدمـــون  ــ ــذيــ ــ ــتــــي، والــ ــكــــويــ الــ
األغنيات والموسيقى التراثية 
بعد تطويرها بأسلوب وأدوات 
عــصــريــة تــجــمــع بــيــن الــحــداثــة 

واألصالة.
وفـــي تــصــريــح لـــ »الــجــريــدة«، 
ــه  ــادتــ ــعــ ـــن ســ ــ ــد عــ ــ ــاجــ ــ أعـــــــــــرب مــ
ــــودة إلـــــــى مــــســــرح مـــركـــز  ــعـ ــ ــالـ ــ بـ
اليرموك الثقافي ألول مرة منذ 
 اشتياقه 

ً
جائحة كورونا، مؤكدا

لجمهور دار اإلسالمية الراقي 
والــــُمــــحــــب لــلــفــنــون الــرصــيــنــة، 
والمقبل على األعمال الشبابية 
والـــفـــكـــر الـــمـــتـــطـــور فــــي تــقــديــم 

التراث البداوي.
وأضــاف: »حرصت من خالل 

الحفل على أن أجوب بالجمهور 
في أنحاء متفرقة بين األغنيات 
التراثية والشعبية والبداوية، 
لتحقيق أكــبــر قــدر مــن المتعة، 
لي وللجمهور، لذلك قدمت باقة 
متنوعة مكونة مــن 7 أغنيات، 
هـــي: كــريــم، آه يــا وقــتــي ياللي، 
وش ذكـــــــرك لــلــمــطــربــة أحـــــالم، 
أرجـــوك جفت دمــوعــي، مرحوم 
يا قلبي، من الفرحة، لو بغيت 
أضحك. الحمد لله أن اختياري 
، وحقق متعة كبيرة 

ً
جاء موفقا

للجمهور، ونال تفاعلهم«.
وأعــــــرب مـــاجـــد عـــن امــتــنــانــه 
لــدار اآلثــار اإلسالمية، ورئيس 
ــة الـــمـــوســـيـــقـــى بـــهـــا م.  ــيــ ديــــوانــ
ــاح الــــريــــس، لـــدعـــوتـــهـــم لــه  ــبـ صـ
إلحياء الحفالت بشكل مستمر 
 إلــــى أن دار 

ً
فـــي الـــــــدار، مـــشـــيـــرا

عد نــافــذة مهمة لقطاع 
ُ
اآلثـــار ت

كبير مــن الفنانين والمبدعين 
الشباب الذين يحتاجون للدعم، 
ولتقدير موهبتهم واجتهادهم 
ــيـــز  ــمـ ــم شـــــــــــيء مـ ــ ــديــ ــ ــقــ ــ ــو تــ ــ ــحــ ــ نــ

ومختلف عن السائد.

ماجد الكويتي

 فرقته الموسيقية
ً
ماجد الكويتي متوسطا

»أنا قادم أيها الضوء« من أدب المغادرين
خــاض الصحافي المصري محمد 
أبـــو الــغــيــط مــعــارك ضــاريــة فــي مجال 
الصحافة االستقصائية اقتنص بعدها 
جوائز دولية مهمة، لكن معركة أخيرة 
مريرة مع مرض السرطان لم يستطع 
تجاوزها؛ فقرر أن يوثقها في كتابه 
األول واألخير »أنــا قــادم أيها الضوء« 

الذي صدر بالتزامن مع وفاته.
ــل أبـــــو الـــغـــيـــط فــــي الـــخـــامـــس  ــ ــ ورحـ
 بعد 

ً
مــن ديسمبر 2022 عــن 34 عــامــا

 
ً
 زوجة وابنا

ً
صراع مع السرطان تاركا

، والـــكـــتـــاب الــــصــــادر عــــن دار 
ً
وحـــــيـــــدا

الشروق بالقاهرة سطر فيه رحلته مع 
المرض الخبيث بأسلوب أدبي رقيق، 
 
ً
ليضيف إلى المكتبة العربية إصدارا

 بأن يصنف ضمن »أدب 
ً
 جديرا

ً
جديدا

المغادرين«.
وكان عدد من األدبــاء والشعراء قد 
ســبــقــوه فـــي تـــدويـــن ســيــرهــم الــذاتــيــة 
أو خواطرهم بعد علمهم بإصابتهم 
بالسرطان، أمثال الشاعر الفلسطيني 
حــســيــن الــبــرغــوثــي فـــي )ســـأكـــون بين 
اللوز( وسيد البحراوي في )في مديح 
األلـــم( ورضـــوى عــاشــور فــي )أثــقــل من 
رضـــوى( وأنــيــســة حسونة فــي )بــدون 

سابق إنذار( وغيرهم.
أمــــا أبــــو الـــغـــيـــط، الـــــذي تـــخـــرج في 
كلية الطب قبل أن يتحول إلى العمل 
بالصحافة فقال عن تجربته: »الكتابة 
هي محاولتي لمغالبة الزمن والموت 
بأن يبقى اسمي أطول من عدد سنوات 
حياتي التافهة مــقــارنــة بعمر الكون 
 بــــ 14 مليار 

ً
الــشــاســع الــمــقــدر حــالــيــا

سنة، مهما عشت فإن حياتي، والعالم 
رى على شاطئ ذلك 

ُ
كله، كذرة غبار ال ت

الكون الفسيح. لكن الكتابة قد تجعل 

ذرتي ألمع بين باقي الذرات على األقل«
ــــي 315 صــفــحــة  ــتــــاب فـ ــكــ ــرد الــ ــســ يــ
رحــلــة مؤلفه منذ تشخيص إصابته 
بـــالـــســـرطـــان مــنــتــصــف عــــام 2021 ثم 
خضوعه لجراحة كبيرة جرى خاللها 
استئصال المعدة بالكامل والطحال 
 مـــن الــبــنــكــريــاس ومــحــاوالتــه 

ً
ا وجــــــزء

ــا  الـــمـــضـــنـــيـــة لــلــتــشــبــث بــــالــــحــــيــــاة، أمـ
 
ً
ــراء فــخــصــص لــهــا فــصــال ــ ــتـــه إســ زوجـ

بــعــنــوان )وردتـــــي الــبــيــضــاء الــخــارقــة( 
حكى فيه عن بداية تعارفهما وكيفية 
تأسيسهما لحياة مشتركة يتقاسمان 
فيها المسؤوليات واألعباء وانتقالهما 
للعيش في لندن، كما لم ينس إدراج 
ــادا  ــتــ ــتــــي اعــ أغــنــيــتــهــمــا الـــمـــفـــضـــلـــة الــ

.
ً
غناءها معا

أبو الغيط وأسرته

الرشيد: الدراما حفظت اللهجة 
الكويتية من االندثار

• فضة المعيلي
أقـــــــامـــــــت رابـــــــطـــــــة األدبــــــــــــاء 
الكويتيين محاضرة بعنوان 
»نـــــشـــــأة الـــلـــهـــجـــة الـــكـــويـــتـــيـــة 
وأســــــرارهــــــا«، وأدارهـــــــــا أمــيــن 
صندوق رابطة األدباء وعضو 
مــجــلــس إدارتــــهــــا عــبــدالــعــزيــز 
الــتــويــجــري، وتــحــدث خاللها 
الــكــاتــب خـــالـــد الــرشــيــد حــول 
فـــلـــســـفـــة الـــلـــهـــجـــة ونـــشـــأتـــهـــا 
مــنــذ نــشــأة الــكــويــت، وهــجــرة 
أهــل شــرق وجبلة، والظواهر 
الــصــوتــيــة لــلــهــجــة الــكــويــتــيــة 

واإلبدال والتقليب.
وأكـــــد الـــرشـــيـــد أن لــلــدرامــا 
 فــــــي الــــحــــفــــاظ 

ً
ــرا ــ ــيـ ــ ــبـ ــ  كـ

ً
دورا

عـــلـــى الــلــهــجــة الـــكـــويـــتـــيـــة مــن 
االندثار، التي وثقتها األعمال 
ــة بــــاألبــــيــــض  ــ ــيـ ــ ــــونـ ــزيـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ الـ
 إلـــــــى أن 

ً
واألســــــــــــــود، مــــشــــيــــرا

اللهجة ال تواجه تحديات، كما 
ر البعض، لكنه تطور  يتصوَّ

لفظي ال يضرها.
من جانبه، شدد التويجري 
عــلــى أهــمــيــة مــنــاقــشــة قضية 
اللهجات، ألن اللهجة الكويتية 
ــيــــر مــن  ــثــ ــكــ تــــحــــتــــوي عــــلــــى الــ
المتغيرات منذ نشأتها إلى 
 إلــى 

ً
الــوقــت الــحــاضــر، مــشــيــرا

أن الــرشــيــد أثـــرى المحاضرة 
بالمعلومات القّيمة وبحوثه 
في اللهجات، ووصف اللهجة 
الكويتية بأنها مرنة ومتغيرة، 
واستقبلت الكثير من المفردات 
واللهجات واللغات من الدول 
ــاورة لـــهـــا، كـــمـــا ســاعــد  ــمــــجــ الــ

اإلعالم الكويتي في انتشارها.
وشــكــر الــتــويــجــري الرشيد 
على المعلومات القّيمة التي 
مها للجمهور خالل الندوة،  قدَّ
ــة األدبــــــاء   أن رابــــطــ

ً
ــا مـــوضـــحـ

تــهــتــم بــتــنــظــيــم الــمــحــاضــرات 
فــي مــجــاالت عــدة، كالسينما، 
والــشــعــر، والـــروايـــة والــقــصــة، 
والمسرح، والموسيقى، ألنها 
ــة لــــــأدبــــــاء وجـــمـــيـــع  ــتـــوحـ ــفـ مـ
المهتمين باألدب والثقافة في 

الكويت والعالم العربي.
جــديــر بــالــذكــر، أن الــرشــيــد 
لــديــه الــعــديــد مــن اإلصـــــدارات 
الــخــاصــة باللهجة الكويتية، 
مــنــهــا »الــمــوســوعــة الــمــيــســرة 
ــفـــاظ الـــحـــيـــاة االجــتــمــاعــيــة  أللـ
فــي الــبــيــئــة الــكــويــتــيــة«، وتقع 
الموسوعة في خمسة مجلدات 
مــكــتــوبــة، ومــــصــــورة، ومــجــلــد 
ــــن أقــــــراص  ــــارة عـ ــبـ ــ ســـــــادس عـ
مدمجة تساعد على الوصول 

إلى المفردة وأصولها، إضافة 
إلى النطق الصحيح لها.

ــاب  ــ ــتــ ــ  أصــــــــــــــــــدر كــ
ً
أيـــــــــــضـــــــــــا

»موسوعة اللهجة الكويتية«، 
ــذي يـــقـــع فــــي 624 صــفــحــة  ــ ــ الـ
ــنـــاول  مــــن الـــقـــطـــع الـــكـــبـــيـــر، وتـ
فيه مفردات للهجة الكويتية، 
وكــتــاب »الــبــْدلــّيــة«، الـــذي جــاء 
استكمااًل للدور الذي التزم به 
الرشيد في البحث عن جذور 
اللهجة الكويتية ومظاهرها. 
حـــــــــــــاز جــــــــــائــــــــــزة الـــــــــدولـــــــــة 
التشجيعية عام 2013 عن فئة 
للدراسات التاريخية واألثرية 
لــلــكــويــت عـــن عــمــلــه مــوســوعــة 

اللهجة الكويتية.

 الرشيد
ً
التويجري مكرما

سلمان: كريمي تأثرت بفن ومعاناة المكسيكية فريدة كاهلو
في أمسية ثقافية بجمعية الفنون التشكيلية تضمنت إصدار كتاب وعرض فيلم

• فضة المعيلي
أقـــامـــت الجمعية الــكــويــتــيــة لــلــفــنــون التشكيلية، 
أمسية ثقافية حضرها نخبة من الشخصيات الفنية 
واالجــتــمــاعــيــة، بمناسبة إصــــدار كــتــاب عــن الفنانة 
المكسيكية فريدة كاهلو، بقلم الفنانة هدى كريمي، 

مع عرض فيلم عن لوحاتها. 
وفــي تقديم الكتاب، قــال رئيس الجمعية، الفنان 
عــبــدالــرســول ســلــمــان: »الــفــنــانــة هـــدى كــريــمــي، عضو 
ت رسومات  الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية، أحبَّ
الفنانة المكسيكية فريدة كاهلو، كما تأثرت بفنها 
صيبت في حادث 

ُ
وبمعاناتها طوال حياتها، بعدما أ

مروع لحافلة عام 1925 نتج عنه أن بقيت في السرير 
 وبدأت 

ً
من دون حركة لمدة سنة، فطلبت فرشاة وألوانا

الرسم، الــذي كــان المتنفس الوحيد لتعبها وآالمها 
ومصدر سعادتها الوحيد طوال حياتها. أجادت هدى 
في ســرد سيرة حياتها منذ والدتــهــا حتى مماتها، 
وأشــادت بها كأشهر فنانة في عالم الفن، لكن لماذا 
كتبت عن فريدة كاهلو؟ الجواب بقولها إنني أحبها 
وأحببت سيرتها المؤلمة وفنها، في لوحاتها قصة 
حياتها منذ أن أصيبت في أكثر من حادثة. أجــادت 
الفنانة كريمي في نقل صورة عن لوحات الفنانة كاهلو، 
ر عن آالمها ورحلتها التي عانت فيها، حتى  التي تعبِّ

أصبحت واحدة من أشهر فنانات العصر«.

تحديات وألم
مــن جانبها، قالت الفنانة كريمي، فــي تصريح لـ 
»الجريدة«، إنها اختارت كاهلو لكتابها الفني، بالتعاون 
مع الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية، الختالفها 
 بالتحديات التي واجهتها، وكيفية 

ً
 ومضمونا

ً
شكال

تحويل بركان األلم، والتعب، والمرض إلى لوحة فريدة 

من ألــوان متناغمة، ولسرد لقصة على شكل لوحات 
 ومفردات. 

ً
فنية تنطق أفكارا

وأضافت: »أخذت هذه الشخصية، لثقتها بنفسها، 
ولعفويتها في التعبير، ولجرأتها، وكيف أنها حققت 
قت بها على 

َّ
مــن ذكرياتها وألمها ومعاناتها، وحل

بساط القوة والتنقل بين التحديات بثبات وصمود«. 
قت كريمي لسيرة الفنانة كاهلو، فقالت إنها  وتطرَّ
»فنانة شهيرة ُولــدت بالمكسيك في 6 يوليو 1907، 
وتوفيت في 13 يوليو 1954، والدها ألماني األصل، 
ووالــدتــهــا مكسيكية. عــاشــت الــمــعــانــاة مــنــذ نعومة 
أظفارها، فقد أصيبت بشلل األطفال بُعمر السادسة، 
صيبت بإعاقة أثرت 

ُ
وتأثرت ساقها نتيجة لذلك، حيث أ

ضت   على حالتها النفسية. وفي عام 1925 تعرَّ
ً
كثيرا

 في السرير، 
ً
 كامال

ً
لحادث حافلة أدى إلى مكوثها عاما

ق في أفق الجمال، 
ِّ
ومن هنا انطلقت ريشة الفن لتحل

فقد وضعت لها والدتها مرآة أعلى السرير، وكان هذا 
يساعدها على طلب الفرشة واأللوان لترسم صورتها، 
فقد كانت تعكس األلم بصورة واقعية ملؤها الحزن 
 
ً
والمعاناة والعزلة، إال أن هــذه المعاناة كانت أرضــا

خصبة للخيال وابتكار األفكار«. 

ألوان نابضة بالحياة
وذكــــــرت كــريــمــي أن كــاهــلــو تــعــرضــت لــكــثــيــر من 
المواقف، رغم سنوات عمرها القليلة، ابتداًء من مرضها، 
وإعاقتها، ومعاناتها المزمنة، وزوجها غير المستقر، 

وإصابتها التي حرمتها األمومة. 
وأوضــحــت أن كاهلو اشتهرت برسوماتها التي 
ر عن بورتريهات الذاتية، وباستخدامها نمط الفن  تعبِّ

الشعبي، فقد رسمت حول مرحلة ما بعد االستعمار، 
والطبقية، والــعــرق فــي المجتمع المكسيكي، حيث 
 جريئة ونابضة بالحياة، وكانت 

ً
كانت تستخدم ألوانا

معظم لوحاتها صغيرة الحجم، وعرضت أعمالها في 
باريس والمكسيك. 

وتــابــعــت كــريــمــي: »اخـــتـــرت هـــذا الــكــتــاب أن يكون 
، ألن الترجمة تمثل حلقة وصل بين الثقافات 

ً
مترجما

والفنون واألدب، فحياتها عبارة عن ترجمة لشعور 
ت بها، وهــكــذا هــو الــحــال بالنسبة لنا،  ولحظات مــرَّ
فالترجمة وسيلة لتعبير عما يختلج فــي أنفسنا، 
والفن عبارة عن ترجمة بكل ما يختلج الفنان من أفكار 
ومفردات، فهو وسيلة تعبير ناطقة بألوان، وبأحبار، 

 في نفس المتلقي«.
ً
وبأفكار متناغمة تترك أثرا

عبدالرسول سلمان وهدى كريمي وعضوات مجلس إدارة الجمعيةمظفر راشد وطالب الرفاعي

إليسا

إليسا تطرح أغنية إليسا تطرح أغنية 
مسلسل »الثمن«مسلسل »الثمن«

موجة أفالم الشتاء تجد طريقها 
للعرض في السينما والمنصات

• القاهرة - محمد قدري
يحمل موسم الشتاء العديد من األفالم 
السينمائية التي تنشغل بها خريطة الفن 
الــســابــع الــمــصــريــة، ســـواء عــبــر المنصات 
الــرقــمــيــة، أو دور الـــعـــرض، حــيــث أطــلــقــت 
منصة WATCH IT أمـــس أحـــدث أفالمها 
)الـــبـــاب األخـــضـــر( عـــن رائـــعـــة أســـامـــة أنـــور 
عــكــاشــة، وبــطــولــة عـــدد كبير مــن الــنــجــوم، 

في مفاجأة لُمحبي كاتب الروائع الراحل.
والــفــيــلــم الــجــديــد يـــشـــارك فـــي بــطــولــتــه 
نخبة كبيرة من النجوم، هم: إيــاد نصار، 
وخالد الصاوي وسهر الصايغ، ومحمود 
عبدالمغني، وبيومي فـــؤاد، وأحــمــد فــؤاد 
ســلــيــم، وحـــمـــزة الــعــيــلــي، وغــيــرهــم. وجـــاء 
عـــرض الــفــيــلــم عــقــب عــرضــه خـــالل الــفــتــرة 
الــــمــــاضــــيــــة فـــــي عــــرضــــه الــــعــــالــــمــــي األول 
بالمسابقة الرسمية لمهرجان اإلسكندرية 

السينمائي لسينما البحر األحمر.
وأطلقت الشركة المنتجة لفيلم »شلبي«، 
بطولة الفنان كريم محمود عبدالعزيز، الفيلم 
بــدور العرض المصرية في أكثر من 60 دار 
ــارك فــي بطولته عـــدد كبير من  عـــرض، وشــ
الفنانين، منهم: روبي، وبيومي فؤاد، ونانسي 

صالح، ومحمد رضوان، وإخراج بيتر ميمي.
والفيلم الــجــديــد يـــدور حــول شخصية 
ــم مـــحـــمـــود  ــ ــريـ ــ ــه كـ ــقــــدمــ »صــــــابــــــر« الـــــــــذي يــ
عبدالعزيز، والذي يعمل كمحرك لعرائس 
الـــمـــاريـــونـــت، لــكــنــه ُمــــحــــاط بـــالـــعـــديـــد مــن 
المشكالت، التي ال يوشك أن يخرج منها 
حتى يدخل في أخرى. ويدخل فيلم »شلبي« 
على خط المواجهة مع منافسه الكوميدي 
 بالسينما فيلم »نبيل 

ً
الــمــعــروض حــالــيــا

الجميل أخصائي تجميل«، بطولة الفنان 
محمد هــنــيــدي، والــــذي تخطى حــتــى اآلن 

حاجز الـ 12 مليون جنيه.
ويجهز عدد كبير من الصناع أفالمهم 
للعرض خالل األيام القليلة القادمة، منها 
فيلم »المطاريد«، بطولة الفنان أحمد حاتم، 
بمشاركة: إياد نصار، وتارا عماد، ومحمد 
محمود، ومحمود حافظ، ومحمود الليثي، 
ــك، وطــه  ــالـ ــــزاوي، وحـــســـن مـ ــبـ ــ ومـــحـــمـــود الـ
الدسوقي، ومحمود الليثي، ودنيا سامي، 

ومصطفى غريب، ومحمد مولى.
كــمــا انــطــلــقــت الــدعــايــة الــخــاصــة بفيلم 
»أخــي فــوق الــشــجــرة«، بطولة الفنان رامــز 
جالل، وبمشاركة كوميدية لعدد كبير من 

النجوم.

ملصق »الباب األخضر«
روبي

رحت أمس أغنية المطربة إليسا 
ُ
ط

»مــــا تـــنـــدم عــلــى شــــــيء«، وهــــي تتر 
مسلسل »الـــثـــمـــن«، الــمــقــرر عرضه 

.
ً
قريبا

ــدأت الــحــمــلــة الــتــرويــجــيــة  ــ ــ وبـ
للمسلسل، بإطالق األغنية التي 

ت لها إليسا قبل أيام  تصدَّ
مــن انــطــالق عرضه المقرر 
األحــــد الــمــقــبــل، عــبــر قناة 

MBC1، وهــــو بــطــولــة: 
باسل خياط، ورزان 
جـــــــمـــــــال، ونــــيــــقــــوال 
مــــعــــوض، وســــــارة 
أبي كنعان، ورفيق 
علي أحمد، ورندة 
كـــــعـــــدي، وحــســيــن 

مـــقـــدم، وإخــــــراج فكرت 
قاضي.

وكــان آخــر ظهور إلليسا 
في ليلة رأس السنة األسبوع 

الــمــاضــي، إذ شــاركــت فــي حفل 
 
ً
تريو نايت، إلى جانب 11 مطربا
من نجوم الغناء الــعــرب، وانضم 
إليهم الفنان جــورج وســوف في 

ظهور مميز بالحفل.
 أغنية 

ً
وطرحت إليسا أخيرا

ــوان »زهــــــــــــرة مــن  ــ ــنـ ــ ــعـ ــ فــــــرديــــــة بـ
الياسمين«، تــعــاونــت فيها مع 
الموسيقار أســامــة الرحباني، 
كلمات كمال قبيسي، وألحان 
وتــــوزيــــع أســــامــــة الـــرحـــبـــانـــي. 
وتبرز األغنية الحنين للوطن، 
ومــفــعــول الــُحــب الــخــاص إلى 
لبنان على أبنائه البعيدين 

والقريبين.
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أكد مصدر في مكتب المرشد 
اإليراني علي خامنئي أن األخير 
قرر عزل قائد شرطة البالد اللواء 
حسين اشتري المقرب من جماعة 
الرئيس اإليــرانــي السابق حسن 
روحاني واألصوليين المعتدلين 
وعائلة الريجاني، وتعيين لواء 
الحرس الثوري أحمد رضا رادان 
المقرب من جماعة رئيس مجلس 
الـــشـــورى اإلســـالمـــي محمد باقر 

 له.
ً
قاليباف خلفا

ــاء »بـــرنـــا«  ــبــ ــة أنــ ــالــ ــالــــت وكــ وقــ
اإليــرانــيــة إن مـــدة واليــــة أشــتــري 
انــتــهــت، إال أنــــه عــــادة مـــا تــســري 
قــــرارات التعيين الــتــي يصدرها 
خــامــنــئــي لــخــمــس ســنــوات ويتم 
تجديدها لخمس سنوات أخرى، 
ما يعني أنه ما زال أمام اشتري، 
الــــذي تــولــى مــنــصــبــه فـــي 2015، 

عامين إلنهاء واليته الثانية. 
ورغـــــم مــقــتــل الـــمـــئـــات، بينهم 
عشرات من عناصر قــوات األمــن، 
ــــالل االحـــتـــجـــاجـــات، واعـــتـــقـــال  خـ
اآلالف، أكد المصدر أن قرار عزل 
اشتري جــاء ألنــه فشل بمواجهة 
االحـــــــتـــــــجـــــــاجـــــــات، وتـــــــــــــــردد فـــي 
استخدام القوة بسبب تخوفه من 
حــصــول انشقاقات بين عناصر 
الشرطة، وتبنيه سياسة »احتواء 
االحــتــجــاجــات بـــدل مــواجــهــتــهــا« 
 
ً
وهذا ما منح المحتجين هامشا
من التحرك. في المقابل، اشتهر 
 لشرطة 

ً
رادان عــنــدمــا كـــان قــائــدا

العاصمة طهران بتشدده، وقام 
بــقــمــع االحــتــجــاجــات عــــام 2009 
بــشــدة عــنــدمــا اقــتــحــمــت الشرطة 
بــأوامــر مــنــه الــمــحــالت التجارية 
وتـــم فـــرض الــقــوانــيــن اإلســالمــيــة 
ــاتـــخـــاذ  ــة، كــــمــــا اتــــهــــم بـ ــ ــرامـ ــ ــــصـ بـ
ات مــن دون إذن قضائي،  إجـــــراء
وضــــغــــط بـــعـــدهـــا عـــلـــى الــســلــطــة 
القضائية لحماية رجال الشرطة 

.
ً
وتحصين قراراتهم قانونيا

كما تعرض النتقادات بسبب 
أوامره بتكبيل المجرمين وجرهم 
فــــي شــــــــوارع طــــهــــران وضـــربـــهـــم 
ــه  ، عــنــدمــا واجـ

ً
وإهـــانـــتـــهـــم عـــلـــنـــا

خــــــــالل فـــــتـــــرة رئـــــاســـــتـــــه شـــرطـــة 
الــعــاصــمــة عـــصـــابـــات إجـــرامـــيـــة. 
وقامت شرطة مدينة طهران خالل 
واليته بتفتيش السيارات ومنازل 
الــشــبــاب الـــعـــزل بــشــكــل عــشــوائــي 
بــمــحــاولــة إليــجــاد أي ممنوعات 

لتوقيف المخالفين.
وســـبـــق لـــــــرادان الـــــذي هـــو من 
ــدامـــى الــمــحــاربــيــن فـــي الــحــرب  قـ
ــيــــة ـ اإليـــــرانـــــيـــــة، أن قـــاد  الــــعــــراقــ

أقـــســـام الـــشـــرطـــة فـــي مــحــافــظــات 
سيستان وبلوشستان وكردستان 
وخراسان حيث استطاع في كل 
هــذه المحافظات كبح تحركات 
الـــمـــعـــارضـــيـــن أو االحـــتـــجـــاجـــات 

بالقوة وبشدة.
ــــون، إنـــــــه إذا  ــبــ ــ ــراقــ ــ ــــول مــ ــقــ ــ ويــ
 
ً
جرى بالفعل تعيين رادان قائدا
ــنـــي أن  ــعـ ــلــــشــــرطــــة، فـــــــإن ذلـــــــك يـ لــ
خامنئي قــد اتــخــذ قـــراره بإنهاء 
ــات الــمــســتــمــرة مــنــذ  ــاجـ ــتـــجـ االحـ

ثالثة أشهر مهما تطلب األمر.
إلــــــــــى ذلــــــــــــك، أعـــــلـــــنـــــت وزارة 
الخارجية اإليرانية أمس، إغالق 

الــمــعــهــد الــفــرنــســي لــلــبــحــوث في 
إيــــــران )إفـــــــري( بــعــد نــشــر مجلة 
ــة  ــيـ ــرنـــسـ ــفـ »شـــــــارلـــــــي إيـــــــبـــــــدو« الـ
 كــاريــكــاتــوريــة 

ً
الــســاخــرة رســومــا

اعتبرتها طهران مهينة لخامنئي.
ــان صــــــــادر عــن  ــيــ ــــي بــ وجــــــــاء فـ
وزارة الـــخـــارجـــيـــة اإليـــرانـــيـــة أن 
ــة تــنــّدد  ــيـ »الـــجـــمـــهـــوريـــة اإلســـالمـ
بعدم تحّرك السلطات الفرنسية 
المعنية المتواصل في مواجهة 
مـــــــعـــــــاداة اإلســــــــــــالم والـــــتـــــرويـــــج 
للكراهية العنصرية فــي اإلعــالم 

الفرنسي«.
كما أعلنت الخارجية اإليرانية 

ـــاء الـــســـفـــيـــر الـــفـــرنـــســـي  ــدعــ ــتـــ ــ اسـ
فــــي طــــهــــران نـــيـــكـــوال روش عــلــى 
خلفية »السلوك المسيء إلحدى 
الصحف الفرنسية إزاء المرجعية 
ــقــــدســــات والــــقــــيــــم الــديــنــيــة  ــمــ والــ

والوطنية«.
ــلــــقــــت وزيــــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة  وعــ
الــفــرنــســيــة كــاثــريــن كــولــونــا على 
الخطوات اإليرانية بتذكير إيران 
بـــأن عليها أن تهتم بــمــا يحدث 
داخــلــهــا قــبــل أن تــنــتــقــد فــرنــســا. 
وأضافت: »دعونا نتذكر أن حرية 
الــصــحــافــة مـــوجـــودة فـــي فرنسا 
عــلــى عــكــس مــا يــحــدث فــي إيـــران 

وأن تــلــك الــحــريــة يــشــرف عليها 
قــــاض فـــي إطـــــار قـــضـــاء مستقل 
 بال 

ً
وهو أمر ال تعرفه إيران جيدا

شـــك« مــضــيــفــة أن فــرنــســا ليست 
ــرم الــتــجــديــف.  بـــهـــا قـــوانـــيـــن تـــجـ
وقالت الناطقة باسم الخارجية 
الفرنسية آن-كــلــيــر لــوجــانــدر »لم 
 أي معلومة رســمــيــة حتى 

ّ
نــتــلــق

اآلن فــي مــا يخّص إعــالنــات عبر 
االعالم للسلطات اإليرانية في ما 
يــخــّص إغـــالق المعهد الفرنسي 
ــي إيـــــــــران )إفــــــــــري(«.  ــ ــلـــبـــحـــوث فـ لـ
ا 

ً
وأضــافــت: »سيكون ذلــك مؤسف

بالطبع في حال تأّكد«.

سلة أخبار

قيمت أمس جنازة البابا 
ُ
أ

السابق بنديكتوس السادس 
عشر الذي توفي السبت عن 
، في ساحة القديس 

ً
95 عاما

بطرس في روما، في مراسم 
ترأسها خلفه البابا فرنسيس 
على كرسي متحرك بحضور 

رؤساء دول وحكومات وملوك. 
وشكلت الجنازة سابقة في 

التاريخ الحديث للكنيسة إذ 
لم يسبق أن شارك بابا في 
جنازة سلفه باستثناء عام 
1802، عندما ترأس البابا 

بيوس السابع مراسم جنازة 
بيوس السادس الذي توفي في 

المنفي بفرنسا قبل 3 أعوام، 
لكن األخير لم يكن قد تنحى.

البابا فرنسيس يترأس جنازة 
سلفه وسط حضور دولي

غداة بيان غير مسبوق من 
منظمة الصحة العالمية 

اتهمت فيه بكين بأنها 
ال تكشف بدقة عن أعداد 

االصابات والوفيات من جراء 
كوفيد-19 وطالبت بالحصول 
على مزيد من المعلومات من 

الصين، دعت »الخارجية« 
الصينية المنظمة الدولية 

الى اتخاذ »موقف موضوعي 
وعادل، قائم على العلم، 

وأن تقوم بدور إيجابي في 
 ،»

ً
التصدي للجائحة عالميا

مؤكدة انه »منذ بداية تفشي 
كوفيد، شاركت الصين 

المعلومات والبيانات مع 
المجتمع الدولي بانفتاح 

وشفافية«.  وأعرب الرئيس 
األميركي جو بايدن مساء 
امس االول عن قلقه بشأن 

النهج الصيني في التصدي 
للفيروس.

وأوصى االتحاد األوروبي 
دوله بإجراء اختبار كورونا 

للوافدين من الصين، إال 
أنه فشل بفرض إلزاميته. 

وقالت السويد انها ستطلب 
من القادمين من الصين 

تقديم نتيجة اختبار سلبي 
لفيروس كورونا عند دخول 

أراضيها، على غرار قيود 
فرضتها أكثر من 12 دولة، 

كما قررت تايلند فرض وثيقة 
تأمين صحي تغطي عالج 

كوفيد على الوافدين األجانب.
الى ذلك، أعلنت الهند رصد 

 لفيروس كورونا 
ً
11 متحورا

لدى مسافرين وصلوا 
إليها خالل الفترة من 24 

ديسمبر إلى الثالث من 
يناير، موضحة أنها مزيج 
من سالالت جديدة وأخرى 

موجودة بالفعل بما في ذلك 
الساللة الفرعية بي.أيه.5.2 

وساللة فرعية من المتحور 
الفرعي بي.إف.7 وهو المحرك 

األساسي للتفشي الذي 
تشهده الصين في اآلونة 

األخيرة.

الصين تنتقد منظمة
الصحة العالمية 

أعلن رئيس مجلس القضاء 
األعلى في العراق، القاضي 
فائق زيدان، أمس، إصدار 

مذكرة توقيف بحق الرئيس 
السابق للواليات المتحدة، 
دونالد ترامب، بتهمة قتل 

الجنرال اإليراني قاسم 
سليماني، ونائب رئيس 

الحشد الشعبي أبومهدي 
المهندس، في غارة على مطار 

بغداد مطلع 2020.
وقال زيدان إن القضاء العراقي 
»لن يتردد في اتخاذ اإلجراءات 
القانونية بحق َمن يثبت عليه 

دليل اشتراكه في الجريمة«.

العراق ُيصدر مذكرة 
توقيف بحق ترامب

هدنة هدنة 3636 ساعة في أوكرانيا...  ساعة في أوكرانيا... 
وتحذير من االستخفاف بروسياوتحذير من االستخفاف بروسيا

أعــلــنــت روســـيـــا أمــــس هـــدنـــة 36 ســاعــة 
تبدأ مــن منتصف الــيــوم الجمعة بتوقيت 
موسكو بمناسبة عيد الميالد بالتقويم 
الشرقي. قبل ذلــك، تقاطعت دعــوات الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان مع طلب بطريرك 
موسكو وعــمــوم روســيــا كيريل وقــف إطــالق 
 لبدء 

ً
النار بين روسيا وأوكــرانــيــا اســتــعــدادا

ــال بعيد  ــفـ ــتـ ــدة واالحـ ــديـ مـــحـــادثـــات ســــالم جـ
الميالد فــي البلدين.  وخــالل اتــصــال هاتفي 
ــيـــن، دعـــا  بــنــظــيــره الــــروســــي فـــالديـــمـــيـــر بـــوتـ
إردوغان إلى »وقف إطالق نار أحادي الجانب«، 
: »الدعوات إلى السالم والمفاوضات بين 

ً
قائال

ين 
َ
موسكو وكييف يجب أن تكونا مدعومت

بوقف إطالق نار أحادي الجانب ورؤية لحل 
عادل«. وأكد الكرملين أن بوتين أبلغ إردوغان 
بانفتاحه على حوار جاد مع أوكرانيا شريطة 
تــنــفــيــذ كــيــيــف لـــشـــروط مــوســكــو الــمــعــروفــة 
والــمــكــررة وتــأخــذ بــعــيــن االعــتــبــار الحقائق 

ــالــــواقــــع فــي  الــــجــــديــــدة، أهـــمـــهـــا اعـــتـــرافـــهـــا بــ
األراضي التي ضمتها روسيا، وهي دونيتسك 
ــانــــســــك بــــاإلضــــافــــة إلــــــى زابـــوريـــجـــيـــا  ولــــوغــ
وخيرسون.كما أجرى اردوغان اتصااًل بنظيره 
األوكراني فولوديمير زيلينسكي جدد خالله 
استعداد أنقرة للوساطة في سبيل الوصول 

إلى سالم دائم بين روسيا وأوكرانيا.
ــة  ــدد مـــســـتـــشـــار الـــرئـــاسـ ــ ــتـــه، جــ ــيـ مــــن نـــاحـ
األوكــرانــي ميخايلو بودولياك رفــض كييف 
ــفـــاوض مـــع روســـيـــا اذا كــــان الـــهـــدف من  ــتـ الـ
وراء ذلك أن تتنازل كييف عن األراضــي التي 

ضمتها موسكو. 
في المقابل، دعا البطريرك كيريل، جميع 
األطراف المنخرطة في الصراع حول أوكرانيا 
إلى لوقف إطالق النار من الساعة 12:00 يوم 
6 يناير حتى 24:00 يوم 7 يناير، لكي يتمكن 
األرثــوذكــس مــن حــضــور الــقــداس عشية عيد 
الــمــيــالد. إلــى ذلـــك، حــذر األمــيــن الــعــام لحلف 

شمال األطلسي ينس ستولتنبرغ أمس، من 
التقليل مــن شــأن طموحات روســيــا وبوتين 

وسط الحرب الدائرة في أوكرانيا.
ــي مـــؤتـــمـــر أعـــمـــال  وقــــــال ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ، فــ
 
ً
 كبيرا

ً
فــي الــنــرويــج، »لــقــد أظــهــروا اســتــعــدادا

لتحمل الــخــســائــر والــمــعــانــاة، ولــيــس لدينا 
مـــا يــشــيــر إلــــى أن الـــرئـــيـــس بــوتــيــن قـــد غير 
خططه وأهدافه في أوكرانيا. لذلك من الخطر 
التقليل من شــأن روســيــا«. وفــي فرنسا، وعد 
الرئيس إيمانويل ماكرون نظيره األوكراني 
فــولــوديــمــيــر زيلينسكي بتسليمه مــركــبــات 
قتالية مدرعة خفيفة من طــراز »إيــه إم إكس-

10 آر سي« )AMX-10 RC( المزودة بمدفع من 
عيار 105 ملليمترات والت تسير على عجالت 
مما يجعلها سهلة الحركة. كما قال الرئيس 
األميركي جو بايدن، إنه يدرس إرسال مركبات 

»برادلي« القتالية إلى أوكرانيا.
)عواصم- وكاالت(

 مع الصين الستخراج النفط
ً
»طالبان« تبرم اتفاقا

ذكر وزيــر التعدين األفغاني باإلنابة أمس 
أن اإلدارة التي تقودها حركة طالبان ستوقع 
عقدا مع شركة صينية الستخراج النفط من 
حوض أمو داريا، شمال البالد. وقال مسؤولون، 
في مؤتمر صحافي بكابول، إن العقد سيوقع 
مع شركة شينغيانغ آسيا الوسطى للبترول 
والغاز )كابيك(. وستكون هذه أول صفقة كبيرة 
الستخراج مــوارد أولية توقعها »طالبان« مع 
شركة دولية منذ سيطرتها على السلطة في 

أفغانستان عام 2021.
ــلـــى الـــنـــشـــاط  ــلـــط الـــصـــفـــقـــة الــــضــــوء عـ وتـــسـ
االقتصادي للصين في المنطقة، على الرغم من 

أن تنظيم داعش المتشدد يستهدف مواطنيها 
في أفغانستان. وقال السفير الصيني وانغ يو، 
فــي المؤتمر الصحافي، »عقد نفط أمــو داريــا 
مــشــروع مهم بين الصين وأفــغــانــســتــان«. ولم 
تعترف الصين رسميا بإدارة طالبان، لكن لديها 
مصالح كبيرة في بلد يقع وسط منطقة مهمة 

لمبادرة الحزام والطريق.
وكتب المتحدث باسم اإلدارة، التي تديرها 
طالبان، ذبيح الله مجاهد، على »تــويــتــر«، أن 
الشركة الصينية ستستثمر 150 مليون دوالر 
ســنــويــا فــي أفــغــانــســتــان بــمــوجــب هـــذا الــعــقــد، 
وستزيد استثماراتها إلــى 540 مليون دوالر 

في 3 سنوات بموجب العقد الذي تبلغ مدته 25 
عاما، مضيفا أن اإلدارة التي تديرها »طالبان« 
ستشارك فــي الــمــشــروع بنسبة 20 فــي المئة، 

يمكن زيادتها إلى 75 في المئة.
جــاء هــذا اإلعــالن بالتزامن مع تأكيد إدارة 
»طالبان« أن قواتها قتلت ثمانية من أعضاء 
تنظيم داعش في مداهمات، بعضهم كانوا وراء 
هجوم الشهر الماضي على فندق يقدم خدماته 
لرجال األعمال الصينيين في العاصمة كابول. 
ووقعت مؤسسة البترول الوطنية الصينية، 
المملوكة للدولة، عقدا مع الحكومة األفغانية 
السابقة المدعومة من الــواليــات المتحدة في 

2012 الستخراج النفط في حــوض أمــو داريــا 
ــار إي بـــول الشماليين.  بإقليمي فــاريــاب وسـ
وكانت التقديرات في ذلك الوقت تشير إلى 87 

مليون برميل من النفط الخام في أمو داريا.
ــــوزراء بــاإلنــابــة المال  وقــــال نــائــب رئــيــس الــ
بــــــــردار، فــــي الـــمـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي، إن شــركــة 
صينية أخرى لم يذكرها باالسم لم تستمر في 
استخراج الخام بعد سقوط الحكومة السابقة 
لــذلــك تـــم إبـــــرام الــصــفــقــة مـــع كــابــيــك، مضيفا: 
»نــطــلــب مـــن الــشــركــة االســـتـــمـــرار فـــي العملية 
وفقا للمعايير الدولية، كما نطلب منها العمل 

لتحقيق مصالح أهالي سار إي بول«.

وذكر وزير التعدين أن أحد شروط االتفاق 
هـــو أن تــتــم مــعــالــجــة الــنــفــط فـــي أفــغــانــســتــان، 
وتشير الــتــقــديــرات إلــى أن أفغانستان تمتلك 
مــوارد غير مستغلة تفوق قيمتها التريليون 
دوالر، األمـــــــــر الـــــــــذي جـــــــذب اهــــتــــمــــام بــعــض 
الــمــســتــثــمــريــن األجــــانــــب، غــيــر أن اضــطــرابــات 
استمرت لعقود حالت دون أي استغالل معتبر 
لها. كما تجري شركة صينية مملوكة للدولة 
مــحــادثــات مــع اإلدارة الــتــي تقودها »طالبان« 
بشأن تشغيل منجم نحاس في إقليم لوجار 
الشرقي، وهي صفقة أخرى تم توقيعها ألول 

مرة في عهد الحكومة السابقة.

أعلنت قتل 8 من »داعش« متورطين في هجوم على فندق يرتاده الصينيون

 للشرطة
ً
خامنئي يتجه لتعيين قامع احتجاجات 2009 قائدا

 على »شارلي إيبدو« وباريس تدعوها لالهتمام بأزمتها الداخلية
ً
 ردا

ً
 بحثيا

ً
 فرنسيا

ً
طهران تغلق مركزا

طهران - فرزاد قاسمي

في خطوة قد تعني أن 
السلطات اإليرانية قررت 

قمع االحتجاجات المتواصلة 
منذ سبتمبر بأي ثمن، أفادت 

معلومات بأن المرشد اإليراني 
ينوي تعيين متشدد لقيادة 

الشرطة، بعد عزل القائد 
الحالي المتهم بالتساهل.

 »
ً
السيسي: الحكومة »مطحونة جدا

ونحن في سباق
● القاهرة - حسن حافظ

مـــع تـــواصـــل تـــراجـــع الــجــنــيــه الــمــصــري أمـــام 
الدوالر، إذ سجل األخير في البنوك 27.18 جنيها 
أمس، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، 
خــالل افتتاح عــدة مشاريع بمحافظة سوهاج، 
«، فــي إشــــارة إلــى 

ً
إن الــحــكــومــة »مــطــحــونــة جـــــدا

الصعوبات االقتصادية التي تواجه مصر؛ أسوة 
بالكثير مــن دول الــعــالــم، على خلفية تداعيات 

جائحة كورونا والحرب األوكرانية - الروسية.
ولفت السيسي إلى تأثير النمو السكاني على 
عدم شعور المواطن بثمار التنمية المتحققة، 
مــعــقــبــا: »هــــذا يــــوم جــديــد وعــــام جـــديـــد، لــكــن ال 
ــدة انــنــا نــتــكــلــم مـــع بعض  ــ يمنعنا كـــأســـرة واحـ
ونفكر بعض بحجم التحدي وسبب المشكلة«، 
مضيفا: »ســبــب المشكلة ال فــســاد حــكــومــة وال 
فساد نظام إداري وال تهميش، أقول لكم حاجة 
بسيطة، اعــرف كويس يعني إيه قرش وبفضل 

الله يعني إيه دولة«.
واستطرد: »مصر ممكن تكون قد الدنيا بيكم 
وأفكاركم وجهدكم، لو استمرينا بتلك الطريقة 
)الزيادة السكانية( كل الجهد المبذول مش كفاية، 
وأوّجه بتوفير تمويل مشروعاتكم من صندوق 
تحيا مصر«، الفتا إلى أن الدولة تحتاج لنحو 
70 تريليون جنيه، ال 7 تريليونات كاستثمارات 
ــــاف:  لــتــنــفــيــذ مـــشـــروعـــات لــخــدمــة الـــنـــاس، وأضـ
»يــا رب يعلمنا ويفهمنا واننا نــشــوف... واللي 

نشوفه نفهمه«.
وتابع: »اللي احنا بنعمله في سوهاج أكثر من 
100 مليار جنيه، ولكن اللي اتعمل تشغيله بكام؟ 
يعني عملت مكتب بريد... الناس اللي هتشتغل 
فيه هتاخد كــام؟ وهيتعمله صيانة بكام؟ ولو 
عملت مدرسة علشان تحافظ عليها هتصرف 

كـــام؟ وكــذلــك لــو عملت مستشفى هتشتغل كل 
يــوم بكام؟ وكــل شهر وكــل سنة؟ انــت داخــل في 
سباق... مثال عدد الفصول الموجود دلوقتي أقل 
من المطلوب بمنتهى البساطة، يبقى انت األول 
عايز تسد الفجوة فجوة الموجود مع المفروض 

يكون موجود«.
وأكــمــل السيسي: »نحن فــي حاجة لـــ 60 ألف 
فــصــل بــالــمــدارس ســنــويــا، ولـــو الــنــهــارده عايز 
أعمل 60 ألف فصل يعني عايز 60 مليار جنيه، 
ثم أضع معهم مصاريف المدرسة والطقم اإلداري 
ــراف فــي الــمــدرســة يعني بــكــام؟ أنـــا كنت  ــ واإلشـ
براجع أمس مع »اإلسكان« علشان أعمل 200 ألف 
وحدة تانيين... لقيت الوحدة معدية عليا الـ 700 
ألف جنيه... يعني الـ 200 ألف بـ 140 مليار جنيه«، 
مبينا أن الدولة المصرية نظمت نفسها بشكل 
مختلف، في التعامل مع محافظات الصعيد، في 
إشارة إلى مشروعات »حياة كريمة« التي تبنتها 

الدولة المصرية لتطوير القرى األكثر فقرا.
ـــق عــلــى االنـــتـــقـــادات لــمــشــروعــات رصــف 

ّ
وعـــل

وإنــشــاء الــطــرق الجديدة عبر مــواقــع التواصل، 
قائال: »أنــا باتابع السوشيال ميديا وتعليقات 
كل الناس، بيقولوا يا كامل يا وزير مش كفاية 
ــى!«، ورد: »ده أول حـــاجـــة تــتــعــمــل  ــقــ أســـفـــلـــت بــ
األســـفـــلـــت، شــبــكــة الـــطـــرق عــلــشــان نــوصــل ليكم 
وتوصلوا لينا. الناس اللي بتقول كده مشافتش 

أهالينا عايشين إزاي وبيمشوا إزاي«. 
ــد الـــمـــواطـــنـــيـــن  ــ ــاح أشـــــــاد أحــ ــتــ ــتــ وخـــــــالل االفــ
بإنجازات الرئيس السيسي، قائال: »كفاية قضاءك 
على اإلرهاب، والله أنا كنت بابات أبكي للصبح 
بسبب اإلرهــاب«، ليرد الرئيس السيسي بقوله: 
»والله العظيم اللي حمى مصر ربنا... أنا باحلف 

وهو يعلم ما في نفسي«.

الممثلة ترانه عليدوستي بعد اإلفراج عنها أمس األول من السجن الذي أودعت به لدعمها االحتجاجات 

تدريبات أوكرانية على حدود بيالروسيا 
أمس األول )رويترز(
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حازم ماهر

يلتقي األزرق مع قطر، 
والبحرين )حامل اللقب( 

 في الجولة 
ً
مع اإلمارات غدا

االفتتاحية لبطولة خليجي 
25 لكرة القدم، التي تنطلق 

ي العراق مع 
َ
اليوم بمبارات

عمان والسعودية مع اليمن.

ً
« بمواجهة قطر غدا
ً
»األزرق« يدشن منافساته في »خليجي »األزرق« يدشن منافساته في »خليجي 2525« بمواجهة قطر غدا

ي العراق مع ُعمان والسعودية مع اليمن
َ
ي العراق مع ُعمان والسعودية مع اليمنالبطولة تنطلق اليوم بمواجهت
َ
البطولة تنطلق اليوم بمواجهت

كاساس وبرانكو يشيدان 
بمنتخبي العراق وعمان

أكد مدرب المنتخب العراقي األسباني كاساس، انه سيعتمد 
تطبيق اسلوب المدرسة األسبانية في األداء ولكن ليس بشكل 
كــامــل. وأضـــاف فــي المؤتمر الصحافي الـــذي ُعــقــد أمـــس، أن 
الجماهير ستدعم وتساند اســود الرافدين بقوة وهو عامل 

إيجابي.
وأشار إلى أن المنتخب العماني منافس عنيد، وسيواجه 
باألسلوب األمثل له، مبينا أنه يضع يديه على ابرز سلبيات 

وإيجابيات المنافس، معربا عن ثقته بالعبيه.
بدوره، قال مدرب المنتخب العماني برانكو: جاهزون لتقديم 
أفضل ما لدينا، وندخل البطولة بطموح كبير، مضيفا أنه 
يعلم أن اللقاء أمام منتخب شرس يلعب على أرضه ووسط 

جماهيره التي ستكتظ بها المدرجات. 
وأبــدى رضــاه عن أداء العبيه في التدريبات، لكنه ينتظر 
ترجمة ذلــك على أرض الــواقــع، مضيفا أن أغــلــب العبيه من 
أصحاب األعــمــار السنية الصغيرة، والــذيــن سيتم اكسابهم 

خبرة المنافسات القوية.

برانكوكاساس

أكد مدرب منتخب السعودية سعد الشهري أن المباراة 
األولــــــى فــــي الـــمـــجـــمـــوعـــة األولــــــى أمـــــام الــمــنــتــخــب الــيــمــنــي 
، مضيفا أن األخضر سيتعامل مع كل 

ً
»المتطور« مهمة جدا

مباراة على حدة، وأن االستعدادات كانت للبطولة ككل 
وليس لمباراة بعينها. 

وشـــــدد عـــلـــى أن فـــريـــقـــه ســيــظــهــر شــخــصــيــتــه 
منذ الــبــدايــة، وأنــه يعتمد على األفــكــار نفسها 
ــبــــي ســتــظــهــر  ــمــ ــي الــمــنــتــخــبــيــن األول واألولــ فــ
شخصيتنا مــع انــطــالق الــبــطــولــة، مــشــددا على 

احترامه للمنافس.
بدوره، قال مدرب اليمن التشيكي ميروسالف 
ســـوكـــوب، إن الــبــطــولــة هـــي األولــــى لمعظم 
ت  الالعبين، مضيفا أن االستعدادات جاء

عبر معسكر تدريب في مصر.
ــيـــوم  ــقــــاء الـ ــة لــ ــعـــوبـ ــلـــى صـ ــدد عـ ــ ــ وشـ
حتى في ظل مشاركة األخضر السعودي 
بــالعــبــيــه الــــرديــــف، مــــؤكــــدا أن فــريــقــه 
ســيــبــذل قــصــارى جــهــده للظهور 

بالمستوى المأمول.

سعد الشهري ميروسالف سوكوب

 على العنابي
ً
منتخبنا يتفوق تاريخيا

 
ً
يتفوق األزرق على شقيقه العنابي تاريخيا
فـــي الــمــبــاريــات الــتــي جــمــعــت الــمــنــتــخــبــيــن في 

البطوالت الخليجية.
وتواجه الفريقان في البطوالت في 18 مباراة 
منذ البطولة األولى التي أقيمت عام 1970، حتى 

خليجي 20 عام 2010 باليمن.
وحقق منتخب الكويت الوطني الفوز في 11 

مواجهة في بطوالت خليجي 1 و2 و3 و4 و5 
و8  و10و12 و13 و14 و20.

أمـــا الــمــنــتــخــب الــقــطــري فــحــقــق الـــفـــوز فـــي 6 
مباريات ببطوالت خليجي 6 و7 و11 و15 و16 
و17، وفرض التعادل نفسه في مباراة واحدة، 

تلك التي جمعتهما في بطولة خليجي 9.

ــنـــي  يــــدشــــن مـــنـــتـــخـــبـــنـــا الـــوطـ
األول لــكــرة الــقــدم منافساته في 
»خــلــيــجــي 25«، حــيــنــمــا يــلــتــقــي 
شقيقه القطري في الساعة 7:15 
من مساء غد على استاد الميناء 
الدولي بمدينة البصرة، ويسبق 
ذلك لقاء البحرين )حامل اللقب( 
مع اإلمــارات على استاد الميناء 
األولمبي في المجموعة الثانية 

للبطولة.
وتــنــطــلــق مــنــافــســات البطولة 
ي العراق وعمان، 

َ
اليوم بمواجهت

الــســاعــة 7:00، والـــســـعـــوديـــة مع 
ــقــــام  ــيــــمــــن الــــســــاعــــة 9:45، وتــ الــ
الــمــبــاراتــان على اســتــاد البصرة 

الدولي في المجموعة األولى.

األزرق وقطر
وجــــــاءت اســـتـــعـــدادات األزرق 
للبطولة، من خالل إقامة معسكر 
تدريب بدبي في نوفمبر الماضي 
تخللته مــبــاراتــان، األولــــى وديــة 
دولـــيـــة مـــع الــمــنــتــخــب الــلــبــنــانــي، 
وحسمها لمصلحته بهدفين دون 
رد، أحرزهما فيصل زايد ومحمد 
بـــاجـــيـــة، والـــثـــانـــيـــة مــــع مــنــتــخــب 
ــاز بــهــدف  ــ ــر الــمــحــلــي وفــ ــزائـ الـــجـ
أحرزه عيد الرشيدي، إلى جانب 
المواجهة الودية التي جمعته يوم 
الجمعة الــمــاضــي مــع المنتخب 
ــاح اســـتـــاد  ــتــ ــتــ ــي افــ ــ الــــعــــراقــــي فـ
الميناء الدولي، وخسرها 

بهدف نظيف.
وسبق لقاء العراق الوّدي، 
انـــطـــالق الــتــدريــبــات يـــوم 23 
ديسمبر الماضي على الملعب 
الــفــرعــي بــاســتــاد جــابــر الــدولــي، 
وخاض األزرق 22 حصة تدريب، 
اعتبرها مــســؤولــو االتــحــاد غير 

كافية لتجهيز الفريق للبطولة!
ــدخــــل مــنــتــخــبــنــا الــوطــنــي  ويــ
األكــثــر حــصــدا لــألــقــاب برصيد 
10 بطوالت مباراة غدا، بحثا عن 
اقتناص الــفــوز والنقاط الثالث، 
للدخول في المنافسة على حجز 
ــي الـــتـــأهـــل لــلــدور 

َ
إحـــــدى بــطــاقــت

نصف النهائي مبكرا، وهو أحد 

أهـــــــداف الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي بــقــيــادة 
الــمــدرب البرتغالي روي بينتو، 
ومساعده أحمد عبدالكريم، إلى 
جــانــب اكــتــســاب الــالعــبــيــن الثقة 
بأنفسهم، ال سيما أن الغالبية 
منهم من أصحاب األعمار السنّية 
الصغيرة، الذين يشاركون للمرة 
األولـــــى فـــي الــبــطــولــة، فــضــال عن 
تـــوجـــيـــه إنـــــــــذار شــــديــــد الــلــهــجــة 
للمنافسين بأن األزرق قد يمرض 
وال يــمــوت، وأنـــه سيظل الــفــارس 

للبطوالت الخليجية.

ــفـــريـــق يــفــتــقــد فــي  ــر أن الـ ــــذكــ ُي
الـــبـــطـــولـــة جــــهــــود العـــَبـــيـــه حــمــد 
الحربي وعبدالعزيز وادي، اللذين 
تم استبعادهما من القائمة بسبب 

اإلصابة.
ولـــعـــل أكـــثـــر مـــا يــشــغــل تفكير 
الــجــهــاز الــفــنــي فـــي لــقــاء غـــد، هو 
عدم مشاهدته لمباريات مسجلة 
حديثا للمنتخب القطري، لكون 
العنابي يلعب بالالعبين الرديف، 
لكن تّمت فقط مشاهدة تسجيل 
لــعــدد مــن الالعبين بعد االطــالع 
على قائمة المنافس التي تم كشف 
النقاب عنها بشكل نهائي أمس 

األول األربعاء.
ويــفــضــل بــيــنــتــو وعــبــدالــكــريــم 
االعــتــمــاد على طريقة لعب -4-3
1-2، بـــالـــلـــعـــب بـــجـــنـــاَحـــي يــمــيــن 
ويسار، لتكثيف الهجوم، والعمل 
ــة فــي  ــدديــ ــاد كـــثـــافـــة عــ ــجــ عـــلـــى إيــ
وســط الملعب، مــع الضغط على 
المنافسة في كل أرجــاء الملعب، 
إلجهاض هجماته مبكرا، وعدم 
إتاحة الفرصة له بتهديد المرمى.

التشكيل المتوقع
ــكـــيـــل الــــمــــتــــوقــــع الـــــذي  ــشـ والـــتـ
ســيــلــعــب بــــه األزرق يـــتـــكـــون مــن 
ســلــيــمــان عـــبـــدالـــغـــفـــور لــحــراســة 
الـــمـــرمـــى، ومـــهـــدي دشـــتـــي وفــهــد 
الهاجري وحسن حمدان ومشاري 
غـــــنـــــام لــــخــــط الــــــــدفــــــــاع، وأحــــمــــد 
الظفيري وسلطان العنزي وفواز 
العتيبي لخط الــوســط، ومــبــارك 

الفنيني وعيد الرشيدي وأمامهما 
شبيب الخالدي لخط الهجوم.

وقد يشهد التشكيل تغييرين 
بدخول خالد إبراهيم على حساب 
حمدان، وبدر طارق على حساب 

العتيبي.
على الجانب اآلخر، فإن االتحاد 
القطري يهدف من هــذه البطولة 
إلى تجهيز جيل جديد للمنتخب 
 هـــذا ال 

ّ
 دمـــاء جـــديـــدة، لــكــن

ّ
بــضــخ

يعني أن العنابي يدخل البطولة 
مــن دون الــمــنــافــســة عــلــى التأهل 
ــنـــهـــائـــي بــشــكــل  لــــلــــدور نـــصـــف الـ

مبدئي.
ــان األزرق يـــلـــعـــب مــن  ــ وإذا كــ
ــفــــوز وإكـــســـاب  ــنـــاص الــ ــتـ أجـــــل اقـ
العبيه الخبرة الدولية، فإن هذين 
الــهــدفــيــن يــعــمــل الـــجـــهـــاز الــفــنــي 
للمنتخب القطري على تحقيقهما.
ويــقــود الــعــنــابــي فــي البطولة 
ــــي  ــبـ ــ ــمـ ــ ــتــــخــــب األولـ ــنــ ــمــ مـــــــــــدرب الــ
البرتغالي برونو ميجيل بشكل 
مؤقت، وقد تولى المهمة بدال عن 
اإلسباني فيليكس سانشيز، الذي 
تــم انــهــاء عــقــده بــعــد إخــفــاقــه في 
مونديال 2022، وخـــروج الفريق 

من الدور األول بثالث خسائر أمام 
اإلكوادور ثم السنغال وهولندا. 

البحرين واإلمارات
ــا،  ــهــ ــن الـــمـــجـــمـــوعـــة ذاتــ ــمــ وضــ
ن المنتخب البحريني حملته 

ّ
يدش

للدفاع عــن لقبه الــذي حققه عام 
2019 فــي الـــدوحـــة، تسهل الــيــوم 
بــقــيــادة البرتغالي هيليو ســوزا 
ــيـــوم على  بــمــواجــهــة اإلمـــــــارات الـ

استاد الميناء.
ويــقــود األرجنتيني رودولــفــو 
أروابـــاريـــنـــا اإلمـــــارات مــنــذ مطلع 
عـــام 2022 بــعــد إقــالــة الهولندي 
بيرت فان مارفيك، نتيجة اهتزاز 
ــع  ــ ــراجـ ــ ــتــــوى الـــمـــنـــتـــخـــب وتـ ــســ مــ
نتائجه، وقد استبعد عن تشكيلته 

الهداف التاريخي علي مبخوت.
ــوز الـــعـــامـــل  ــ ــفـ ــ ويــــعــــد هــــــدف الـ
الــمــشــتــرك بــيــن الــمــنــتــخــبــيــن، مع 
ي 

َ
الوضع في االعتبار أن مواجهت

ــارج نــطــاق  ــ ــأتـــي خــ غــــد الـــســـبـــت تـ
التوقعات.

العراق وُعمان
أما مباراتا اليوم في المجموعة 

ــيـــجـــي 25«  ــلـ ــــعــــد »خـ
ُ
األولـــــــــــى، فــــت

أول تــحــّد ســيــواجــهــه اإلســبــانــي 
خيسوس كاساس المدير الفني 
للمنتخب العراقي في أول ظهور 

رسمي له بعد تعيينه.
وانــضــم للمنتخب الــعــراقــي 5 
محترفين فقط من أصل 19، هما 
محترفا السالمية والكويت اسو 
رســتــم وشــيــركــو كــريــم، والشمال 
والمرخية القطري، أيمن حسين 
ــبـــرج  ــنـ وأمـــــجـــــد عــــــطــــــوان، وجـــوتـ
الـــســـويـــدي، الــظــهــيــر األيـــمـــن إالي 

فاضل. 

فــي الــمــقــابــل، يــأمــل المنتخب 
العماني المتجّدد بقيادة المدرب 
الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش 
( الُمعّين مطلع 2020، في 

ً
)67 عاما

استعادة ذكريات نهائي خليجي 
الكويت 2017، عندما تّوج بلقبه 
الثاني بعد األول على أرضه عام 

.2009

اليمن والسعودية
ــن الــمــنــتــخــب الــيــمــنــي  ــ ـ

ّ
ــدش ــ ويـ

ــاة الــمــنــتــخــب  ــمــــالقــ مـــشـــاركـــتـــه بــ
السعودي تحت 23 سنة بقيادة 

جانب من تدريبات منتخبنا في البصرة

ــزّود الــرائــد  ــُمـ ــن«، الـ ــ أعــلــنــت »زيـ
لــلــخــدمــات الــرقــمــيــة فــي الــكــويــت، 
تــــخــــصــــيــــص 10 حـــــــافـــــــالت و3 
رحالت لنقل الجماهير الكويتية 
ــيـــج  ــلـ ــخـ إلــــــــــى بـــــطـــــولـــــة كــــــــــأس الـ
العربي »خليجي زيــن 25«، التي 
تستضيفها البصرة فــي العراق 
برعاية رسمية من مجموعة زين، 
وذلــــك لـــمـــؤازرة منتخب الكويت 
ــاء مـــشـــاركـــتـــه فــي  ــ ــنـ ــ ــنــــي أثـ الــــوطــ

البطولة.
وتـــأتـــي هــــذه الـــمـــبـــادرة ضمن 
شــراكــة »زيـــن« االستراتيجية مع 
ــاد الــكــويــتــي لـــكـــرة الـــقـــدم،  ــحــ االتــ
 من حرصها على تفعيل 

ً
وانطالقا

ــا الـــوطـــنـــي كــشــركــة رائــــدة  دورهـــــ
ــقـــطـــاع الــــخــــاص الــكــويــتــي  فــــي الـ
ــي 

ّ
لـــدعـــم قـــطـــاع الـــريـــاضـــة الــمــحــل

والــــمــــســــاهــــمــــة فـــــي رفـــــــع مــكــانــة 
الــريــاضــة الكويتية وتطويرها، 

إضـــافـــة إلــــى تــزامــنــهــا مـــع إعـــالن 
 رعــايــتــهــا 

ً
ــن أخــــيــــرا مــجــمــوعــة زيــ

الرسمية للنسخة الـ 25 من بطولة 
كـــأس الــخــلــيــج الــعــربــي، الــتــي تم 
إطالق اسم بطولة »خليجي زين« 

عليها.

وستخصص »زين« 10 حافالت 
لنقل أكثر من 400 مشجع لمؤازرة 
»األزرق« في مبارياته الثالث بدور 
المجموعات في بطولة »خليجي 
زين 25«، وهي األولى ضد منتخب 
قطر غــدا، والثانية ضد منتخب 

اإلمارات في 10 الجاري، والثالثة 
ضد منتخب البحرين في 13 منه، 
وستتكفل »زين« بجميع تكاليف 
ــمـــواصـــالت وتـــذاكـــر  ــالـ الـــرحـــلـــة كـ

حضور المباراة وغيرها.
 
ً
ولمست الشركة إقــبــااًل كبيرا

من الشباب والعائالت للُمشاركة 
في الرحلة األولــى خالل الفعالية 
الــتــي أقامتها الستقبال طلبات 
التسجيل في مقر االتحاد الكويتي 

لكرة القدم بمنطقة العديلية.
وتحتفل بطولة كأس الخليج 
الـــعـــربـــي بــيــوبــيــلــهــا الــفــضــي في 
ــنـــت  ــلـ نـــســـخـــتـــهـــا الــــحــــالــــيــــة، وأعـ
 أنها الراعي 

ً
مجموعة زين أخيرا

الرسمي لنسختها الفضية.
وأطلقت »زيـــن« حملة بعنوان 
»الــدنــيــا بـــصـــرة«، دعــمــا للنسخة 
 
ً
الفضية لهذه البطولة، وترحيبا

بالفرق والوفود المشاركة.

جانب من إجراءات التسجيل

الشهري يراها مهمة 
وسوكوب يؤكد صعوبتها

»زين«: 10 حافالت و3 رحالت لنقل الجماهير 

جدول المباريات اليوم وغدًا

يقام في الـــ 5:45 مساء اليوم حفل افتتاح 
»خليجي 25« على اســتــاد الــبــصــرة الــدولــي، 
مة بأنه سيكون 

ّ
والذي وصفته اللجنة المنظ

استثنائيا يعكس إرث المدينة وتاريخها 
وما تتميز به من عالقات حياتية واجتماعية 
ــــع بـــقـــيـــة دول مــنــطــقــة الــخــلــيــج  مـــشـــتـــركـــة مـ
العربي. وجـــاءت تعويذة البطولة وفــق هذه 
الــخــصــوصــيــة. واخــتــيــر الــســنــدبــاد الــبــحــري 
الشخصية األسطورية من حكايات ألف ليلة 

وليلة، وهــو الــذي جــاب البحار والمحيطات 
بتجارته منطلقا من البصرة، تعويذة للبطولة، 
التي تحكي قصص رحالته البحرية السبع، 
ــا هـــو يـــعـــود الــــى الــمــديــنــة بــرحــلــة ثامنة  وهــ
بــصــحــبــة شــقــيــقــاتــه الــســبــع، فـــي إشــــــارة الــى 

منتخبات الدول السبع المشاركة.
واستكملت مدينة البصرة استعداداتها 
الستضافة البطولة، وســـط تــدفــق مشجعي 
الدول بمشاركة ثمانية منتخبات، بعد عقود 

طال فيها انتظار احتضان العراق البطولة 
منذ المّرة األولى عام 1979 في بغداد.

ــبــــصــــرة  ــة الــ ــ ــنـ ــ ــــديـ ــيـــــش مـ ــ ــعـ ــ وتـ
الـــمـــعـــروفـــة بـــثـــرواتـــهـــا النفطية 
ودفعها فواتير الحروب، مظاهر 

وكــــرنــــفــــاالت اجــتــمــاعــيــة وتــراثــيــة 
غير مسبوقة، استعدادا لهذا الحدث 
الكروي حيث يعود اليها أبناء الخليج 

بعد سنوات طويلة.

حفل افتتاح يعكس إرث البصرة وتاريخها

الــــمــــدرب ســـعـــد الـــشـــهـــري عــلــى 
استاد البصرة أيضا في ثاني 

مباريات المجموعة.
ويدخل المنتخب السعودي 
ــــف(، الــبــطــولــة متسلحا  ــرديـ ــ )الـ
بــــعــــرض الــمــنــتــخــب األول فــي 
مونديال قطر 2022، حيث حقق 
 على األرجنتين 

ً
 تاريخيا

ً
فــوزا

البطلة 2 - 1، قبل أن ُيقصى من 
دور المجموعات.
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عانى برشلونة األمّرين لتخطي منافسه 
المغمور إنتر سيتي من الدرجة الثالثة 3-4 
بعد التمديد وبلوغ دور الـــ 16 من مسابقة 

كأس اسبانيا لكرة القدم.
خاض الفريق الكاتالوني 
ــاراة بــتــشــكــيــلــة قـــويـــة  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ الـ

ضمت العب وسطه المخضرم 
سيرجيو بوسكيتس وثالثي خط 

الــهــجــوم الهولندي ممفيس ديــبــاي وفــيــران 
توريس والفرنسي عثمان ديمبيلي.

ونجح إنتر سيتي في فرض التعادل على 
الــعــمــالق الــكــاتــالــونــي ثـــالث مــــرات بــواســطــة 

اوريول سولديفيا احد نجوم المباراة.
تــقــدم برشلونة بواسطة 
الــــمــــدافــــع األوروغـــــويـــــانـــــي 
رونــالــد أراوخــــو بــعــد مــرور 

4 دقــــائــــق، لــكــن إنـــتـــر ســيــتــي أدرك الــتــعــادل 
سولديفيا )59(.

 
ً
ومنح ديمبيلي التقدم لبرشلونة مجددا

)63( ليرد أصحاب األرض بواسطة سولديفيا 
.)74(

لكن البرازيلي رافينيا سجل هدف التقدم 
لــبــرشــلــونــة )77(، ليسجل ســولــديــفــيــا هــدف 
 الهاتريك قبل نهاية الوقت 

ً
التعادل محققا

األصلي بأربع دقائق ليفرض التمديد.
وفي الوقت اإلضافي نجح انسو فاتي في 
تسجيل هــدف الــفــوز لبرشلونة فــي الدقيقة 

.103
وبلغ أتلتيكو مدريد الدور ذاته بفوزه على 
اوفــيــيــدو بــهــدفــيــن نظيفين، فــي حــيــن حقق 
 على ليناريس 5-صفر.

ً
 ساحقا

ً
إشبيلية فوزا

شهد مران ريال مدريد، عقب 
الفوز على كاسيرينو في كأس 
مــلــك إســبــانــيــا، عــــودة الــحــارس 
الــبــلــجــيــكــي تــيــبــو كــــورتــــوا إلـــى 
التدريب الجماعي مع الفريق، مع 
استمرار غياب داني كارباخال، 
استعدادا لمواجهة فياريال غدا 

السبت في الدوري اإلسباني.
وشـــــــهـــــــد الـــــــتـــــــدريـــــــب مـــــرانـــــا 
للتعافي لالعبين الذين شاركوا 
ــي أمــــام  ــ ــاسـ ــ فــــي الــتــشــكــيــل األسـ
كـــاســـيـــريـــنـــيـــو مــــســــاء الـــثـــالثـــاء، 
وتدريبات قوية للذين شاركوا 
كــــبــــدالء أو الــــذيــــن لــــم يـــســـافـــروا 

لخوض المباراة مع الفريق.
وبهذه الطريقة، تدرب ديفيد 
ــا وفـــيـــرالنـــد مــيــنــدي ولــوكــا  ــ أالبـ
مودريتش وتوني كروس وكريم 
بــنــزيــمــة وفــيــنــســيــوس جــويــنــور 
بقوة في الحصة المسائية، بعد 
الحصول على راحــة مــن مباراة 

كأس الملك.
وشــهــد الــمــران عـــودة كــورتــوا 
بــعــد الــتــعــافــي مـــن آالم عضلية 

خفيفة غاب بسببها عن مباراة 
ــدرب الـــحـــارس  ــ ــأس الـــمـــلـــك، وتــ كــ
بشكل طبيعي مع بقية الحراس 

وقد يعود للعب أمام فياريال.
في األثناء، ال يــزال كارباخال 
بعيدا عن التدريبات الجماعية 
مــع مــاريــانــو ديـــاز الـــذي يعاني 
من التواء، وتدربا داخل منشآت 

النادي.

● أحمد حامد
اســـتـــعـــاد فـــريـــق الـــقـــادســـيـــة لـــكـــرة الـــقـــدم 
خدمات الحارس خالد الرشيدي، ومحمد 

خليل، بعد تعافيهما من اإلصابة.
 في الظهر، 

ً
وكان الرشيدي اشتكى آالمــا

خالل الفترة الماضية، في حين عانى خليل 
التواء في الكاحل.

وشهدت تدريبات أمــس األول، دخول 
الرشيدي وخليل في التدريبات الجماعية، 
فــي حــيــن ال يـــزال عــبــدالــلــه الــشــمــالــي، في 
مــرحــلــة الـــتـــأهـــيـــل، لــلــتــعــافــي مـــن إصــابــة 

.
ً
التمزق التي أصابته أخيرا

وفي نفس السياق، تقرر أن يغادر عبدالله 
وادي فــي 9 الـــجـــاري إلـــى ألــمــانــيــا، لعرض 
إصابته التي يعاني منها »غضروف الركبة«، 
والــتــي تعرض لها خــالل الفترة الماضية، 
وحرمته من مرافقة األزرق إلى »خليجي 25«. 
من جهة أخرى، شهدت مباراة القادسية 
والــفــحــيــحــيــل الـــوديـــة والـــتـــي أقــيــمــت أمــس 
مشاركة المحترف الجديد المالي تانديا 
ــي تـــدريـــبـــات  ــــرط  فــ ــــخـ إبـــراهـــيـــمـــا، الــــــذي انـ

القادسية، قبل أربعة أيام.

● جابر الشريفي
حـــقـــق الـــفـــريـــق األول لــكــرة 
 
ً
الـــســـلـــة بــــنــــادي الـــقـــريـــن فـــــوزا

 على الجهراء بنتيجة 
ً
مستحقا

68 - 59 خـــالل الــمــبــاراة التي 
ــــس األول عــلــى  جــمــعــتــهــمــا أمـ
صالة االتحاد ضمن منافسات 
الـــجـــولـــة الـــحـــاديـــة عـــشـــرة مــن 
الــــــــــدوري الـــتـــمـــهـــيـــدي لــلــعــبــة، 
والتي شهدت فوز الكويت على 

العربي 121 - 99.
وبذلك يرتفع رصيد الكويت 
إلــــــى 18 نـــقـــطـــة يـــلـــيـــه كــاظــمــة 
ـــ 16 نــقــطــة لكل  والـــقـــادســـيـــة بـ
منهما، ثم الجهراء والقرين بـ 
14 نقطة لكل منهما، فالعربي 
والصليبيخات بـ 13، يليهما 
الــنــصــر والــشــبــاب بـــ 12 نقطة 
لكل منهما، ثم اليرموك بـ 11، 

 التضامن بـ 9 نقاط. 
ً
وأخيرا

وينص نظام البطولة على 
تأهل أول 6 فــرق فــي الترتيب 
 لــلــدور الــثــانــي 

ً
الــعــام مــبــاشــرة

للمنافسة على اللقب.
ــد فـــــــوز الــــقــــريــــن عــلــى  ــ ــعـ ــ وبـ
ــقــــاعــــد  ــمــ الــــــجــــــهــــــراء تــــــكــــــون الــ
الثالثة األخرى المؤهلة للدور 
ــأجــــل حــســمــهــا،  ــد تــ ــ ــانــــي قـ ــثــ الــ
ــراع عــلــيــهــا  ــ ــــصــ إذ ال يــــــــزال الــ

 بــيــن الــجــهــراء والــقــريــن 
ً
قــائــمــا

ــربــــي  ــعــ والـــصـــلـــيـــبـــيـــخـــات والــ
ــبـــاب، فـــي حــيــن ُحــســمــت  والـــشـ

ــة األولـــــــــى  ــ ــالثــ ــ ــثــ ــ ــ ــد ال ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ الـ
لــمــصــلــحــة الـــكـــويـــت وكــاظــمــة 

والجهراء.
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سجل هاري كين ثنائية قاد 
بها توتنهام إلى انتصار كبير 
على مضيفه كريستال باالس 

4-صفر مساء أمس األول، 
ضمن منافسات المرحلة 

التاسعة عشرة من الدوري 
اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم.

ــاد تـــوتـــنـــهـــام تـــوازنـــه  ــعـ ــتـ اسـ
ــره فــــي الـــمـــبـــاراتـــيـــن  ــثـ ــعـ ــد تـ ــعـ بـ
 
ً
 ساحقا

ً
األخيرتين، وحقق فوزا

خــــــــــارج أرضــــــــــه عــــلــــى حـــســـاب 
ــال بـــــــاالس 4 - صــفــر،  ــتـ ــريـــسـ كـ
ضمن المرحلة التاسعة عشرة 
مــــن الــــــــدوري اإلنـــكـــلـــيـــزي لــكــرة 
القدم، ليواصل سعيه الحتالل 
ــل  ــ ــد الـــمـــراكـــز األربـــعـــة األوائـ أحــ
والمؤهلة لدوري أبطال أوروبا 

الموسم المقبل.
ز توتنهام رصــيــده إلى 

ّ
وعـــز

33 نقطة فــي الــمــركــز الخامس 
بــفــارق نقطتين عــن مانشستر 
يــونــايــتــد الــرابــع والــــذي خــاض 
ــقـــدم عــلــى  ــل، فــيــمــا تـ ــ ــاراة أقــ ــبــ مــ
لــيــفــربــول الــســادس الـــذي يملك 
 مباراة أقل بفارق خمس 

ً
أيضا
نقاط.

ويــديــن تــوتــنــهــام بــفــوزه الــى 
هــدفــي المهاجم الــدولــي هــاري 
ــيـــن )48 و53(، والــــــــذي رفـــع  كـ
رصـــيـــده مـــن األهـــــــداف الــــى 15 
ــارق 6  ــفــ ــانـــي بــ ــثـ ــز الـ ــركـ ــمـ فــــي الـ
أهــــداف عــن مــتــصــدر هــدافــي الـــ 
»بريميرليغ« مهاجم مانشستر 
سيتي النرويجي ارلينغ هاالند. 
ــاف الــــهــــدف الـــثـــالـــث  فـــيـــمـــا أضـــــ
االيرلندي مات دوهيرتي )68( 
ــوري الـــجـــنـــوبـــي  ــ ــكــ ــ ــ والــــــرابــــــع ال

هيونغ - مين سون )72(.
وفي مباراته الـ 300 بالدوري 
الممتاز، وبــعــد انتهاء الشوط 
األول بالتعادل السلبي، تمكن 

كين مــن فــك الــعــقــدة الهجومية 
ــانــــي  ــثــ ــلــــع الــــــشــــــوط الــ فــــــي مــــطــ
بهدف افتتاحي من كرة رأسية 
اثــــر عــرضــيــة الـــكـــرواتـــي إيــفــان 

بيريشيتش )48(.
وتمكن كين بعدها بخمس 
دقــائــق مــن منح فريقه اسبقية 
مريحة نوعا مــا، بعدما تبادل 
الــكــرة وزمــيــلــه االســبــانــي جيل 
ــــرة  ــدد كـ ــ ــســ ــ ــــل ان يــ ــبـ ــ ــن قـ ــ ــ ــرايـ ــ ــ بـ
ت شباك اصحاب 

ّ
منخفضة هز
االرض )53(.

وواصــل دوهيرتي مهرجان 
األهداف بهدف ثالث بتسديدة 
يــســاريــة )68( قــبــل ان يضيف 
ــــع مــســتــغــال هــفــوة  ــرابـ ــ ســـــون الـ

دفاعية )73(.
وعــــــــــــــّوض فــــــريــــــق الــــــمــــــدرب 
ــــي انــــتــــونــــيــــو كـــونـــتـــي  ــالـ ــ ــطـ ــ اإليـ
ــال الــى  الــــعــــودة الــمــخــّيــبــة لـــآمـ
مـــبـــاريـــات الـــــــدوري بــعــد عطلة 
كـــأس الــعــالــم، اثـــر تــعــادلــه امــام 
بــريــنــتــفــورد 2 - 2 ثـــّم خسارته 
امــام وست هام في اليوم األول 
من السنة الجديدة في عقر داره 
صفر - 2، األمر الذي أبعده عن 

المراكز األربعة األوائل.

ساوثامبتون يواصل السقوط

ــــرى، واصـــل  مـــن نــاحــيــة أخــ
ساوثمبتون متذّيل الترتيب 
ــبـــة لـــآمـــال  ــّيـ ــه الـــمـــخـ ــ ــــروضـ عـ
ــقـــط عـــلـــى يــــد نــوتــنــغــهــام  وسـ

فورست صفر - 1.
ــز  ــ ــائــ ــ ــفــ ــ ــ وســــــــــّجــــــــــل هـــــــــــــدف ال

النيجيري تايوو اونيى )27(.
ــاد نـــوتـــنـــغـــهـــام مــن  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ واسـ
الفوز لالبتعاد قليال عن مراكز 
الخطر، حيث بات يحتل المركز 
الخامس عشر برصيد 17 نقطة 

بفارق 5 نقاط عن ساوثمبتون 
متذّيل الترتيب.

وفي معركة المراكز األخيرة 
أيـــضـــا، تـــعـــادل لـــيـــدز يــونــايــتــد 

وضيفه وست هام 2 - 2.
سّجل لليدز كل من اإليطالي 
ويلفريد نونتو )27( واإلسباني 

رودريــــــغــــــو )70( فـــيـــمـــا ســـّجـــل 
لــوســت هــام الــبــرازيــلــي لوكاس 
بـــاكـــيـــتـــا )45 مــــن ركــــلــــة جـــــزاء( 
وااليــطــالــي جانلوكا سكاماكا 

.)46(
ويحتل لــيــدز الــمــركــز الــرابــع 
عــشــر بـــ 17 نقطة بــفــارق نقطة 

ــدة عـــن وســـت هـــام الــثــامــن  ــ واحـ
عشر.

وتعادل ايضا ولفرماهبتون 
أمـــــام اســـتـــون فــيــال 1 - 1 على 

ملعب االخير في »فيال بارك(.
سّجل ألصحاب األرض داني 
إيــنــغــز )78( بــعــدمــا كـــان سّجل 

الــبــرتــغــالــي دانـــيـــال بــوديــنــســي 
لولفرهامبتون.

وأصــبــح فــي رصــيــد اســتــون 
فــــيــــال 22 نـــقـــطـــة فــــــي الـــمـــركـــز 
الحادي عشر، أما ولفرهامبتون 
فــبــقــي فـــي الـــمـــركـــز 19 مـــا قبل 

األخير بـ 14 نقطة.

محاولة تسجيل في سلة الجهراء

دوهيرتي نجم توتنهام يسجل الهدف الثالث )رويترز(

القرين يهزم الجهراء بـ »تمهيدي السلة« اختتام بطولة »القوى« لذوي 
اإلعاقات الذهنية
اختتمت أمس بطولة الكويت المحلية 
األولـــــى أللـــعـــاب الـــقـــوى الــخــاصــة بـــذوي 
اإلعاقات الذهنية، بمشاركة 14 جهة من 
مدارس وأندية ومؤسسات برعاية الهيئة 

العامة للرياضة.
وأكدت رئيس مجلس إدارة األولمبياد 
ــخــــاص الـــكـــويـــتـــي هـــنـــاء الــــــــــزواوي أن  الــ
جميع المشاركين بالبطولة، وعــددهــم 
67 رياضيا، يتمتعون بمزايا ومهارات 
ــة إلـــــــــى تـــمـــكـــنـــهـــم مـــن  ــ ــتــ ــ ريــــــاضــــــيــــــة، الفــ
المشاركات الخارجية بفضل ما يتمتعون 

به لياقة وإمكانات رياضية.
ــــت الــــــــــزواوي أن مــســابــقــات  ــــحـ وأوضـ
البطولة تمكن المتأهلين وفق آلية متبعة 
ـــ 16 لــألــعــاب  ــالـــدورة الـ مـــن الــمــشــاركــة بـ
العالمية لالولمبياد الخاص التي ستقام 

في مدينة برلين في يونيو المقبل.
ــر نـــادي  مـــن جــهــتــهــا، قـــالـــت أمــيــنــة سـ
»الطموح« الرياضي، صديقة األنصاري، 
إن مشاركة النادي ضمن 14 جهة أخرى 
تــهــدف إلـــى تــعــزيــز دور ذوي اإلعـــاقـــات 
الذهنية بالمجتمع، وتطوير اإلمكانات 
الرياضية، إضافة إلى الجانب الصحي 
المتمثل بالخروج من العزلة وانعكاسه 

على تحسن حالتهم.
وذكرت األنصاري أن النادي شارك 
بمسابقتي الجري للبنين والبنات لـ 
100 و200 متر و«دفع الجلة« بـ 3 كيلو 

للبنات، و4 كيلو للبنين.
ــائـــج الـــنـــهـــائـــيـــة لــلــبــطــولــة  ــتـ ــنـ ــي الـ ــ وفــ
لمسابقة »50م جــــري« فــقــد حــصــل على 
المركز االول من فئة الشباب حسين كرم 
من المجموعة األولى، والمجموعة الثانية 
يــوســف الــــجــــودر، والــمــجــمــوعــة الــثــالــثــة 

عبدالعزيز نصرالله.
وضمن منافسات البنات بالفئة ذاتها، 
فقد حصلت نــور اإلبراهيم على المركز 
األول بالمجموعة األولى، وآيات الطليحي 

بالمجموعة الثانية.
وبمسابقة »100م جري شباب« حصل 
ــاد الــمــعــتــوق عــلــى الــمــركــز األول من  ــ زيـ
المجموعة األولـــى، بينما حصل ناصر 
الهاشمي من المجموعة الثانية، ومحمد 
الحناوي من المجموعة الثالثة، إضافة 
إلى فوز مريم الهندي بمسابقة 100 متر 

لفئة البنات.
وفي مسابقة »دفع الجلة شباب« فقد 
نـــال الــمــركــز األول مــعــجــب الــمــعــجــب من 
المجموعة األولـــى، وعثمان يعقوب من 
الــمــجــمــوعــة الــثــانــيــة، وعــلــي دشــتــي من 
المجموعة الثالثة، وعلي الشيرازي من 
ــراء صرخوه  المجموعة، فيما نــالــت زهـ
المركز األول بفئة البنات من المجموعة 
األولــــى، وعــائــشــة مــهــدي مــن المجموعة 

الثانية. 
)كونا(

القادسية يستعيد القادسية يستعيد 
الرشيدي وخليل... الرشيدي وخليل... 

ووادي يتجهز ووادي يتجهز 
للمغادرة أللمانياللمغادرة أللمانيا

»طائرة« األبيض تشارك في »غرب آسيا«
● محمد عبدالعزيز

ــادي الــكــويــت عــلــى مشاركته  وافـــق نـ
في منافسات النسخة األولى من بطولة 
ــال الــــــدوري  ــطــ ــة أبــ ــديـ غـــــرب آســـيـــا لـــأنـ
للكرة الطائرة، المزمع أن تستضيفها 

العاصمة االردنية عمان، مارس المقبل.
وكــان نــادي الكويت أرســل أمــس األول 
موافقته الرسمية لالتحاد الكويتي للكرة 
الطائرة على المشاركة في بطولة غرب 
آسيا فقط باعتباره بطل الدوري الموسم 

الماضي.

أكــد غــراهــام بــوتــر، المدير الفني لفريق 
ــــي الـــخـــوض  ــرغــــب فـ تـــشـــلـــســـي، أنــــــه ال يــ
بخصوص الشائعات التي تربط فريقه 
بعدة العبين في فترة االنتقاالت الشتوية 

الجارية. 
وذكـــــرت وكـــالـــة األنـــبـــاء الــبــريــطــانــيــة أن 
تشلسي ارتبط بضم العديد من الالعبين 
فــي فترة االنــتــقــاالت الشتوية فــي محاولة 
منه لخطف أحــد الــمــراكــز األربـــع األولــى 
في الدوري اإلنكليزي، بعد بداية سيئة 
لــلــمــوســم الـــحـــالـــي. وربـــطـــت الــتــقــاريــر 
الفريق اللندني باألرجنتيني إنــزو 
فيرنانديز العب بنفيكا البرتغالي 
والفائز مع منتخب بالده بكأس 
الــعــالــم األخــيــرة فــي قــطــر، فيما 
ــهــــرت أســــمــــاء أخـــــــرى مــثــل  ظــ

أندري سانتوس وبينوا بادياشيل وجواو 
فيليكس وميهايلو مودريك. 

وانضم الالعب اإليفواري الدولي ديفيد 
داتـــرو فــوفــانــا بالفعل للفريق اإلنكليزي، 

 من مولده النرويجي. 
ً
قادما

وأبدى بوتر رغبته في عدم الخوض في 
الحديث عــن االنــتــقــاالت، وقـــال: »إنــه ســؤال 
جيد لكن المشكلة هي أنني إذا أجبت عنه 
بشكل محدد، فإن كل الالعبين الموجودين 

سيتم ربطهم بتشلسي«. 
وأضاف: »لذلك علي أن أتفادى ذلك األمر، 
وأتمنى أن تفهم لماذا أفعل ذلك، كنت دائما 
أجــيــب عــن هـــذا الــجــزء مــن الــســؤال بالقول 
إنني مدرب الفريق ومسؤوليتي تتمحور 

حول الالعبين الموجودين هنا«.

إصابة فان دايك أخطر من المتوقعإصابة فان دايك أخطر من المتوقع
ــع  ــدافـ ــان دايـــــــك مـ ــ ــانـــي فـــيـــرجـــيـــل فــ ــعـ يـ
ليفربول »إصــابــة أكثر خطورة مما كان 
« في أوتار الركبة وقد يغيب عن 

ً
متوقعا

المالعب عدة أسابيع.
ــة اإلنــــكــــلــــيــــزيــــة،  ــافــ ــحــ وبــــحــــســــب الــــصــ
سيتعين على الالعب الهولندي استشارة 
أحد المتخصصين لمعرفة مدى اإلصابة 
ــــوع ضــد  ــبـ ــ الـــتـــي تـــعـــرض لـــهـــا هـــــذا األسـ
بــريــنــتــفــورد، لــكــن الــتــوقــعــات تــشــيــر إلــى 
أنها أسوأ مما كان يعتقد في البداية وقد 

يغيب خالل األسابيع المقبلة.
وغــــــــادر فـــــان دايــــــــك، الــــــذي شــــــارك مــع 
هــولــنــدا فــي مــونــديــال قــطــر 2022 حتى 
ربع النهائي، بين الشوطين في الهزيمة 

1 - 3 أمام برينتفورد. وقال يورغن كلوب 
مدرب الفريق عقب المباراة، إن إصابته 

لم تكن خطيرة.
ــد  ــ ــ ـــن فـــــــــــــان دايــــــــــــــــك ســــــــــيــــــــــزور أحـ ــ ــكــ ــ ــ لـ
المتخصصين وهناك تكهنات في إنكلترا 
بإصابة قد تبعده حتى فبراير على األقل.

بــالــتــالــي ســيــكــون لــــدى كـــلـــوب ثــالثــة 
العبين فــي مركز قلب الــدفــاع هــم جويل 
ماتيب وإبراهيما كوناتي وجو غوميز 

وناثانيال فيليبس.
وأثارت إصابة فان دايك قلق ليفربول 
بسبب قرب مواجهة ريال مدريد في دور 
الـ 16 من دوري أبطال أوروبــا. وستكون 

مباراة الذهاب يوم 21 فبراير.

كورتوا يعود للتدريبات 
الجماعية للريال

تيبو كورتوا

تشافي يشعر بالقلق من األداء
أكد تشافي هرنانديز مدرب برشلونة عقب 
انتصار فريقه على إنتر سيتي 4-3 فــي دور 
الـ32 بكأس ملك إسبانيا أن البرشا أخفق في 
الــدفــاع والــهــجــوم مما حــال دون تحقيق فوز 

أكثر راحة.
وأبـــدى تشافي أســفــه ألداء دفـــاع برشلونة 
الهزيل ألن الفريق الخصم »سجل ثالثة أهداف 

وخلق فرصتين أخريين«.
وقـــــال »عــلــيــنــا أن نـــكـــون أكـــثـــر قــــوة لحسم 

المباريات. أنا سعيد بالمباراة والنتيجة«، ومع 
ذلــك أشــار إلــى شــعــوره بالقلق »بسبب نقص 

القوة في الهجوم«.
ورغم انتقاده ألداء الفريق في المباراة، ثمن 
تشافي الفوز قائال »مازلنا في البطولة والفوز 

مهم للغاية«.
وعــن أداء برشلونة بشكل عــام قــال تشافي 
»نحن نقدم اداء جيدا، ونصنع الفرص ولكن 

علينا أن نتحسن«.

برشلونة تخطى بصعوبة المغمور إنتر سيتي

توتنهام يستعيد توازنه برباعية ضد كريستال باالس

بوتر يرفض الحديث عن االنتقاالت الشتوية

ديمبيلي نجم برشلونة يسجل الهدف الثاني

https://www.aljarida.com/article/10279
https://www.aljarida.com/article/10276
https://www.aljarida.com/article/10274
https://www.aljarida.com/article/10273
https://www.aljarida.com/article/10270
https://www.aljarida.com/article/10268
https://www.aljarida.com/article/10266
https://www.aljarida.com/article/10265
https://www.aljarida.com/article/10262


إنتر ُيلحق بنابولي الخسارة األولى ويشعل الصراع على اللقبإنتر ُيلحق بنابولي الخسارة األولى ويشعل الصراع على اللقب

د نابولي أول خسارة له  تكبَّ
في الدوري اإليطالي لكرة 
القدم، بسقوطه األربعاء 

أمام مضيفه إنتر ميالن 
بهدف دون رد في الجولة 

الـ 16 من المسابقة.

ألـــحـــق إنـــتـــر الـــخـــســـارة األولــــى 
بنابولي هذا الموسم في الدوري 
اإليطالي لكرة القدم، بفوزه عليه 
1 - صــفــر، األربـــعـــاء، فــي المرحلة 
السادسة عشرة، بعد فترة توقف 
ــع، بــســبــب  ــيــ ــابــ دامـــــــت ســـبـــعـــة أســ

مونديال قطر 2022.
 فــوز 

ً
وشــهــدت الــمــرحــلــة أيــضــا

ميالن، بطل الموسم الماضي، على 
مضيفه ساليرنيتانا 2-1، وحذا 
ــــذوه يــوفــنــتــوس، بــفــوز صعب  حـ
عــلــى كــريــمــونــيــزي 1 - صــفــر في 

الرمق األخير.
على ملعب ســان ســيــرو، دخل 
نابولي مباراته مع مضيفه إنتر 
 ،

ً
 متتاليا

ً
عــلــى وقـــع 11 انــتــصــارا

وهــو لــم يهدر ســوى 4 نقاط )من 
تــعــادلــيــن( فـــي 15 مــــبــــاراة، لكنه 
ــــى هــذا   لــلــمــرة األولـ

ً
خـــرج خـــاســـرا

الموسم، بهدف سجله مهاجم إنتر 

البوسني المخضرم إدين دجيكو 
بكرة رأسية )56(.

وبــهــذه النتيجة، بــات الصراع 
 عــلــى مـــصـــراعـــيـــه، حيث 

ً
مـــشـــرعـــا

 بـــفـــارق 5 
ً
بــقــي نــابــولــي مــتــصــدرا

نقاط فقط عن ميالن، و7 نقاط عن 
يوفنتوس، و8 نقاط عن إنتر، بعد 
أن كــان األول يغرد خــارج السرب 

قبل فترة التوقف.
ويلهث الفريق الجنوبي وراء 
أول لقب له منذ عام 1990 بقيادة 
النجم األرجنتيني الراحل دييغو 

مارادونا.
وسنحت الفرصة األولى إلنتر 
عن طريق ظهيره ماتيو دارميان، 
إثر تلقيه كرة من دجيكو منتصف 
الشوط األول، لكنه أطاحها فوق 
العارضة. وترجم إنتر أفضليته 
في الشوط الثاني عن طريق رأسية 

دجيكو، بعد مرور 11 دقيقة.

حـــــاول نـــابـــولـــي الــــــرد، وكــانــت 
أفضل محاولة له تسديدة جاكوكو 
ــادوري، لــكــن حـــــارس إنــتــر  ــ ــبــ ــ راســ
الكاميروني أندري أونانا كان لها 

بالمرصاد أواخر المباراة.

 ليوفنتوس
ً
الفوز السابع تواليا

وحقق يوفنتوس فوزه السابع 
ــوزه الـــصـــعـــب عــلــى  ــ ــفـ ــ ، بـ

ً
ــا ــ ــيـ ــ ــوالـ ــ تـ

مضيفه كريمونيزي، بهدف سجله 
مــهــاجــمــه الــبــولــنــدي أركـــاديـــوش 
ميليك في الدقيقة األولى من الوقت 
بدل الضائع، بتسديدة بيسراه من 
ركلة حرة مباشرة ارتطمت بالقائم 

وتهادت داخل الشباك.
ــة مــتــعــثــرة مــطــلــع  ــدايــ وبـــعـــد بــ
الــمــوســم اســتــعــاد فــريــق »السيدة 
العجوز« توازنه قبل فترة التوقف 
خــالل كــأس العالم، قبل أن ُيكمل 

ــى الـــــمـــــنـــــوال ذاتـــــــــــه، لـــيـــخـــرج  ــلــ عــ
 من 

ً
ــا ــيـ بـــانـــتـــصـــاره الـــســـابـــع تـــوالـ

دون أن تتلقى شباكه أي هــدف، 
 خــالل 

ً
مــقــابــل تسجيله 13 هــدفــا

هذه الفترة.
وعـــزز يــوفــنــتــوس رصــيــده في 
ــالـــث إلـــــى 34 نــقــطــة،  ــثـ ــز الـ ــركـ ــمـ الـ
 بفارق نقطتين عن ميالن 

ً
متخلفا

 
ً
الثاني. ولم يحتسب الحكم هدفا

لكريمونيزي صاحب المركز قبل 
األخير )19( بداعي التسلل، قبل أن 
يسدد النيجيري سيريل ديسيرز 

كرة في القائم )69(.
في المقابل، خاض يوفنتوس 
الـــــمـــــبـــــاراة فـــــي غــــيــــاب أكــــثــــر مــن 
العــب أســاســي لــإصــابــة، أبــرزهــم 

األرجــــنــــتــــيــــنــــي 
أنــــــــــخــــــــــل دي 
ماريا، الفائز 
بكأس العالم 

ــــالده، ولـــيـــونـــاردو  مـــع مــنــتــخــب بــ
بــونــوتــشــي والــمــهــاجــم الــصــربــي 

دوشان فالهوفيتش.

فوز صعب ألتاالنتا

وقــلــب أتـــاالنـــتـــا، الــســاعــي إلــى 
احتالل أحد المراكز األربعة األولى 
المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، 
تخلفه أمــــام مضيفه سبيتسيا 
بهدفين نظيفين إلــى تــعــادل في 

الرمق األخير.
تــقــدم سبيتسيا بــهــدفــيــن في 
الـــشـــوط األول بـــواســـطـــة الــغــانــي 
إيمانويل غيازي )8(، واألنغولي 
 
ً
مــبــاال نـــزوال )31(، وبــقــي متقدما
حــتــى الــدقــيــقــة 77 عــنــدمــا قلص 
الــدنــمــاركــي راســمــوس هويلوند 
الـــفـــارق، قــبــل أن يــــدرك الــكــرواتــي 
مـــاريـــو بــاســالــيــتــش الــتــعــادل في 

الــدقــيــقــة الــثــالــثــة مـــن الـــوقـــت بــدل 
الضائع. وبقي أتاالنتا، الذي خسر 
مهاجمه الكولومبي دوفان زاباتا 
خـــالل الــمــبــاراة بــداعــي اإلصــابــة، 
 
ً
 برصيد 28 نقطة، متخلفا

ً
سادسا

بفارق نقطتين عن التسيو، الذي 
.
ً
يلتقي ليتشي الحقا

وحــــــقــــــق ســـــمـــــبـــــدوريـــــا فـــــــوزه 
الـــثـــانـــي فــقــط هــــذا الـــمـــوســـم على 
حــســاب مضيفه ســاســوولــو 1-2، 
بهدف أكروباتي جميل لمانولو 
غــابــيــاديــنــي )25(، فــيــمــا أضـــاف 
توماسو أغويلو الثاني )28(، فيما 
أحـــرز دومينيكو بــيــراردي هدف 
أصحاب األرض الوحيد من ركلة 

جزاء )64(.

ليتشي ُيسقط التسيو

وســقــط التــســيــو أمــــام مضيفه 

فرحة العبي اإلنتر بعد الفوز على نابولي

 لبلجيكا
ً
لوكاكو وألدرفيرلد يوصيان بهنري مدربا

أوصـــــــى الـــــهـــــداف الـــتـــاريـــخـــي 
ــلــــو  ــيــ لـــمـــنـــتـــخـــب بـــلـــجـــيـــكـــا رومــ
لوكاكو وقلب الدفاع المخضرم 
توبي ألدرفيرلد بتزكية ترشيح 
الــفــرنــســي تــيــيــري هــنــري لتولي 
ــــب مـــنـــتـــخـــب »الـــشـــيـــاطـــيـــن  ــدريـ ــ تـ
الحمر« خلفا لإسباني روبرتو 
مارتينيس الــذي لم يتم تجديد 
عـــقـــده بــعــد خـــــروج بــلــجــيــكــا من 

الدور األول في مونديال قطر.
ــــاي« فــي  ــكـ ــ ونـــقـــلـــت شــبــكــة »سـ
إيطاليا عن لوكاكو »بالنسبة الي، 
تييري هنري هو المدرب المقبل 

لبلجيكا، ليس لدي أدنى شك«.
أما ألدرفيرلد فقال لشبكة »في 
أر تي« البلجيكية »هنري سيكون 

الحل المثالي«.
وكــــــــان االتــــــحــــــاد الــبــلــجــيــكــي 
ــر ديــســمــبــر الــمــاضــي  ــ طــلــب أواخـ
ــن فــي  ــيــ ــبــ ــراغــ ــن الــ ــيــ ــدربــ ــمــ مـــــن الــ
االشـــراف على المنتخب التقدم 

ــــى انـــه   الــ
ً
بـــتـــرشـــيـــحـــهـــم، مـــشـــيـــرا

ــدّرب أن يــكــون  ــمــ يــتــعــيــن عــلــى الــ
 مع خبرة ادارة 

ً
 متسلسال

ً
»فائزا

العبين على مستوى عال«.
ــر كـــــــل مـــــــن لــــوكــــاكــــو  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ واعــ
والـــدرفـــيـــرلـــد بـــان هـــذه الــصــفــات 
تنطبق على هــنــري، وقـــال األول 
»يحظى باحترام جميع الالعبين، 
لقد فاز بكل شــيء. يعرف القيام 

بالتدريب، ويــعــرف مــاذا يتعين 
عــلــيــنــا الــقــيــام بـــه لــلــوصــول. هو 
يــعــرف الــفــريــق والــجــهــاز الفني 
تــــمــــام الـــمـــعـــرفـــة. بــالــنــســبــة الـــي 
فهو المدرب المثالي لمنتخبنا 

الوطني«.
يذكر ان هنري عمل مساعدا 
للمدرب مارتينيس في السنوات 

األخيرة.

أما الدرفيرلد فقال »فاز هنري 
ــقـــاب الــتــي يــمــكــن ان  بــجــمــيــع األلـ
تفوز بها. باالضافة الى ذلك، فهو 
يعرف الفريق جيدا. ادرك تماما 
بأن مسألة تقليص عمر الالعبين 
ضـــروريـــة لــكــن يــجــب ان تــعــرفــوا 
ايضا اسباب وصولنا الى هنا. 

هنري يعرف ذلك تماما«.
ويــعــتــبــر لــوكــاكــو الــــى جــانــب 
كيفن دي بروين والحارس تيبو 
كورتوا من ركائز المنتخب الذين 
تتم استشارتهم من قبل االتحاد 
المحلي لمعرفة رأيهم في هوية 

المدرب الجديد.
ويــســتــطــيــع الـــمـــدربـــون حتى 
ــر الـــحـــالـــي  ــهــ ــن الــــشــ ــ الــــعــــاشــــر مــ
الـــتـــقـــدم بــتــرشــحــهــم، عــلــمــا بــأنــه 
باالضافة الــى اســم هنري، يبرز 
أيضا الهولندي لويس فان خال، 
والمحلي ميشال برودوم حارس 

مرمى المنتخب سابقا.

لوكاكو وهنري

ــم  ــ ــاجــ ــ ــهــ ــ ــمــ ــ ــ قــــــــــــــال ال
األوروغـــوائـــي، لويس 
سواريز، خالل تقديمه 
العبا جديدا بصفوف 
غـــريـــمـــيـــو الـــبـــرازيـــلـــي، 
ــام  ــمـ ــه اخــــتــــار االنـــضـ ــ إنــ
لهذا الفريق، ألنه »يحب 
الــــتــــحــــديــــات الـــصـــعـــبـــة«، 
ويـــــرغـــــب فـــــي إثـــــبـــــات أنـــه 
»يــمــكــنــه الــلــعــب فـــي فــريــق 
كبير« كان ال يجب أن يهبط 

أبدا إلى الدرجة الثانية.
وبعد تقديمه أمــام أكثر 
ــن 40 ألــــــف شـــخـــص فــي  ــ مـ
ــا غـــريـــمـــيـــو«  ــ ــنــ ــ مـــلـــعـــب »أريــ
ــو بــمــديــنــة  ــيـ ــمـ ــريـ ــقـــل غـ مـــعـ
بورتو أليجري، أمس األول، 
قارن سواريز خالل المؤتمر 
الصحافي انضمامه للنادي 
الــبــرازيــلــي بــمــا حـــدث وقــت 

انتقاله ألتلتيكو مدريد.

ــب الـــتـــحـــديـــات  ــ ــ ــال »أحـ ــ ــ وقـ
ــرف أن  ــ ــنـــي أعــ الـــصـــعـــبـــة، ألنـ
غــريــمــيــو يـــأتـــي مـــن الـــدرجـــة 
الثانية، وهو المكان الذي لم 

يكن يستحقه«.
وتـــابـــع »أقــــــارن األمــــر بما 
حدث معي بأتلتيكو مدريد 
عندما كــانــت السيطرة بين 
ريــــــــال مـــــدريـــــد وبـــرشـــلـــونـــة 
والــتــحــدي كـــان صــعــبــا. لعل 
ــــب ولـــكـــنـــنـــي  ــعـ ــ الـــــوضـــــع أصـ
مقتنع بوجود فريق ومدرب 
رائعين، ويمكننا فعل أشياء 

كثيرة«.
ــر ســـــــــواريـــــــــز أن  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ويـ
التحدي الكبير مع غريميو 
ــكــــأس  ــل لــ ــ ــأهــ ــ ــتــ ــ ــ ــون ال ــ ــكـ ــ ــيـ ــ سـ
لــيــبــرتــادوريــس، ثـــم السعي 

نحو الفوز باللقب.
ويستمر عقد سواريز مع 
غريميو حتى ديسمبر 2024، 

ويــعــد أهـــم صــفــقــات الــنــادي 
حتى اآلن.

ولـــــــــعـــــــــب ســــــــــــواريــــــــــــز فــــي 
أياكس أمستردام وليفربول 
وبرشلونة وأتلتيكو مدريد 
الذي انتقل منه في عام 2021 
إلى نادي طفولته ناسيونال 
األوروغــــــــوائــــــــي الـــــــذي لــعــب 
معه فــتــرة قصيرة، مــن أجل 
االستعداد لخوض مونديال 

قطر 2022 مع أوروغواي. 
)إفي(
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 لالتحاد الهولندي
ً
 فنيا

ً
دي يونغ مديرا

أعلن االتحاد الهولندي لكرة القدم، أمس 
األول، تعيين الالعب الدولي السابق نايغل 
دي يونغ في منصب المدير الفني لالتحاد 

المحلي.
ــمـــن الـــوظـــيـــفـــة اإلشـــــــــــراف عــلــى  ــتـــضـ وتـ
المنتخبات الوطنية في البالد، وسيكون 
دي يونغ مسؤوال أيضا عن تطوير وتنفيذ 
السياسة الفنية لكرة القدم في األندية في 
جميع أنحاء البالد. وقال دي يونغ في بيان 
»أريد أن أساعد في تحسن أفضل لكرة القدم 
الهولندية على مستوى الرجال والسيدات.

هولندا تستهدف دوما أن تكون من فرق 

القمة على مستوى العالم. المواهب التي 
نمتلكها في الوقت الحالي وتاريخنا يبرران 
ذلك الهدف«. وأضاف »العمل عند القمة في 
كــرة الــقــدم يتطلب معرفة وخــبــرة محددة. 
خالل سنواتي كالعب اكتسبت هذا في أندية 
مختلفة في هولندا وخارجها ويمكنني اآلن 

االستعانة بها«.
ولــعــب دي يــونــغ )38 عــامــا( 81 مــبــاراة 
عــلــى الــمــســتــوى الـــدولـــي، وارتـــــدى قميص 
أياكس أمستردام، وهامبورغ، ومانشستر 
سيتي، وميالن، ولوس أنجلس غاالكسي، 

وغلطة سراي.

ديوكوفيتش إلى ربع نهائي »أدياليد«ديوكوفيتش إلى ربع نهائي »أدياليد«
تخطى الصربي نوفاك ديوكوفيتش تخلفه في 
المجموعة األولى 2-5 أمام الفرنسي المغمور كنتان 
آليس، المصنف 64 عالميا، قبل أن يحتاج الى جولتين 
فاصلتين ليفوز عليه 7-6 )7-3( و7-6 )7-5( أمــس، 
ويبلغ الدور ربع النهائي من دورة أدياليد األسترالية 

لكرة المضرب.
ديوكوفيتش الــذي يعود للمشاركة في الــدورات 
األسترالية استعدادا ألول بطولة كبيرة في »غراند 
ســالم«، المقررة بملبورن في 16 الجاري بعد غياب 
العام الماضي ألنه رفض التلقيح ضد كوفيد 19، وتم 
ترحيله بعد وصوله الى األراضي األسترالية، خسر 
إرساله في مطلع المباراة، ثم وجد نفسه متخلفا 5-2، 

لكنه نجح في استعادة توازنه ليفرض التعادل وجولة 
فاصلة )تاي بريك( فاز بها 3-7.

وظل التعادل قائما في المجموعة الثانية، التي 
شهدت سيناريو مماثال لــأول أنهاه الصربي بعد 
جولة فاصلة، وأشاد ديوكوفيتش بمنافسه الفرنسي 
بقوله: »لعب آليس كما لو أنه من بين أفضل 10 العبين 
على مستوى العالم. لقد قدم أداء رائعا«، وأضاف: »لم 
ابدأ المباراة بشكل جيد وكان يرسل بطريقة جيدة. 
كان من الصعب علي كسر إرساله، وبالتالي الحسم 

بجولتين فاصلتين كان أمرا منطقيا«.
ويــســتــعــد ديــوكــوفــيــتــش لـــخـــوض غـــمـــار بــطــولــة 
أستراليا المفتوحة، حيث يسعى إلــى إحـــراز لقبه 

الــعــاشــر، وسيلتقي فــي الــــدور الــتــالــي مع 
الــكــنــدي دنــيــس شــابــوفــالــوف الــــذي خسر 

مبارياته السبع التي جمعته بالصربي حتى 
اآلن.

وفي مباراة أخرى، أطاح األميركي 
ســـيـــبـــاســـتـــيـــان كــــــــوردا 
ــرتــــو  بـــاإلســـبـــانـــي روبــ
بـــاوتـــيـــســـتـــا مـــــن ثــمــن 

النهائي، وتمكن كـــوردا، 
المصنف 33 عالميا، من هزيمة باوتيستا، المصنف 

21 عالميا، بنتيجة 6-4 و6-4 في ساعة و15 دقيقة.
نوفاك ديوكوفيتش

يانيس يواصل التألق ويقود ميلووكي للفوز
ــانـــي يــانــيــس  ــيـــونـ ــمـــالق الـ ــعـ واصــــــل الـ
ــفـــوف  ــــي صـ ــه فــ ــقــ ــألــ أنـــتـــيـــتـــوكـــونـــمـــبـــو تــ
ميلووكي بــاكــس، وقـــاده إلــى الــفــوز على 
تورونتو رابتورز 104-101، بعد التمديد، 
بتسجيله »تريبل دبل« ضمن دوري كرة 
الــســلــة األمــيــركــي للمحترفين، فــي حين 
توقفت سلسلة بروكلين نتس عند 12 
، بعد سقوطه أمــام شيكاغو 

ً
 تواليا

ً
فــوزا

بولز 121-112.
وسجل يانيس 30 نقطة مع 21 متابعة 
و10 تـــمـــريـــرات حـــاســـمـــة، بــيــنــهــا األخـــيـــرة 
لزميله غــرايــســون ألــن، الــذي سجل ثالثية 
قــبــل نــهــايــة الــوقــت اإلضـــافـــي بـــ 11 ثــانــيــة، 

ليحسم النتيجة.
وهــــي الـــمـــرة الـــحـــاديـــة والـــثـــالثـــون الــتــي 
يــنــجــح فــيــهــا يــانــيــس فــي تسجيل »تــريــبــل 
ــــي يـــنـــجـــح فــيــهــا  ــتـ ــ دبــــــــــل«، والـــــســـــادســـــة الـ
بتسجيل 30 نقطة مــع 20 متابعة. وجــاء 
تألق اليوناني بعد تسجيله 55 نقطة )رقم 
قياسي شخصي( في سلة واشنطن ويزاردز 

قبل يومين.
وتـــقـــدم بــاكــس بـــفـــارق 15 نــقــطــة أواخــــر 
المباراة، لكن رابتورز عاد بقوة في نهايتها، 

لــيــفــرض الــتــعــادل )97-97(، بفضل ثالثية 
لغاري غرانت جونيور.

توقف سلسلة نتس

وأوقف شيكاغو بولز سلسلة انتصارات 
بروكلين نتس عند 12، بالفوز عليه 121-
112 بمباراة ساهم فيها ثالثة العبين في 
االنــتــصــار، هـــم: ديــمــار ديـــــروزان وبــاتــريــك 
ــــس، وســــجــــل كــــالهــــمــــا 22 نـــقـــطـــة،  ــامـ ــ ــيـ ــ ولـ
وأضـــاف زميلهما المونتينيغري نيكوال 
فوتشيفيتش 21 نقطة، فــي حين لــم ينفع 
تألق كيفن دورانت وتسجيله 44 نقطة في 
إبعاد الهزيمة عن فريقه، في حين أضاف 

.
ً
كايري إرفينغ 25 نقطة للخاسر أيضا

 
ً
 صعبا

ً
وحقق كليفالند كافالييرز فــوزا

على فينيكس صنز 90-88، بفضل كاريس 
لــو فير )21 نقطة( ودونــوفــان ميتشل )21 
 بأن 

ً
نقطة مــع 9 تــمــريــرات حــاســمــة(، علما

األخير أمضى أمسية تاريخية، بتسجيله 
71 نقطة في سلة شيكاغو بولز قبل يومين.
ولــم يتأثر فيالدلفيا سفنتي سيكسرز 
بغياب الكاميروني جويل امبيد، وتغلب 

على انديانا بايسرز 129-126 بعد التمديد، 
بفضل 26 نقطة لجيمس هاردن.

ــرانـــســـون فــــي صــفــوف  وتــــألــــق جـــايـــلـــن بـ
نيويورك نيكس، الفائز على سان أنتونيو 

117-114، بتسجيله 38 نقطة.
ــوزه الــرابــع  وحــقــق مــمــفــيــس غــريــزلــيــز فــ
 على تشارلوت هورنتس 107-131 

ً
تواليا

بينها 23 نقطة لجا مورانت.
وســقــط غــولــدن ســتــايــت ووريــــرز بشكل 
مفاجئ أمام ديترويت بيستونز 122-119، 
. وسجل 

ً
بعد تحقيقه 5 انتصارات تواليا

صــديــق بــاي ثــالثــيــة، ليحسم النتيجة في 
الرمق األخير. وتغلب لوس أنجلس ليكرز 
عــلــى مــيــامــي هــيــت 113-106 رغــــم غــيــاب 
نجمه ليبرون جيمس المريض، وسجل له 

األلماني دنيس شرودر 32 نقطة.
ــاز أتــالنــتــا  وفــــي الـــمـــبـــاريـــات األخــــــرى، فــ
هوكس على ساكرامنتو كينغز 117-120، 
ومــيــنــيــســوتــا تــمــبــروولــفــز عــلــى بــورتــالنــد 
تــرايــل بــاليــزرز 113-106، ونــيــو أورلــيــانــز 
بيليكانز على هيوستن روكتس 108-119، 
وأورالنــدو ماجيك على أوكالهوما سيتي 

ثاندر 115-126. أنتيتوكونمبو نجم باكس وبوتشير نجم رابتورز

مباريات اليوم
القناة الناقلةالمباراةالتوقيت

الدوري اإلسباني
v8:30التشي – سيلتا فيغوbeINSPORTS HD1

beINSPORTS HD1فالنسيا - قاديش11:00

كأس االتحاد اإلنكليزي
beINSPORTS pr1مانشستر يونايتد - ايفرتون11:00

كأس فرنسا
beINSPORTSستراسبورغ - انجيه8:00

beINSPORTSشاتورو – سان جرمان11:00

مباريات السبت
الدوري اإليطالي

STARZ PLAYفيورنتينا - ساسولو5:00

STARZ PLAYيوفنتوس - أودينيزي8:00

STARZ PLAYمونزا – انتر ميالن10:45

الدوري اإلسباني
beINSPORTS HD1فياريال – ريال مدريد6:15

كأس االتحاد اإلنكليزي
beINSPORTS EN1توتنهام - بورتسموث3:30

beINSPORTS EN1ليفربول - وولفرهامبتون11:00

لــيــتــشــي، رغـــــم تـــقـــدمـــه بــهــدف 
لهدافه تشيرو إيموبيلي، بعد 
 رصيده 

ً
مرور 14 دقيقة، رافعا

إلى 7 أهداف هذا الموسم، قبل 
أن يـــرد عليه أصــحــاب األرض 
بــهــدفــيــن فــــي الــــشــــوط الــثــانــي 
سجلهما غابريل ستريفيتسا 
)57( ولورنتسو كولومبو )71(. 
وبقي رصيد التسيو 30 نقطة 

في المركز الخامس.
لحق به جاره في العاصمة 
اإليطالية روما، بفوزه الصعب 
عـــلـــى بـــولـــونـــيـــا بــــهــــدف مــبــكــر 
سجله لورنتسو بيليغريني 
ــرور 6  ــ ــزاء بــعــد مــ ــ ــلـــة جــ مــــن ركـ
دقائق. ورفع روما رصيده إلى 

30 نقطة في المركز السادس.

الشكاوى والتوزيع: 
شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

تلفون: 1828111 - داخلي:٧٣1 - فاكس: 22252540

اإلعالنات: 
شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع 

تلفون: 1828111 - داخلي: ٧٠٠ - فاكس: 22252537
ads@aljarida.com :البريد اإللكتروني

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
الصالحية - شارع فهد السالم - مبنى أسامة

تلفون: 22257036 / 22257037 - فاكس: 22257035 - ص. ب: 29846 صفاة 13159 الكويت
خدمة العمالء: تلفون: 1828111 - فاكس: 22252540

 www.aljarida.com
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وفيات

مضاوي علي حسين السنين 
أرملة: صالح عبدالعزيز المشوطي

81 عــامــا، شــيــعــت، الـــرجـــال: الـــعـــزاء فــي الــمــقــبــرة فقط، 
النساء: الروضة، ق4، شارع أبو موسى األشعري، م38، 

)عصرا فقط(، ت: 97385456، 66610040، 99621741
مريم إبراهيم المديني 

أرملة: إبراهيم ناصر المصري
78 عاما، شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة فقط، النساء: 
اليرموك، ق4، الشارع األول، م34، مقابل لولو هايبر، 

)بعد صالة العصر فقط(، ت: 99003074، 97573674
أسامة صالح عبدالرضا خورشيد

32 عاما، شيع، الرجال: الرميثية، ق8، شارع حسن البنا، 
م16، النساء: السرة، شارع واحد، م12، ت: 66666691، 

99733703

خالد علي حبيب الحبيب
53 عاما، شّيع، الرجال: العزاء في المقبرة فقط، النساء: 

خيطان، ق10، ش8، م35، ت: 97406050، 99785552
نجاة محمود زيدان

67 عــامــا، شــيــعــت، الـــرجـــال: الـــعـــزاء فــي الــمــقــبــرة فقط، 
النساء: الظهر، ق6، ش6، م54، )المدخل الخلفي(، ت: 

50888122 ،50056500 ،50475555
حمدة غانم سالم العنزي 

أرملة: عبدالكريم عثمان التويجري
82 عــامــا، شــيــعــت، الـــرجـــال: الـــعـــزاء فــي الــمــقــبــرة فقط، 

النساء: الصديق، ق7، ش50، م264، ت: 99083987
وسمي عيد مبارك العازمي

70 عاما، تم التشييع، الرجال: الظهر، ق6، ش4، م2، ت: 
99733466

حامد حمود عبدالعزيز المقهوي
66 عاما، شيع، الرجال: ضاحية عبدالله السالم، ق2، 
شــارع ابــن عــبــاس، م2، مقابل مسجد فاطمة، النساء: 

النزهة، ق1، م2، ش10، ت: 99601063
صديقة أحمد صالح األنصاري

54 عاما، شيعت، العزاء في المقبرة، ت:99211137
لولوة عبدالمحسن أحمد الصقر 

أرملة: يعقوب يوسف الحميضي
83 عــامــا، شــيــعــت، الـــرجـــال: الـــعـــزاء فــي الــمــقــبــرة فقط، 
النساء: ضاحية عبدالله السالم، ق2، ش24، م40، )عصر 

أمس الخميس فقط(، ت:60002747، 96685622
سدرة طارق عبدالله الفضل

ــزاء الـــرجـــال عــبــر الــهــاتــف، ت:  ــــد، شــعــيــت، عــ شــهــر واحـ
55520022

ناصر حمد محمد الجيران 
60 عاما، يشيع بعد صالة عصر اليوم، الرجال: العزاء 
فـــي الــمــقــبــرة، الــنــســاء: الــقــصــور، ق7، ش32، م23، ت: 

66044028 ،55531923
محمد بدر غلوم الكندري

 28 عــامــا، شيع، الــرجــال: الــعــزاء فــي المقبرة، النساء: 
خيطان، ق5، ش48، م11، ت: 66608496، 99868088، 

99111183
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النساء: مبارك الكبير، مسجد القدس، ت: 97907323، 

98993993

الفجر
الشروق

الظهر
العصر
المغرب
العشاء

 05:19
 06:43
 11:54

   02:46
05:04 

    0 6:26

مواعيد الصالة

الطقس والبحر
العظمى

الصغرى
أعلى مد

أدنى جزر

  19
08

 
ً
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ما أكرههم... 
)أهل العقول 

السخيفة(
اح

ّ
وض

nashmi22@hotmail.com

درايش

ــلــــيــــهــــم ــم، وال أشــــــــــــــــره عــ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــل فـ ــ ــ ــغـ ــ ــ مــــــــالــــــــي شـ
ألنــــــــــــــهــــــــــــــم مـــــــــــثـــــــــــل الـــــــــــــحـــــــــــــمـــــــــــــول الـــــــــــرديـــــــــــفـــــــــــه 

ــم ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ أهـــــــــــــــل الـــــــــعـــــــــقـــــــــول الــــــــــفــــــــــارغــــــــــه م اشـ
ـــــــــيـــــــــنـــــــــي مــــــــــــــــواقــــــــــــــــف ظــــــــريــــــــفــــــــه 

ّ
لـــــــــــكـــــــــــن تـــــــــســـــــــل

وأول نــــــــــــمــــــــــــوذج: جـــــــــــارتـــــــــــي )تـــــشـــــتـــــكـــــيـــــهـــــم( 
مـــــــــــتـــــــــــزوجـــــــــــه واحــــــــــــــــــــــــد حــــــــــيــــــــــاتــــــــــه ســـــخـــــيـــــفـــــه 

مـــــــــتـــــــــحـــــــــّمـــــــــلـــــــــه، واعـــــــــــيـــــــــــالـــــــــــهـــــــــــا تــــــحــــــتــــــويــــــهــــــم
ـــــــــــعـــــــــــه ونــــــــظــــــــيــــــــفــــــــه وشــــــــريــــــــفــــــــه

ْ
ألنــــــــــــهــــــــــــا َســـــــــــن

خــــــــــــــبــــــــــــــٍل تـــــــــــمـــــــــــر أيـــــــــــــامـــــــــــــهـــــــــــــم مــــــــــــــــا يــــــبــــــيــــــهــــــم
وأيـــــــــــــــــــــــــــــام يـــــــــــــولـــــــــــــه لـــــــــلـــــــــيـــــــــالـــــــــي الـــــــلـــــــطـــــــيـــــــفـــــــه! 

ــم  ــهــ ــيــ ـــــــــس فــ
ْ
طـــــــْبـــــــعـــــــه بــــــخــــــيــــــل ومــــــــــــــا دفــــــــــــــع فـــــــــل

طــــــــْبــــــــع »اشـــــــــحـــــــــفـــــــــان« ولــــــــــــه مــــــــالمــــــــح مـــخـــيـــفـــه
يــــــــــــزعــــــــــــل... ويـــــــــرجـــــــــع يــــــعــــــتــــــذر بــــــيــــــن ايـــــديـــــهـــــم

ــــــــــــــرة حــــــــــــيــــــــــــاٍة كــــســــيــــفــــه 
ْ

ــــــــــرتــــــــــه ِعــــــــــــــش
ْ

يــــــــــــا ِعــــــــــش
بـــــــعـــــــض الــــــــــــرجــــــــــــال اخــــــــــفــــــــــاف ال تــــشــــتــــريــــهــــم

واحـــــــــــــــــــــــــــذر تــــــــحــــــــّمــــــــلــــــــهــــــــم مـــــــــعـــــــــانـــــــــي كـــــلـــــيـــــفـــــه 
عـــــلـــــيـــــهـــــم  لــــــــــــــف  ا ســــــــــــــو ـــــــــد 

ّ
تـــــــــســـــــــن ال  ل  ا و ز أ

ــــــــــــل ومــــــــــــالبــــــــــــس نــــظــــيــــفــــه 
ْ
لــــــــــــو شــــــفــــــتــــــهــــــم ِعــــــــــــق

ــم  ــهـ ــيـ ــلـ ــتـ ــبـ ــــش الـــــــَعـــــــقـــــــل مـ ــيــ ــ إن ســـــــــولـــــــــفـــــــــوا... طــ
ــه ــفـ ــيـ ــحـ ــمـ ــاة الـ ــ ــفــ ــ ــــصــ وإذا اســــــــكــــــــتــــــــوا... مـــــثـــــل الــ

وثيقة اليوم هي وثيقة باللغة اإلنكليزية تعود إلى 
عام 1909 وعنوانها »مالحظة حول األسلحة«، وتتكون 
من ثالث صفحات، وهي إحدى وثائق ملف من ملفات 
األرشـــيـــف الــبــريــطــانــي يــتــضــمــن الــكــثــيــر مـــن الــوثــائــق 
والتقارير عن تجارة األسلحة في الكويت، خالل فترة 

حكم الشيخ مبارك الصباح. 
وأوردت هذه الوثيقة أسماء كثيرة للتجار الكويتيين 
الذين كانوا يتاجرون بالسالح آنــذاك، وهي مهنة لم 
تكن ممارستها ممكنة إال بموافقة شخصية من الشيخ 

مبارك وتحت أوامره ونظره وإدارته المباشرة. 
وكــانــت مــســقــط هــي مــركــز بــيــع الــســالح والــذخــيــرة 
في الخليج في تلك الفترة، وكان الشيخ مبارك يرسل 
السفن إلــى العاصمة العمانية لعقد الصفقات ونقل 
السالح إلى موانئ الخليج، ولكن بسبب خوف اإلنكليز 
من انتشار السالح واحتمال زيادة القرصنة وارتفاع 
العنف في الخليج طلبوا من الشيخ مبارك التعاون 
معهم للسيطرة على نقل السالح، فوافق ووقع معهم 
 في عام 1900م نشرنا نصه واستعرضناه قبل 

ً
تعهدا

ثالثة أسابيع. 
وأعــدت الوكالة السياسية البريطانية في الكويت 
 يــضــم أســمــاء تــجــار األســلــحــة وكــمــيــة الــســالح 

ً
تــقــريــرا

الــمــتــوافــر فــي الــكــويــت، ووردت فيه أســمــاء أحــد عشر 
، وهم كالتالي حسب ترتيبهم في التقرير:

ً
تاجرا

 محمد تقي: يحتفظ بـ 300 صندوق من الذخيرة، وبعد 
وفــاتــه تــم إحــكــام غلقها وختمها لحين وصــول صاحب 

شركة زيتون وشركاه من بوشهر لتسوية الحساب مع 
أبنائه.

 عوض بن محمد نسيب حجي محمد تقي: لديه 800 
 من الذخيرة.

ً
بندقية، و60 صندوقا

 بيت معرفي: لديهم 5000 بندقية، و1000 صندوق 
من الذخيرة.

 إسماعيل معرفي بــن حجي علي معرفي: لديه 600 
بندقية، و6000 صندوق من الذخيرة، وهو وكيل شركة 

ميرزا حسين وعلي خان في مسقط.
 المال عبدالله العتيقي: وهو سكرتير سابق عند الشيخ 
 لشركة Goguyer في 

ً
مــبــارك الــصــبــاح ثــم أصــبــح وكــيــال

مسقط، ولديه 1500 بندقية، و6000 صندوق من الذخيرة.
 وكيل لشركة Goguyer وعلي 

ً
 المال عبود وهو أيضا

خـــان، ولــديــه 600 بندقية، و400 صــنــدوق مــن الذخيرة. 
 أسلحة ملك التاجر محمد تقي عددها 1000 

ً
ولديه أيضا

بندقية، و600 صندوق من الذخيرة.
 ،Goguyer وكيل لشركة 

ً
 ناصر بن شلفان وهو أيضا

ولديه 300 بندقية، و200 صندوق من الذخيرة.
 يوسف الشارجي وهو يشتري من التاجر عبود، ولديه 

 من الذخيرة.
ً
100 بندقية، و30 صندوقا

 صالح الشارجي وهو يشتري من التاجر إسماعيل 
معرفي، ولديه 200 بندقية، و400 صندوق من الذخيرة.

 ناصر بن سويلم وهو يشتري من التاجر عوض بن 
 من الذخيرة.

ً
محمد، ولديه 30 بندقية، و30 صندوقا

 Damodar, إبـــراهـــيـــم بــورمــيــح وهــــو وكـــيـــل لــشــركــة 

Goomrookchi التي يملكها سلطان عمان، ولديه 600 
 من الذخيرة.

ً
بندقية، و190 صندوقا

هــذه هــي األســمــاء الــتــي جـــاءت فــي وثيقة الــيــوم، وقد 
وردت باللغة اإلنكليزية، وقد يكون في بعضها خطأ غير 
مقصود، وإلى اللقاء مع وثيقة أخرى من وثائق السالح 

في تاريخ الكويت، األسبوع المقبل، إن شاء الله.

 كما وردت في تقرير إنكليزي عام 19091909
ً
 كما وردت في تقرير إنكليزي عام أسماء تجار األسلحة قديما
ً
أسماء تجار األسلحة قديما وثيقة  لها تاريخ

باسم اللوغاني
loughanib@hotmail.com
@loughanib   
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