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داخل العدد

لو فليشر: المركز الفرنسي لألبحاث لو فليشر: المركز الفرنسي لألبحاث 
 للحوار الثري

ً
 للحوار الثرييفتح آفاقا
ً
ص ص ١٠١٠يفتح آفاقا

 نتائج اختبارات طلبة 
الـ 12 الثالثاء

● فهد الرمضان
أكدت مصادر تربوية أن لجان التصحيح 
بالقسمين العلمي واألدبــــي فــي الكنترول 
ــتـــهـــت مــن  ــركــــزي لـــلـــثـــانـــويـــة الـــعـــامـــة انـ ــمــ الــ
تصحيح عدد من المواد الدراسية وكانت 
الــنــتــائــج األولــيــة مــبــشــرة، فــي حــيــن ال تــزال 
ــاء مـــن تــصــحــيــح مـــواد  ــهـ ــتـ تــعــمــل عــلــى االنـ

األحياء واللغة اإلنكليزية والفلسفة.
وقالت المصادر لـ »الجريدة«، إن اللجان 
تــســتــمــر فـــي الــعــمــل حــتــى وقـــت مــتــأخــر من 
المساء؛ لضمان إنجاز عمليات التصحيح 
والمراجعة ورصد الدرجات في أسرع وقت 
ممكن مع مراعاة مصلحة الطالب، متوقعة 
االنتهاء من تصحيح جميع المواد ورصد 
الدرجات ورفعها على الموقع اإللكتروني 
لـــلـــوزارة مــســاء الــثــالثــاء الــمــقــبــل أو صباح 

األربعاء على أبعد تقدير.

الخالد: توفير أفضل الكوادر
الطبية لعالج المدمنين

● محمد الشرهان
أكــد النائب األول لرئيس مجلس الــــوزراء وزيــر الداخلية الشيخ 
طــالل الــخــالــد، ضـــرورة توفير أفــضــل الــكــوادر الطبية المتخصصة 
لعالج مدمني الــمــخــدرات، مــع توفير الخصوصية والسرية التامة 

بشأن عالجهم.
ووّجه الخالد، خالل ترؤسه االجتماع الدوري للجنة العليا للحملة 
الوطنية لمكافحة المخدرات، أمس، جميع الفرق التنفيذية المنبثقة 
من اللجنة العليا إلى ضرورة التعاون، وتذليل التحديات، واإلسراع 
فــي تنفيذ الخطط والــمــشــاريــع وفــق مــؤشــرات أداء يتم مــن خاللها 

تقييم تلك الخطط.
وشدد على ضرورة العمل الجاد والدؤوب؛ لمواجهة الحرب الشرسة 
التي تستهدف شباب الكويت ومستقبلها، وتجفيف جميع منافذ 

تهريب تلك السموم إلى البالد.
 وأشار إلى أهمية دور األسرة المحوري في حماية األبناء من االنجراف 
 أن المحافظة على 

ً
إلى هاوية تعاطي المواد المخدرة وإدمانها، مؤكدا

الكيان األسري هو خط الدفاع األول لمواجهة هذه اآلفة.

إيران: اإلقصاءات تمتد لمسؤولي الصف األول
خامنئي يوافق على استبعاد شمخاني... واتهام مساعده »البريطاني« بالتورط في اغتيال فخري زاده

• تغيير األمين العام للمجلس األعلى الثقافي المقرب من اإلصالحيين
 على اتجاه النظام اإليراني إلى 

ً
 واضحا

ً
في خطوة تعد مؤشرا

مزيد من التشدد كرد فعل دفاعي على االحتجاجات التي تشهدها 
البالد منذ سبتمبر الماضي، وصلت حملة إقصاء المسؤولين، 
 بالتيار 

ً
 أولئك الذين كانوا مرتبطين تاريخيا

ً
التي شملت خصوصا

اإلصالحي، إلى الصف األول القيادي في هرم السلطة. 
فقد أكد مصدر في مكتب المرشد علي خامنئي، لـ »الجريدة«، 
أن األخير وافــق على تغيير األمين العام للمجلس األعلى لألمن 
القومي، علي شمخاني، الذي يتولى ذلك المنصب المهم والحساس 

منذ 2013.
ويعتبر شمخاني، الــذي ينتمي إلى األقلية العربية اإليرانية، 
من كبار قادة »الحرس الثوري« المقربين من اإلصالحيين، وتولى 

منصب وزيــر الــدفــاع في حكومة الرئيس األسبق محمد خاتمي 
ووزارة »الحرس« في حكومة ميرحسين موسوي عندما كان المرشد 

 للجمهورية.  
ً
نفسه رئيسا

وبحسب المصدر، وافق خامنئي، أمس األول، على تغيير األمين 
الــعــام للمجلس األعــلــى الثقافي سعيد رضــا عاملي الــمــقــرب من 
 لتوجهات الرئيس األصولي 

ً
اإلصالحيين، والــذي كــان معارضا

الــمــتــشــدد إبــراهــيــم رئــيــســي لتعزيز عــمــل شــرطــة األخــــالق، وعــّيــن 
األصولي عبدالحسين خسرو بناه بداًل منه.

 وكـــان خامنئي أقـــال األســبــوع الــمــاضــي قــائــد الــشــرطــة حسين 
أشــتــري وعــّيــن مكانه أحمد رضــا رادان الــذي ُعــرف بقمعه القوي 

 لشرطة العاصمة. 
ً
الحتجاجات 2009 عندما كان قائدا

 من 
ً
وأشــار المصدر إلــى أن خامنئي رفــض، في المقابل، طلبا

رئيسي بإقالة وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان واستبداله 
بنائبه علي باقري كني.

وجاء كشف المصدر عن نوايا خامنئي بشأن شمخاني بالتزامن 
مع مزاعم جديدة أطلقتها سلطات طهران، بحق علي رضا أكبري 
المساعد السابق لألمين العام لمجلس األمن القومي، الذي ُحكم 

عليه باإلعدام بعد »إدانته بالتجسس لمصلحة بريطانيا«.
 قالت إنه 

ً
 مصورا

ً
ونشرت وكالة األنباء الرسمية، أمس، مقطعا

 في اغتيال العالم 
ً
ُيظهر أن أكبري، وهو بريطاني ــ إيراني، لعب دورا

النووي البارز محسن فخري زاده، الذي ُيوصف بأنه األب الروحي 
للبرنامج الذري العسكري، عام 2020.

الحكومة تسحب 
مشروع »صندوق 

األجيال«
٠٥

● محيي عامر وفهد تركي وعلي الصنيدح
رغــم خــطــوة اللجنة المالية البرلمانية التي 
اتــخــذتــهــا لــلــوراء عــبــر تــصــريــح رئيسها النائب 
شــعــيــب الــــمــــويــــزري، أمـــــس، الـــــذي طـــالـــب خــاللــه 
الحكومة بتزويد لجنته بالمعلومات التي طلبتها 
بشأن »شراء القروض« وغيرها من الموضوعات، 
قبل موعد الجلسة المقبلة المقررة 24 الجاري، 
وتقديم البدائل للمقترحات التي تعتقد أنها ال 

تستطيع الموافقة عليها، فإن التصريح زاد طين 
توتر العالقة بين السلطتين بلة، بهجومه الحاد 
عــلــى الــحــكــومــة ووصــفــه بــيــانــهــا األخــيــر بـــأن به 
الكثير من التدليس ومحاولة لتشويه الحقائق.

ــه  ــرتــ وفــــــــــي أول رد فـــــعـــــل عـــــلـــــى مــــــــا نــــشــ
ــدة«، بـــعـــددهـــا أمـــــس، بـــشـــأن اشـــتـــراط  ــريــ ــجــ »الــ
ــــاون مـــــع الــمــجــلــس  ــعـ ــ ــتـ ــ الــــحــــكــــومــــة لـــــعـــــودة الـ
ــيـــن  ــقـــوانـ ــر الـ ــاريــ ــقــ ــة عـــلـــى إرجـــــــــاع تــ ــقــ ــمــــوافــ الــ

الــمــالــيــة إلـــى اللجنة الــمــالــيــة وسحب 

المويزري أمهلها فرصة 
 
ً
أخيرة... واعتبر بيانها تدليسا

ومحاولة لتشويه الحقائق

ال نية لدى الحجرف للتراجع 
عن استجوابه... وكلفة صعود 

الرشيد المنصة ستكون كبيرة

الوسمي يمهل رئيس الوزراء 
10 أيام لسحب زيادات 

معاشات الوزراء

طهران ــ فرزاد قاسمي

بايدن يعود إلى البيت األبيض أمس األول )رويترز(

 دفعة ثانية من الوثائق السرية  دفعة ثانية من الوثائق السرية 
د موقف بايدن

ّ
د موقف بايدنتعق
ّ
تعق

انتكاسة للمصالحة التركية - السورية
 في فبراير

ً
األسد يربط أي لقاء بـ »إنهاء االحتالل« وأوغلو يتوقع اجتماعا

تـــعـــرضـــت الـــجـــهـــود الـــرامـــيـــة لــلــتــوصــل إلـــى 
مصالحة بين ســوريــة وتركيا، والــتــي تقودها 
 
ً
روسيا بمساندة إماراتية، النتكاسة. فتزامنا

مع إعالن وزير الخارجية التركي مولود جاويش 
 األسبوع المقبل 

ً
أوغلو تأجيل لقاء كان متوقعا

بين وزراء خارجية سورية وتركيا وروسيا، إلى 
أول فبراير، شدد الرئيس السوري بشار األسد، 
أمس خالل استقباله المبعوث الخاص للرئيس 
الروسي فالديمير بوتين في دمشق ألكسندر 

ات عن  الفرنتييف، على ضرورة أن تثمر اللقاء
»إنهاء االحتالل«، في إشارة إلى خروج القوات 

التركية من شمال سورية.
وأشار المبعوث الروسي إلى أن بالده تقّيم 
 اللقاء الثالثي الــذي جمع وزراء دفاع 

ً
إيجابيا

 
ّ
ســوريــة وتــركــيــا وروســيــا، إال أن األســـد قــال إن

ها يجب أن 
ّ
»هذه اللقاءات حتى تكون مثمرة فإن

بنى على تنسيق وتخطيط مسبق بين سورية 
ُ
ت

وروسيا من أجل الوصول إلى األهداف 

 مبعوث بوتين في دمشق أمس )أ ف ب(
ً
األسد مستقبال
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02

02

02
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انتكاسة للمصالحة التركية...إيران: اإلقصاءات تمتد...

»المالية« البرلمانية لن...

في هذه األثناء، كرر المرشد اإليراني اتهامه ألطراف خارجية 
بتدبير وتأجيج االحتجاجات واالضطرابات التي تقترب من 
 من 

ً
إتمام شهرها الرابع. وقــال خامنئي خالل استقباله عــددا

المنشدين الدينيين في طهران: »في قلبي، أعجبت بخطة العدو 
الكاملة والمحاكة بدقة، لكن حساباتهم كانت خاطئة«.

 فــي مــــوازاة ذلـــك، صــرح وزيـــر الــداخــلــيــة أحــمــد وحــيــدي بأن 
»بــعــض األشـــخـــاص، وبــســبــب الــضــالل، ارتــكــبــوا جــرائــم كثيرة 
خالل أعمال الشغب األخيرة، وسينالون جزاء أعمالهم«، فيما 
شــدد رئيسي على أن إيــران وشعبها لن يستسلما في »حرب 
اإلرادات، رغم مساعي العدو لتضييق الخناق علينا من خالل 

أقصى الضغوط«.

استجواب وزيــر المالية عبدالوهاب الرشيد، فتح المويزري 

ــاب تـــقـــديـــم الـــتـــعـــديـــالت أمــــــام الـــحـــكـــومـــة دون اإلشــــــــارة إلـــى  ــ بـ
ــــت كـــشـــفـــت مــــصــــادر،  ــقــــاريــــر، فــــي وقــ ــتــ ــيـــة إلرجــــــــاع الــ  وجـــــــود نـ
لـــ »الــجــريــدة«، أنــه ال نية لــدى النائب مــبــارك الحجرف لسحب 
استجوابه الــذي قدمه للرشيد، مشيرة إلــى أن كلفة صعوده 

المنصة ستكون كبيرة.
 الذعا على الحكومة، بقوله: »أعتقد 

ً
وشن المويزري هجوما

ــدأت تــنــهــج الــنــهــج الـــســـابـــق، دعــمــنــاهــا  ــ ــــف - بـ أنـــهـــا - مـــع األسـ
وساندناها ووقفنا معها، والشعب الكويتي كان يأمل أن يكون 
هــنــاك نهج جــديــد بعد حــالــة الفوضى فــي الــســنــوات السابقة، 
فالشعب وممثلوه دعموها إلى درجة أوصلتها إلى حد الغرور، 
حتى إنها لم تعد ترّد على المعلومات المطلوبة، لدرجة أنها 

تقول للنواب أكثرتم األسئلة البرلمانية على الوزراء«.
وأضـــاف أن »الحكومة تريد أن تمنع الــنــواب مــن أداء واجبهم 
الدستوري، وفي االجتماع األخير معها تطلب عدم دعوة الوزراء 
إلى اجتماعات اللجان البرلمانية، واليوم، وفي جرأة غير مسبوقة، 
تطلب سحب استجواب وزير المالية وسحب التقارير من اللجان، 

ر بالخير«.
ّ

فما نراه من هذه الحكومة غير إيجابي وغير مبش

إلى ذلك، وبينما انتقد عدد من النواب اتجاه الحكومة لزيادة 
المخصصات المالية للوزراء والقيادات الحكومية بأثر رجعي، 
مشيرين إلى أن ذلك الموقف يتعارض مع العدالة والمساواة، 
وكـــان مــن األولــــى صـــرف تــلــك األمــــوال لــلــمــواطــنــيــن، تواصلت 
االنــتــقــادات النيابية النسحاب الحكومة مــن جلسة الثالثاء 

الماضي، وتخلفها عن جلسة أمس األول. 
 أن 

ً
واستهجن النائب عبيد الوسمي هذا التصرف، مؤكدا

»الــحــكــومــة الــتــي تتمسك بــقــواعــد الــعــدالــة والــمــســاواة كسبب 
العــتــراضــهــا ال تــمــنــح مــخــصــصــات مــالــيــة بــأثــر رجــعــي دون 
أساس قانوني، وبالمخالفة الصريحة لقواعد المساواة ونظم 

الرواتب«. 
وخاطب الوسمي رئيس الوزراء بقوله: األخ أحمد النواف، 
سترد  قبل الجلسة 

ُ
سحب،  واألموال يجب أن ت

ُ
 القرارات يجب أن ت

القادمة )أي خالل 10 أيام(،  ودمتم.
 أما النائب حمد العبيد فانتقد بيان الحكومة عقب اجتماعها 
ــال: »ســمــو الــرئــيــس؛  َمـــن أشــــار عــلــيــك بفكرة  ــ االســتــثــنــائــي، وقـ

.»
ً
االنسحاب ورطك، ومن صاغ لك البيان ورطك أيضا

 
ً
والنتائج الملموسة التي تريدها سورية من هذه اللقاءات انطالقا

من الثوابت والمبادئ الوطنية للدولة والشعب المبنية على إنهاء 
االحتالل ووقف دعم اإلرهاب«.

من ناحيته، توقع أوغلو، أمس، أن يلتقي بنظيره السوري فيصل 
المقداد في أوائل فبراير، وليس األسبوع المقبل، حسبما رجحت 

تقارير ومصادر تركية وروسية.
وذكر أوغلو: »قلنا من قبل إن هناك بعض المقترحات بشأن لقاء 
األسبوع المقبل لكنها ال تناسبنا... قد يكون ذلك في بداية فبراير، 

ونحن نعمل على تحديد موعد«.
في سياق متصل، قالت السعودية ومصر في بيان مشترك أمس 
خالل لقاء بين وزيري خارجية البلدين إنهما ترفضان أي عملية 

عسكرية جديدة في سورية، في إشارة إلى التهديدات التركية.
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الخالد: أفضل الكوادر لعالج المدمنين وتوفير الخصوصية
• ترأس اجتماع اللجنة العليا لحملة مكافحة المخدرات وتوفير مواقع لعالج اإلدمان

• وّجه الفرق التنفيذية إلى التعاون لتطبيق الخطط ومواجهة الحرب الشرسة ضد الشباب
ــب األول لـــرئـــيـــس  ــائــ ــنــ ــد الــ ــ ــ أكـ
مــجــلــس الـــــوزراء وزيــــر الــداخــلــيــة 
الـــشـــيـــخ طـــــالل الـــخـــالـــد ضـــــرورة 
تــوفــيــر أفـــضـــل الــــكــــوادر الــطــبــيــة 
الـــمـــتـــخـــصـــصـــة لــــعــــالج مـــدمـــنـــي 
المخدرات مع توفير الخصوصية 

والسرية التامة.
جاء ذلك خالل تــرؤس الخالد 
أمـــس االجــتــمــاع الـــــدوري للجنة 

العليا للحملة الوطنية لمكافحة 
المخدرات، وتوفير مواقع لعالج 
وتــأهــيــل الــمــدمــنــيــن، والــــذي عقد 
في قصر السيف بحضور أعضاء 
اللجنة وزير الصحة وزير اإلعالم 
والــثــقــافــة وزيــــر الـــدولـــة لــشــؤون 
الشباب باإلنابة الدكتور أحمد 
الــعــوضــي، ووزيــــر الــتــربــيــة وزيــر 
التعليم العالي والبحث العلمي 
الدكتور حمد الــعــدوانــي، ووزيــر 
ــــاف والــشــؤون  الــعــدل وزيـــر األوقـ
اإلســالمــيــة وزيـــر الــدولــة لشؤون 
تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد، 
ووزيــــــــرة الــــشــــؤون االجــتــمــاعــيــة 
والـــتـــنـــمـــيـــة الــمــجــتــمــعــيــة وزيـــــرة 
الــدولــة لــشــؤون الــمــرأة والطفولة 

مي البغلي.
وتخلل االجــتــمــاع استعراض 
لتقارير لجنة مكافحة المخدرات 
ــة الـــتـــوعـــيـــة  ــنــ وتــــجــــارتــــهــــا ولــــجــ
بمخاطر المخدرات ولجنة عالج 
ــيـــن والـــلـــجـــنـــة  ــنـ ــيــــل الـــمـــدمـ ــأهــ وتــ
الـــقـــانـــونـــيـــة والــتــشــريــعــيــة وهـــي 
الــلــجــان التنفيذية المنبثقة من 

اللجنة العليا.
ــنـــائـــب األول جــمــيــع  ووجــــــه الـ

الـــفـــرق الــتــنــفــيــذيــة الــمــنــبــثــقــة من 
الـــلـــجـــنـــة الـــعـــلـــيـــا إلـــــــى ضـــــــرورة 
ــتـــحـــديـــات  ــل الـ ــيــ ــذلــ الــــتــــعــــاون وتــ
واإلســـــــــــراع فــــي تــنــفــيــذ الــخــطــط 
والمشاريع وفق مؤشرات أداء يتم 

من خاللها تقييم تلك الخطط.
ــــدد الــخــالــد عــلــى ضــــرورة  وشـ
العمل الجاد والــدؤوب لمواجهة 
هــــــــذه الــــــحــــــرب الـــــشـــــرســـــة الـــتـــي 
ــــت  ــويـ ــ ــكـ ــ تـــــســـــتـــــهـــــدف شـــــــبـــــــاب الـ
ومــســتــقــبــلــهــا وتــجــفــيــف جــمــيــع 

مــنــافــذ تــهــريــب تــلــك الــســمــوم إلــى 
دولة الكويت من خالل يقظة أبناء 
الــكــويــت الــمــخــلــصــيــن الــعــامــلــيــن 
فـــي الــمــنــافــذ الـــبـــريـــة والــبــحــريــة 
باإلضافة إلى رجــال أمن المطار 

واالدارة العامة للجمارك.
وأكــــــــــد أهــــمــــيــــة دور األســــــــرة 
المحوري في حماية األبــنــاء من 
ــــى هــــاويــــة تــعــاطــي  ــراف إلـ ــ ــــجـ االنـ
وادمـــان الــمــواد المخدرة، مشيرا 
إلــــى ان الــمــحــافــظــة عــلــى الــكــيــان 

األســــــري هـــو خـــط الــــدفــــاع األول 
ــة والــتــغــلــب  ــ ــذه اآلفــ ــ لـــمـــواجـــهـــة هـ

عليها.
واختتم النائب األول اجتماع 
اللجنة العليا بتوجيه لجنة عالج 
وتأهيل المدمنين لتوفير أفضل 
ــــوادر الــطــبــيــة الــمــتــخــصــصــة  ــكـ ــ الـ
لعالج المدمنين بأحدث الوسائل 
مع توفير الخصوصية والسرية 

التامة.

»الهيئة الخيرية« 
تقدم أدوية 

للمرضى في لبنان
اختتمت الهيئة الخيرية 
اإلسالمية العالمية مشروع 
»صــــرف األدويــــــة ألصــحــاب 
األمــــــــــراض الـــمـــزمـــنـــة« غــيــر 
القادرين في لبنان، والــذي 
 ،

ً
 كامال

ً
استمر تنفيذه عاما

واســتــفــاد منه 210 مرضى 
مــن المقيمين بالمخيمات 
ــي بـــيـــروت  الــفــلــســطــيــنــيــة فــ
ــدا  ــيـ وبـــعـــلـــبـــك وصـــــــور وصـ
ومخيمات الشمال اللبناني، 
من الفقراء الذين ال يملكون 
ــة، فــي ظــل غــالء  ــ ثــمــن األدويـ
ــة،  ــ األســــعــــار ونـــقـــص األدويــ
جـــــراء األزمــــــة االقــتــصــاديــة 
.
ً
التي يعانيها لبنان أخيرا

وقــــــــد شــــمــــل الــــمــــشــــروع 
ـــة  ــ 610 أصـــــنـــــاف مـــــن أدويــ
األمــــــــــراض الـــمـــزمـــنـــة الـــتـــي 
 لكبار السن 

ً
تصرف شهريا

واألرامــــــــل واأليــــتــــام وذوي 
ــة،  ــاصــ ــخــ ــات الــ ــ ــاجـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ االحـ
وبـــلـــغـــت تــكــلــفــة الـــمـــشـــروع 
 .

ً
اإلجــمــالــيــة 61.857 دوالرا

ونــفــذ الــمــشــروع بــالــتــعــاون 
مع الهيئة النسائية للرعاية 
ــل االجـــتـــمـــاعـــي  ــ ــــواصــ ــتــ ــ والــ
الــلــبــنــانــيــة، وبــتــنــســيــق من 
جــمــعــيــة الــتــمــيــز اإلنــســانــي 

في الكويت.

»الشؤون«: توقيع عقد »كشتة الوطني« بـ 150 ألف دينار
ف العازمي بمهام األمين العام لـ »األعلى لألسرة«

ّ
الوزيرة البغلي تكل

● جورج عاطف
كشف وكيل وزارة الشؤون االجتماعية باإلنابة، 
رئــيــس لــجــنــة الــمــشــروعــات الــتــعــاونــيــة الــوطــنــيــة، 
عبدالعزيز ســاري، عن توقيع عقد تنفيذ مشروع 
إنشاء وإنجاز وصيانة »كشتة العيد الوطني« مع 
شركة إيكونيكا لتصميم الديكورات الداخلية بقيمة 

إجمالية 150 ألف دينار.
وقال ساري، في تصريح صحافي، عقب التوقيع، 
إن »هذا المشروع يعد وطنيا - ترفيهيا ليس الهدف 
مــنــه الــربــح، بــل الــمــشــاركــة فــي احــتــفــاالت الكويت 
ــــوزارة  ــــذي يــعــكــس حـــرص الـ بــالــعــيــد الــوطــنــي، والـ
الجاد على إعالء قيمة المواطنة واالحتفال بهذه 
المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا، السيما أن 
 أمام جميع أهالي الكويت 

ً
المشروع سيكون متاحا

والمقيمين على أرضــهــا مــن الــفــئــات المجتمعية 
كافة«.

وبــّيــن ســــاري أن الــمــشــروع ســيــقــام فــي منطقة 
الصليبيخات بدعم من لجنة المشروعات التعاونية 
الوطنية، على أن يتولى اتحاد الجمعيات تنظيم 

 إلى أنه عبارة عن مسرح إلقامة 
ً
الفعالية، مشيرا

فعاليات احتفالية وألعاب أطفال، إضافة إلى مطاعم 
وخــيــام، وموضحا أن مــدة تنفيذ المشروع شهر 
واحــد، »حيث تبدأ فعاليات االحتفاالت منتصف 

فبراير حتى منتصف مارس المقبلين«.
وأضاف أن »المشروعات كافة التي تتبناها لجنة 
المشروعات الوطنية تأتي ضمن إطار حرصها على 
إدخـــال البهجة والــســعــادة على قلوب المواطنين 
والمقيمين، السيما المشروعات ذات الُبعد الطبي 
كالمستشفيات وغيرها من المشروعات اإلنسانية 

األخرى«.
ــرة الـــشـــؤون  ــ ــ ــدرت وزيـ ــ ــ ــر، أصـ ــ فــــي مــــوضــــوع آخــ
االجتماعية والتنمية المجتمعية، وزيــرة الدولة 
لشؤون المرأة والطفولة، رئيسة المجلس األعلى 
لشؤون األســرة، مي البغلي، قــرارا بتكليف مديرة 
إدارة الــتــخــطــيــط والــمــتــابــعــة فـــي الــــــــوزارة، مــريــم 
الــعــازمــي، بالمهام واالخــتــصــاصــات الموكلة إلى 
األمين العام للمجلس األعلى لشؤون األسرة، إلى 
 من تاريخ صدور 

ً
جانب عملها األصــلــي، اعتبارا

القرار.

»المدنية« تنجز تغطية وتصوير 
»العاصمة« و»حولي« بطائرات درون

ضمن مشروع تغطية المناطق وتوفير بياناتها
ــة الــــعــــامــــة  ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ أعـــــلـــــنـــــت الـ
لــلــمــعــلــومــات الـــمـــدنـــيـــة، أمــــس، 
االنــتــهــاء مــن تغطية وتصوير 
محافظتي العاصمة وحــولــي، 
باستخدام طائرات درون بدقة 
تـــتـــجـــاوز 5 ســـــم، ضـــمـــن خــطــة 

»مشروع تصوير الدرون«.
ــــي بـــيـــان  ــة، فـ ــئـ ــيـ ــهـ وأكـــــــــدت الـ
ــافــــي، أنــــــه ســـتـــتـــم إتـــاحـــة  صــــحــ
الــبــيــانــات للمحافظتين قريبا 
عبر تطبيقات الهيئة المختلفة، 
مــثــل تــطــبــيــق »كـــويـــت فــايــنــدر« 
و»بوابة المعلومات المكانية«، 
مبينة أن الــخــطــوة تــهــدف إلــى 
اســتــكــمــال مـــشـــروع الــهــيــئــة في 
تغطية جــمــيــع مــنــاطــق الــبــالد، 
وتــوفــيــر الــبــيــانــات وإتــاحــتــهــا 

بالكامل للجهات الحكومية.

وأشــــــــــــارت إلـــــــى أن الـــهـــيـــئـــة 
تــــقــــوم حــــالــــيــــا بـــعـــمـــلـــيـــة مــســح 
لــمــنــطــقــتــي تــيــمــاء والــصــلــيــبــيــة 
بــاســتــخــدام »درون«، بــنــاء على 
طلب المؤسسة العامة للرعاية 

السكنية ودعما لمشاريعها.

يذكر أن مــشــروع الهيئة في 
»تــصــويــر الـــــــدرون« انــتــهــى من 
تغطية 53 منطقة فــي الكويت 
مــن أصــل 157 منطقة وبنسبة 

33 في المئة.

سفير اليونان: معرض »اإلسكندر األكبر« 16 الجاري
لقاء وزاري كويتي - يوناني يناقش تحويل جزيرة فيلكا إلى مركز ثقافي

● فيصل متعب
ــلــــن الـــســـفـــيـــر الـــيـــونـــانـــي  أعــ
لدى البالد، كونستانتينوس 
بيبريغوس، انطالق معرض 
»اإلسكندر األكبر في الكويت... 
مـــــد جــــســــور الــــتــــواصــــل بــيــن 
الشرق والــغــرب« عند الساعة 
الــســابــعــة مــســاء يـــوم االثــنــيــن 

المقبل، 16 الجاري.
وقـــــال بــيــبــريــغــوس، خــالل 
الـــمـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي، الــــذي 
عــقــد أمـــــس، فـــي كــلــيــة اآلداب 
بجامعة الكويت لإلعالن عن 
افتتاح المعرض: »عندما تم 
تعييني سفيرا بالكويت كان 
ــــدّي طـــمـــوح تــقــويــة وتــنــمــيــة  لـ
ــــت  ــــويـ ــكـ ــ الـــــــعـــــــالقـــــــات بـــــيـــــن الـ
والـــيـــونـــان، وإبـــــراز الــعــالقــات 
التاريخية البعيدة المدى بين 

الشعبين«.
وتــــابــــع بـــيـــبـــريـــغـــوس، »أن 
الــمــعــرض يــنــطــلــق بــمــشــاركــة 
ــارة والـــصـــنـــاعـــة  ــتــــجــ وزيـــــــر الــ
في الجانب الكويتي، ووزيــر 
االقتصاد واالستثمار ونائب 
وزيـــر الــخــارجــيــة مــن الجانب 

اليوناني«، الفتا إلى أن التقاء 
الــوزيــريــن ســيــنــاقــش تحويل 
جزيرة فيلكا إلى مركز ثقافي 
بين الــبــلــديــن، وسيتم عرض 
ي 

َ
قضية التآخي بين جزيرت

فيلكا وإيكاريا في بحر إيجا.
ولــــفــــت إلــــــى أن الـــمـــعـــرض 
ــم فـــــــي الـــــتـــــعـــــرف عـــلـــى  ــهــ ــســ يــ
مــجــمــوعــة الـــفـــنـــان الــيــونــانــي 
»الــمــقــدونــي مــاكــس بــارلــنــز«، 
مــوضــحــا أن هـــذا الــفــنــان ولــد 

بمسقط رأس اإلسكندر األكبر.

قاعدة عسكرية

ــاد بــيــبــريــغــوس بـــأن هــذا  وأفــ
ــــى تــقــريــب  الـــمـــعـــرض يـــهـــدف إلـ
الـــــشـــــعـــــب الـــــكـــــويـــــتـــــي بــــهــــويــــة 
اإلسكندر األكبر، وإبراز الجانب 
ــه ولـــرفـــاقـــه الــذيــن  الـــتـــاريـــخـــي لـ
أسسوا أكبر قاعدة عسكرية في 

جزيرة فيلكا الكويتية.

مــــن جـــانـــبـــه، كـــشـــف عــمــيــد 
كلية اآلداب بجامعة الكويت، 
د. عـــبـــدالـــهـــادي الــعــجــمــي، أن 
عقد المؤتمر الصحافي جاء 
لـــإلعـــالن عـــن مـــعـــرض ثــقــافــي 
لـــمـــســـيـــرة اإلســــكــــنــــدر األكـــبـــر، 
ـــه ســـيـــتـــم عـــرض  ــ ــا أنـ مـــوضـــحـ

صور لمسيرته التاريخية.
ــويــــت الـــيـــوم  ــكــ وقــــــــال إن الــ
تــربــطــهــا عـــالقـــات جــيــدة جــدا 
ــا تــربــطــهــا  ــمـ مــــع الــــيــــونــــان، كـ

مـــــــــع االتـــــــــــحـــــــــــاد األوروبــــــــــــــــــي 
واالنعكاسات الثقافية لها.

وأشـــار إلــى ضـــرورة تغذية 
العالقات الثقافية بين البلدين، 
والـــــتـــــي تــــكــــون عــــلــــى هـــامـــش 
التواصل االقتصادي، مضيفا 
ا من  أن المعرض سيكون جزء
التواصل الثقافي بين الكويت 
واليونان، كما سيكون هناك 
ــررات  ــقـ ــمـ ــي الـ ــال أكـــثـــر فــ اتــــصــ
الدراسية بالجامعة، الفتا إلى 

أن قسم الفلسفة يحتوي على 
الفلسفة اليونانية الذي يدرس 

لطلبة كلية اآلداب.

مبادرة مجتهدة

مــــن جـــانـــبـــه، أكـــــد مـــســـؤول 
ــي فـــي  ــ ــ ــانـ ــ ــ ــونـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الـــــــجـــــــانـــــــب الـ
المعرض، بابلو استروبكرس، 
ــعـــرض يــرجــع  ــمـ أن تــنــظــيــم الـ
للعالقات المتينة بين البلدين 
والمبادرة المجتهدة من قبل 

السفير اليوناني إلطالقها.
ودعا استروبكرس، وسائل 
اإلعـــــــالم لــتــغــطــيــة الـــمـــعـــرض، 
ومــعــرفــة تــفــاصــيــل رســومــات 
لوحات الفنان اليوناني، التي 
تقدر بـــ 2000 لوحة فــي رؤيــة 

مالمح اإلسكندر األكبر.
يذكر أن معرض »اإلسكندر 
األكـــبـــر فـــي الـــكـــويـــت« ينطلق 
ــاري فـــي مــنــصــة الــفــن  ــجـ 16 الـ
المعاصر، الشويخ الصناعية 
- قطعة 2، شـــارع 28، مجمع 

ديزاي نديستركت - الكويت.

جانب من المؤتمر الصحافي أمس  )تصوير عوض التعمري(

عبدالعزيز ساري

محمد الشرهان

 االجتماع أمس
ً
الخالد مترئسا

»الداخلية« تعتمد صرف مستحقات 
المشاركين في انتخابات 2020

أعلنت وزارة الداخلية، اعتماد الموافقات المطلوبة لصرف 
المستحقات المالية لجميع المشاركين في انتخابات مجلس 
األمــة 2020 واالنتخابات التكميلية 2020، وذلــك للعاملين 

العسكريين والمدنيين.
وقالت الوزارة، في بيان، إن القرار جاء من منطلق حرص 
ومتابعة النائب األول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
وزير الدفاع باإلنابة، الشيخ طالل الخالد، على تشجيع أبنائه 

منتسبي الوزارة  لبذل المزيد من الجهد والعمل والعطاء.

األسرة خط 
الدفاع األول 

لحماية األبناء 
من االنجراف 

إلى اإلدمان

تخريج دورة تخزين 
ذخيرة للضباط

اختتام تمرين الكشف واالستطالع والتطهير

 بمدرسة اإلمداد 
ً
احتفل معهد التدريب التخصصي، ممثال

والتموين بتخريج دورة تخزين ذخيرة للضباط رقــم )15( 
والمنعقدة خالل الفترة من 4 ديسمبر 2022 حتى 12 الجاري.
وشـــارك فــي احتفال التخرج ضباط مــن مختلف وحــدات 

الجيش والحرس الوطني.
مـــن جـــانـــب آخـــــر، اخـــتـــتـــم، صـــبـــاح أمـــــس، تــمــريــن الــكــشــف 
واالستطالع والتطهير بحضور آمر قيادة الدفاع ضد أسلحة 

الدمار الشامل، وبمشاركة الحرس الوطني.
ويهدف التمرين إلى تعزيز أوجه التعاون والعمل الجماعي 

المشترك بين القطاعات العسكرية.

جانب من التمرين

https://www.aljarida.com/article/10956
https://www.aljarida.com/article/10941
https://www.aljarida.com/article/10945
https://www.aljarida.com/article/11052
https://www.aljarida.com/article/11051
https://www.aljarida.com/article/11047
https://www.aljarida.com/article/11046
https://www.aljarida.com/article/11046
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سلة أخبار

ينظم القطاع النسائي 
بجمعية إحياء التراث 

اإلسالمي العديد من األنشطة 
والفعاليات الربيعية 

الموجهة للفتيات في مختلف 
مناطق الكويت، من خالل 

اإلدارات والفروع النسائية 
التابعة له. ومنها إقامة ناٍد 

ربيعي للفتيات ابتداء من 
األحد المقبل تشرف عليه 

لجنة الفيحاء النسائية يتم 
من خالله تدريس المواد 

الشرعية.
كما بدأ التسجيل للمشاركة 

في فعاليات دورة »وجاء 
الشتاء«، وهي دورة شرعية 

تثقيفية مهارية ترفيهية 
للفتيات من الصف األول 

وحتى الصف التاسع، 
ويشرف عليها نادي لينة 

للفتيات في منطقة القصور، 
وستكون الدراسة فيها خالل 

يومي األحد واالثنين )15-
1/16( من الساعة )7-4.30( 

مساء.

»إحياء التراث« تنظم 
أنشطة ربيعية للفتيات 

أطلقت جمعية إحياء التراث 
اإلسالمي مبادرة إنسانية 

خيرية جديدة إلنشاء 
»مركز الهدى اإلسالمي«، 

وهو صرح إسالمي دعوي 
تعليمي دعت الجمعية 

أهل الخير في الكويت إلى 
المساهمة في بنائه بمنطقة 

وايتشابل شرق لندن، 
لخدمة 400 ألف مسلم.
وأوضحت الجمعية أن 

هذا المركز يمثل أهمية 
كبرى للجالية المسلمة، 

حيث يسكن في محيطه ما 
يقرب من 400 ألف مسلم 

يحتاجون إلى مسجد 
يؤدون فيه صالتهم 

ويتعلمون أمور دينهم، 
ويحافظ على هوية أبنائهم 

من الضياع.
ويتكون المركز من 5 طوابق 

تضم مسجدا، ومصلى 
للنساء، وفصوال دراسية، 

ومكتبة إسالمية، وعددا من 
المرافق األخرى، ويتسع بعد 

بنائه لـ 2000 شخص.

... وتطلق مبادرة إلنشاء 
مركز إسالمي بلندن

أعلنت لجنة التعريف 
باإلسالم، بدء دورات الفصل 
الربيعي لتعليم »المهتديات 

الجدد« بفصول اللجنة 
الدراسية في جميع أفرعها 

النسائية في مختلف 
المحافظات.

وقالت رئيسة قسم الفصول 
الدراسية بإدارة الشؤون 
النسائية لطيفة السعيد، 

في تصريح صحافي، أمس، 
إن العام الماضي  شهد 
تخريج 5087 دارسة من 

شتى الجنسيات، وذلك ضمن 
مشروع »علمني اإلسالم«.

وأضافت السعيد أن الفصل 
الربيعي لهذا العام يتضمن 

دورات شرعية ودورات القرآن 
 عن دورات 

ً
الكريم، فضال

السيرة النبوية، حيث يتم 
توفير هذه الدورات بـ 13 لغة.

وأشارت إلى أن األفرع النسائية 
بدأت كذلك في دورات اللغة 
العربية، مشيرة إلى أن هذه 
الدورات تشمل »المهتديات 

الجدد«، وكذلك غير المسلمات 
من ضيوف الكويت ممن يرغبن 

في تعلمها.

»نسائية التعريف باإلسالم«: 
بدء الدورات الربيعية

»التربية«: إعالن نتائج الثانوية الثالثاء
تعليمات مشددة بتحري الدقة في عمليات التصحيح ومراعاة مصلحة الطلبة

● فهد الرمضان
بينما أدى طــالب الــصــف الثاني 
ــر بــقــســمــيــه الـــعـــلـــمـــي واألدبـــــــي  عـــشـ
ــي مــــــادة الــلــغــة  ــم أمـــــس فــ ــارهـ ــبـ ــتـ اخـ
اإلنكليزية، وطــالب المعهد الديني 
ــــدت مــصــادر  فـــي الــلــغــة الــعــربــيــة، أكـ
تــربــويــة لـــ »الـــجـــريـــدة« أن تعليمات 
مشددة صدرت إلى لجان التصحيح 
فــي الــكــنــتــرول الــمــركــزي الخــتــبــارات 
الثانوية بــضــرورة تحري الدقة في 
الــتــصــحــيــح، مــــع مــــراعــــاة مــصــلــحــة 
الــطــلــبــة، مــنــوهــة إلــــى أن آلـــيـــة عمل 
ــرول تــــرتــــكــــز عــــلــــى أســــــاس  ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ الـ
ــة  ــعـ ــراجـ ــمـ ــن ثـــــم الـ ــ ــ ــيـــح، ومـ ــتـــصـــحـ الـ
والتدقيق على عــدة مراحل، إضافة 
إلـــى الــمــراجــعــات الــرأســيــة واألفــقــيــة 
الــنــهــائــيــة، لــضــمــان إعـــطـــاء الــطــالــب 

.
ً
حقه كامال

ــادر، إن الـــلـــجـــان  ــ ــــصـ ــمـ ــ ــــت الـ ــالـ ــ وقـ
ــي  ــ فـــي الــكــنــتــرولــيــن الــعــلــمــي واألدبـ
انتهت من تصحيح عدد من المواد 
الــدراســيــة، وجـــاءت النتائج األولية 
مــبــشــرة، فيما التـــزال الــلــجــان تعمل 
عــلــى االنــتــهــاء مــن تصحيح مــادتــي 
األحياء واللغة اإلنكليزية والفلسفة، 
مبينة أنها تعمل حتى وقت متأخر 
ــاء من  ــهـ ــتـ مـــن الـــمـــســـاء لــضــمــان االنـ
ــــة ورصـــــد  ــعـ ــ ــــراجـ ــمـ ــ ــيـــح والـ ــتـــصـــحـ الـ

الدرجات في أسرع وقت ممكن.
ولــفــتــت إلــــى أن مــوجــهــي الـــمـــواد 
الدراسية متواجدون بشكل دائم في 
الكنترول المركزي، لمتابعة عمليات 

التصحيح، وأن الموجهين يقومون 
بمراجعة األوراق بشكل عشوائي، 
للتأكد من دقة النتائج، مع التوجيه 
ــاء الــــطــــالب  ــ ــطــ ــ ــلــــى إعــ بــــالــــحــــرص عــ
حقوقهم فــي الــدرجــات، السيما في 
بعض االختبارات التي تم الحديث 

عن صعوبة األسئلة الواردة فيها.

الموقع اإللكتروني

وذكرت المصادر أنه من المتوقع 
ــل الـــمـــواد  االنـــتـــهـــاء مـــن تــصــحــيــح كـ
ــا عــلــى  ــهــ ــعــ ــات ورفــ ــ ــ ــدرجـ ــ ــ ورصــــــــد الـ
الــمــوقــع اإللــكــتــرونــي لـــلـــوزارة مساء 
يــــــوم الــــثــــالثــــاء الـــمـــقـــبـــل أو صـــبـــاح 

األربعاء على أبعد تقدير، الفتة إلى 
أن الوزارة ستتبع الشفافية في رفع 
النتائج على الموقع، حتى يتمكن 
الطالب وولي أمره من معرفة درجاته 
، مستدركة أن الــمــدارس 

ً
إلــكــتــرونــيــا

ستوزع الشهادات الدراسية نهاية 
األسبوع المقبل.

جانب من تصحيح االختبارات

 1.3 مليون دينار لصيانة محطة مشرف

رئيس »البلدي« و5 أعضاء يقترحون 
تخصيص مشروع سكني غرب الجليب

● سيد القصاص
وافــــــــــــــق الـــــــجـــــــهـــــــاز الــــــمــــــركــــــزي 
للمناقصات الــعــامــة عــلــى ترسية 
مناقصة إدارة وتشغيل وصيانة 
مـــحـــطـــة ضــــخ مــــشــــرف والــــمــــرافــــق 
التابعة لها على الشركة صاحبة 
أقــل األســعــار والمطابقة للشروط 
والمواصفات الفنية بمبلغ إجمالي 
قــــدره 1.275 مــلــيــون ديـــنـــار لــمــدة 

 .
ً
1095 يوما

وذكـــــــــــرت مــــــصــــــادر فــــــي وزارة 
األشغال العامة، أن أعمال الصيانة 
، منها 

ً
الــتــي ستتم معقدة نسبيا

أعـــمـــال مــيــكــانــيــكــيــة، وكــهــربــائــيــة، 
وغيرها من األعمال التي تحافظ 
ة المحطة  عــلــى عــمــر وأداء وكــفــاء
وجميع األعمال التي تتم بها من 

خالل العقد متكاملة. 
وبـــيـــنـــت أن أعــــمــــال الــمــعــالــجــة 
ــة  الـــــتـــــي تــــتــــم فــــــي مـــــشـــــرف خـــاصـ
بتصفية المياه من العوالق التي 

تجري معها، وتصل عبر مجارير 
الصرف إلــى المحطة، وبعد إزالــة 
تـــلـــك الــــعــــوالــــق والـــتـــخـــلـــص مــنــهــا 
يتم نقل تلك المياه إلــى محطات 
المعالجة المتخصصة، لتحويلها 
إلى مياه ثالثية ورباعية صالحة 
لالستخدام في الزراعات المختلفة، 
إضافة إلى أعمال التبريد وبعض 
األعمال الخاصة بالقطاع النفطي.

● محمد جاسم
قـــدم رئــيــس الــمــجــلــس الــبــلــدي عــبــدالــلــه الــمــحــري 
ونـــائـــبـــه خـــالـــد مــفــلــح الـــمـــطـــيـــري واألعـــــضـــــاء فــهــد 
العبدالجادر، وعبدالله العنزي، وناصر الجدعان، 
 بشأن تخصيص مشروع 

ً
ونصار العازمي، اقتراحا

سكني غــرب الــبــيــوت الحكومية فــي منطقة جليب 
الشيوخ. 

 إلى أهمية 
ً
وقال األعضاء في اقتراحهم، إنه نظرا

القضية اإلسكانية، وضرورة إيجاد مناطق صالحة 
للتخصيص لــلــرعــايــة الــســكــنــيــة، وتــوفــيــر الــحــلــول 
للمشكلة اإلسكانية التي باتت تؤرق األسرة الكويتية 
واســتــقــرارهــا، وبــعــد زيـــارة ميدانية لموقع األرض 
الــمــشــار إلــيــهــا أعــــاله، لــوحــظ وجـــود مــســاحــة أرض 
كبيرة مــجــاورة للبيوت الحكومية فــي القطعتين 
14و26، حــيــث يــمــكــن االســتــفــادة مــنــهــا وتــوزيــعــهــا 

كقسائم على المواطنين، وللمصلحة العامة.
ــاروا فــي اقتراحهم إلــى ضـــرورة تخصيص  وأشــ

ــمــــذكــــورة، وتــقــســيــمــهــا وتـــوزيـــعـــهـــا على  األرض الــ
المواطنين كقسائم سكنية، وذلـــك بالتنسيق مع 

المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

الشطي: البحث والتطوير أساسيان الستدامة الرعاية الصحية
مستشفى العدان نظم ورشة »خطوة واحدة في اتجاه تحقيق التميز العلمي«

● عادل سامي
نظمت لجنة البحوث وأخالقيات 
المهنة في مستشفى العدان ورشة 
عــمــل تــحــت شــعــار »خـــطـــوة واحـــدة 
في اتجاه تحقيق التميز العلمي«، 
ــنــــي مــن  بـــحـــضـــور 300 طـــبـــيـــب وفــ

المهتمين بالبحث العلمي.
ــر إدارة الــــــطــــــوارئ  ــ ــديـ ــ وقـــــــــال مـ
الطبية في وزارة الصحة د. أحمد 
الشطي، في كلمة له خالل الورشة، 
أمس، إن البحث العلمي والتطوير 
ــي اســــتــــدامــــة تــقــديــم  ــ أســــاســــيــــان فـ
 
ً
نــظــام الــرعــايــة الصحية خصوصا

فـــي مـــجـــال الــتــحــســيــن اإلكــلــيــنــيــكــي 
وضمان الجودة واالعتماد والتميز 
المعترف به وتدريب المراكز الطبية 

والممارسة القائمة على األدلة.
وأوضــــــــح الـــشـــطـــي أن الــمــلــتــقــى 
ــلـــســـات تــســتــعــرض  ــــالث جـ يـــضـــم ثــ
كــل جلسة نحو خمس أوراق عمل 
تسلط الضوء على البحث العلمي 
وتــشــجــيــع ثــقــافــة الــبــحــث الــعــلــمــي 

ــاب الـــحـــضـــور مـــهـــارة  ــســ بـــهـــدف إكــ
التفكير والتخطيط وتوفير منصة 
توفر كل ما يخص البحث العلمي.

وأشـــار إلــى أن المستشفى حقق 
الــعــديــد مــن اإلنــجــازات خــالل خالل 
جــائــحــة كـــورونـــا مــنــهــا أول عملية 
زراعة قلب بشري وأول عملية زرع 

كبد من فريق جراحي وطني.

تطوير الطب اإلكلينيكي

مــن جــهــتــهــا، أكــــدت رئــيــســة قسم 
الـــتـــصـــويـــر الـــطـــبـــي فــــي مــســتــشــفــى 
الــعــدان د. لطيفة الــكــنــدري، أهمية 
تطوير مستوي الطب اإلكلينيكي 
لجعل مستشفى العدان من المراكز 
الطبية المتميزة في تقديم الرعاية 
ــدث الــمــعــايــيــر  ــ  ألحـ

ً
ــا ــقـ الــصــحــيــة وفـ

الدولية.
وأشـــــــارت إلــــى أن ورشـــــة الــعــمــل 
تأتي تحت مظلة االستراتيجيات 
والتخطيط للجنة البحث العلمي 
ــفـــى الــــــــعــــــــدان، بـــهـــدف  ــتـــشـ فــــــي مـــسـ

الــنــهــوض ورفـــع المستوى العلمي 
لــأطــبــاء وتــطــويــر مــســتــوى الــطــب 

اإلكلينيكي.

وبــيــنــت أن الــلــجــنــة ركـــــزت على 
تدريب وتطوير األطباء وفق أحدث 
ــتـــجـــدات الـــعـــلـــمـــيـــة وتـــطـــويـــر  ــمـــسـ الـ

ـــدرات واألداء الـــمـــهـــنـــي ورفــــع  ـــقـــ الـــ
مستوى البحث العلمي.

مـــن جــانــبــه، كــشــف نــائــب رئــيــس 

لــجــنــة الــبــحــث الــعــلــمــي والــتــطــويــر 
ــــدان د. مــايــكــل  ــعـ ــ ــي مــســتــشــفــى الـ فــ
معصومي عن تمكن الباحثين في 
مستشفى العدان من نشر أكثر من 
75 مقالة بحثية تعاونية و19 مقالة 
تحريرية في مجالت دولية معتمدة 
خـــالل الــســنــوات الــثــالث الــمــاضــيــة، 
 من جانبنا 

ً
 بارزا

ً
وهو ما يعد إنجازا

لتعزيز البحث العلمي والتطوير.
وأضــــاف مــعــصــومــي، أن الــدالئــل 
تشير إلى أن المستشفيات النشيطة 
ــة فــــــي مـــــجـــــال األبـــــحـــــاث  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ والـ
اإلكــلــيــنــيــكــيــة تــحــقــق نــتــائــج رعــايــة 

صحية أفضل للمرضى.
ــبـــحـــث اإلكــلــيــنــيــكــي  وذكـــــــر أن الـ
يتضمن تــطــويــر الــمــعــرفــة الحالية 
حـــول الــرعــايــة الــصــحــيــة مـــن خــالل 
التطوير المستمر واختبار األفكار 
الجديدة حــول األمـــراض المختلفة 
واألدويـــــــــــــــــة وأيـــــــضـــــــا اإلجـــــــــــــــراءات 
واالستراتيجيات المرتبطة بخطة 

العالج.

جانب من المشاركين في ورشة العمل

المنطقة المقترحة للتخصيص

مؤتمر »مواجهة األمراض المنقولة 
« ينطلق األحد

ً
جنسيا

أعـــــلـــــن رئـــــيـــــس الـــمـــنـــظـــمـــة 
ــة لــلــعــلــوم الــطــبــيــة  ــيـ اإلســـالمـ
د. محمد الــجــارالــلــه، انطالق 
ــالـــث  ــثـ الــــمــــؤتــــمــــر الــــــدولــــــي الـ
عشر للمنظمة عن »مواجهة 
 
ً
ــراض الــمــنــقــولــة جنسيا ــ األمـ
ــرافـــات الــجــنــســيــة من  واالنـــحـ
الــمــنــظــور الــشــرعــي«، برعاية 
ــي الــــعــــهــــد الـــشـــيـــخ  ــ ــ ســــمــــو ولـ
مشعل األحمد، وحضور وزير 
الصحة د. أحمد العوضي، من 
15 إلى 17 الجاري في فندق 

كراون بالزا.
وقــــــــــــال الـــــــجـــــــارالـــــــلـــــــه، فـــي 
تصريح صحافي، إن المؤتمر 
سيشارك فيه نخبة من كبار 
المتخصصين في المجالين 
الـــطـــبـــي والـــفـــقـــهـــي والـــعـــلـــوم 
الطبية المرتبطة بهما، تحت 

مظلة دولية.
وذكـــــــــــر أنـــــــــه يـــــــشـــــــارك فـــي 
الـــمـــؤتـــمـــر 20 دولـــــــة، ويــضــم 
300 من الباحثين، بينهم من 
مصر والــســعــوديــة والكويت 
وأوروبا، ومن مختلف الدول 
العربية واإلسالمية، إضافة 
إلـــــــى مـــمـــثـــلـــيـــن عـــــن مــنــظــمــة 
ــيـــة واألمــــــم  ــمـ ــالـ ــعـ الـــصـــحـــة الـ

المتحدة.
وأوضح أن المؤتمر يهدف 
إلى دراسة األمراض المنقولة 
، بــهــدف مواجهتها، 

ً
جــنــســيــا

ــبــــح جـــمـــاحـــهـــا، وتـــعـــزيـــز  وكــ
صحة المسلمين والبشرية 
 إلى أن المؤتمر 

ً
جمعاء، الفتا

ســـُيـــخـــتـــتـــم بـــــإصـــــدار وثــيــقــة 
الــمــنــظــمــة لـــتـــعـــزيـــز الــصــحــة 

الجنسية.

محاور المؤتمر

ولفت إلــى أن من أهــم هذه 
 
ً
ــراض الــمــنــقــولــة جنسيا ــ األمـ
ــتــــم طــــرحــــهــــا فــي  ــيــ الـــــتـــــي ســ
الــمــؤتــمــر، هـــي مــــرض نقص 
ــدز(  الــمــنــاعــة المكتسبة )اإليــ
وااللتهاب الكبدي والزهري 
 إلـــــــى أن 

ً
والـــــســـــيـــــالن، الفـــــتـــــا

 
ً
مـــن مـــحـــاور الــمــؤتــمــر أيــضــا
وبائيات األمـــراض المنقولة 
 فـــي الـــــدول الــغــربــيــة 

ً
جــنــســيــا

واإلســـــــالمـــــــيـــــــة واألقــــــلــــــيــــــات 
 عـــن أحـــدث 

ً
الــمــســلــمــة، فــضــال

طرق التشخيص ومعوقاته، 
ــر الـــعـــالج وتــحــديــاتــه،  وتـــوافـ
 عــــــــــالج اإليــــــــــدز 

ً
خــــــصــــــوصــــــا

وااللتهاب الكبدي والزهري 
ــيــــالن وســـــرطـــــان عــنــق  ــســ والــ

الرحم وجدري القرود.
وأضــــــــــــــــــــاف الـــــــجـــــــارالـــــــلـــــــه 
 طـــــرح 

ً
ــم أيــــــــضــــــــا ــ ــتـ ــ ــيـ ــ أنــــــــــه سـ

ــل  ــتــــدخــ ــــات الــ ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ اسـ
وتــحــديــد الــمــقــاربــات المثلى 
ــة الــــجــــنــــســــيــــة،  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــتـ ــ فـــــــي الـ

الســتــهــداف الــفــئــات العمرية 
واالجــــتــــمــــاعــــيــــة الـــمـــتـــعـــددة 
والـــوقـــايـــة وتــعــزيــز الــصــحــة، 
والــــــــــتــــــــــدخــــــــــالت الــــصــــحــــيــــة 
ــيــــن،  ــبــــراهــ ــلــــى الــ ــة عــ ــيـ ــنـ ــبـ ــمـ الـ
إضـــافـــة إلــــى دور الــمــجــتــمــع 
ــدنـــي، وأهـــمـــيـــة الــتــطــوع،  ــمـ الـ
وتــــكــــويــــن شـــــراكـــــات مــحــلــيــة 
وعالمية، والتأصيل الشرعي 
ــــات الـــجـــنـــســـيـــة،  ــــارسـ ــمـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
ــة فــي  ــيــ ــبــ ــطــ والــــــتــــــدخــــــالت الــ
تغيير الــجــنــس، عـــالوة على 
التحديات التي تواجه الدول 
اإلسالمية واألقليات المسلمة 
فـــــــــي مـــــــواجـــــــهـــــــة األمــــــــــــــراض 

الجنسية.

يعقد برعاية ولي العهد ومشاركة 300 باحث من 20 دولة

محمد الجارالله

»الصحة« لم ترصد أي تغيير في الشدة لمتحور »أوميكرون«
السالم لـ ةديرجلا.: التحورات مستمرة لكن الوضع مستقر

ــفــــت مــــــصــــــادر صــحــيــة  كــــشــ
مطلعة أن الفريق االستشاري 
المعني بتطورات »كورونا« في 
وزارة الصحة يتابع عن كثب 
األوضاع العالمية فيما يخص 
متغيرات ومتحورات الفيروس.

وأكدت المصادر لـ »الجريدة« 
عدم رصد أي تغيير في الشدة 
 ،XBB1.5 لــلــمــتــحــور الـــجـــديـــد
عن »أومــيــكــرون«، الفتة إلــى أن 
الــوضــع الــوبــائــي فــي الــكــويــت 
مستقر ومطمئن، حيث لم يتم 
رصــــد أي زيـــــــادات فـــي دخـــول 
األجــنــحــة أو الــعــنــايــة الــمــركــزة 

خالل الفترة الماضية.
وشــــــددت عــلــى عــــدم وجـــود 
ات احترازية جديدة،  أي إجراء
ــــداء  ــارتـ ــ بـــاســـتـــثـــنـــاء الـــتـــقـــيـــد بـ
الــكــمــامــة فــي األمــاكــن المغلقة 

والمزدحمة.
أكـــــد اســــتــــشــــاري الــبــاطــنــيــة 
ــاز الــهــضــمــي د. غــانــم  ــهـ ــجـ والـ
الــســالــم، أن الــمــتــحــور الجديد 
ــاقـــي  ــن بـ ــ ــز عــ ــيـ ــمـ ــتـ XBB1.5 يـ
الــمــتــحــورات بسرعة االنتشار 

الفائقة.
»الجريدة« أن  وتوقع السالم لـ
تستمر هذه التحورات، وشدد 
فـــي الــمــقــابــل عــلــى أن الــوضــع 
في الكويت مستقر، وأن معدل 
 إلى 

ً
الــوفــيــات لــم يــرتــفــع، الفــتــا

أن طــواقــم وزارة الصحة على 
استعداد كامل في التعامل مع 

الحاالت.
ــاف أن »XBB1.5« هو  ــ وأضـ
متحور من »أوميكرون«، وظهر 

 وبدأ يأخذ انتباه العالم 
ً
مؤخرا

بسبب سرعة االنتشار.
وذكـــر أنـــه يتميز بخاصية 
تغير البروتين الشوكي، وهو 

.F486P التغير الذي يعرف بـ
وأشــــــــــــار إلــــــــى أن أعــــــــراض 
الــــمــــتــــحــــور الـــــجـــــديـــــد تــشــمــل 
 بــــالــــحــــرارة، 

ً
ــدا ــ ــــديـ  شـ

ً
ــا ــاعــ ــفــ ارتــ

ُســــــــعــــــــال، واحـــــــتـــــــقـــــــان، وآالم 
بالعضالت، وخــمــول وشعور 
 إلــى أن 

ً
بالكسل، ولــوعــة، الفتا

مضاعفات اإلصــابــة قــد تصل 
إلــــــى ضـــيـــق الـــنـــفـــس وهـــبـــوط 
نسبة األوكــســجــيــن، والحاجة 

إلى العناية المركزة.
وقال السالم، إن األعراض مع 
بداية انتشار جائحة »كورونا« 
كانت فقدان حاسة الشم، ولكن 
مــع مــع المتحور الــجــديــد هذا 

العارض غير موجود.
وأكد أن المصاب بـ«كوفيد« 
 بهذا 

ً
في السابق يصاب أيضا

ــحــــور، حــــيــــث بــــاإلمــــكــــان  ــتــ ــمــ الــ
ــرار اإلصــــابــــة مـــــرة أخـــــرى،  ــكــ تــ
ولــكــن أعــــراض االصــابــة تكون 

بدرجة أقل.
وأضاف أن المتحور الجديد 
لديه القدرة على تجاوز خطوط 
الدفاع المناعية والدخول في 
 
ً
خــاليــا جسم اإلنــســان، مشيرا

إلى أن منظمة الصحة العالمية 
 وتوصيات 

ً
 كامال

ً
نشرت تقريرا

بخصوص هذا المتحور، وأهم 
ما جاء فيه هو ضرورة العودة 
 
ً
إلى استخدام الكمام خصوصا

أثناء السفر بالطائرة.

وشــــدد الــســالــم عــلــى أهمية 
التطعيم في حماية األشخاص 
ــتــــحــــور، وتـــكـــون  ــن هــــــذا الــــمــ ــ مـ
األعراض في حالة اإلصابة أقل 
خطورة وكذلك يقلل من فرصة 
انتشار الفيروس في المجتمع.

ونــــصــــح الـــجـــمـــيـــع بــتــجــنــب 
األمــاكــن المغلقة بــدون ارتــداء 
الكمام، وااللتزام بغسل اليدين 
وتجنب القبالت في المناسبات 
 لكبار 

ً
االجتماعية خــصــوصــا

ــمـــصـــاب عــنــد  ــن، وعــــــزل الـ الــــســ
الشعور باألعراض.

وقـــــال إن الـــفـــتـــرة الــمــاضــيــة 
شـــهـــدت الــمــوافــقــة عــلــى عــالج 
ُيـــصـــرف فـــي حـــــاالت اإلصـــابـــة 

الشديدة.

غانم السالم

عادل سامي

متحور 
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● فهد الرمضان
أعــــلــــن وزيــــــــر الــــتــــربــــيــــة وزيـــــر 
التعليم العالي والبحث العلمي 
د. حمد العدواني البدء بإجراءات 
تــســكــيــن مــنــصــب الـــمـــديـــر الـــعـــام 
لمعهد الكويت لألبحاث العلمية، 
حيث شكل لجنة لبحث اختيار 
المدير العام للمعهد والتي حددت 
شــــروط الــتــرشــح وآلـــيـــة الــتــقــديــم 
للراغبين في الترشح لشغل هذه 

المنصب.

وقالت اللجنة في إعالن شغور 
المنصب إنه بناء على ما جاء في 
قــرار وزيــر التربية وزيــر التعليم 
العالي والبحث العلمي د. حمد 
الـــعـــدوانـــي بـــشـــأن تــشــكــيــل لجنة 
الــبــحــث الخـــتـــيـــار الـــمـــديـــر الــعــام 
لــمــعــهــد األبــــحــــاث الــعــلــمــيــة، فــإن 
الــلــجــنــة تــعــلــن شـــغـــور الــمــنــصــب 
وتــدعــو للترشح لــه ممن تتوافر 
فيه شروط الترشح مع مراعاة آلية 
تقديم الطلبات حيث يشترط أن 
يكون كويتي الجنسية وأن يكون 
من المتميزين من شاغلي 
أو مــمــن شــغــلــوا وظــيــفــة 
ــاحـــث عــلــمــي مــــن درجــــة  بـ
17 - 20 أو ما يعادلها من 
الــعــامــلــيــن خــــارج المعهد 
ــات الـــبـــحـــث  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ فــــــي مـ
العلمي، على أال يكون قد 
شغل منصب المدير العام 
للمعهد عن طريق التعيين 

باألصالة.
وأشــــــــــارت الـــلـــجـــنـــة إلـــى 
أن الــــتــــقــــديــــم يـــــكـــــون عــبــر 
إرسال المستندات بالبريد 
ــــي إلـــــــى رئـــيـــس  ــــرونـ ــتـ ــ ــكـ ــ االلـ
اللجنة د. عيسى الصفران، 
مبينة أن التقديم يبدأ األحد 

15 الجاري وينتهي بنهاية دوام 
12 فبراير المقبل.

إلى ذلك، قالت الباحثة العلمية 
بــمــركــز أبـــحـــاث الــبــيــئــة والــعــلــوم 
الحياتية التابع للمعهد، د. هناء 
بــورزق، إنه من الضروري تغيير 
الـــطـــرق الــتــقــلــيــديــة الــمــســتــخــدمــة 
ــام عــبــر تــغــذيــتــهــا  ــنــ لــتــغــذيــة األغــ
ــة؛ أي تــحــتــوي  ــوازنــ ــتــ بــعــلــيــقــة مــ
عــلــى جــمــيــع الــعــنــاصــر الــغــذائــيــة 
ــادن والــفــيــتــامــيــنــات  ــعــ ــمــ ــثـــل الــ مـ
والـــبـــروتـــيـــنـــات، بــــاإلضــــافــــة إلـــى 
استخدام إضافات علفية ذات قيمة 

غذائية عالية، وفــي نفس الوقت 
آمــنــة وفــعــالــة لــتــســمــيــن األغـــنـــام، 
لتحقيق اإلنتاج المستدام للثروة 

الحيوانية. 
وبينت أنــه تمت دراســة تأثير 
ــات  ــافــ ــن اإلضــ ــد مــ ــديـ ــعـ ــة الـ ــافــ إضــ
العلفية للعليقة المتوازنة على 
مــنــاعــة األغــــنــــام وزيـــــــادة وزنـــهـــا، 
خـــصـــوصـــا إنــــــاث األغــــنــــام أثـــنـــاء 
فترة الحمل والــرضــاعــة وصغار 
األغنام عمر )3 -5 أشهر(، وأظهرت 
الـــنـــتـــائـــج أن اســـتـــخـــدام كــلــوريــد 
ــيـــوم وحـــمـــض الــهــيــومــيــك  األمـــونـ
 أدى إلــى زيــادة 

ً
مــدة 18 أســبــوعــا

وزن الجسم حوالي 12 كجم لكل 
إضافة علفية/ حيوان.  

ــات  ــ ــافــ ــ ــتــــت إلـــــــى أن اإلضــ ــفــ ولــ
العلفية األكثر فاعلية، التي أظهرت 
زيادة ملحوظة في أداء نمو صغار 
األغــنــام هــي كــلــوريــد األمــونــيــوم، 
واليوريا، ومسحوق السمك، في 
حين أن إضافة كلوريد األمونيوم 
أو الطحالب أو مسحوق السمك 
أو حمض الهيوميك إلى العليقة 
الــمــتــوازنــة كــانــا فعالة فــي زيــادة 
أداء نمو إناث األغنام خالل فترة 

الحمل والرضاعة.

ــة  ــامــ ــعــ لــ ا ــــــذت اإلدارة 
ّ
نــــــف

للمرور، بتعليمات مباشرة 
ــن مـــديـــرهـــا الــــعــــام، الـــلـــواء  مــ
ــــف الــــــخــــــدة، وإشـــــــــراف  ــــوسـ يـ
مــــــــيــــــــدانــــــــي مــــــــــن مــــــســــــاعــــــده 
لــــلــــشــــؤون الــــفــــنــــيــــة الـــعـــمـــيـــد 
مـــحـــمـــد الـــــعـــــدوانـــــي، مــمــثــلــة 
بإدارة الشؤون الفنية حملة 
تفتيش بالتعاون والتنسيق 
ــاع األمـــــــن الـــجـــنـــائـــي  مــــع قــــطــ
ممثال بإدارة مكافحة جرائم 
التزييف والتزوير، واإلدارة 
ــاحــــث شــــــؤون  ــبــ ــمــ ــة لــ ــ ــامـ ــ ـــعـ ــ ال
اإلقــــامــــة، ووزارتــــــي الــتــجــارة 
والــكــهــربــاء وبــلــديــة الــكــويــت 
ــقـــوى  ــلـ والــــهــــيــــئــــة الـــــعـــــامـــــة لـ
ــئـــة الـــعـــامـــة  ــيـ الـــعـــامـــلـــة، والـــهـ
لــلــصــنــاعــة، والــهــيــئــة الــعــامــة 
للغذاء والتغذية، حملة أمنية 
مـــروريـــة اســتــهــدفــت الــــورش 
والــكــراجــات والــحــرفــيــيــن في 
مــنــطــقــة الــشــويــخ الــصــنــاعــيــة 

لضبط المخالفين. 
وقال ضابط قسم العالقات 
الــعــامــة والــتــوعــيــة الــمــروريــة 

الـــرائـــد عــبــدالــلــه بــوحــســن إن 
الــحــمــلــة أســـفـــرت عـــن تــحــريــر 
 8 ــة مــــــــــــرور و ــ ــفـ ــ ــالـ ــ ــــخـ 600 مـ
مـــركـــبـــات مـــطـــلـــوبـــة، مــنــهــا 7 
حجز قضائي وواحدة سرقة، 
وتمت إحالة المخالفين إلى 
ــن الـــعـــام -  قــطــاع شــــؤون األمــ

مخفر الشويخ الصناعية.
ــررت وزارة الــتــجــارة 58  وحــ
محضر مخالفات لكراج وورشة 
وفـــق الـــمـــادة 216/ 2014، وتــم 
تحرير محاضر ضبط وإغالق 
فــــوري لـــورشـــة لــبــيــع وتصنيع 
مــاســورة الـــعـــوادم ومحلقاتها 
 مــزعــجــة، 

ً
الــتــي تــصــدر أصـــواتـــا

وفــقــا لــلــقــرار الــــــوزاري رقــــم 76 
لــســنــة 2022، الـــــذي يــنــص فــي 
مادته الثانية على أنه »ُيحظر 
ــيــــع  اســــــتــــــيــــــراد وتــــصــــنــــيــــع وبــ
ــة الـــــعـــــوادم  ــمــ ــظــ ــيــــب أنــ ــركــ أو تــ
الرياضية وملحقاتها وجميع 
أنواعها«، وُيستثنى من الحظر 
الهيئات الرياضية المتخصصة 
بالرياضات ووكــالء السيارات 
الــــمــــعــــتــــمــــديــــن ووكـــــــــــــالء قـــطـــع 

ــص لــهــم ببيعها 
ّ

الــغــيــار الــمــرخ
الــحــاصــلــيــن عــلــى وكـــالـــة عـــادم 
الــســيــارات بــعــد مــوافــقــة اإلدارة 

العامة للمرور.
وأضــــــاف بــوحــســن أن هــذه 
 مــن 

ً
ــا الـــحـــمـــالت تـــأتـــي انـــطـــالقـ

ــات الـــــنـــــائـــــب األول  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــــوجـ تـ
لرئيس مجلس الـــوزراء وزيــر 
الداخلية وزير الدفاع باإلنابة، 
الــشــيــخ طــــالل الـــخـــالـــد، والــتــي 

تــؤكــد ضـــرورة تنفيذ حمالت 
أمنية ومرورية للتصدي لكل 
الظواهر السلبية والمخالفات 
الـــمـــروريـــة وضــبــط الــمــركــبــات 
المخالفة لقوانين المرور من 

حــيــث تغيير لـــون الــمــركــبــة أو 
شكلها الجوهري أو التظليل 
والــــــمــــــلــــــصــــــقــــــات الــــمــــخــــالــــفــــة 
للقانون وتطبيق شروط األمن 

والمتانة.

اخــتــتــمــت كــلــيــة الــهــنــدســة والــبــتــرول بجامعة 
الــكــويــت، مــســاء أمـــس األول، مــعــرض التصميم 
ـــ 43 فــي مــركــز الــمــؤتــمــرات بمدينة  الــهــنــدســي الـ
صــبــاح الــســالــم الــجــامــعــيــة بـــاإلعـــالن عــن أســمــاء 

الفائزين بالجوائز.
ــــب الـــهـــنـــدســـي  ــدريــ ــ ــتــ ــ ــ وقــــــــــال مـــــديـــــر مـــــركـــــز ال
والــخــريــجــيــن د. دعـــيـــج الــركــيــبــي، فـــي تــصــريــح 
للصحافيين على هامش الختام، إن هذا التميز 
بالمشاريع إحدى االستراتيجيات التي تنتهجها 
جــامــعــة الــكــويــت لتشجيع وتــحــفــيــز منتسبيها 
وخريجيها على تقديم أبحاث وابتكارات متميزة.
وهــنــأ الركيبي جميع المهندسين الفائزين 
 بالشكر الجزيل لجميع الجهات 

ً
بالجوائز متقدما

الــراعــيــة والــداعــمــة للمعرض ولجميع اإلدارات 
ومــراكــز العمل بالجامعة، والــتــي عملت كفريق 

واحد إلنجاح هذا المعرض.

وشهد الحفل الختامي إعالن وتكريم المشاريع 
الـــفـــائـــزة مـــن مــؤســســة الــكــويــت لــلــتــقــدم الــعــلــمــي 
وقد توزعت المشاريع الـ 21 الفائزة بين أقسام 
الهندسة الكيميائية والمدنية والصناعية والنظم 
ــة والــهــنــدســة الميكانيكية والكمبيوتر  ــ اإلداريــ
والــهــنــدســة الــكــهــربــائــيــة بــاإلضــافــة إلـــى هندسة 

البترول 
كما تم تكريم الفائزين بجوائز زين لالبتكار 
والــتــمــيــز وجـــائـــزة الــبــنــاء والــطــاقــة والــصــنــاعــة، 
وجائزة االستدامة البيئية وجائزة التكنولوجيا 
والعلوم الرقمية والــذكــاء االصطناعي وجائزة 
البنية التحتية وأساليب المواصالت باإلضافة 

الى جائزة األولوية الوطنية.

أكــــــدت الــجــمــعــيــة الــكــويــتــيــة 
لـــــلـــــدراســـــات الـــعـــلـــيـــا ضـــــــرورة 
تعديل لوائح مجلس الجامعات 
الخاصة وزيادة نسبة األساتذة 
ــن فـــــي الـــجـــامـــعـــات  ــيـ ــيـ ــتـ ــويـ ــكـ الـ
الخاصة بما يتناسب مع أعداد 

األساتذة في تلك الجامعات.
وقــــــال رئـــيـــس الـــجـــمـــعـــيـــة، د. 
محمد العتيبي، إن الكويت بها 
الكثير من األساتذة األكاديميين 
أصــــحــــاب الــــشــــهــــادات الــعــلــمــيــة 
)الماجستير والدكتوراه( الذين 
بـــــرعـــــوا فـــــي مــــجــــال الــــتــــدريــــس 
بــاالنــتــداب فــي جــامــعــة الكويت 
وكليات الهيئة العامة للتعليم 
ــا مـــن  ــ ــ ــرهـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــي، وغـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ الـ
الجامعات الخاصة، الذين أثبتوا 
ــم واســـتـــحـــقـــاقـــهـــم فــي  ــهــ ــدارتــ جــ
التعيين بالكليات والجامعات 
المنتدبين إلــيــهــا، مــشــددا على 
ضـــرورة وضــع لــوائــح وقوانين 
مــلــزمــة مـــن مــجــلــس الــجــامــعــات 
الـــــــخـــــــاصـــــــة بـــــــــــزيـــــــــــادة نـــســـبـــة 

الكويتيين في تلك الجامعات.
وأضاف أن الجمعية طالبت 
، من خالل االلتقاء 

ً
 وتكرارا

ً
مرارا

بأعضاء مجلس األمة واللقاءات 
والـــنـــدوات، بــضــرورة تصحيح 
ــاء األســـاتـــذة  ــطــ األوضــــــــاع، وإعــ
الكويتيين حقوقهم وإنصافهم 
بأن تكون األولوية بالتعيين في 
الجامعات الخاصة للكويتيين.

شــاركــت الــجــامــعــة األمــيــركــيــة 
بالكويت في معرض »وظيفتي«، 
ــعــــرض  الــــــــــــذي يـــــعـــــد أضــــــخــــــم مــ

للتوظيف في الكويت. 
وذكرت »األميركية«، في بيان 
صحافي، أن الجامعة مثلها مركز 
التعليم المستمر، ومكتب القبول 
للرد على استفسارات الجمهور، 
مؤكدة أنها حريصة على تعريف 
الطلبة بالبرامج التي تقدمها، 
ــيــــن عــلــى  ــفــ ــمــــوظــ ومـــــســـــاعـــــدة الــ
االســـتـــفـــادة مـــن فـــرص الــتــطــويــر 

المهني التي يقدمها المركز. 
ــادت بـــأن جــنــاج الجامعة  وأفــ
شهد إقــبــااًل مــن طلبة الثانوية 
العامة، الذين رغبوا في التعرف 
ــرامـــج الــــدراســــيــــة الــتــي  ــبـ عـــلـــى الـ

تقدمها الكليات.
ولــــفــــتــــت إلــــــــى أن الـــجـــامـــعـــة 
 مــــن حــديــثــي 

ً
شــــهــــدت حـــــضـــــورا

الــتــخــرج والــمــوظــفــيــن الــراغــبــيــن 
ــي الــــحــــصــــول عـــلـــى شــــهــــادات  ــ فـ

ــر الـــمـــهـــنـــي الــمــعــتــمــدة  ــتـــطـــويـ الـ
ــن مـــركـــز الــتــعــلــيــم الــمــســتــمــر،  مــ
مبينة أن المعرض أتــاح فرصة 
ات الوطنية  الســتــقــطــاب الــكــفــاء
للعمل بمختلف إدارات الجامعة. 
مـــن جــانــبــهــا، أكـــــدت الــنــائــبــة 
الــتــنــفــيــذيــة لــرئــيــســة الــجــامــعــة 
أمـــل البنعلي، أن الــمــشــاركــة في 
المعرض تعكس إيمان الجامعة 
ــبــــاب عــلــى  بـــــضـــــرورة دعــــــم الــــشــ

المستوى األكاديمي والمهني.
من جهتها، ذكرت مديرة مركز 
التعليم المستمر فــي الجامعة 
نهال الشافعي، أن المركز معتمد 
لــلــتــطــويــر الــمــهــنــي فــي الــكــويــت، 
مؤكدة أن المركز يؤمن بضرورة 
تــــطــــويــــر الــــمــــســــيــــرة الـــمـــهـــنـــيـــة 
لألفراد من خالل الحصول على 
الــــشــــهــــادات والــــمــــؤهــــالت الــتــي 

تمدهم بالمهارات الالزمة.
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نظمت إدارة األمـــن والــســالمــة فــي جامعة 
الكويت بالتنسيق والتعاون مع اإلدارة العامة 
للدفاع المدني تمرين إخالء وهمي في الحرم 
الشمالي لكلية الهندسة والــبــتــرول بمدينة 

صباح السالم الجامعية. 
وذكــــرت إدارة األمــــن والــســالمــة، فــي بيان 

صحافي، أن هذا التمرين جاء لوضع تصور 
إلدارة المالجئ العامة بالمدينة الجامعية، 
وتدريب الفرق المعنية ومشغلي المالجئ على 
كيفية التعامل مع األزمات والكوارث واألحداث 

الطارئة، التي قد تحدث.
وأشارت اإلدارة إلى أنه »تم إخالء نحو 211 

 في فترة زمنية مدتها 5 دقائق و12 
ً
شخصا

ثانية، وكانت مدة إخالء األشخاص ونزولهم 
للملجأ 6 دقــائــق و14 ثانية ليكون إجمالي 
الوقت المستغرق 11 دقيقة و26 ثانية وهو 
 في عمليات اإلخــالء 

ً
 قياسيا

ً
ما يعتبر وقتا

أشاد به ممثلو اإلدارة العامة للدفاع المدني«.

أعلنت جمعية تراحم 
لألعمال الخيرية واإلنسانية 

تسديد رسوم املرضى 
املتعثرين بالسداد في 

مستشفى العدان، من خالل 
شيك مالي قدمته الجمعية 
لوزارة الصحة تحت شعار 

»سنبقى عونًا لكم«.
وقال املدير العام للجمعية 
عبدالحميد الدوسري، في 

تصريح صحافي، إن بادرة 
»تراحم« الخيرية تأتي 

انطالقًا من أهمية التكافل 
والتضامن مع املتعثرين 

داخل الكويت، وخصوصًا 
املرضى غير القادرين.

وأشاد الدوسري باستقبال 
وفد »تراحم« الخيرية من 

قبل مدير املنطقة الصحية 
د. بدر العتيبي، ومدير 

مستشفى العدان باإلنابة 
د. عادل عبدالرزاق، مؤكدا 

أن »تراحم« تعمل وفق 
استراتيجية إنسانية هدفها 
خدمة املحتاجني واملعوزين 

داخل الكويت وخارجها.
وتوجه بالشكر إلى 

أصحاب األيادي البيضاء 
وأهل الخير على 

تبرعاتهم املباركة ملثل 
هذه املشروعات، تعزيزا 

للمسؤولية املجتمعية 
التضامنية.

أعلنت الجمعية الخيرية 
الكويتية لخدمة القرآن 

الكريم وعلومه )حفاظ(، فتح 
باب التسجيل في الدورة 

الربيعية ملشروع »سابقي 
الزمان واحفظي القرآن 

للنساء«، والتي تبدأ الدراسة 
بها 5 فبراير املقبل حتى 

نهاية أبريل.
وقال أمني الصندوق 

وعضو مجلس اإلدارة 
عادل الدريبان، في 

تصريح صحافي، أمس، 
إن التسجيل في الدورة 

الربيعية للنساء متاح من 
خالل موقع الجمعية على 

اإلنترنت وحساباتها بمواقع 
التواصل االجتماعي، الفتًا 

إلى أن الدورة تهدف إلى 
حفظ القرآن الكريم، وتعلم 

أحكام التجويد، ومعرفة 
القراءات، من خالل حلقات 

قرآنية متنوعة تتناسب 
مع رغبات وقدرات جميع 

الطالبات املنتسبات والالئي 
تبدأ أعمارهن من سن 18 

سنة فما فوق. 
وأضاف: »نعمل من خالل 
هذا املشروع املتخصص 

على تخريج حافظات 
متقنات للقرآن الكريم 

واعيات لدورهن في املجتمع، 
وصناعة جيل جديد يكمل 

املسيرة في خدمة القرآن 
وتعليمه«.

سلة أخبار

»تراحم« تسدد رسوم
مرضى مستشفى

العدان المتعثرين 

»حفاظ«: بدء التسجيل 
بالدورة الربيعية للنساء

»األميركية« شاركت في معرض »وظيفتي«
 من طلبة الثانوية

ً
جناح الجامعة شهد إقباال

صورة ضوئية من إعالن طلب الترشح 

عوادم تصدر أصواتًا مزعجة تم ضبطها خالل الحملة

جانب من فعاليات التكريم

صورة جماعية للقائمين على التمرين

جانب من جناح الجامعة المشارك في المعرض

»الدراسات العليا« لزيادة تكويت 
األساتذة في الجامعات الخاصة

إخالء وهمي في ملجأ »الهندسة«إخالء وهمي في ملجأ »الهندسة«

معرض »التصميم الهندسي« يختتم فعالياته
 في 7 أقسام علمية بـ »الهندسة«

ً
 فائزا

ً
تكريم 21 مشروعا

600 مخالفة مرور وضبط 8 مركبات مطلوبة وإغالق ورشة 
حملة أمنية شاملة استهدفت الورش والكراجات والحرفيين في منطقة الشويخ

محمد الشرهان

يوسف الخدة

العدواني: تلقي طلبات الترشح لـ »مدير 
األبحاث« األحد المقبل

هناء بورزق

»األبحاث« يقّيم تأثير إضافات األعالف على األغنام
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المويزري: ما نراه من الحكومة ال يبش
»بدأت تنهج النهج السابق... وبيانها األخير تدليس للواقع«

• علي الصنيدح
فــيــمــا وصـــف بــيــان الــحــكــومــة عن 
جلسة الثالثاء بأن »فيه الكثير من 
التدليس ومحاولة لتشويه الحقيقة 
والواقع«، طالب رئيس لجنة الشؤون 
الــــمــــالــــيــــة واالقـــــتـــــصـــــاديـــــة، شــعــيــب 
المويزري، الحكومة بتزويد اللجنة 
بالمعلومات التي طلبتها بشأن عدد 
من المقترحات قبل موعد الجلسة 
المقبلة، وتقديم البدائل للمقترحات 
التي تعتقد أنها ال تستطيع الموافقة 

عليها.
ــي تــصــريــح  وقــــــال الــــمــــويــــزري، فــ
ــــس،  صـــحـــافـــي بـــمـــجـــلـــس األمـــــــــة، أمـ
إن الــحــكــومــة تـــّدعـــي أنـــهـــا لـــم تكن 
لديها الفرصة الكافية في القضايا 
المعروضة على الجلسة الماضية، 
ــلـــبـــت الـــتـــأجـــيـــل فــي  وهــــــي الــــتــــي طـ
جلسة ديسمبر الماضي، وحصلت 
ــــالل كل  عــلــى مــهــلــة 3 أســـابـــيـــع، وخـ
هــــذه الــمــهــلــة تـــّدعـــي أنــهــا لـــم تــأخــذ 
الـــفـــرصـــة الـــكـــافـــيـــة، كــمــا أن الــلــجــنــة 
الــمــالــيــة أرســـلـــت رســـائـــل لــلــجــهــات 
ــذ كــــل الــمــعــلــومــات  ــ الــحــكــومــيــة ألخـ
الكافية، لتفاجئنا في جلسة الثالثاء 
بــاالنــســحــاب قــبــل الــتــصــويــت على 
الـــقـــوانـــيـــن الـــمـــعـــروضـــة، مــســتــدركــا 
بــالــقــول: إذا كــان لديها أّي رأي في 
ــة، فـــقـــد كــانــت  ــروحـ ــطـ ــمـ الـــقـــضـــايـــا الـ
لديها المهلة الكافية، وال تحتاج إلى 
مزيد من الوقت، فالجلسة الماضية 
كـــان مــطــروحــا عــلــيــهــا قــوانــيــن تــهــّم 
معيشة الشعب الكويتي واإلصالح 

السياسي.
ــزري: أعــــتــــقــــد أن  ــ ــويــ ــ ــمــ ــ وتـــــابـــــع الــ
الحكومة - مع األسف - بدأت تنهج 
الــنــهــج الـــســـابـــق، دعــمــنــا الــحــكــومــة 
وساندناها ووقفنا معها، والشعب 
الكويتي كــان يــأمــل أن يــكــون هناك 
نهج جديد بعد حالة الفوضى في 
السنوات السابقة، فالشعب وممثلوه 

دعـــمـــوا هــــذه الــحــكــومــة إلــــى درجـــة 
أوصــلــتــهــا إلــــى حـــد الــــغــــرور، حتى 
ــرّد عــلــى المعلومات  أنــهــا لــم تــعــد تـ
الــمــطــلــوبــة، وإلـــى درجـــة أنــهــا تقول 
للنواب أكثرتم األسئلة البرلمانية 

على الوزراء!
وأضــاف: الحكومة تريد أن تمنع 
النواب من أداء واجبهم الدستوري، 
وفــي االجتماع األخير معها تطلب 
عــدم دعـــوة الــــوزراء إلــى اجتماعات 
الــلــجــان الــبــرلــمــانــيــة، والـــيـــوم، وفــي 
جــــرأة غــيــر مــســبــوقــة، تــطــلــب سحب 
ــر الــمــالــيــة وســحــب  ــ اســـتـــجـــواب وزيـ
الــتــقــاريــر مـــن الــلــجــان، مــوضــحــا أن 
جــــرأة الــحــكــومــة مبنية عــلــى الــدعــم 
الشعبي المبني على آمــال الشعب، 
نتيجة الفترة السابقة السيئة، فما 
نراه من هذه الحكومة غير إيجابي 

ر بالخير.
ّ

وغير مبش
ــة إلــــى  ــكــــومــ ودعـــــــــا الــــنــــائــــب الــــحــ
ــقـــدم الـــمـــعـــلـــومـــات قـــبـــل جــلــســة  أن تـ
ــر، ورأيــــهــــا والــــحــــلــــول فــي  ــايـ ــنـ 24 يـ
القضايا المطروحة، مضيفا: اليوم 
جـــرأة الــحــكــومــة بــعــد طلبها سحب 
اســتــجــواب وزيـــر المالية هــي جــرأة 
زادت عن حدها الطبيعي، وسبق أن 
ذكــرت أن هــذا الــوزيــر سيتسبب في 

 يعود.
ّ

كارثة، ويجب أال
ــزال أيـــديـــنـــا مـــمـــدودة  ــ وقـــــــال: ال تــ
لــلــتــعــاون فــي أي أمـــر يــهــّم مصلحة 
البلد والشعب، وإذا كانت الحكومة 
غــيــر مــوافــقــة عــلــى أي مــن القوانين 
المقدمة لها، فعليها تقديم البديل، 
ــتــــي عــلــيــهــا  ولــــتــــحــــدد الــــقــــوانــــيــــن الــ
التوافق في الجلسة القادمة، بدال من 
االنسحاب وترك القوانين المتعلقة 
ــيـــاســـي وتــحــســيــن  بـــــاإلصـــــالح الـــسـ

المستوى المعيشي للمواطنين.
وتــــابــــع: أقـــــول لــلــشــعــب الــكــويــتــي 
إن كــل الــمــبــادرات اإليــجــابــيــة كانت 
مــن ِقــبــل الـــنـــواب، ولـــم تــكــن مــن قبل 
الـــحـــكـــومـــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــقــوانــيــن 

اإلصـــــــــــالح الــــســــيــــاســــي وتـــحـــســـيـــن 
المستوى المعيشي للشعب.

وأضــــاف أن غــرفــة الــتــجــارة طلبت 
االجــتــمــاع بــرئــيــس وأعــضــاء اللجنة 
المالية البرلمانية لمناقشة ما يتعلق 
بــقــانــون تــحــويــل الــغــرفــة إلـــى نــقــابــة، 
وسنقوم بدعوة رئيس غرفة التجارة 
بــنــاء على طلبه ودعـــوة كــل مــن يــراه 
مناسبا معه في هذا الموضوع إلبداء 
رأيهم في هذا القانون، وسيتم توجيه 

الدعوة لهم األسبوع المقبل.
وذكـــر أنــه يجب على الحكومة أن 
تعلم أن ممثلي األمة ليسوا موظفين 
ملي 

ُ
عندها، وال يمكن أن نقبل أن ت

علينا أي إمــالء، أمــا مسألة التعاون 
فنحن على استعداد لذلك إلــى أبعد 
الحدود، فال تفرض علينا وال نفرض 
ــا لـــالئـــحـــة والـــدســـتـــور،  عــلــيــهــا، وفـــقـ
وهـــذا هــو الفيصل فــي مــســار العمل 

والتعاون النيابي - الحكومي.
وأضاف: أقولها بصراحة للشعب 

الكويتي؛ إنه في ظل وجود المجلس 
الذي اآلن يتم التحريض عليه وعلى 
كـــل مــجــلــس يــحــاولــون أن يــشــوهــون 
ــل الــــوســــائــــل، أقـــــــول إن  ــكـ صــــورتــــه بـ
وجــود المجلس ودســتــور ال ُيرضي 
بعض األطراف، ومهما كانت األدوات 
وأشـــخـــاص الــمــســتــخــدمــيــن لتشويه 
صـــــــورة هــــــذا الــــدســــتــــور، فــالــعــاقــبــة 
ا  ســتــعــود عــلــى كـــل مـــن يـــنـــوي ســـوء
وشرا بهذا الوطن وبالشعب الكويتي، 
فـــهـــنـــاك أطـــــــــراف ال تــــرغــــب بـــوجـــود 
المجلس، وال تؤمن بالدستور، وهناك 
أطراف تعتبر الشعب الكويتي عبيدا 

عندها.
وقــال: في الماضي حدث تعليقان 
للمجلس؛ في األول حدثت بعده كارثة 
ســوق المناخ، والثاني حدثت بعده 
كارثة الغزو، والتعليق الثالث الذي 
تـــحـــّرض عــلــي بــعــض األطـــــــراف، إلــى 
أين سيقود البلد؟!، الشعب الكويتي 
والــوطــن أولـــى منا جميعا، وحقوق 
هــذا البلد مفروضة علينا فرضا أن 

نحميها.
وتـــــــابـــــــع: أؤكــــــــــد أنـــــنـــــا ال نـــفـــرض 
عــلــى الــحــكــومــة وال تـــفـــرض عــلــيــنــا، 
والــفــيــصــل بــيــنــنــا وبــيــنــهــا مصلحة 
الوطن والشعب، وهي نقطة االلتقاء 
ــتـــالف، ونــحــن اآلن فــي مرحلة  واالخـ
نتمنى أن تفهمها كــل األطـــــراف، أن 
مصلحة هذا البلد وهذا الشعب فوق 

كل الشخوص أّيا كانت مناصبهم.

شعيب المويزري

وزير المالية أرسل 
 إلى العجمي 

ً
كتابا

 بقرار مجلس 
ً
التزاما

الوزراء بشأن 
المشاريع المطلوب 

استردادها

الشعب الكويتي 
وممثلوه دعموها 

لدرجة أوصلتها
إلى الغرور

تحريض 
بعض األطراف 
بشأن »تعليق 

المجلس«... إلى 
أين سيقود البلد؟!

الحكومة تسحب مشروع »صندوق األجيال«
إضافة إلى »المحفظة الزراعية« بناء على رغبة الرشيد

ضــــــمــــــن ســــــيــــــاســــــة غــــربــــلــــة محيي عامر
الـــمـــشـــاريـــع بــقــوانــيــن الــقــديــمــة 
الـــمـــدرجـــة عـــلـــى جــــــدول أعـــمـــال 
ى 

ّ
مجلس األمـــة مــنــذ فــتــرة، تلق

ــر الـــدولـــة لـــشـــؤون مجلس  ــ وزيـ
ــة لـــشـــؤون  ــ ــدولــ ــ األمــــــــة وزيــــــــر الــ
اإلســـكـــان والــتــطــويــر الــعــمــرانــي 
عــمــار العجمي طلبات جديدة 
مــن الـــوزراء بسحب مشروعين 
بقانونين، ومن المقرر أن يصل 
إلى مجلس األمة قريبا مراسيم 
سحب المشاريع، وخاصة أنها 
بــنــاء عــلــى طــلــب الـــــــوزراء تــقــرر 

سحب 3 مشاريع بقوانين.
وفي هذا السياق، طلب وزير 
ــر الــعــجــمــي  ــوزيــ الــمــالــيــة مـــن الــ
سحب مشروعين؛ األول بشأن 
تعديل بعض أحــكــام المرسوم 
ــــم 48 لــســنــة 1988  بـــقـــانـــون رقـ
ــاء  ــإنــــشــ ــلــــحــــكــــومــــة بــ بــــــــــــاإلذن لــ
محفظة بنكية لدى بنك الكويت 
الصناعي ألغراض دعم سياسة 
ــمــــان فــــي مــــجــــال اإلنــــتــــاج  ــتــ االئــ
الــزراعــي - المحفظة الــزراعــيــة، 
ومــشــروع قانون تعديل بعض 
أحكام المرسوم بقانون رقم 106 
لسنة 1976 في شأن احتياطي 

األجيال القادمة.
ــال الــرشــيــد، فـــي الــرســالــة  وقــ
الـــــتـــــي وجــــهــــهــــا إلــــــــى الـــــوزيـــــر 
ــارة إلـــى قــرار  ــاإلشـ الــعــجــمــي: »بـ
ــلـــس الـــــــــــــوزراء رقـــــــم 1326  مـــجـ
ــاريـــخ 5 ديــســمــبــر  ــتـ الــــصــــادر بـ
الــــمــــاضــــي بـــتـــكـــلـــيـــف الـــــــــــوزراء 
بــتــحــديــد مــشــروعــات الــقــوانــيــن 
ــــوب اســــــــتــــــــردادهــــــــا أو  ــلـ ــ ــطـ ــ ــمـ ــ الـ

تــعــديــلــهــا، والـــمـــعـــروضـــة عــلــى 
جـــــدول أعـــمـــال لــجــنــة الـــشـــؤون 
المالية واالقتصادية البرلمانية، 
وذلك بالتنسيق مع وزير الدولة 
لـــشـــؤون مــجــلــس األمـــــة، وفــيــمــا 
يــتــعــلــق بـــاخـــتـــصـــاصـــات وزيــــر 
المالية، فإننا نرغب في سحب 
مـــشـــروع قـــانـــون تــعــديــل بعض 
أحكام المرسوم بقانون رقم 48 
ــــاإلذن للحكومة  لــســنــة 1988 بـ
بـــانـــشـــاء مــحــفــظــة بــنــكــيــة لـــدى 

بنك الكويت الصناعي ألغراض 
دعم سياسة االئتمان في مجال 
ــي- الــمــحــفــظــة  ــ ــزراعــ ــ ــــاج الــ ــتـ ــ اإلنـ
الزراعية، وسحب مشروع قانون 
تعديل بعض أحــكــام المرسوم 
بقانون رقم 106 لسنة 1976 في 
شأن احتياطي األجيال القادمة«.
ــر أن مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء  ــ ــذكـ ــ ُيـ
أحـــال الــى مجلس األمـــة فــي 18 
فبراير 2021 مشروعا بقانون 
نص على أنه »يجوز أخذ مبلغ 

مــن احتياطي األجــيــال القادمة 
ال يـــتـــجـــاوز 5 مـــلـــيـــارات ديــنــار 
سنويا، لمواجهة أي عجز يطرأ 
على االحتياطي العام للدولة، 
ويلغى كل حكم يخالف أحكام 

هذا القانون«.
وقــالــت الــمــذكــرة اإليضاحية 
لــلــقــانــون: لــمــا كـــانـــت الـــظـــروف 
االقتصادية التي تمر بها دولة 
الكويت بسبب االنخفاض الحاد 
في اإليرادات النفطية، والمتوقع 
ــوات عــــديــــدة،  ــ ــنـ ــ أن يـــســـتـــمـــر سـ
ــر بـــالـــســـلـــب عــلــى  ــؤثــ ــــد يــ ــا قـ ــمـ بـ
االحتياطي العام للدولة، وعلى 
شــح الــســيــولــة الــنــقــديــة بــمــا قد 
يترتب عليه من عجز في تمويل 
الميزانيات العامة للدولة، فقد 
ــد مـــشـــروع الـــقـــانـــون الــمــاثــل  أعــ
لتعديل بعض أحكام المرسوم 
بالقانون رقم 106 لسنة 1976 
فــــي شـــــأن احـــتـــيـــاطـــي األجـــيـــال 
الــقــادمــة، بما يسمح لمواجهة 
هـــــذا الـــعـــجـــز فــــي الـــمـــيـــزانـــيـــات 

العامة للدولة.
وأضــــافــــت: تــضــّمــن مــشــروع 
القانون في مادته األولى إجراء 
تعديل باستبدال نــص الــمــادة 
الثالثة من المرسوم بالقانون 
رقم 106 لسنة 1976 المشار اليه 
- والتي سبق تعديلها بالقانون 
رقـــــم 18 لـــســـنـــة 2020 - حــيــث 
يجوز أخذ مبلغ من احتياطي 
األجــيــال الــقــادمــة ال يــتــجــاوز 5 
مليارات ديــنــار كويتي سنويا 
لــمــواجــهــة أي عــجــز يــطــرأ على 
االحتياطي العام للدولة، األخذ 
بعين االعــتــبــار قــيــام الحكومة 
بــتــرشــيــد اإلنــــفــــاق وتــخــفــيــض 
المصروفات وزيـــادة اإليـــرادات 
وتــنــويــع مـــصـــادر الـــدخـــل، وقــد 
نصت المادة الثانية من مشروع 
ــانـــون عــلــى إلـــغـــاء كـــل حكم  ــقـ الـ
ــذا الـــقـــانـــون،  ــام هــ ــكـ يــخــالــف أحـ
وأخــيــرا أنــاطــت الــمــادة الثالثة 
ــالــــوزراء - كـــل فــيــمــا يــخــصــه -  بــ
تنفيذ هــذا القانون، كما بينت 
انه يعمل به من تاريخ نشره في 

الجريدة الرسمية.
ُيذكر أن مجلس الوزراء سبق 
أن قــــرر اســتــعــجــال 9 مــشــاريــع 
بقوانين، ورفــض مجلس األمة 
فــي جلسته المنعقدة الثالثاء 
الماضي طلبه، كما قرر مجلس 
الـــوزراء كذلك - بناء على رغبة 
الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة - ســـحـــب 3 
ــيـــن اســــتــــرداد  ــقـــوانـ مـــشـــاريـــع بـ
مــشــروع قــانــون بتعديل بعض 
أحكام المرسوم بالقانون رقم 
15 لسنة 1979 بــشــأن الخدمة 
المدنية، والسابق إحالته إلى 
مجلس األمة بالمرسوم رقم 102 
لسنة 2012، ومشروع بتعديل 
الــجــدول الــمــرافــق للقانون رقم 
42 لسنة 2006 بــإعــادة تحديد 
الـــدوائـــر االنــتــخــابــيــة لعضوية 
البرلمان، والمحال بالمرسوم 
رقـــم 187 لــســنــة 2018؛ بسبب 
إقــــرار مــرســوم الـــضـــرورة الــذي 

حقق ما ورد به.

العجمي والرشيد في جلسة سابقة

نافذة نيابيةنافذة نيابية

مكتب المجلس يجتمع برئاسة السعدون
عــقــد مكتب مجلس األمــة 
ــة  ــرئـــاسـ اجــــتــــمــــاعــــا أمــــــــس، بـ
ــد  ــمــ ــلـــــس أحــ ــ ــــجـ ــمـ ــ رئــــــيــــــس الـ
السعدون، وحضر االجتماع 
نائب رئيس المجلس محمد 
المطير، وأمين السر أسامة 
الشاهين، ومراقب المجلس 
ــبــــدالــــكــــريــــم الــــكــــنــــدري،  د. عــ
ــــؤون  ــشــ ــ ــة الــ ــنــ ــجــ ــــس لــ ــ ــيـ ــ ــ ورئـ
المالية واالقتصادية النائب 
شعيب الــمــويــزري، ورئــيــس 
لــجــنــة الـــشـــؤون الــتــشــريــعــيــة 
والـــقـــانـــونـــيـــة الـــنـــائـــب مــهــنــد 
الــــــســــــايــــــر، ورئـــــــيـــــــس لـــجـــنـــة 
األولـــــويـــــات عـــبـــدالـــلـــه فـــهـــاد، 
واألمين العام للمجلس عادل 

 االجتماع أمساللوغاني.
ً
السعدون مترئسا

جانب من االجتماع

في كتاب أرسله إلى وزير 
الدولة لشؤون مجلس األمة، 

طلب وزير المالية سحب 
مشروعي تعديل »األجيال 

القادمة« و»المحفظة 
الزراعية«.

هاني شمس

شمس: ورشة عمل لقانون
موحد لغير محددي الجنسية

نــــــاقــــــشــــــت لـــــجـــــنـــــة غـــيـــر 
ــيــــة فـــي  ــنــــســ ــددي الــــجــ ــ ــ ــحـ ــ ــ مـ
مـــــــجـــــــلـــــــس االمـــــــــــــــــــة خــــــــالل 
اجـــتـــمـــاعـــهـــا امـــــــس ســبــعــة 
اقتراحات بقوانين، بحضور 
ممثلين عن وزارة الداخلية، 
والجهاز المركزي لمعالجة 
أوضـــاع المقيمين بصورة 
ــر قــــانــــونــــيــــة، وديـــــــــوان  ــيــ غــ
الــخــدمــة الــمــدنــيــة، والهيئة 
العامة للمعلومات المدنية.

وقال مقرر اللجنة النائب 
هاني شمس ان »االجتماع 
كان واسعا بمشاركة اعضاء 
اللجنة والجهات المختصة 
فـــي الــحــكــومــة عــلــى طــريــق 
ــــى حــــل نــهــائــي  الـــتـــوصـــل الـ
لــقــضــيــة الـــــبـــــدون، وإنــــهــــاء 
معاناة الكثيرين على هذا 
الصعيد، مــن خــالل قانون 
عادل يكفل الحياة الكريمة 

والــجــوانــب االنــســانــيــة الفـــراد 
هذه الفئة«.

ــلــــن شـــمـــس ان الــلــجــنــة  وأعــ
اتفقت مع الجهات الحكومية 
المعنية على عقد ورشة عمل 
ــام المقبلة مــن اجل  خــالل االيـ

بــحــث الــقــضــيــة، ومــنــاقــشــة 
كـــل الــمــقــتــرحــات الــنــيــابــيــة 
ــة  ــومــ ــكــ ــحــ ومــــــــــا تـــــقـــــدمـــــه الــ
لـــلـــخـــروح بـــتـــصـــور مــوحــد 
حـــــــول الــــحــــقــــوق الـــمـــدنـــيـــة 
للبدون واالخــرى المتعلقة 
ــب الــــوظــــيــــفــــيــــة،  ــ ــوانـ ــ ــجـ ــ ــالـ ــ بـ
مــضــيــفــا: انـــنـــا فـــي مجلس 
ــة نــتــطــلــع الـــى معالحة  االمــ
حقيقية للقضية تعطي كل 
ذي حـــق حــقــه مـــن الـــبـــدون، 
وتـــوفـــر الــحــيــاة االنــســانــيــة 
والكريمة للجميع، ونتطلع 
إلـــــــــــى رأي مــــــكــــــتــــــوب مـــن 
الحكومة حول هذه القضية 
للمضي قــدمــا نحو قانون 
موحد للحقوق المدنية لهم.

ولى
َ
ولىنواب عن زيادة مخصصات الوزراء: األ
َ
نواب عن زيادة مخصصات الوزراء: األ

رفع رواتب الموظفين والمتقاعدينرفع رواتب الموظفين والمتقاعدين
الوسمي لرئيس الوزراء: يجب سحب  القرارات واسترداد األموال قبل الجلسة القادمة

• فهد تركي
انتقد عدد من النواب اتجاه الحكومة 
الى زيــادة المخصصات المالية للوزراء 
والقيادات الحكومية بأثر رجعي، مشيرين 
الى ان ذلك الموقف يتعارض مع العدالة 
والــمــســاواة، وكــان مــن االولـــى صــرف تلك 
األمـــوال للمواطنين، يــأتــي ذلــك فــي وقت 
تواصلت االنتقادات النيابية النسحاب 
الــحــكــومــة مــن جــلــســة الــثــالثــاء الــمــاضــي، 

وتخلفها عن جلسة االربعاء. 
ــائـــب عــبــيــد الــوســمــي  ــنـ واســـتـــهـــجـــن الـ
هـــذا الــتــصــرف قــائــال ان »الــحــكــومــة التي 
ــمــــســــاواة  ــعــــدالــــة والــ تــتــمــســك بـــقـــواعـــد الــ
كسبب العتراضها ال تمنح مخصصات 
مالية بأثر رجعي دون اســاس قانوني، 
وبالمخالفة الصريحة لقواعد المساواة 

ونظم الرواتب«. 
وخاطب الوسمي رئيس الوزراء بقوله: 
ــنــــواف،  الــــقــــرارات يــجــب ان  االخ أحـــمـــد الــ

تــســحــب،  واالمـــــوال يــجــب ان تــســتــرد  قبل 
الجلسة القادمة،  ودمتم.

بينما قال النائب حمد العبيد: إذا كان 
مجلس الــوزراء يعتقد أن رواتــب الــوزراء 
غير كافية، وأقــر لهم رواتـــب استثنائية 
بقيمة 6 االف دينار فنحن على يقين أن 
رواتب المواطنين غير كافية، وهي أولى 

بالزيادة.  
وأضاف العبيد: كان األجدر بالحكومة 
البدء برفع رواتب الموظفين والمتقاعدين 
ــم الــعــمــالــة الــوطــنــيــة ولــكــن يــبــدو أن  ودعــ

حكومتنا تنقصها الحكمة السياسية.
وفــي حديثه عن بيان مجلس الــوزراء 
عقب االجتماع االستثنائي، انتقد العبيد 
بيان الحكومة على هذا الصعيد، قائال: 
ـــار عــلــيــك بــفــكــرة  ــ ســـمـــو الـــرئـــيـــس  مــــن أشـ
االنسحاب ورطك، ومن صاغ لك »البيان« 

ورطك أيضا. 
وأردف: كـــان األولــــى حــضــور الجلسة 
وإبـــداء الــرأي في الموضوع والتصويت 

عليه، والحكومة تملك حق رده في أسوأ 
األحوال بدال من األسلوب المستفز.

 واعتبر النائب أســامــة الــزيــد انسحاب 
الحكومة من جلسة الثالثاء الماضي دليل 

عدم التزامها بالدستور.
وقـــال الــزيــد: كــانــت هــنــاك قــوانــيــن مهمة 
على جــدول أعمال جلسة 10 الــجــاري لكن 
الحكومة انسحبت بشكل غير مبرر، مؤكدا 
أن ذلك يفسر بعدم التزام الحكومة باألسس 
الديمقراطية والالئحة والدستور، وهو أمر 

مرفوض تماما. 
وتـــابـــع أن »الــقــوانــيــن الــتــي كــانــت على 
ــان من  جــــدول أعــمــال الــجــلــســة الــمــاضــيــة كـ
المفترض أن تناقش داخــل قاعة عبدالله 
السالم حتى لــو لــم تكن الحكومة موافقة 
عليها«. وزاد: كان من الواجب على الحكومة 
الــمــواجــهــة والـــرفـــض ان ارادت الســيــمــا ان 
الدستور منحها حق رد اي قانون ال تقتنع 
به ولو أقره المجلس، لكن االنسحاب يوصل 

رسالة سلبية للعالقة بين السلطتين. 

https://www.aljarida.com/article/10955
https://www.aljarida.com/article/10950
https://www.aljarida.com/article/11004
https://www.aljarida.com/article/11002
https://www.aljarida.com/article/11001
https://www.aljarida.com/article/11001
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توقعت منذ وقت طويل أن مشكلتنا ليست في أشخاص ورحيل 
أفراد عن المشهد السياسي، بل في غياب تنظيم للعملية السياسية 
ــراع مــدمــر  ــ الــتــي تــحــولــت مــنــذ عــقــديــن إلـــى فــوضــى ســيــاســيــة وصـ

للديموقراطية بسبب متنفذين أهدافهم مختلفة. 
فهناك من يحّمل الديموقراطية ما يحدث من تراجع في التنمية 
وقضايا مهمة كالتعليم والصحة واإلسكان والتركيبة السكانية 
ودعم المتقاعدين ورواتب المواطنين وغيرها، وهذا غير صحيح 
وال دقيق، فما لدينا ليس ديموقراطية كاملة بل انتخابات بال برامج 
واضحة وال أغلبية وال تأسيس للعملية االنتخابية قضائيا وال 

هيئة للدعاية االنتخابية لتحقيق نوع من العدالة.
 وإلنقاذ الوضع يجب تنظيم العملية السياسية بإشهار تجمعات 
على أسس فكرية برامجية ومنع إنشاء تجمع بلون واحــد، وذلك 
ضمن برنامج شامل يصوت عليه لتحقيق النجاح بنسبة جيدة، 
وفــي حــال الفشل تتم المحاسبة الحقيقية، أمــا الــفــرد فهو سهل 
االخــتــراق في أي قضية، واألخــطــر اختراقه من الــخــارج، فالقضية 
ليست صندوقا انتخابيا فقط، بل ثقافة كاملة تبدأ باحترام الطابور 
وإشارة المرور لتصل إلى أخطر القوانين وأصعبها، كما أنها ليست 

 عنصريا مدمرا ألسس المواطنة وحقوق الجميع.
ً
تنافسا

 وهناك محاوالت بما يسمى القوائم النسبية التي ال تختلف عن 
الوضع الحالي واللون الواحد، لذلك على أعضاء البرلمان والنشطاء 
السياسيين والمهتمين بالشأن السياسي، كــون البرلمان يشرع 
القوانين للجميع ويراقب أداء الحكومة، أن ينظموا أنفسهم ويسعوا 

إلى التغير الحقيقي ال الشكلي كالذي حدث سابقا.
 ليست ردات فعل لحدث هنا وهــنــاك، بــل هي 

ً
 فالقضية حاليا

قضية لتغيير شامل لتجارب الشعب الكويتي منذ عام 1928 مرورا 
بعام 1938 حتى دستور 1962 الذي كتبه الشعب بحدث نادر في 
المنطقة، فأساس عــودة الكويت إلى الريادة في جميع المجاالت 
يكمن في تغيير العملية السياسية التي هي أساس تغيير الوضع 

المتراجع على جميع الصعد.

ل عربي قديم يطلق 
َ
»تحسبها حمقاء وهــي باخس« َمث

على من تحسبه أحمق، يسهل خداعه، فيحاول المستهين 
به أن يغشه أو يستغفله، لكنه يكتشف أن من حاول خداعه 
أبخس منه، وأكثر منه حيلة ودهاء، ووراء هذا المثل حكاية.

فيروى أن رجال من بني العنبر من تميم كان يجاور امرأة 
نظر إليها فظهرت لــه وكأنها حمقاء، وظــن أنــهــا ال تعقل 
وال تعرف مالها، وال تستطيع أن تحفظ شيئا لها، فطمع 
بمتاعها، ففكر وقال في نفسه: سأخلط مالي ومتاعي مع مال 
ومتاع هذه المرأة، ثم أقاسمها، فأحصل على خير متاعها، 

وأعطيها الرديء من متاعي.
عـــرض الــرجــل عــلــى الـــمـــرأة مــا اقــتــرحــه، فــرضــيــت الــمــرأة 
بعرض الرجل المتذاكي، وتم له ما أراد، فقد قاسمها بخلط 
متاعه بمتاع جارته، إال أنه عجز عن أخذ ما أراده، فقد فطنت 
لما فعل بمتاعها، وأصرت على رفض قسمته حتى استردت 
كل متاعها، ولم تكتف بذلك فقد نازعته، وأظهرت له الشكوى 

حتى افتدى نفسه منها بما أرادت.
عوتب الرجل من قومه على ما فعل معها، وقيل له لقد 
اختدعت امــرأة وليس ذلك بحسن، فقال: »تحسبها حمقاء 

وهي باخس«، فذهب ما قاله مثال.
فهو مثل يــضــرب فــي هـــؤالء الــذيــن تــبــدو عليهم سمات 
الــبــالهــة والــحــمــاقــة، ثــم يتبين أنــهــم هــم مــن يمتلكون في 
نفوسهم المكر والدهاء، كتلك المرأة التي حسبها العنبري 
حمقاء، ثم أظهرت ذكاءها لتضعه في مأزق بالكاد تخلص 
س، 

َ
بخ

َ
منه، فالمرأة الباخس في هذه الحكاية تعني هي من ت

وال ترضى بأن ُيبخس حقها. 
ف. ملحوظة: مقتبس من التراث، بتصّرً

الـــوافـــدون مـــوجـــودون فــي كــل دول الــعــالــم، 
فال توجد قرية على الكرة األرضية إال سكنها 
 كــمــا كانت 

ً
ــرزق، تــمــامــا ــ  عـــن الــ

ً
ــــدون بــحــثــا وافــ

 اســتــوطــن فيها 
ً
 آمــنــا

ً
ومـــازالـــت الــكــويــت مــــالذا

مهاجرون من الجزيرة العربية والعراق وإيران 
والـــشـــام وغــيــرهــا، فــمــنــهــم مـــن اســتــقــر وصـــار 
، ومنهم من عاد إلى بالده، والكويتيون 

ً
كويتيا

في بالدهم كانوا يعملون كل المهن الحرفية، 
فمنهم الــنــجــار والـــحـــداد والــصــفــار والــمــزارع 
ــا عــــن آبـــائـــهـــم،  ــ ــوهـ ــ وغـــيـــرهـــا مــــن أعــــمــــال ورثـ
فالتصقت هذه المسميات بألقابهم العائلية، 
ولم يمتهنوا هذه األعمال إال لظروف اقتصادية 
كانت سائدة قبل النفط، حينها كان الكويتيون 
األغنياء يعتمدون على الحرفيين الكويتيين 
وقلة من الوافدين، ولما أفــاء الله على جميع 
الكويتيين بــالــثــروة النفطية اعــتــمــدوا على 
الــوافــديــن بــطــريــقــة تــشــوهــت بسببها سمعة 

الكويتي وكأنه كسول ال يعمل. 
ــد أن الـــفـــقـــر والـــحـــالـــة الـــمـــاديـــة  ــؤكـ وهــــــذا يـ
المتواضعة للسواد األعظم من الكويتيين في 
تلك الفترة جعالهم حرفيين معتمدين على 
قــدراتــهــم الــذاتــيــة بـــداًل مــن الــوافــديــن، فصاروا 
خبراء في مجاالت حرفية عدة ومنها صناعة 
السفن الخشبية، ومـــع مـــرور الــســنــوات التي 

رافقت ظهور النفط تغير الوضع 180 درجة، 
كسمة من سمات المجتمعات اإلنسانية التي 
تلتصق بسلوك اإلنسان أينما وجــد وفــي أي 
مجتمع ولد، وليست قاصرة على الكويت فقط، 
فالمجتمع الهولندي خير مثال على ما نقول، 
ولــهــذا أطلق العالم على الــوضــع االقتصادي 
 Dutch( فــي هولندا »الــمــرض الــهــولــنــدي«، أو

Disease(، كنموذج لما مرت به دول كثيرة.
 وخالل 18 سنة من اكتشاف النفط والغاز 
ــم الــــرخــــاء وعــــرف  ــنـــدا عـــــام 1959 عــ فــــي هـــولـ
الـــهـــولـــنـــديـــون الــكــســل والـــبـــطـــالـــة واالعـــتـــمـــاد 
على اآلخــريــن، رغــم حبهم للعمل، ترافق معه 
ــزراعـــي  ــاج الــصــنــاعــي والـ ــتـ انــخــفــاض فـــي اإلنـ
ــل هـــــذا بــســبــب الـــنـــفـــط، ولـــهـــذا  ــي، كــ ــدمــ ــخــ والــ
أطلق عليه آخـــرون وصــف »لعنة الــمــوارد« أو 
)Resource Curse( ألنه كان يفترض أن يسهم 
النفط والــغــاز فــي نمو االقــتــصــاد ال تراجعه، 
ــو بــالــضــبــط مــــا حـــصـــل فــــي الـــكـــويـــت، إال  ــ وهـ
أن الــفــرق يكمن فــي كيفية معالجة المشكلة 
وتقليص مدتها وآثارها المدمرة، ففي حين 
استغرق تالفي المشكلة الهولندية 18 سنة 
الســتــعــادة الــوضــع الــطــبــيــعــي، اســتــمــر غياب 
الوعي االقتصادي عن الكويت التي اعتمدت 
 على النفط أكثر من 76 سنة حتى اليوم، 

ً
كليا

 إلـــى مـــا ال نــهــايــة. 
ً
ومـــا زال الـــعـــرض مــســتــمــرا

وفي الوقت الذي ينادي بعض الناس بطرد 
الوافدين وكأن الكويت كانت خالية من الوافدين 
قبل ظهور النفط، ال نسمع من بعضهم اآلخر 
المطالبة باإلبقاء على الوافدين فحسب، إنما 
، وكــأن الوضع االقتصادي 

ً
بتجنيسهم أيضا

ــادر عــلــى احــتــضــان  الــحــالــي لـــدولـــة الــكــويــت قــ
الوافدين الذين يفوقون الكويتيين بضعفي 
 
ً
عددهم، رغم أن االقتصاد الكويتي يعاني أصال

اختالالت هيكلية شديدة الخطورة، قد تجعله 
 عــن أن يستظل بــهــذه الــحــالــة المالية 

َ
عــاجــزا

اليوم، وال أتحدث عن كويتيي المستقبل، وإزاء 
هـــذه األوضـــــاع االقــتــصــاديــة والــديــمــوغــرافــيــة 
المعقدة وقفت الحكومات الكويتية المتعاقبة 
وكـــأنـــهـــا مــشــلــولــة وعــــاجــــزة عـــن أن تــحــاســب 
المتسببين فـــي زعـــزعـــة االقــتــصــاد الــوطــنــي، 
ومنهم المتنفذون مــن تجار اإلقــامــات الذين 
مألوا البلد بعمالة هامشية ال فائدة منها، ولم 
تحاسب مسؤولين في الدولة كانوا السبب في 
وصول عدد المزورين بالجنسية الكويتية إلى 
 
ً
 وبهتانا

ً
مئات اآلالف، هذا عدا المجنسين زورا

بسبب قوانين شرعت في غفلة من الكويتيين 
 لمشكلة المقيمين 

ً
المخلصين، وال أوجدت حال

بصورة غير قانونية.

بقايا خيال: الكويتي الكسالن والمرض الهولندي 

يوسف عبدالكريم الزنكوي 

 إلقاء اللوم على األفراد وتبرئة النظام، ويقصد 
ً
من الخطأ دائما

بالنظام الشركة أو المؤسسة أو المنظمة أو بشكل أكبر وأعــم 
الحكومة التي تضع القوانين واللوائح المنظمة لعمل الموظفين 

في النظام المؤسسي. 
نعم دائما نطالب الموظف باإلنتاجية والفعالية والكفاءة والجد 
واالجتهاد لمصلحة المؤسسة التي يعمل لديها، وال شك أن لبيئة 
 في تحفيز الموظف أو تثبيطه، فعندما توظف الحكومة 

ً
العمل دورا

 من البطالة المقنعة، فكيف 
ً
أضعاف احتياجاتها، وتخلق جــوا

ينتج الموظف؟ وعندما يساوي النظام المجتهد مع المتقاعس، 
الــمــلــتــزم مــع الــمــهــمــل، فكيف يتحمس الــمــوظــف؟ وعــنــدمــا تكون 
الترقيات على األقدمية والعالقات، واالسم والمساومات، فكيف 
يخلص الموظف؟ وعندما يكون هناك مركزية في القرار لمصالح 
ضيقة، فكيف يبدع الموظف؟ وعندما ينعدم العطاء مقابل األداء، 
ويضعف مبدأ الثواب والعقاب، فكيف يجّد ويجتهد الموظف؟ 
فعندما تكون بيئة العمل غير صحية، وبيئة طاردة، أو بيئة غير 

منتجة، حتما سيضعف أداء الموظف.
يجب أال نلقي الــلــوم على األفـــراد وتبرئة النظام، والدليل أن 
الــفــرد نفسه لــو عمل فــي بيئة مختلفة ومنتجة لتحسن أداؤه 
وزادت إنتاجيته، لذلك يجب على المنظمات خلق ثقافة اإلنتاجية 
وثقافة التحسين المستمر، وذلك من خالل خلق روح وبيئة تزدهر 
فيها اإلنتاجية بشكل طبيعي، كامتداد أو تطور لثقافة التحسين 
المستمر، مما ينتج عنه إحداث تغيير إيجابي يجب الحفاظ عليه 

داخل المنظمة.
إنشاء ثقافة تتمحور حول اإلنتاجية يتطلب جهدا وتحسينا 
مــســتــمــرا لــإنــتــاجــيــة وتــركــيــزا مــكــثــفــا ومــكــافــئــا عــلــى الــمــســتــوى 
التنظيمي، ومن عالمات المنظمة المنتجة نمو االبتكار وشعور 
الموظفين على جميع مستويات المؤسسة باالرتباط والتمكين 

للمساهمة باألفكار.
 فالمنظمات التي لديها ثقافات التحسين المستمر لإنتاجية 
تعطي األولــويــة للتدريب والــتــطــويــر، وتعمل على إزالـــة عقبات 
ــة لــلــقــيــام  اإلنـــتـــاجـــيـــة وتــــــزود أعـــضـــاء الـــفـــريـــق بـــالـــمـــوارد الــــالزمــ
ة وفعالية، كذلك في المؤسسات المنتجة يتوافق  بعملهم بكفاء
عــمــل الجميع مــع أهــــداف المنظمة وتــجــد لــديــهــم فهما واضــحــا 
لالستراتيجيات والمنهجيات المستخدمة واألهـــداف الواجب 

تحقيقها. 
فــي النهاية الثقافة تقود الــســلــوك، والــســلــوك يحرك النشاط، 
والــنــشــاط يــدفــع اإلنــتــاجــيــة، وعــنــدمــا يــؤمــن الــمــوظــفــون بــرؤيــة 
المؤسسة واستراتيجيتها، فمن المرجح أن يكونوا عناصر فعالة 
ومنتجة، ويؤدي التوافق مع الرؤية إلى خلق بيئة تمكينية، حيث 
يأخذ الموظفون زمام المبادرة دون انتظار المديرين إلخبارهم 
بما يجب عليهم فعله، لذلك ال يقع اللوم على األفراد فقط بل على 

.
ً
النظام أيضا

في عالم السياسة هناك فريقان، لكل منهما أفكاره وبرامجه 
التي يؤمن بها، ويتنافسان على تحقيقها من خالل عملهما 
 للقانون والدستور، لذلك نرى وجود معارضة 

ً
السياسي وفقا

لمن يعتلي منهم السلطة وفقا لتلك األفكار والبرامج والمصلحة 
العليا للوطن.

أمــا فــي عــالــم العبث والــفــوضــى والمصالح الشخصية فال 
أفكار وال برامج، بل خصومة ومصالح دون أي اكتراث لمصالح 
العباد والبالد، وهو األمر الذي نعيشه منذ سنوات، فلم نعد 
نعرف المعارض من المعترض، وال يمكن أن نصف المعترض 
بالمعارض ألننا بهذا الوصف نصف أنفسنا بالجهل السياسي 
وعدم إدراكنا مفهوم العمل السياسي الرزين المعروف في علم 

السياسة.
منذ 2009 ونحن نفتقد المعارضة المخلصة التي تعارض 
الحكومة مع إخالصها للنظام الدستوري، فنتج عن هذا حالة 
 
ً
عبث سياسي جعل المجتمع يــعــّد كــل مــن اعــتــرض معارضا
وطنيا، حتى إن كان اعتراضه وفقا ألجندة أو هدف مصلحي 
خـــاص، لــذلــك نتجت حــالــة مجتمعية لــدى الكثير مــن الشعب 
تصف كل معترض بأنه معارض سياسي، وهو أمر بعيد عن 
واقع العمل السياسي الذي يعتمد على المناورة وكسب المزيد 
من المطالب التي من شأنها نفع البالد والعباد والمرونة في 
التعامل مع الطرف اآلخر، دون تأجيج وتكسب انتخابي، فالعمل 
السياسي يختلف عن العمل االنتخابي، والمعارض الرزين 
ال يخلط األوراق لتضليل ناخبيه، وال يكون سببا في حالة 

الفوضى السياسية والعبث السائد.
يعني بالعربي المشرمح:

من الخطأ أن نقول إن ما نراه من بعض ساستنا هو عمل 
ســيــاســي مـــتـــزن، وال يــمــكــن أن نــصــف بــعــضــهــم بــالــمــعــارضــة 
السياسية لمجرد اعتراضهم على الحكومة في مسائل انتخابية 
دون التفاتهم للقضايا المهمة كالتعليم والصحة واإلسكان 
والتوظيف وغيرها من القضايا العالقة منذ عقود، كذلك ال 
برنامج لما نصفهم بالمعارضة وال رؤية، فكل ما يقومون به 
هو االعتراض على ما يعترض عليه الجمهور أو أصحاب النفوذ 
والمال، األمر الذي نحتاج معه إلعادة النظر في ساستنا حتى 
نستطيع وصفهم بالمعارضة الوطنية ال مجموعة معترضين.

فــي الــقــيــم يــتــعــارف الــنــاس وفـــي الــمــبــادئ تلتقي األعــــراف وفــي 
ــعـــادات تــتــفــق كــلــتــاهــمــا، ولــكــن إذا انــســلــخ الــبــعــض مــن كــل ذلــك،  الـ
وأصبحوا بال قيم وال مبادئ وال عادات وال أعراف، وأخالقهم دون 
مستوى الــحــوار، فــهــؤالء هــم مــن يهدمون المجتمعات ويفككون 
وحدة الصف، ويصنعون األزمات ويتداولون الشائعات، ويخلقون 
الــفــوضــى ويــتــدخــلــون فيما ال يعنيهم، ويــســعــون إلــى حماية من 
هــم عــلــى شاكلتهم حــتــى ال تنكشف ملفاتهم الــمــحــمــولــة بـــأوزان 
االختالسات والسرقات، فيبادرون بتشويه المشهد وسمعة اآلخرين 
حتى يخلطوا األوضاع واألوراق، ويضيع الجميع، ويشغلوا اآلخرين 
بأمور جانبية بعيدة كل البعد عن بالويهم وتجاوزاتهم، ألنها 
مبادئ اللصوص الذين يحللون ويحرمون على مزاجهم ووفقا 

ألهواء أدواتهم ومعازيبهم.
 والطامة الكبرى بالمطبلين لهم والداعمين ألهدافهم ألنهم في 
نهاية المطاف شركاء في توزيع الهبات التي اختلسوها من أموال 
اآلخرين، وتتعدد صفات هؤالء بأوصاف مختلفة وتسميات متعددة 
وألقاب اكتسبوها من المستفيدين من استمرار الصفقات المشبوهة، 

وهؤالء يتباهون بسواد أفعالهم، ويتفاخرون باألموال الحرام.
ــانـــوا  ــلـــى يــــد مــــن كـ ــمـــذوا عـ ــلـ ــتـ وهــــــــؤالء الــــلــــصــــوص الــــصــــغــــار تـ
يستخدمونهم مناديب لتمرير الشبهات حتى يكونوا كبش الفداء 
مقابل كسب الــفــتــات، ألنهم مجرد إمــعــات ال تحرك ساكنا، وعند 
البحث في ماضيهم تكتشف أنهم فاشلون يعتاشون على اآلخرين، 

ويصادقون من يصرفون عليهم مقابل أن يتحولوا إلى مهرجين.
 والسؤال: متى سيتم كشف ملفات هؤالء الصبيان؟ ومتى سيفي 
من وعدوا باسترجاع األموال المنهوبة مهما كانت قيمتها؟ وهل 
سيتم اإلعالن عن هؤالء الحرامية؟ ألن المتابعين والمراقبين لهذه 
القضية المهمة والحيوية ينتظرون أن ينفذ من وعدوا باسترجاع 
األموال المنهوبة ما صرحوا به في السابق حتى يكتمل المشهد، 
ويلتقي اللصوص بكل أصنافهم على طبق واحد خلف الزنزانة، 
 أن هــنــاك مــن ال يــزالــون 

ً
ويــصــبــحــوا عــبــرة لــمــن يعتبر، خــصــوصــا

يختبئون خلف أقنعة الفضيلة، وهم في الواقع لصوص ومرتزقة.
إن الغبار الذي يثيره البعض إللهاء اآلخرين بأمور جانبية يجب 
أن يتداركه العقالء الذين يجب أن يجتازوا مرحلة خلط األوراق 
إلى ترتيب األولويات ومحاسبة كل متطاول على المال العام في 

مختلف المواقع.
آخر السطر: 

إن لم تستح فافعل ما شئت.

كان على الحكومة أن تكون قادرة على هضم 
األزمات والتكيف مع الظروف وأن تكون لديها 
الــقــدرة على المواجهة السافرة والشفافة ألي 
تحد، فبهذا ستكون األزمات وكل محاولة إلرباك 
 لتقوية هذه 

ً
الحكومة وهز استقرارها مصدرا

الحكومة.
فلو واجهت الحكومة مقترح النواب وبسطت 
بيانات البنك المركزي المتعلقة بالمقترضين 
والــقــروض مصنفة على نحو يخدم فــي بيان 
حــجــم األزمـــــة وعــــدد الــمــقــتــرضــيــن المعسرين 
واألسباب والحلول البديلة لوجدت الحكومة 
عونا لها من النواب العقالء، وواجهت مقترح 
قانون شراء القروض )االستهالكية والمقسطة 
من بعض المواطنين( والتي قدر البنك المركزي 

كلفة شرائها بـ14.1 مليار دينار كويتي.
إضــافــة لما سبق لــو استخدمت الحكومة 
تجسيم األزمة عبر إعادة توصيف الكلفة التي 
سيتحملها كل فرد من المواطنين صغيرا وكبيرا 
 وستخسر كل 

ً
وعرضها، فسيكون 9720 دينارا

ــرة مكونة مــن خمسة أفــــراد 48 ألـــف دينار  أسـ
ألن الــمــقــتــرح يــشــمــل تــقــســيــط جــمــيــع الــديــون 
االستهالكية لـــ520 ألــف مواطن، هــذه الحقيقة 
لجسامة الخسائر لن تنكشف في عرض األرقام 
المجردة وحصر الكلفة في دائــرة الحكومة ال 

يتبين معها المواطن حجم خسائره هو وأسرته، 
وبالذات المواطنون الملتزمون بالسداد والذين 

ال يعانون أزمة في القروض وسدادها.
 تستطيع الحكومة أن تعيد تصوير األزمة 

ً
إذا

لوعي وإحساس المواطنين، هذا جانب والجانب 
اآلخر هناك أعضاء في مجلس األمة يعارضون 
ْج 

َ
الشراء الكامل للمديونية والطرح الشعبوي الف

لشراء الحكومة للقروض، ولديهم حلول مقبولة 
وعلمية لحل أزمــة الــديــون، وال ننسى إسقاط 
ِخذ من المواطنين بغير 

ُ
الفوائد المخالفة ورد ما أ

وجه حق.  هؤالء األعضاء سيوفرون للحكومة 
 ربــمــا يــتــوافــق عليه 

ً
 نــاجــعــا

ً
وللمواطنين حـــال

مجلس األمة والحكومة، لكن انسحاب الحكومة 
غير الحصيف أدى إلـــى إظــهــار الحكومة في 
ت عليها مقترحات النواب  موقف ضعيف وفوَّ
ــة، فضال  التي قــد توفر مخرجا مــن هــذه األزمــ
عن أن هذا االنسحاب سيوفر لمفتعلي األزمات 
وأدواتــهــم وذبابهم اإللكتروني وفــرق ردحهم 
ضخ التشكيك وبث الضالل والتضليل لضرب 

مصداقية الحكومة والمجلس.
 فسمعنا الــصــيــاح بالتشكيك فـــي رئيس 
مجلس األمــة ألنــه رفــع الجلسة بعد انسحاب 
الحكومة، ومــن لــه درايـــة بالدستور وبالمادة 
)116( من الدستور، التي تنص على أنه »يجب أن 

تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو 
ببعض أعضائها«، يعلم أن رئيس المجلس ليس 
له خيار إال رفع الجلسة، ولكنه الردح والجهل 

واالنفعال المنفلت من أي وعي.
أيها العقالء من الحكومة والمجلس والشعب 
لقد بلغ بند الرواتب والمدعوم 75% من موازنة 
الكويت وتبلغ قيمته في موازنة العام الحالي 
نحو 17.5 مليار دينار والخطير أنه تم تقدير 
 في 

ً
سعر برميل النفط في الموازنة بـ80 دوالرا

 
ً
حين يشهد النفط في الوقت الحالي انخفاضا

.
ً
إلى مستويات الـ75 دوالرا

لذلك وقبل فوات األوان نعيد طرح منظومة 
الحل األمثل الذي يضم صندوق جابر لألجيال 
الـــحـــاضـــرة بـــتـــوزيـــع 25% مـــن صـــافـــي الــربــح 
وتوزيع الدعوم نقدا ولكن ليس 4 مليارات بل 
مليار ونصف، عندها في أقــل تقدير سيصل 
راتب وإيــرادات المواطن الذي له زوجة وثالثة 
، هذا إن كان يعمل في القطاع 

ً
أبناء 1780 دينارا

الخاص براتب 350 مع 600 دينار دعم عمالة، وال 
بد لتخفيض الموازنة من الشروع بالخصخصة 
ــاجـــي، عــنــدهــا ستنخفض  ــتـ لــكــل الـــقـــطـــاع اإلنـ
الـــمـــوازنـــة بــمــقــدار الــنــصــف كــمــا أوضــحــنــا في 
مقاالتنا السابقة... وبهذا نردم الحفرة اللعينة 

مصدر الشقاء والشر.

إدمان استعمال األدوية والعالجات )المزمنة( أو )المخدرة( واالحتفاظ 
 للجدل، ومنها المسكن 

ً
بها والتي قد تنتهي دون استعمالها أصبح مثيرا

العام أو الخاص لأللم من تلك التي ال تحتاج وصفة، أو بوصفة من الطبيب 
المعالج، أو أي من الكريمات أو المكمالت الغذائية من صفحات التواصل 
االجتماعي.   وأصبحت منتجات يروجها اإلعالم الفتة لالنتباه ومسببة 
لالضطراب وتحتاج منا توعية اجتماعية بخطورتها، لمنع الوقوع في 
المضاعفات السلبية سواء بسبب تاريخ انتهائها أو طريقة استعمالها، 
كما أنها مع المراجعة العشوائية وعدم االلتزام بمواعيد الطبيب المعالج 
تعمل على نقص في بعض األدوية، وتزيد معاناة مرضى األمراض المزمنة 
كالضغط والسكر والكوليسترول والسرطان والمفاصل، وذلك لعدم توافر 
عالجاتهم في كل األوقـــات نتيجة االستهالك المفرط من بعضهم لتل 
األدوية، باإلضافة إلى أدوية من يحتاجون مساعدة فورية كأعراض البرد 

أو خافض الحرارة أو السعال أو عالج الحروق وغيرها.
ولوحظ أن جائحة كورونا واألزمــات الدولية التي حصلت أثرت في 
 للظروف العالمية، ومنها أدوية 

ً
 في األسواق تبعا

ً
األدوية وسببت نقصا

األمراض المناعية والسرطان وعالجات الكبار عامة، حتى أدوية األطفال 
أصبحت عرضة لحاالت النقص، وتعاني العديد من الصيدليات شح 
التوريد من الشركات وتأمين العالجات، وعلى الجانب اآلخر ال ُيسَمح 
بتوزيع األدويــة غير المدَرجة في الئحة األدويــة المصرحة من الــوزارة 
أو المسموح بصرفها )OTC( أو )Rx(.  ونقول الحمد لله على نعمة األمن 

واألمان والحكومة المتيقظة لكل هذه الظروف وتوفير العالجات والبدائل 
لها من كل األصناف الطبية، للمحافظة على سالمة المواطنين والمقيمين 
على حد سواء.  أما ما يتعلق بأصحاب األمراض المزمنة الذين حان موعد 
متابعة عالجهم، فإنه يمكن لهم الذهاب إلى الصيدليات األهلية للحصول 
على العالج أو بديله من شركة أخرى تؤدي المفعول نفسه، بأسعار مناسبة 
حسب الئحة الوزارة، أما أولئك الذين يعتمدون على وزارة الصّحة العاّمة 
ل المالذ األول للجميع( والحصول على األدوية المجانّية لعالج 

ّ
مث

ُ
)التي ت

المشاكل الطبية فيتم ذلك بعد المرور على طبيب المركز أو المستشفى 
التابع لمنطقة سكنه، ويمكنه حجز موعد الستالم عالجه فور توافره. 

ــــم دعــــم وزارة الــصــحــة لــتــوفــيــر واســـتـــيـــراد كـــل المستحضرات  ورغـ
 المنتجات الدوائية لكل من القطاع الحكومي 

ً
الصيدالنّية، خصوصا

والخاص، واهتمامها بتوفير العالجات من منشئها األصلي أوال بأول، 
 من اللجوء إلى األدوية البديلة المكافئة للغرض نفسه من 

ً
فال بد أحيانا

بالد أخرى مصنعة بالجوار تحت الترخيص نفسه والمصرح به من وزارة 
الصحة، في حال عدم توافر الــدواء األساسي، ورغم ذلك يجد الصيدلي 
صعوبة في إقناع المراجعين بالعالجات البديلة عند طلبها، وذلك بسبب 
تغير االسم التجاري أو شكل الغالف الخارجي لعلبة الدواء أو اختالف 
لون الحبة أو نوعها )كبسولة أو مضغوطة أو بودرة سهلة الذوبان(، علما 
 للمرض 

ً
أنه يحمل المادة الفعالة نفسها والتركيز ذاته ويعتبر عالجا

نفسه، ويؤخذ في الموعد نفسه المتفق عليه مسبقا مع الطبيب المعالج!

»في المسرح نتواصل، ونلمس الماضي من خالل األدب والتاريخ 
والذاكرة، حتى نتمكن من تلقي واستعادة صفات إنسانية مهمة وذات 

صلة بالحاضر، ومن ثم نقلها إلى األجيال القادمة«.
)آن بوغارت( 

للتاريخ أهمية وقيمة في المجتمعات الساعية للرقي واالزدهار 
 باإلنسانية 

ً
 كبيرا

ًَ
والتقدم والتطور والنهضة، فهو مرتبط ارتباطا

ومعرفة البدايات واألحداث والتعلم منها، واإلنسان كائن فضولي 
يحب البحث عن الحقيقة ومعرفة كل شيء ليصل إلى اإلجابة. 
فالبحث مهم في المحافل العلمية والحياتية، مثال على ذلك ما 
أثير في جريدة الجريدة سنة 2020 في مقال د. نجم عبدالكريم 
 
ً
بعنوان: »هل كان موليير هو الذي يكتب؟«. وهنا أثار الكاتب أيضا

قضية شبيهة بقضية شكسبير، ولكن عن موليير هذه المرة، حيث 
يستشهد بالناقد المسرحي جان موريس غارسون الذي كتب في 
كتابه بعنوان: »من هو موليير الحقيقي؟«، بأن موليير لم يؤلف 
هذه المؤلفات، ولكن يقال إنها تنسب إليه وهي التي تستهزئ 
بالمجتمع الفرنسي، فيشير كاتب الكتاب إلى أن كاتبها الَجِلّي 
 الباحث إبراهيم 

ً
هو لويس الرابع عشر. وهذا ما يشير إليه أيضا

العريس في »اإلندبندنت« عام 2022 في موضوع: »هل كان موليير 
 وكورناي المؤلف الحقيقي لمسرحيات صاحب البخيل؟«، 

ً
نصابا

وهنا استشهد إبراهيم في مقاله »مراحل البحث عن حقيقة مسألة 
موليير«، بهل كتب نصوصه هو أم غيره، وأشار إلى أهم من تصدى 
لهذا األمــر فكانت البداية »بيار لويس« الــذي اعتمد على األسلوب 

واللغة، ووصل الباحثون ممن تبنى مشروعه إلى أنه نصاب.
 وفي سنة 2004 برز اسم »دومينيك« الــذي توصل إلى أن اللغة 
متشابهة بين كورناي وموليير، ثم تطرق إلى أحد الباحثين وهو 
»ديني بواسييه« الذي حسم الموضوع الجدلي أن أهم مسرحيات 
موليير »طرطوف« و»دون جوان« وغيرهما كانت لكورناي، فظل الجدل 
يحوم حول هذه الشخصية الكوميدية العريقة في المسرح العالمي 
وبالخصوص الفرنسي، وهو أشبه بحال شكسبير ومارلو عندما 
أثارت صحيفة الغارديان في أكتوبر 2016 ومجموعة من الباحثين 

 في تأليف مسرحيات شكسبير.
ً
 كبيرا

ً
أن لكريستوفر مارلو دورا

الــبــحــث ومــراجــعــة الــتــاريــخ أمــــران مــهــمــان لــكــل المتخصصين 
والمهتمين بــالــفــن، بــل نشجع كــل الباحثين فــي الــوطــن الــعــربــي، 
 لهذا الجهد الكبير 

ً
 ومعنويا

ً
ونعطي لهم مساحة وندعمهم ماديا

ــبــلــت اكــتــشــافــاتــهــم وســــتــــدرس في 
ُ
ــال الــــغــــرب، فــهــنــاك ق حــالــهــم حــ

جامعاتهم، ونحن كذلك علينا إعــادة النظر في الكتب وتنقيحها 
والتواضع للباحثين.

من صيد الخاطر:  »تحسبها 
حمقاء وهي باخس« 

طالل عبد الكريم العرب د. مبارك العبدالهادي

شوشرة: ال قيمة وال مبدأ 
وال أخالق 

إن الريح جند من جنود الله، يأمرها أن تتشكل وتتوجه حيث ما أراد 
 
َ
 َبْين

ً
را

ْ
َياَح ُبش  الرِّ

ُ
ــِذي ُيْرِسل

َّ
رَسل بالبشرى والخير »َوُهــَو ال

ُ
ربها، فقد ت

اٌب 
َ
َيَدْي َرْحَمِتِه«، )األعراف57(، وقد ترسل بالعذاب والدمار »ِريٌح ِفيَها َعذ

ِليٌم« )األحقاف24(.  وللريح مسميات عديدة عند العرب، تطلق على حسب 
َ
أ

أوصافها وطبيعتها، كالشمالي والنسيم والــبــارح والحنون والصبا 
ْهِلَكْت 

ُ
با، وأ ِصْرُت بالصَّ

ُ
والدبور، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »ن

ُبوِر«.  وقد نهى النبي عليه الصالة والسالم عن سب الريح ألنها  عاٌد بالدَّ
ِإذا 

َ
اِب، ف

َ
ِتي بالَعذ

ْ
أ

َ
ْحَمِة، َوت ِتي ِبالرَّ

ْ
أ

َ
ِه، ت

َّ
 َرْوِح الل

ْ
يُح ِمن مأمورة، بقوله: »الرِّ

َها«. رِّ
َ

 ش
ْ
وا بالله ِمن

ُ
ِعيذ

َ
ْيَرَها، واْست

َ
ه خ

َّ
وا الل

ُ
وَها، َوَسل ُسبُّ

َ
ال ت

َ
ُموَها ف

ُ
ْيت

َ
َرأ

ر الله سبحانه وتعالى هذا الجندي العظيم لبشر إال لسيدنا 
ّ

ولم يسخ
َصاَب« 

َ
 أ

ُ
آًء َحْيث

َ
ْمِرِه ُرخ

َ
ْجِري ِبأ

َ
يَح ت ُه ٱلرِّ

َ
ا ل

َ
ْرن

َّ
َسخ

َ
سليمان عليه السالم، »ف

نة منقادة ألمره، لئال تزعجه، ولتحمله بعسكره وجنوده  يِّ
َ
)ص36(، أي ل

وموكبه حيث ما شاء، وكان عليه السالم يتحكم بقوة الريح، فتارة رخاء 
ْجِرى 

َ
 ت

ً
ة

َ
ْيمن ٱلّريَح َعاِصف

َ
طيبة لينة، وتارة عاصفة قوية شديدة: »َوِلُسل

ْمِرِه«. )األنبياء81(، فسبحان من طّوع عظمة الريح لملك سليمان يتحكم 
َ
ِبأ

فيها كيف شاء.

ومما استوقفني في تأمل قصة سيدنا يوسف عليه السالم، هو عندما 
أمر أن يذهبوا بقميصه ويلقونه على وجه أبيه يعقوب ليرتد بصره، ما 
رواه البغوي في تفسيره والطبري أن ريح الصبا استأذنت ربها في أن تأتي 
ها كائن حي 

ّ
يعقوب برائحة يوسف قبل أن يأتيه البشير، فأذن لها وكأن

يشعر بمحيطه ويتفاعل معه! وهنا المعجزة األخرى، التي جعلت البشرى 
تسبق البشير! وتجعل حاسة الشم تسبق السمع والبصر من بعد ثمانين 
فرسخا، وهي مسيرة ثمانية أيام تقريبا! فسبحان من جعل البشارة رائحة 
تحملها الريح، وهي محفوظة بقبضتها، حتى ال تخالطها روائح أخرى، 
 

َ
ال

َ
ِت الِعيُر ق

َ
َصل

َ
ا ف مَّ

َ
لتصل إلى يعقوب ويشمها كما هي في لحظات! »َول

ُدوِن«. )يوسف94(، وكانت الريح 
ِّ
ن

َ
ف

ُ
ن ت

َ
وآلَ أ

َ
 ل

َ
ِجُد ِريَح ُيوُسف

َ َ
ي أل

ِّ
ُبوُهم ِإن

َ
أ

ها تريد أن تكون أول من سّجل هذه 
ّ
هي أول البشارات في هذه القصة، وكأن

اللحظات الجميلة، وتبشر األب المكلوم الذي انقطعت به السبل، بقرب لقاء 
حبيبه المفقود وقرة عينه. وما زال الشعراء إلى يومنا هذا، وهم يتغنون 

بأسماء الرياح، ويستبشرون ببعضها، ويشكون لها الحال:
حول«.

ّ
»أيا ريح الشمال ما تريني.. أهيم وإنني بادي الن

»يا نسيم الفجر«.. »صبا نجد خبرني«.

 عن المشاكل السياسية التي ال تنتهي 
ً
بعيدا

تشغلنا مشكلة مجتمعية خطيرة تتمثل بازدياد 
 بــعــد يــــوم، فــهــي معضلة 

ً
نــســب الـــطـــالق يـــومـــا

تحتاج لحلول تشريعية تقلل من آثارها السلبية 
وتخفف على المحاكم ازدحامها.  أسباب الطالق 
عــديــدة ونتائجه مرعبة، ال سيما إن نتج عن 
الـــزواج ثمرة جميلة بريئة تتوه بعد الطالق، 
فيجب من البداية وقبل اإلقدام على الزواج العمل 
على تقليل نسب الطالق من خالل مدى مالءمة 

الخطيبين لبعضهما قبل الــــزواج، فالفحص 
ــاٍف، بعد ظهور آفــة جديدة  الطبي بــات غير كـ
سيطرت بآثارها السلبية على شتى مناحي 
الحياة، وهي آفة المخدرات، فمن الضروري اليوم 
خضوع كال الطرفين قبل الزواج لفحص دم يبين 
ما إذا تعاطى أحد األطراف أي مواد مخدرة، حتى 
 بآخر ويصبح ضحية!  كذلك ال 

ٌ
ال ُيخدع طرف

ا ضرورة إخضاع الطرفين لدورة قبل 
ّ
يغيب عن

هيئهما للحياة الجديدة وذلك في بيان 
ُ
الزواج ت

الحقوق والواجبات، وطرق حل المشاكل الزوجية 
بـــأقـــل األضــــــــرار، ومــــن األمــــــور الــمــهــمــة فحص 
السالمة العقلية، فالكثير من الزيجات فشلت 
بسبب عدم التوافق العقلي ووجود طباع حادة 
فــي شخصية أحــد الطرفين قــد تصل للعنف.    
لذلك بات من واجب الُسلطتين اليوم االنشغال 
بمشاكل المجتمع الحقيقية والعمل على حلها 
بأفضل وأحدث الطرق، ودمتم سالمين وَحَمى 

الله بيوتكم.

د. محمد عبدالرحمن العقيل 

 »خبرني يا كوس عن شمال«

محمد أحمد العريفان 

الطالق مشكلة مجتمعية

 إلقاء اللوم على األفراد 
وتبرئة النظام

د. هشام كلندر

بالعربي المشرمح: 
المعارض والمعترض!! 

محمد الرويحل 

ناجي المالبدور المطيري 

كيف نردم حفرة الشقاء والشر؟

نعمة العالجات البديلة

د. روضة كريز

محمد خلف الجنفاوي

الحاجة لتغيير شامل
 ال لرحيل الرئيسين!

محمد علي القالف

إعادة النظر في قراءة 
تاريخ المسرح
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انــزلــقــت مـــؤشـــرات بــورصــة الــكــويــت 
الرئيسية بشكل حــاد خــالل تعامالت 
جــلــســة، أمـــس، وهـــي آخـــر جــلــســات هــذا 
األسبوع، وفقد مؤشر السوق الرئيسي 
نــســبــة واضـــحـــة كــانــت 1.34 فـــي المئة 
أي 96.99 نــقــطــة ليقفل عــلــى مستوى 
7131.47 نــقــطــة وبــســيــولــة كــبــيــرة هي 
األفضل هذا الشهر بلغت 64.7 مليون 
ديــنــار تــداولــت 175 مــلــيــون ســهــم عبر 
 
ً
10063 صفقة، وتــم تـــداول 115 سهما
ربـــح مــنــهــا فــقــط 23 بــيــنــمــا تـــراجـــع 78 

واستقر 14 دون تغير.
ــزالق والــضــغــط مــن خــالل  ــ وكــــان االنـ
مـــكـــونـــات الــــســــوق األول وعــــلــــى وجـــه 
الخصوص سهم أجيليتي الذي خسر 
نسبة 7 في المئة ليخسر مؤشر السوق 
األول نسبة 1.57 في المئة أي 126.17 
نــقــطــة لــيــقــفــل عــلــى مــســتــوى 7895.29 
نقطة بسيولة كبيرة بلغت 55.4 مليون 
دينار تداولت 104.5 ماليين سهم عبر 

10054 صفقة.
ولم يربح أي سهم في السوق األول 
 واستقرت خمسة 

ً
حيث تراجع 20 سهما

أســهــم دون تــغــيــر دون أن نـــرى الــلــون 
األخضر في أي من مكونات هذا السوق، 
وكانت خسارة مؤشر ســوق الرئيسي 
ــل إذ بــلــغــت نــســبــة 0.43 فــــي الــمــئــة  ــ أقـ
أي 24.08 نــقــطــة ليقفل عــلــى مستوى 
 
ً
5588.39 نقطة بسيولة متراجعة قياسا

على سيولة أمس األول، إذ استقرت عند 
9.3 ماليين دينار تداولت 70.4 مليون 
سهم عبر 4009 صفقات، وتم تداول 90 
 في السوق الرئيسي، ارتفع منها 

ً
سهما

 بينما انخفض 58 واستقرت 
ً
23 سهما

أسعار تسعة أسهم دون تغير.

تراجعات قاسية وبيع عشوائي مفاجئ
 في 

ً
بــعــد بـــدايـــة مــســتــقــرة نــســبــيــا

أول دقائق تعامالت بورصة الكويت 
تــلــتــهــا عـــاصـــفـــة مــــن عــمــلــيــات الــبــيــع 
الكبيرة والمركزة على سهم أجيليتي، 
 نسبة 5% وأوقــف 

ً
الــذي فقد سريعا

بفاصل تداول. لتتراجع بقية مكونات 
السوق األول وبنسب متفاوتة، ولكن 
، إذ فقد بيتك 

ً
معظمها كــان واضــحــا

بنسبة 2.2% كما فقد زين ذات النسبة 
 بنسبة %1. 

ً
وتراجع الوطني أيضا

ــم. مـــشـــاريـــع نسبة  ــهـ وخـــســـرت أسـ
، لم 

ً
ــتـــراجـــع شـــمـــولـــيـــا أكـــبـــر، وكـــــان الـ

يفلت منه إال عدد محدود من األسهم 
ذات الــســيــولــة الــمــدرجــة فـــي الــســوق 
الرئيسي، بينما أسهم السوق األول 
ــــرة وبــنــســب  ــــاسـ ــانــــت مــعــظــمــهــا خـ كــ
واضـــحـــة كــمــا أســلــفــنــا أو بــاســتــقــرار 

دون تغير.
ــــرز األســـهـــم فـــي الــســوق  وكـــانـــت أبـ

الــرئــيــســي الــبــنــك األهـــلـــي وصــالــحــيــة 
 على 

ً
وأريـــد وأرزان إذ أقفلت جميعا

الـــــلـــــون األخـــــضـــــر لـــكـــن بـــارتـــفـــاعـــات 
مــحــدودة، في المقابل خسرت أسهم 
جـــي إف إتـــش نــســبــة كــبــيــرة وأعــيــان 
ــيـــة، لــتــنــتــهــي  والــــصــــفــــات وخـــصـــوصـ
الــجــلــســة بـــصـــدمـــة مـــمـــا يــحــصــل مــن 
ــع عــــشــــوائــــي ومـــفـــاجـــئ  ــيـ عـــمـــلـــيـــات بـ
على مثل هذه األسهم القيادية، ذات 

الــتــوزيــعــات السنوية الــجــيــدة والتي 
ــن نــتــائــج  يــنــتــظــر مــنــهــا أن تــعــلــن عــ

سنوية إيجابية. 
فكانت صدمة لكثير من المتداولين 
أن تــكــون الــعــمــلــيــات بــهــذه الــســيــولــة 
 أجيليتي الـــذي تــجــاوزت 

ً
خــصــوصــا

قيمته المتداولة 22.5 مليون دينار 
ـــ 13 مـــلـــيـــون ديـــنـــار  ــك بــيــتــك بــ ــذلــ وكــ
وكالهما إما متأثر بقضايا وقرارات 
بـــفـــســـخ عــــقــــود مـــــخـــــازن مـــــن جـــهـــات 
 
ً
حكومية، بينما بيتك ينتظر أيضا
عملية تسهيل 30 مليون سهم خالل 
ــقـــادم ومـــا يليه  جــلــســة يـــوم األحــــد الـ
ثالثة أيــام من النيابة العامة ليبقى 
 حتى نهاية 

ً
الترقب والحذر مستمرا

يوم الثالثاء القادم.
وتباين أداء مؤشرات أســواق دول 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، حيث 
ارتفعت مؤشرات السعودية واإلمارات 
والبحرين، بينما انخفضت مؤشرات 
قطر والكويت وعمان، وكان المؤشر 
ــارة األكــــبــــر  ــ ــــسـ ــخـ ــ الــــقــــطــــري ســــجــــل الـ
بنسبة 2.5 في المئة، وكانت أسعار 
النفط ارتفعت خــالل تعامالت أمس 
 
ً
وتــجــاوزت برنت مستوى 83 دوالرا

للبرميل.

● جراح الناصر
قـــــال رئـــيـــس اتــــحــــاد أصـــحـــاب 
المركبات المتنقلة عبدالمحسن 
البسام، إنه خالل السنوات األربع 
ــم يــتــم تــوفــيــر أمــاكــن  الــمــاضــيــة لـ
ــاب الـــمـــركـــبـــات  ــ ــحــ ــ ــدة ألصــ ــ ــديــ ــ جــ
التجارية لمزاولة أعمالهم وتنظيم 
هذا القطاع، إضافة إلى إبعادهم 

عن األماكن الحيوية.
وطـــالـــب الــبــســام، فـــي تصريح 
ـــ »الــــجــــريــــدة«، بــإيــجــاد الــحــلــول،  لـ
بتنظيم عمل العربات المتنقلة، 
الســيــمــا أن »الــجــهــات الحكومية 
ــوجــد 

ُ
الــمــســؤولــة عـــن عــمــلــنــا لـــم ت

الـــحـــلـــول الــمــنــاســبــة، وأصــبــحــت 
وعـــودهـــم دون تــنــفــيــذ«، حــيــث إن 
جميع الــمــقــتــرحــات شــفــويــة، ولــم 
 أنه في حال 

ً
تكن رسمية، مضيفا

لم تتمكن الجهات المعنية من حل 
مشاكل توفير األماكن المناسبة 
لممارسة النشاط، فعليها تعويض 
ــات الـــتـــجـــاريـــة  ــبـ ــركـ ــمـ أصــــحــــاب الـ

المتضررين من هذا التعطيل.
 على 

ً
وأشار إلى أن هناك حربا

أصحاب العربات المتنقلة، السيما 
أن هناك جهات حكومية تعاقب 
ــات الـــتـــجـــاريـــة  ــبـ ــركـ ــمـ أصــــحــــاب الـ
الـــمـــرخـــصـــة، بـــإصـــدارهـــا قـــــرارات 
بغية محاربة غير المرخصة وغير 

 عـــن سبب 
ً
الــنــظــامــيــة، مــســتــفــســرا

ــدار تــلــك الـــقـــرارات ونتائجها  إصــ
السلبية على الجميع.

وأكد أن العربات غير المرخصة 
ــرت بــعــمــل الــنــظــامــيــة مــنــهــا،  ــ أضــ
ــدل أن  ــعــ ــن الــ  أنـــــه لـــيـــس مــ

ً
مــبــيــنــا

يشمل القانون الجميع، من يعمل 
بـــــصـــــورة صـــحـــيـــحـــة ومـــرخـــصـــة 
وملتزمة باالشتراطات الفنية، من 
عــدمــه، واألصــــح أن تــتــم معالجة 
المخالفين، وتطبيق العقوبات 

عليهم فقط.
ــن عـــــدم تــوفــيــر  وفـــــي ســــــؤال عــ
ــة لــلــمــركــبــات  أمــــاكــــن عـــمـــل خـــاصـ
ــن الــبــســام أن هــذه  الــتــجــاريــة، بــيَّ

اإلشكالية امتدت سنوات كثيرة، 
 أنه لم يتم توفير أماكن 

ً
خصوصا

كافية لعملها، في حين أن »غياب 
التنسيق بين الجهات ذات الصلة 
جعلنا في حيرة من أمرنا بمدى 
 
ً
الجدية في إيجاد الحلول«، مشيرا

إلى أن عدة جهات تقوم بمخالفة 
أصــحــاب الــمــركــبــات، وتحميلهم 
مبالغ مالية، نتيجة عــدم وجــود 
أماكن مرخصة و»تغريمنا نتيجة 

ذلك«.
ــر، أن تـــقـــاريـــر  ــ ــذكـ ــ ــالـ ــ ــر بـ ــ ــديـ ــ جـ
أفـــــــــادت بـــغـــيـــاب الـــتـــنـــســـيـــق بــيــن 
وزارة التجارة والصناعة وبلدية 
الــكــويــت، األمـــر الـــذي تــرتــب عليه 

ــيـــام الــــــــــوزارة بــمــنــح تــراخــيــص  قـ
للعربات المتنقلة تفوق األعــداد 
الـــمـــخـــصـــصـــة لــــهــــا مـــــن الـــبـــلـــديـــة 
بنسبة 3030 في المئة، فيما أفادت 
وزارة التجارة بأنها وجهت عدة 
مخاطبات للبلدية بــشــأن زيـــادة 
أعــــداد مــواقــع الــعــربــات المتنقلة، 
وحــتــى اآلن لـــم يــتــم الــــرد بــزيــادة 

تلك المواقع.
ــارة« 2818  ــ ــــجـ ــتـ ــ وأصـــــــــدرت »الـ
 للعربات المتنقلة تفوق 

ً
ترخيصا

األماكن التي يسمح باستغاللها، 
والتي تم تخصيصها من البلدية 
ــا يـــعـــادل  ، بـــمـ

ً
ــا ــعــ ــوقــ بــــعــــدد 93 مــ

نسبته 3030 في المئة من أعــداد 

الــتــراخــيــص، مما يشير إلــى عدم 
االلـــــــتـــــــزام بـــتـــعـــلـــيـــمـــات الـــجـــهـــات 
ذات االخــتــصــاص، وعــــدم دراســـة 
االحتياجات الفعلية لتلك الرخص.

الـمـؤشـر الـكـويـتـي

7.1317.131

السوق العامالسوق العام

7.8957.895

السوق األولالسوق األول

5.5885.588

السوق الرئيسيالسوق الرئيسي

1 KD         الـديـنـار الـكـويـتـي

3.2713.0392.690

7اقتصاد
العدد 5234 / الجمعة 13 يناير 2023م / 20 جمادى اآلخرة 1444هـ

ةديرجلا•
economy@aljarida●com

 استشارية 
ً
»نفط الكويت« تمنح عقودا

بقيمة 738 مليون دوالر
لشركات »كي بي آر« و»وورلي« و»تكنيب«

 استشارية بقيمة 
ً
منحت شركة نفط الكويت عــقــودا

 لمصادر 
ً
738 مليون دوالر في نهاية العام الماضي، وفقا

 من خدمات الهندسة 
ً
في الصناعة، وغطت العقود كــال

 )PMC( والتصميم واالســتــشــارات فــي إدارة الــمــشــاريــع
لمشاريع البنية التحتية لشركة نفط الكويت.

وبحسب »ميد«، تم منح العقود لثالث شركات دولية 
في إطار زمني مدته خمس سنوات، وبلغت قيمة كل عقد 
 )KBR( »أكثر من 200 مليون دوالر، حيث حصلت »كي بي ار
الــواليــات المتحدة على عقد بقيمة 69.6 مليون دينار 
)227.0 مليون دوالر(، وشركة وورلي Worley - أستراليا 
بقيمة 77.9 مليون دينار )254.0 مليون دوالر(، وتكنيب 
)فرنسا( بـ78.9 مليون دينار )257.3 مليون دوالر(، بينما 
قدمت Wood Group ومقرها المملكة المتحدة أيضا 
عرضا بقيمة 81.2 مليون دينار )264.8 مليون دوالر( في 

الجولة األخيرة من العطاءات، لكن لم يتم منحها عقدا.
وبعد منح العقد، قال كريس أشتون، الرئيس التنفيذي 
لشركة وورلـــي Worley: »هـــذه االتفاقية تــعــزز عالقتنا 
: »نتطلع إلى 

ً
طويلة األمد مع شركة نفط الكويت«، مضيفا

مواصلة دعم شركة نفط الكويت في استراتيجية النمو 
وأهداف االستدامة«.

وفي 5 يناير، قال نائب الرئيس األول لالستراتيجية 
فـــي »تــكــنــيــب لــلــطــاقــة« )Technip Energies( تــشــارلــز 
سيسوت: »نحن سعداء بالثقة المستمرة التي أبدتها 
شركة نفط الكويت بهذه الجائزة لدعمهم في التطورات 
الرئيسية. هذه الجائزة تعزز العالقة القوية والدائمة التي 
بنيناها مع شركة نفط الكويت، وتؤكد من جديد تقديم 
االســتــشــارات المتميزة باإلضافة إلــى وجــودنــا الطويل 

األمد في الكويت«.
وذكرت »ميد« أن شركة KBR كانت صاحبة العطاءات 
المنخفضة للعقود في يونيو من العام الماضي، بينما 
تـــم اســتــبــعــاد شــركــة »فـــلـــور«، الــتــي تــتــخــذ مـــن الـــواليـــات 
 لها بسبب المخالفات المتعلقة بتقديم 

ً
المتحدة مقرا

ضمانها األولي.
واستخدمت شركة نفط الكويت نظام »ممارسة« في 
ات، ويعمل النظام كــمــزاد عكسي  عملية تقديم الــعــطــاء
بــعــدة جــــوالت، ويــجــب على الــشــركــات خفض أسعارها 
أو االحــتــفــاظ بــنــفــس الــســعــر لــكــل جـــولـــة، ويــتــم الكشف 
عــن جميع التكاليف لمقدمي الــعــروض بعد كــل جولة، 
ويضطر المزايدون ذوو األسعار األعلى إلى االنسحاب 

مع انخفاض العطاءات.

النفط يستقر وسط ترقب لبيانات التضخم
ً
 إلى 78.99 دوالرا

ً
البرميل الكويتي يرتفع 78 سنتا

 ليبلغ 
ً
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 78 سنتا

 في تــداوالت أمس األول مقابل 78.21 
ً
78.99 دوالرا

 للسعر 
ً
 فــي تـــداوالت الثالثاء الماضي وفــقــا

ً
دوالرا

المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
 
ً
وفي األسواق العالمية، شهدت أسعار النفط ثباتا
إلــى حــد كبير صباح أمــس، متخلية عــن مكاسبها 
المبكرة، إذ قوضت حالة الترقب قبل نشر بيانات 
التضخم في الواليات المتحدة تأثير توقعات تحسن 

الطلب في الصين.
 للبرميل، 

ً
واستقر خــام برنت عند 82.67 دوالرا

فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط األميركي 
 
ً
أربعة سنتات، أو 0.05 في المئة، إلى 77.37 دوالرا

للبرميل.
وارتفع كال الخامين القياسيين 3 في المئة في 
جلسة األربعاء، مدعومين بآمال في تحسن التوقعات 
االقــتــصــاديــة العالمية إلـــى جــانــب مــخــاوف تتعلق 

بتأثير العقوبات على إنتاج الخام الروسي.
وتعيد الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، 
فتح اقتصادها بعد انتهاء القيود الصارمة لمكافحة 
انتشار فيروس كورونا، مما يعزز التفاؤل بأن الطلب 

على الوقود سينمو في عام 2023.
وقالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات 
إن اإلنتاج الصناعي الصيني من المتوقع أن ينمو 

3.6 بالمئة فــي عــام 2022 عــن الــعــام الــســابــق، على 
الرغم من تعطل اإلنتاج والخدمات اللوجستية جراء 

قيود كوفيد 19.
ــفـــاع في  ويــتــوقــع خــبــراء االقــتــصــاد تــبــاطــؤ االرتـ
التضخم األساسي ألسعار المستهلكين في الواليات 
المتحدة إلــى 5.7 بالمئة فــي ديسمبر على أســاس 
سنوي، مقابل ستة بالمئة في الشهر السابق. كما 
من المتوقع أن يكون التضخم على أســاس شهري 

عند صفر بالمئة.
وتستعد السوق لقيود إضافية تستهدف مبيعات 
منتجات الوقود الروسية من المقرر أن تدخل حيز 
التنفيذ فــي فــبــرايــر، إذ يــواصــل االتــحــاد األوروبـــي 
العمل على فرض مزيد من العقوبات على موسكو 

بسبب غزو أوكرانيا.
وقالت إدارة معلومات الطاقة األميركية، إن الحظر 
المرتقب من االتحاد األوروبي على الواردات المنقولة 
 من المنتجات البترولية الروسية في الخامس 

ً
بحرا

 من ذلك الذي فرضه 
ً
من فبراير قد يكون أكثر تأثيرا

 من 
ً
االتحاد على واردات النفط الخام المنقولة بحرا

روسيا في ديسمبر 2022.
ــرض على مبيعات 

ُ
ودخــل سقف دولــي للسعر ف

الخام الروسي حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر.

البسام: جهات حكومية تحارب العربات المتنقلة
4 سنوات دون تراخيص كاملة وغير المرخصة أضرت بعمل النظامية

علي العنزي

مسعود حيات

عبدالمحسن البسام

ارتفاعات جيدة 
في مؤشري 

اإلمارات وكبيرة 
في السعودي 
ومحدودة في 

البحرين وتراجع 
مؤشري قطر 

ومسقط

»نزع الملكية«: 3.5 ماليين 
دينار قيمة معامالت 2022

قالت إدارة نــزع الملكية للمنفعة العامة، إن إجمالي قيمة 
المعامالت التي أنجزتها العام الماضي بلغ نحو 3.5 ماليين 

دينار »نحو 11.4 مليون دوالر«.
وأضافت اإلدارة، في بيان صحافي أمــس، أن عــدد شهادات 
»لــمــن يهمه األمــــر« الــتــي اســتــخــرجــت بــنــاء عــلــى طــلــب الجهات 
الحكومية واألفراد بلغ 8012 شهادة، في حين بلغ عدد الشهادات 
الصادرة عبر الربط اآللي مع بنك االئتمان والشركة الكويتية 

لنفط الخليج 13786 شهادة.
وذكرت أن إجمالي المعامالت الواردة والصادرة خالل العام 
المذكور بلغ 24963 معاملة مشيرة إلى أن لجنة نزع الملكية 
 لنظر ثــالث مــعــامــالت فــي حين عقدت 

ً
 واحــــدا

ً
عــقــدت اجتماعا

 نظرت خالله في معاملة واحدة، 
ً
 واحدا

ً
لجنة التثمين اجتماعا

بينما عقدت لجنة االعتراضات اجتماعين نظرت خاللهما في 
ثالث معامالت.

وتهدف اإلدارة إلى نزع ملكية العقارات واألراضي واالستيالء 
 للمنفعة العامة بناء على القرارات التي تصدر عن 

ً
عليها مؤقتا

مجلس الوزراء أو المجلس البلدي وتحديد المخصصات المالية 
للتعويضات المقررة.

»برقان« يحصل على موافقة الجهات 
الرقابية إلتمام بيع حصته بمصرف بغداد

أعلن بنك برقان حصوله على موافقة البنك 
المركزي العراقي لبيع حصته البالغة %51.8 
في بنك بغداد إلى البنك األردني - الكويتي. 
وبناًء عليه، فقد استكمل »برقان« موافقات 
جميع الجهات الرقابية والتنظيمية الالزمة 

لتنفيذ البيع وإتمامه.
ــلـــى شــــروط  ــان« قــــد وافـــــــق عـ ــ ــرقــ ــ وكـــــــان »بــ
الصفقة مع المشتري، ومن المتوقع اآلن أن 
يستكمل جميع الوثائق القانونية المطلوبة، 
ويستوفي متطلبات ســوق الــعــراق لــأوراق 

المالية خالل األسابيع القليلة المقبلة.
وقال مسعود حيات نائب رئيس مجلس 
اإلدارة ورئيس الجهاز التنفيذي للمجموعة، 
إنه »تم اتخاذ قرار بيع حصة بنك برقان في 

بــنــك بــغــداد لــضــمــان أفــضــل الــنــتــائــج للبنك 
ولمساهمينا، وتخدم هــذه الخطوة جهود 
بـــرقـــان فـــي إعــــــادة تــخــصــيــص األصــــــول في 
إطــار استراتيجيته، وهي إحــدى األولويات 
الرئيسية الــتــي ســوف تمكننا مــن التركيز 
أكثر على الكويت، السوق األساسية لبرقان«. 
وأضـــاف حــيــات: »ستساعد هــذه الصفقة 
عــلــى تــحــســيــن الـــمـــؤشـــرات الــمــالــيــة لــبــرقــان، 
مــن خــالل حماية نسبة الــقــروض المتعثرة 
 
ً
بتجنب زيادة قدرها 60 نقطة أساس، فضال
عـــن تــحــســيــن نــســب رأس الـــمـــال بــمــقــدار 70 

نقطة أساس«.

»بوبيان« ينسحب
من تحالف طلب 

تأسيس بنك رقمي
أعــلــن بــنــك بــوبــيــان انــســحــابــه من 
تحالف طلب تأسيس بنك رقمي تحت 

مظلة بنك الكويت المركزي.
وقــال »بــوبــيــان«، فــي إفــصــاح على 
موقع بورصة الكويت، أمس، إنه عقب 
الــمــنــاقــشــات الــتــي تــمــت بــيــن أعــضــاء 
التحالف، اتفق جميع األطــراف على 
عملية انــســحــاب بــنــك بــوبــيــان، على 
أن تستمر شركة االتصاالت المتنقلة 
ــن( ومــجــمــوعــة مــن المستثمرين  )زيــ

اآلخرين في الطلب القائم.
وأشــــــــــــار إلــــــــى أن الـــــعـــــالقـــــة بــيــن 
ــان« و»زيـــــــــن« مـــســـتـــمـــرة وفـــق  ــيــ ــوبــ »بــ

خططهما االستراتيجية األخرى.

أخبار الشركات

صدور حكم ضد »جياد« 
لمصلحة هيئة األسواق 
أفـــادت شركة جياد القابضة بصدور 
حــكــم مــحــكــمــة اســتــئــنــاف إداري أســــواق 
المال/1؛ لمصلحة هيئة أسواق المال في 
دعـــوى طعن بــاإللــغــاء على قـــرار مجلس 
التأديب بالهيئة رقم 2021/24، اذ قضى 
ــرفـــض االســتــئــنــافــات  مـــنـــطـــوق الـــحـــكـــم بـ

وتأييد الحكم المستأنف.
وتتمثل أطراف الدعوى في شركة جياد 
القابضة وآخرين »مستأنفين ومستأنف 
ضدهم«، ورئيس مجلس مفوضي هيئة 
أســـــــواق الــــمــــال بــصــفــتــه، وشــــركــــة جــيــاد 
وآخرين »مستأنف ضدهم ومستأنفين«.

»يونيكاب« تخسر 252.37 ألف دينار 
خسرت شركة يونيكاب لالستثمار والتمويل 252.37 
ألف دينار بواقع 1.13 فلس للسهم خالل الفترة المنتهية 
 بقيمة 

ً
فــي 31 نوفمبر 2022، مقابل تحقيقها أربــاحــا

669.61 ألف دينار بما يعادل 2.82 فلس للسهم في نفس 
الفترة من عام 2021. 

»تعليمية« تحقق 2.03 مليون دينار 
 
ً
حققت شركة المجموعة التعليمية القابضة أرباحا

 للسهم خالل 
ً
بقيمة 2.03 مليون دينار بواقع 96.91 فلسا

الفترة المنتهية في 30 نوفمبر 2022، مقابل تحقيقها 
 
ً
 بقيمة 1.86 مليون دينار بما يعادل 12.46 فلسا

ً
أرباحا

للسهم في نفس الفترة من العام الماضي.

انزالق أسعار األسهم القيادية وتراجع »الرئيسي« %1.3
السيولة ترتفع إلى 64.7 مليون دينار وعمليات بيع مركزة كبدت خسائر كبيرة

 لمجلس 
ً
الوزان رئيسا

التأديب في »وحدة التأمين«
● حصة المطيري

 بتشكيل مجلس 
ً
أصدرت وحدة تنظيم التأمين قرارا

التأديب، الذي يتكون من ثالثة أعضاء برئاسة القاضي 
 حمد الوزان، والعضوين مشعل حياة وبراك الغربللي.

ويتولى مجلس التأديب النظر والفصل في المساءلة 
التأديبية المحالة إليه، والمرفوعة من رئيس الوحدة، 
والمتعلقة بالمخالفة، وفقا لما ورد فــي هــذا الشأن 
ــــواد فـــي الـــقـــانـــون رقــــم 125 لــســنــة 2019 بــشــأن  مـــن مـ
تنظيم الــتــأمــيــن والــالئــحــة التنفيذية وأي تعديالت 
تطرأ عليهما، والقرارات أو التعليمات الصادرة بهذا 
الـــشـــأن، وتـــكـــون مـــدة الــعــضــويــة ثـــالث ســـنـــوات قابلة 
للتجديد لمرة واحدة، وتحدد مكافآتهم بقرار يصدر 

من اللجنة العليا.
وتصدر قرارات مجلس التأديب بأغلبية الحاضرين، 
ويقوم أمين سر اللجنة بإخطار ذوي الشأن بجميع 
القرارات التي تصدر عن المجلس خالل 7 أيام عمل من 
تاريخ صدورها، وهي واجبة النفاذ فور صدورها ما 
لم يحدد القرار موعدا للتنفيذ، ويتولى رئيس الوحدة 
تنفيذ قرارات المجلس، وله اتخاذ اإلجراءات القانونية 
الالزمة لضمان تنفيذها، وفي حال عدم االلتزام بها 

يقدم بالغا إلى النيابة العامة في هذا الشأن.

https://www.aljarida.com/article/11003
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https://www.aljarida.com/article/10987


بعد تراجعات قياسية... إلى أين يتجه الجنيه المصري؟

على مدار األشهر العشرة 
الماضية، تم تحريك سعر 

صرف الدوالر مقابل الجنيه 
المصري ليسجل مستوى 

 في الوقت 
ً
32.20 جنيها

الحالي، ليرتفع سعر الصرف 
بنسب تتجاوز  %104.

ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن الـــمـــكـــاســـب  عــ
ــدوالر  الــكــبــيــرة، الــتــي ســجــلــهــا الــ
األميركي مقابل الجنيه المصري 
خــال األشــهــر القليلة الماضية، 
والتي بلغت ذروتها أمس األول 
 عن 

ً
األربعاء؛ عاد الحديث مجددا

السعر العادل أو القيمة العادلة 
للدوالر مقابل الجنيه.

 في 
ً
ــة وتــحــديــدا قبل بــدء األزمـ

مــــارس مــن الــعــام الــمــاضــي، كــان 
يــــجــــري تــــــــداول الــــــــــدوالر مــقــابــل 
الــجــنــيــه الــمــصــري عــنــد مستوى 

.
ً
15.77 جنيها

ــدار األشــهــر الــــ 10  لــكــن عــلــى مـ
الماضية، تم تحريك سعر صرف 
الـــدوالر مقابل الجنيه المصري 
 
ً
32.20 جنيها ليسجل مستوى 
في الوقت الحالي، ليرتفع سعر 
الــصــرف بنسب تــتــجــاوز %104 

خال 10 أشهر.
غير أنــه رغــم هــذه االرتفاعات 
ــتـــي ســجــلــهــا ســعــر  الــقــيــاســيــة الـ
صـــــــــرف الــــــــــــــــدوالر فـــــــي الـــــســـــوق 
الرسمية، عــادت بنوك وشركات 
ــن الــقــيــمــة  اســـتـــثـــمـــار تـــتـــحـــدث عــ
العادلة أو السعر العادل للدوالر 

مقابل الجنيه المصري.
ــــودة  ــلـــلـــون يــــربــــطــــون عـ الـــمـــحـ
ــادل،  ــ ــعـ ــ ــن الـــســـعـــر الـ ــ ــديــــث عـ الــــحــ
ــــات الـــــــــــــــواردة مــن  ــــحـ ــريـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والـ
ــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي بــشــأن  صــ
ــر صـــرف  ــعـ ــتــــمــــاد سـ ضـــــــــرورة اعــ
مــــرن مـــع تــعــويــم كـــامـــل للجنيه 

المصري مقابل الـــدوالر، إضافة 
إلى استمرار أزمة شح البضائع 

المكدسة في الموانئ المصرية.

استكمال التعويم الرابع

وفــــــي تـــعـــلـــيـــقـــه، قــــــال الــخــبــيــر 
االقـــتـــصـــادي هـــانـــي جــنــيــنــة، إن 
الــســوق مــازالــت تشهد حــالــة من 
الــتــذبــذب وعـــدم االســتــقــرار حتى 
اآلن، على الرغم من وجود تدفقات 
ــة خـــال الــفــتــرة الــمــقــبــلــة،  ــ دوالريــ
ــا يـــتـــعـــلـــق بــالــشــريــحــة  ــ ــا مـ ــ ــهـ ــ أولـ
األولـــــــــــــى مـــــــن صـــــــنـــــــدوق الـــنـــقـــد 
 أن يصل إجمالي 

ً
الدولي، مرجحا

التمويات إلى ملياري دوالر.
وأوضح في حديثه لـ »العربية.
نـــــت«، أن مـــا يـــحـــدث مـــن ارتـــفـــاع 
ــدوالر خــــال الــوقــت  ــ ــ فـــي ســعــر الـ
، لكن 

ً
 خامسا

ً
الحالي ليس تعويما

اســتــكــمــااًل للتعويم الــرابــع الــذي 
حــدث خــال األسبوع األخير من 

شهر أكتوبر الماضي.
وأضاف أن ما يحدث في سعر 
صرف الدوالر في الوقت الحالي، 
ــر صـــــــرف مــــرن  ــعــ ــو إال ســ ــ ــا هــ ــ مــ
حقيقي يخضع آللــيــات العرض 
والــطــلــب، ومــا حــدث فــي السابق 
 لسعر الصرف 

ً
لم يكن إال تعديا

لاقتراب من القيمة العادلة لسعر 
ــدوالر األمــيــركــي مقابل  صـــرف الــ

الجنيه.
وتوقع جنينة أن يستمر سعر 

صرف الدوالر في االرتفاع خال 
األسابيع القادمة ليستقر بين 28 
، لكن مع بدء وصول 

ً
و30 جنيها

الــتــدفــقــات الـــدوالريـــة سيتراجع 
سعر صرف الدوالر مقابل الجنيه 

المصري.

إلى أين سينخفض الجنيه؟

ـــ »غـــولـــدمـــان ســـاكـــس«،   لـ
ً
وفـــقـــا

وفــي مــذكــرة بحثية حديثة، فإن 
الــتــعــديــل لـــم يــكــتــمــل بـــعـــد، وأنـــه 
يجب أن يستمر بشكل كبير قبل 
استعادة توازن العرض والطلب 

في سوق العمات األجنبية.
وقــال الخبير االقــتــصــادي في 
الــبــنــك، فـــاروق ســوســة، إن مصر 
 فــــي األســـابـــيـــع 

ً
أحـــــــرزت »تـــقـــدمـــا

األخيرة«، لكن عدم وجود تدفقات 
كبيرة مــن دول الخليج والــقــدرة 
ــركــــزي  ــمــ ــنـــك الــ ــبـ ــلـ ــدودة لـ ــ ــحــ ــ ــمــ ــ ــ ال
الــمــصــري عــلــى تــوفــيــر الــســيــولــة 
بــالــعــمــلــة األجــنــبــيــة فـــي الــســوق 
يعني ضمنيا المزيد من تراجع 
الجنيه و/أو زيادات في األسعار 

المحلية في األيام المقبلة.
وأشار سوسة إلى أنه ليس من 
الواضح حجم الخفض المتوقع 
ــة الـــجـــنـــيـــه الــــمــــصــــري،  ــمـ ــيـ فـــــي قـ
 أن الجنيه ربما يحتاج 

ً
مضيفا

إلى الوصول إلى االنخفاض الذي 
تنطوي عليه السوق الموازية.

وفــــي حــيــن أن الــجــنــيــه وصــل 

إلى مستويات مرتفعة في الوقت 
 
ً
الحالي، فإن السعر الموازي وفقا

لمتوسط السعر اليومي أقرب إلى 
 للدوالر »سعر الصرف 

ً
35 جنيها

المعمول به في سوق الذهب يبلغ 
 للدوالر«.

ً
نحو 33 جنيها

وكان بنك »إتش إس بي سي« 
تــوقــع أن يجد الجنيه المصري 
ــراوح  ــتـ ــيــــة عـــنـــد مـــســـتـــوى يـ أرضــ
بين 30 و35 مقابل الــدوالر على 
الـــمـــدى الــقــصــيــر، مــشــيــرا إلـــى أن 
أسعار الفائدة قد ترتفع مع توقع 
ارتفاع التضخم إلى ما بعد ذلك 
ــربـــع األول من  عــنــد 25% فـــي الـ

عام 2023.
وأوضح أنه »حتى االنخفاض 
ــلـــى 30 مــقــابــل  ــزيــــد عـ ـــــى مــــا يــ إلـ

الدوالر، والذي يرفع خسائر سعر 
الجنيه إلــى 50% )رفـــع مكاسب 
الــدوالر إلى أكثر من 100%(، قد 
ال يضغط على فاتورة االستيراد 
المرتفعة بشكل كاٍف أو يؤدي إلى 
انتعاش قوي بما فيه الكفاية في 
تدفقات التحويات المالية بشكل 
فـــــــوري، لـــكـــن ضـــغـــوط الــحــســاب 

الجاري تتراجع«.
من جانبه، أفاد بنك ستاندرد 
تــشــارتــرد، بــأن الجنيه المصري 
ســيــبــقــى تـــحـــت الـــضـــغـــط لــحــيــن 
تــحــقــيــق الـــمـــزيـــد مــــن الــتــدفــقــات 
ــا ســـــيـــــوازن بــيــن  ــمـ ــة مـ ــ ــ ــدوالريـ ــ ــ الـ
ــلــــب عـــلـــى الــنــقــد  ــطــ الـــــعـــــرض والــ
األجنبي ولحين إغـــاق الفجوة 

مع السوق الموازية.

أمــــا بــنــك أبـــوظـــبـــي الــتــجــاري 
 للجنيه، 

ً
 إضافيا

ً
فيتوقع تراجعا

 إلى أن السياسة األخيرة 
ً
مشيرا

لمصر قد ال تكون كافية لجذب 
ــــوال الــخــاصــة لحين  رؤوس األمـ
تـــراجـــع الــتــكــدس الــمــتــراكــم على 
طلب العمات األجنبية وهو ما 
سيتطلب سيولة دوالرية من غير 

 من أين ستأتي.
ً
الواضح حاليا

وكـــان صــنــدوق النقد الــدولــي 
ــتــــوجــــب عــلــى  أشـــــــــار إلـــــــى أنـــــــه يــ
الــحــكــومــة الــمــصــريــة أن تــبــرهــن 
مدى صمودها في سياسة مرنة 

لسعر صرف العمات األجنبية.
وأضـــــــــاف الــــصــــنــــدوق أن أي 
تدخل للمركزي المصري يجب 
أن يــكــون بــهــدف تــهــدئــة تقلبات 

الــســوق فقط وأن عليه الصمود 
في وجه أي ضغوط لعكس هذه 

السياسة.
ويعد برنامج قرض صندوق 
النقد الــدولــي، بقيمة 3 مليارات 
 نقطة 

ً
دوالر على مدى 46 شهرا

في بحر الـ 42 مليار دوالر التي 
تحتاجها مصر لخدمة ديونها 

في العام المالي الحالي.
ويـــبـــلـــغ احـــتـــيـــاطـــي مـــصـــر مــن 
العمات األجنبية 34 مليار دوالر 
فقط مقارنة بـ 41 مليار دوالر في 
فبراير الماضي، بينما تضاعف 
دينها الخارجي أكثر مــن ثاثة 
أضعاف في العقد الماضي إلى 

157 مليار دوالر.
)العربية نت(

»الوطني«: أداء متقلب ألسواق األسهم في الربع الرابع
أداء ضعيف لـ »الخليجية« في ظل انخفاض أسعار النفط

على الرغم من تسجيل بعض المكاسب، فإن 
 في 

ً
أسواق األسهم العالمية شهدت أداًء متقلبا

الربع الرابع من عام 2022، في ظل صراعها 
ــن مـــســـار مـــحـــدد وســــط الــبــيــانــات  لــلــبــحــث عـ
االقــتــصــاديــة الــمــتــضــاربــة واســـتـــمـــرار حــالــة 
عدم اليقين إزاء سياسة مجلس االحتياطي 

الفدرالي. 
ــادر عـــن بــنــك الــكــويــت  ــ وحـــســـب تــقــريــر صـ

 في 
ً
الــوطــنــي، فــقــد فــكــر الــمــســتــثــمــرون كــثــيــرا

العديد من العوامل المتضاربة، بما في ذلك 
السياسات النقدية المتشددة التي اتبعها 
مجلس االحتياطي الفدرالي وارتفاع عائدات 
ــع 

ّ
ســنــدات الــخــزانــة، ومــخــاطــر الـــركـــود، وتــوق

 أضعف مــن جهة، 
ً
تسجيل الشركات أربــاحــا

وتراجع معدالت التضخم وجاذبية األسعار 
المنخفضة التي وصلت إلى أدنى مستوياتها 

المسجلة مــنــذ عـــدة ســـنـــوات، وفــتــح الصين 
القــتــصــادهــا بــعــد تخفيف ســيــاســات »صفر 

كوفيد«، في الجهة المقابلة.
وعلى الرغم من أن النتائج النهائية لهذه 
الفترة ربع السنوية كانت متفاوتة، إذ سجلت 
بعض األســواق المتقدمة مكاسب ملحوظة، 
 ألن 

ً
، نــظــرا

ً
 االتــجــاه الــســائــد بقي سلبيا

ّ
فـــإن

االرتــفــاعــات المحدودة لم تكن كافية لعكس 

الخسائر العميقة التي شهدها عام 2022.
وبعد تفّوق أدائها على أقرانها العالميين 
ــتـــرات الـــعـــام نــتــيــجــة تــحــّســن  خــــال مــعــظــم فـ
ــفــــاع أســـعـــار الــنــفــط  الــمــعــنــويــات بــفــضــل ارتــ
ــواق دول  والــتــوقــعــات اإليــجــابــيــة، جـــاءت أســ
مجلس التعاون الخليجي في صدارة األسواق 
الــتــي حققت خسائر خــال الــربــع الــرابــع من 
عام 2022، إذ خسر مؤشر مورغان ستانلي 

الخليجي ما نسبته 6.7 بالمئة من قيمته، على 
 بتقلبات أســواق 

ً
أســاس ربــع سنوي، متأثرا

النفط الــخــام، وســيــاســات الــبــنــوك المركزية 
الــمــتــشــددة ومـــخـــاوف الــنــمــو الــعــالــمــي، مما 
أدى لمحو كل المكاسب السابقة ودفع األداء 
السنوي للمنطقة السلبية )6.3- بالمئة على 

أساس سنوي كما في 31 ديسمبر(. 
، تستمر األسهم الخليجية في 

ً
ومستقبليا

التأثر بتطورات األسواق العالمية، بما في ذلك 
أسعار النفط والنمو االقتصادي والتضخم 
وســـيـــاســـات مــجــلــس االحــتــيــاطــي الـــفـــدرالـــي. 
وتبدو البيانات األخيرة أكثر إيجابية مما كان 
 في السابق، إال أن األوضاع قد تبقى 

ً
متوقعا

متقلبة وضبابية. وتعد تقلبات سوق النفط 
وارتفاع تكاليف االقتراض من أبرز العوامل 

اإلقليمية المعاكسة.

سعر صرف الدوالر األميركي ارتفع بنسب تتجاوز سعر صرف الدوالر األميركي ارتفع بنسب تتجاوز 104104% خالل % خالل 1010 أشهر أشهر
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أطلق بنك الكويت الوطني برنامج 
»كـــن-تـــنـــيـــو« لـــدعـــم وتـــطـــويـــر مــشــاريــع 
الشباب، بالتعاون مع مؤسسة »لوياك« 
التطوعية وجامعة »بابسون« األميركية 

لريادة األعمال.
وتـــم إطــــاق الــبــرنــامــج خـــال الحفل 
الــــذي نــظــمــه بــنــك الــكــويــت الــوطــنــي في 
المقر الرئيسي للبنك بحضور منتسبي 
الــبــرنــامــج والــمــدربــيــن والــمــحــاضــريــن 
والـــرعـــاة وفـــريـــق الــعــاقــات الــعــامــة في 

البنك وكل القائمين على البرنامج.
ويــهــدف البرنامج إلــى دعــم الشباب 
 مــــن خـــال 

ً
ــا ــــى 30 عــــامــ مــــن عـــمـــر 17 إلـ

تــحــفــيــزهــم وإتــــاحــــة الـــفـــرصـــة أمــامــهــم 
ــداع وتــطــويــر أفــكــارهــم  ــ ــ لــابــتــكــار واإلبـ
وبلورتها من مجرد أفكار إلى مشاريع 
يمكن تنفيذها على أرض الواقع تعود 

بالنفع على المجتمع.
ويتضمن البرنامج الذي يمتد سبعة 
ــدريــــب ونـــقـــاشـــات  ــيـــع جـــلـــســـات تــ ــابـ أسـ
ــرات وورش عــمــل بــمــســاعــدة  ومـــحـــاضـ
قياديين من البنك الوطني وخبراء من 
الشركات والمؤسسات المشاركة الذين 
قـــدمـــوا الـــتـــدريـــب والـــخـــبـــرة والــمــشــورة 
الازمة للمشاريع المتنافسة مما ساهم 

في تطوير أفكار المشاركين.
ومــن أبــرز الــخــبــراء المحاضرين في 
الـــبـــرنـــامـــج الـــبـــروفـــيـــســـور فــيــلــيــب كــيــم 
ــمـــال من  الــخــبــيــر فـــي مــجــال ريـــــادة األعـ
كلية بابسون األميركية، الــذي سينظم 
العديد من المحاضرات والنقاشات مع 

المشاركين. 
ــهـــذه الــمــنــاســبــة،« قـــالـــت مــســؤول  وبـ
ــة فــي  ــامـ ــعـ أول فــــي إدارة الــــعــــاقــــات الـ
»الوطني« جــوان العبدالجليل: »نسعى 
إلــــى اســـتـــغـــال عــاقــاتــنــا الــوثــيــقــة مع 
ــدة بـــكـــل الـــمـــجـــاالت  ــ ــرائـ ــ الـــمـــؤســـســـات الـ

وعلى رأسها مؤسسة لوياك لتوفير كل 
الدعم للشباب من خال توفير الفرص 
التدريبية التي تمكنهم من المشاركة في 
البرامج التنموية والمشاريع التدريبية 

والتطوعية«.
وأضافت العبدالجليل: »شراكتنا مع 
 إلى 

ً
لــويــاك استراتيجية ونسعى مــعــا

دعــم الشباب فــي االســتــعــداد لمستقبل 
مهني متميز وتحقيق طموحاتهم من 
خــال صقل مهاراتهم وإثــراء خبراتهم 
 فــــــي مـــجـــال 

ً
ــبــــحــــوا روادا حــــتــــى يــــصــ

ــمـــال ويــحــقــقــوا أقصى  االقــتــصــاد واألعـ

استفادة مما نقدمه من برامج تدريبية«.
ــبـــرنـــامـــج يــنــســجــم مــع  وأكـــــــدت أن الـ
استراتيجية الوطني التي تهدف إلى 
دعـــم الــشــبــاب وتــعــزيــز مـــا يستحقونه 
مــن فـــرص لــانــطــاق نــحــو آفــــاق أوســع 
مــن خـــال دعـــم مــشــاريــعــهــم الــتــي توفر 
حلواًل عملية لبعض مشاكل المجتمع 
سواء البيئية أو الصحية أو التعليمية 

وغيرها من الشؤون المجتمعية. 
 مبادراته 

ً
ويواصل »الوطني« سنويا

ــه لـــبـــرامـــج الـــرعـــايـــة  ــمــ ــة ودعــ ــيـ ــانـ اإلنـــسـ
 مـــع ســيــاســاتــه 

ً
االجــتــمــاعــيــة انــســجــامــا

ــة لـــلـــنـــهـــوض بـــمـــســـؤولـــيـــاتـــه  ــ ــــخـ ــراسـ ــ الـ
 باألثر الفعال لهذه 

ً
االجتماعية وإيمانا

الــبــرامــج فــي خــدمــة المجتمع وأبــنــائــه، 
كما تعكس الــدور القيادي الــذي يؤديه 
»الــوطــنــي« فــي هـــذا الــمــجــال مــنــذ عقود 

طويلة.
وتهدف مؤسسة »لوياك« التطوعية 
إلى دعم الشباب من خال توفير الفرص 
الــتــدريــبــيــة لــتــمــكــيــنــهــم وإشـــراكـــهـــم في 
البرامج التنموية. وتستهدف الشباب 
من خال البرامج والمشاريع التعليمية 
والتدريبية والتطوعية المخصصة لهم.
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»Iraq TASC Tower« زين العراق« توقع صفقة بيع أبراجها مع«

•الخرافي: الصفقة ستساعد الشركة في التركيز على تطوير الشبكة وترقيتها
 لالتصاالت وبناء مواقع جديدة

ً
•بقيمة 180 مليون دوالر وسيتم بموجبها نقل ملكية 4968 برجا

ــة زيــــــــن أن  ــمــــوعــ أعــــلــــنــــت مــــجــ
شركتها التابعة زين العراق وقعت 
صــفــقــة بـــيـــع وإعـــــــــادة اســتــئــجــار 
البنية التحتية ألبراجها )األصول 
 Iraq  TASC« الخاملة( مع شركة
Tower« بقيمة 180 مليون دوالر.

وأوضــــــحــــــت زيـــــــــن، فـــــي بـــيـــان 
ــة ســيــتــم  ــقـ ــفـ صــــحــــافــــي، أن الـــصـ
بموجبها نقل ملكية 4968 برجا 
لاتصاالت، على أن تتضمن قيام 
شركة  TASC Towers ببناء مواقع 
األبراج الجديدة، منها 198 موقعا 

خال الـ 12 شهر المقبلة. 
وكشفت المجموعة أن اتفاقية 
البيع وإعـــادة االستئجار تشمل 
)هيكل( البرج والمرافق المساندة، 
على أن تبقى كل المعدات األخرى 
من هوائيات االتصاالت الاسلكية 
والبرامج والتقنيات والملكيات 

 لشركة زين العراق.
ً
الفكرية ملكا

وتـــأتـــي هــــذه االتــفــاقــيــة وســط 
تزايد اهتمام أســواق االتصاالت 
اإلقــلــيــمــيــة والــعــالــمــيــة بمشاريع 
مشاركة البنية التحتية، خصوصا 
مــع اســتــمــرار تــزايــد الــطــلــب على 

الــبــيــانــات، واتــجــاهــات األســــواق 
ــة، إذ  ــيــ ــمــ ــرقــ ــــات الــ ــــدمـ ــــخـ نــــحــــو الـ
ــــذه االتـــفـــاقـــيـــات  ســتــتــيــح مـــثـــل هـ
ــاالت  الـــفـــرصـــة لـــشـــركـــات االتــــصــ
بــاالســتــثــمــار فـــي تــحــســيــن سعة 
ــه  ــيــ ــة، وتــــوجــ ــ ــكـ ــ ــبـ ــ ــــشـ ة الـ وكــــــــفــــــــاء
االســــــتــــــثــــــمــــــارات إلــــــــى عـــــائـــــدات 
الــبــيــع فــي الــمــشــاريــع الــتــجــاريــة، 
وكــانــت مجموعة زيـــن مــن أولــى 
شــركــات االتــصــاالت التي دخلت 
فـــي اتـــفـــاقـــيـــات مـــشـــاركـــة الــبــنــيــة 
التحتية للتركيز على التوسع 
في المشاريع ذات العائد األعلى، 
وتـــوجـــيـــه الــنــفــقــات الــتــشــغــيــلــيــة 

لمجاالت النمو الجديدة.
ــال نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس  ــ ــ وقـ
اإلدارة، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي في 
مـــجـــمـــوعـــة »زيــــــــــن« بـــــــدر نـــاصـــر 
الخرافي »تمثل مشاريع التشارك 
ــزة  ــيــ ــي الــــبــــنــــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة ركــ ــ فــ
رئيسية في استراتيجية أعمالنا 
)Sight4(، فالتعاون في مجاالت 
ــارك األبـــــــــراج يــحــقــق فـــوائـــد  ــشــ تــ
أفضل، لذا نواصل في مجموعة 
زين البحث عن الفرص الممكنة 

التي توفر أفضل بيئة عمل إلدارة 
أبراج االتصاالت«.

وأوضـــح الــخــرافــي قــائــا »هــذه 
االتفاقية ستكسب عمليات زين 
العراق مرونة أفضل في خططها 
االستثمارية خصوصا مع تقليل 
التكاليف التشغيلية العالية، حيث 
ستركز بشكل أوسع على تطوير 
وتــرقــيــة الــشــبــكــة لمقابلة الطلب 

الهائل على خدمات البيانات«.
وأضاف »تسعى مجموعة زين 
إلــــى الــبــحــث عـــن أفـــضـــل الــفــرص 
لــتــعــظــيــم تــدفــقــاتــهــا الــنــقــديــة، إذ 
دخلت مبكرا في عمليات التشارك 
في البنية التحتية، حيث نجحت 
في توقيع اتفاقيات لبيع وإعادة 
استئجار أبــراجــهــا فــي 4 أســواق 
لعملياتها التشغيلية: الكويت، 
األردن، السعودية، والعراق، وهو 
األمـــر الـــذي ســيــؤدي إلـــى تسريع 
ــي الــــتــــحــــّول الـــرقـــمـــي،  رحــلــتــهــا فــ
ومــســاعــدة الــشــركــات والــكــيــانــات 
الحكومية على تحقيق أهدافها 
االستراتيجية والتشغيلية، وتلتزم 
الـــمـــجـــمـــوعـــة بـــــإثـــــراء مــحــفــظــتــهــا 

بالمنتجات والخدمات التي تزيد 
ة التشغيلية،  مــن معايير الــكــفــاء
ــة فــي  ــقـ ــثـ ــتـــويـــات الـ وتــــعــــزيــــز مـــسـ

منتجاتها«.
وأشار الخرافي إلى أن المشهد 
الـــتـــشـــغـــيـــلـــي لـــلـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
التشاركية سيعزز جهود تطوير 
ــي الـــســـوق  ــ ــاع االتــــــصــــــاالت فـ ــطــ قــ
الــعــراقــيــة، فتوجيه االستثمارات 
ــــث الـــبـــنـــيـــة  ــديـ ــ ــحـ ــ ــشــــر وتـ نــــحــــو نــ
التحتية لتكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت سيسهم في االرتقاء 
بشبكات النطاق العريض فائقة 
ــاجـــات  ــيـ ــتـ الــــســــرعــــة لــتــلــبــيــة االحـ
ــة، والـــــتـــــوســـــع فــي  ــيـ ــلـ ــبـ ــقـ ــتـ ــمـــسـ الـ
نــطــاق الــتــكــنــولــوجــيــات الــرقــمــيــة، 
حيث سيدفع بجهود الــدولــة في 
خططها الــتــنــمــويــة االجــتــمــاعــيــة 

واالقتصادية.
ــال الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي في  ــ وقـ
شركة TASC Towers إيــاد مظهر 
ــح الـــــنـــــمـــــوذج الــتــشــغــيــلــي  ــتــ ــفــ »يــ
ــراج، الــذي  المستقل لشركات األبــ
يعتمد على تشارك البنية التحتية، 
اآلفـــاق أمـــام نمو البنية التحتية 

الرقمية لقطاع االتــصــاالت، فهذا 
التوجه االستراتيجي الجديد يعزز 
كــفــاءة تشغيل األبــــراج، ويساعد 
في التركيز على االستثمارات في 
القطاعات التكنولوجية، كما يعمل 
عــلــى زيـــــادة فــعــالــيــة تــنــفــيــذ بــنــاء 
األبراج بكفاءة أفضل على مستوى 
سرعة تنفيذ خطط التغطية في 

األسواق مستقبا«.
وإذ تسهم مــشــاريــع الــتــشــارك 
ــادة  ــ فــــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة فــــي إعـ
توجيه االستثمارات المخصصة 
لتطوير وتحسين وبناء األبــراج، 
إلى مجاالت االستثمار ذات العائد 
األفـــضـــل، فــإنــهــا تــســاعــد شــركــات 
ــاظ عــلــى  ــفــ ــحــ االتـــــــصـــــــاالت فـــــي الــ
ضبط أفضل لتكاليف التشغيل، 
وتـــــــدرك الــمــجــمــوعــة أن الــتــوجــه 
ــيــــجــــي نــــحــــو مــــجــــاالت  ــراتــ ــتــ االســ
ــتـــيـــة لــــاتــــصــــاالت  الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـ
سيدفع بخطط أعمالها لتجاوز 
ــاالت، وتــحــقــيــق  ــ ــــصــ ــات االتــ ــدمــ خــ
رؤيتها بأن تصبح المزود الرائد 
ــا الـــمـــعـــلـــومـــات  ــيـ ــنـــولـــوجـ ــكـ فـــــي تـ

واالتصاالت.

 TASC الجدير بالذكر أن شركة
Towers Holding تتخذ من دبي 
 إلدارة عملياتها، وهي من 

ً
مقرا

ــرائـــدة دولــيــا في  الــمــؤســســات الـ
تشغيل أبــراج االتصاالت، حيث 
تركز على عمليات البيع وإعادة 
االستئجار لهياكل األبراج، وبناء 
ــلـــب، وهـــي  الـــمـــواقـــع حـــســـب الـــطـ
تــركــز حاليا على االســتــثــمــارات 
ــراج االتـــصـــاالت  ــأبــ الــمــرتــبــطــة بــ
ــرق األوســــــــط،  ــ ــشـ ــ ــي مـــنـــطـــقـــة الـ ــ فـ
وتــتــوســع فــي محفظة األســـواق 
الــــنــــاشــــئــــة فــــــي شـــــمـــــال وشــــــرق 
أفريقيا وجــنــوب آســيــا، وتعمل 

شــركــة TASC Towers كمشغل 
أبراج مستقل، فهي تقوم بإدارة 
وتــحــســيــن الـــمـــواقـــع الــمــشــتــركــة 
لشبكات االتـــصـــاالت لمشغلين 
 من 

ً
آخــريــن، وهــو مــا يحد كثيرا

استهاك الطاقة الازمة لتشغيل 
أبــراج االتــصــاالت، ويساعد هذا 
الـــنـــمـــوذج الــتــشــغــيــلــي فـــي الــحــد 
من انبعاث الكربون في صناعة 

قطاع االتصاالت.
الجدير بالذكر أيضا أن شركة 
FTI Capital Advisors قــامــت 
بدور المستشار المالي الحصري 

للمجموعة في هذه الصفقة.

»الوطني« يطلق برنامج »كن-تنيو« لدعم مشاريع الشباب
بالتعاون مع »لوياك« وجامعة »بابسون« األميركية لريادة األعمال

لقطة جماعيةجوان العبدالجليل

»التجاري« يرعى معرض كلية 
الهندسة بـ »األسترالية«

رعــى البنك الــتــجــاري مــعــرض خريجي كلية الهندسة بالجامعة 
األسترالية، الذي أقيم في قاعة البوليفارد السالمية، بحضور السفيرة 
األسترالية، وتم تنظيم المعرض لتشجيع الطلبة على االستمرار في 

اختراعاتهم وابتكاراتهم في مجال الهندسة. 
وبهذه المناسبة، تواجد البنك في المعرض من خال جناح له، حيث 
تم تعريف الطاب والطالبات والحضور بمزايا حساب »YOU« للشباب 
الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و24 عاما، مع عرض مزايا العمل بالبنك 
على الطلبة الخريجين، بما يوفر فرصا وظيفية لانضمام الى عائلة 
»التجاري«. وعلى هامش المعرض، حرص التجاري على نشر التوعية 
المصرفية ضمن جــهــوده لــدعــم حملة »لنكن على درايــــة«، بتعريف 
الحضور بحقوقهم وواجباتهم عند الحصول على الخدمات المصرفية، 
وكذلك تعريفهم بالعديد من المعلومات المالية والمصرفية والنصائح 
التحذيرية من عمليات االحتيال وضــرورة الحفاظ على معلوماتهم 
المصرفية السرية. وفي الختام، توجه المسؤولون عن معرض خريجي 
»الهندسة« بالشكر والتقدير إلى البنك على رعايته الكريمة للمعرض.

السفيرة األسترالية مع فريق البنك

»مايكروسوفت« تخصص 10 مليارات دوالر 
»ChatGPT« لالستثمار في

جري شركة مايكروسوفت مناقشات الستثمار نحو 
ُ
ت

10 مليارات دوالر في شركة OpenAI، التي ابتكرت روبوت 
 لمصادر تحدثت لوكالة 

ً
الذكاء االصطناعي ChatGPT، وفقا

لعت عليه »العربية. نت«.
ّ
بلومبرغ، واط

ويدعو االقــتــراح قيد الــدراســة، عماق البرمجيات في 
ريدموند، واشنطن، إلى تخصيص األموال على مدار عدة 
ســنــوات، على الرغم من أن الــشــروط النهائية قد تتغير، 
كما قالت بعض المصادر، والتي أضافت أن الشركتين 
 »Semafor« تناقشان الصفقة منذ شهور. فيما ذكر موقع
اإلخباري في وقت سابق، أن االستثمار المحتمل سيشمل 
 OpenAI شــركــات مشاريع أخـــرى، ويمكن أن تــقــّدر قيمة

بنحو 29 مليار دوالر.
وجمعت »ChatGPT« بعد إطاقها في نهاية نوفمبر، 

أول مليون مستخدم لها في أقل من أسبوع.
وأثــــار تقليدها لــلــمــحــادثــات الــبــشــريــة تــكــهــنــات حــول 
قدرتها على استبدال الكتاب المحترفين، بل وتهديد أعمال 

البحث األساسية في »غوغل«.
المنظمة التي تقف وراءها، وشارك في تأسيسها إيلون 
مــاســك، والمستثمر فــي وادي السيليكون، ســام ألتمان، 
تــجــنــي األمـــــوال مــن خـــال فـــرض رســــوم عــلــى الــمــطــوريــن 
لترخيص تقنيتها. والتكنولوجيا الجديدة مبنية على 
نموذج لغة برمجة GPT-3 الخاص بـــOpenAI وتأتي في 
نهاية عام من التقدم الذي يحتل العناوين الرئيسية في 
 Dall-E الذكاء االصطناعي. كما أدى نموذج توليد الصور
الخاص بالشركة - الذي يقبل المطالبات المكتوبة لتوليف 
الفن والصور األخرى - إلى نقاش واسع حول دخول الذكاء 

 OpenAI االصطناعي في الصناعات اإلبــداعــيــة. وتعمل
بالفعل على نموذج GPT-4 الحق لمعالجة اللغة الطبيعية.

وبالفعل استثمرت »مايكروسوفت« في السابق حوالي 
 على إضافة 

ً
مليار دوالر في OpenAI، وهي تعمل أيضا

 
ً
ChatGPT إلـــى مــحــرك بــحــث Bing الــخــاص بــهــا، سعيا
للحصول على ميزة في عروض البحث المهيمنة لـ »غوغل«.
والذكاء االصطناعي الخاص بـــ«ChatGPT«، قادر على 
الرد على االستفسارات بطريقة طبيعية وشبيهة بالبشر، 
وإجراء محادثة واإلجابة عن أسئلة المتابعة، على عكس 
مجموعة الروابط األساسية التي يوفرها بحث »غوغل«.

ومع ذلك، فإنه ال يزال يواجه مشكات بخصوص دقته، 
التي قــال ألتمان إنها ليست جيدة بما يكفي لاعتماد 

على الروبوت.

»بتكوين« تقفز فوق 18 ألف دوالر لتصل أعلى مستوى منذ شهر
تحديد أصول نقدية وسائلة بـ 5 مليارات دوالر لمنصة FTX المنهارة

ارتفعت عملة بتكوين، أمــس، إلى أعلى مستوى لها 
منذ مــا يــقــرب مــن شــهــر، حيث راهـــن الــمــتــداولــون على 
 عن أخبار 

ً
تباطؤ التضخم في الواليات المتحدة، فضا

تفيد بأن محامي بورصة العمات المشفرة FTX وجدوا 
أصواًل بمليارات الدوالرات، مما عزز اآلمال لمستخدميها.

وقفزت أكبر عملة رقمية في العالم فوق 18 ألف دوالر 
ألول مـــرة مــنــذ 14 ديــســمــبــر، فــي وقـــت مــتــأخــر مــن يــوم 
أمس، حيث زادت قيمتها بنحو 5 بالمئة في الـ 24 ساعة 
 
ً
، وفقا

ً
الماضية. وتم تداول »بتكوين« بسعر 18197 دوالرا

لعت عليها »العربية. نت«.
ّ
لبيانات CoinMetrics التي اط

ويوم أمس، ذكر محامو منصة FTX المنهارة للعمات 
المشفرة أنه تم العثور على أصول نقدية وسائلة تابعة 
للشركة بـــ 5 مــلــيــارات دوالر، كما بــاإلمــكــان بيع أصــول 
واستثمارات تصل قيمتها الدفترية ألكثر من 4.6 مليارات.
وأضـــاف المحامون فــي جلسة لمحكمة اإلفـــاس أن 
هذه األصــول ال تتضمن 425 مليون دوالر تحتفظ بها 
 FTX السلطات فــي جــزر الــبــهــامــاس. كما أخــبــر محامو
القاضي المشرف على ملف اإلفاس أن مقدار العجز في 
أموال عماء المنصة لم يتضح بعد، وأنهم يعملون على 
تحديد حجم مجموعة المطالبات والمبالغ المستردة 

المحتملة لحوالي 9 مايين حساب.

وكانت اللجنة القانونية لتصفية منصة FTX للعمات 
المشفرة، فــي جــزر البهاما قــد توصلت إلــى اتــفــاق مع 
السلطات األميركية إلنهاء معظم خافاتهم القانونية 

حول تصفية أصول المنصة.
ووفقا لاتفاق سيتبادل الجانبان المعلومات حول 
أصول الشركة في البلدين، في الوقت الذي ستبدأ لجنة 
التصفية بجزر البهاما في حصر وبيع أصول المنصة 

هناك لجمع أكبر قدر ممكن من األموال للدائنين.
بـــدوره، قــال نائب رئيس تطوير الشركات والدولية 
في بورصة العمات المشفرة Luno، فيجاي أيار: »كانت 
بتكوين في اتجاه هبوطي منذ أكثر من عام اآلن، وهي 

فترة قياسية لسوق هابطة في العمات المشفرة«.
وال يــزال من المتوقع أن يرتفع التضخم بنسبة 6.5 
بالمئة على أســـاس ســنــوي، على الــرغــم مــن أن هــذا قد 
ينخفض مــن ارتــفــاعــه بنسبة 7.1 بالمئة فــي نوفمبر، 
 عن معدل الــذروة بنسبة 9.1 بالمئة في يونيو. 

ً
وبعيدا

ويأمل المستثمرون أن يؤدي التراجع إلى الضغط على 
االحتياطي الــفــدرالــي األمــيــركــي لعكس زيــــادات أسعار 

الفائدة.
ورفـــع بنك االحــتــيــاطــي الــفــدرالــي وغــيــره مــن البنوك 
المركزية أســعــار الــفــائــدة على مـــدار الــعــام الــمــاضــي، أو 

نحو ذلك في محاولة لترويض التضخم المتصاعد - في 
تحركات دفعت األسهم والعمات المشفرة إلى االنخفاض 

بشكل حاد عام 2022.
األمـــل اآلن هــو أن البنك الــمــركــزي سيخفض أسعار 

الفائدة، ويخفف بعض الضغط عن األصول الخطيرة.
ر أيار من أن هذه األخبار السلبية أو المزيد من 

ّ
وحذ

األخبار السلبية في التشفير قد تتسبب في انخفاض 
سعر »بتكوين« إلــى مــا دون 17000 دوالر، مما يمهد 

الطريق النخفاضات إضافية وهبوط محتمل لألصل 
الرقمي في نطاق يتراوح بين 12000 و14000 دوالر.

وانخفضت »بتكوين« بحوالي 74 بالمئة مــن أعلى 
. وفي 

ً
مستوى لها في نوفمبر 2021 عند 68990 دوالرا

العام الماضي، تم محو نحو 1.4 تريليون دوالر من سوق 
ص المتداولون من األصول 

ّ
العمات المشفرة، حيث تخل

الخطيرة، مثل أسهم التكنولوجيا والنمو.
كما تراجعت عملة بتكوين وسوق العمات الرقمية 
األوسع، مما يشير إلى زيادة االرتباط بمعايير األسهم 

الرئيسية، مثل ناسداك المركب.
 عن مشكات خاصة 

ً
وقد نتج هذا االنخفاض أيضا

ــرة، بــمــا فـــي ذلــــك انــهــيــار الــمــشــاريــع 
ّ
بــالــعــمــات الــمــشــف

والشركات مثل FTX وTerra. ودعمت العمات الرقمية 
األخرى ارتفاع أسعار »بتكوين« أمس، حيث ارتفع إيثر، 
 ،

ً
ثاني أكبر عملة، بنسبة 5 بالمئة إلى 1401.18 دوالرا

بينما ارتفع »توكن BNB« من »بينانس« بنسبة 3 بالمئة 
. بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة 

ً
إلى 285.37 دوالرا

بينانس، تشانغ بينغ تشاو، إن بورصة التشفير األكبر 
في العالم، تخطط لزيادة التوظيف بنسبة 15 إلــى 30 
بالمئة عــام 2023، فــي تناقض صـــارخ مــع الــبــورصــات 

ضت الوظائف.       )العربية. نت(
ّ
األخرى التي خف

»أسترا تكنولوجي« تستحوذ على »بوتيم«»أسترا تكنولوجي« تستحوذ على »بوتيم«
استحوذت مجموعة »أسترا تكنولوجي«، ومقرها اإلمارات، على 
تطبيق المحادثات الصوتية »بوتيم« لتقترب من إنشاء تطبيق 

شامل لخدمات المستهلكين.
ولم تفصح »ASTRA« عن قيمة صفقة االستحواذ، لكنها أشارت 
إلى أن »بوتيم« يمتلك 90 مليون مستخدم و25 مليون مستخدم 

نشط شهريا.
ويــقــدم Botim، إلـــى جــانــب االتـــصـــاالت الــصــوتــيــة والــمــرئــيــة، 
خدمات تحويل األمــوال داخــل اإلمـــارات، وإعــادة شحن الهاتف، 

إضافة إلى سداد الفواتير محليا ودوليا.
وكانت شركة أسترا تكنولوجي جمعت في يوليو الماضي 500 
مليون دوالر )1.8 مليار درهم( في جولة تمويل من مستثمرين 
استراتيجيين لم تكشف عنهم، وستستخدم التمويل في جهودها 
إلطــاق منصة جديدة تستهدف إتاحة التواصل بسهولة بين 

الشركات والموردين والعماء.

https://www.aljarida.com/article/10977
https://www.aljarida.com/article/10974
https://www.aljarida.com/article/10971
https://www.aljarida.com/article/10970
https://www.aljarida.com/article/10968
https://www.aljarida.com/article/10967
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فضة المعيلي

سلة أخبار

أطلق مهرجان الشرقية 
السينمائي دورته األولى، 

أمس األول، في والية ُصور 
بسلطنة عمان الذي تنظمه 
الجمعية العمانية للسينما 
واملسرح بمشاركة 42 فيلمًا 
بني روائي ووثائقي من 17 

دولة.
وكرم املهرجان في حفل 

قيم بمركز 
ُ
االفتتاح الذي أ

فتح الخير التابع لوزارة 
التراث والسياحة ثالثة من 

الفنانني العرب هم سعد الفرج 
ي الشرقاوي 

َ
من الكويت وف

من البحرين وسهير فهد 
من األردن وكذلك اإلعالمية 

التونسية زهراء محمد.
وقال مدير املهرجان أنور بن 

خميس الرزيقي، في كلمة 
االفتتاح، إن املهرجان يعرض 

تفاصيل مكان ُمزجت فيه 
الفنون واآلداب املختلفة، إذ 
كانت السفن تحمل رسائل 
الصداقة والسالم ملختلف 

الشطآن، وتعود إلى شواطئ 
ُصور بمزيج من فنون وعلوم 

وآداب الحضارات املتعاقبة، 
مشيرًا إلى أن والية صور 

كانت إحدى نوافذ سلطنة 
عمان للتواصل مع حضارات 

العالم.

»الشرقية« السينمائي 
يكرم سعد الفرج

توفي البريطاني جيف 
بيك، »كبير عازفي الغيتار« 

ملوسيقى الروك والبلوز وحتى 
الجاز، والذي صنع أسطورته 

مع جيمي بيج وإريك كالبتون 
ضمن فرقة »ذي ياردبيردز« 
في الستينيات، عن 78 عامًا 

الثالثاء املاضي، بسبب 
التهاب السحايا.

 وقال بيان نشره موقع 
املوسيقي عبر اإلنترنت، 
مساء أمس األول، »باسم 

عائلته، ننعى ببالغ األسى 
جيف بيك الذي توفي بهدوء 
بعد إصابته فجأة بالتهاب 

السحايا الجرثومي«.
وقد فاز بيك بثماني جوائز 

غرامي، تقديرًا ملهارته 
وتأثيراته املتعددة وحسه 

االبتكاري على الغيتار 
الكهربائي خالل مسيرة 

مهنية استمرت حوالي ستة 
عقود.

في يوليو املاضي، أصدر 
بيك ألبومًا، وعزف في حفلة 
موسيقية مع صديقه املمثل 
واملوسيقي األميركي جوني 

ديب.

وفاة جيف بيك نجم 
»ذي ياردبيردز«

حقق ألبوم الفنان فهد 
الكبيسي، الصادر قبل 

أسبوعني، أكثر من 7 ماليني 
مشاهدة. ويتضمن امليني 

ألبوم 4 أغنيات، وتم إصداره 
في 28 ديسمبر املاضي، 

وجاءت أولى أغانيه غزلية 
بعنوان »بامللي«، وقد حققت 

ثالثة ماليني مشاهدة، كلمات 
األماني، وألحان عبدالله 

املناعي، وتوزيع مهند سيف.
أما ثاني األغنيات، فهي 

بمشاعر حزينة بعنوان »عن 
الغيمة«، كلمات رزان، وألحان 

ناصر الصالح، وتوزيع هشام 
السكران، وقد حققت مليون 

مشاهدة.
وثالث أغنيات األلبوم هي 

»الضمة«، كلمات قوس، 
وألحان سهم، وقد حققت 

مليوني مشاهدة.
واختتم األلبوم بأغنية 

»تعال«، التي تعبر عن مشاعر 
اشتياقه وانتظاره ملحبوبه، 
وقد حققت مليون مشاهدة، 
كلمات رحاب، وألحان نواف 
عبدالله، وتوزيع زيد نديم، 

وإيقاع إبراهيم حسن، 
ووتريات تامر فيظي، وغيتار 

أحمد روكت، وبزق علي 
شاكر.

ألبوم الكبيسي يحقق
7 ماليين مشاهدة

 للحوار الثري
ً
لو فليشر: المركز الفرنسي لألبحاث يفتح آفاقا

في احتفالية بزيارة مؤلف »مراحل تاريخ الكويت« للبالد

نظمت السفارة الفرنسية 
لدى الكويت احتفالية بمناسبة 

زيارة د. فيليب بيتريا للبالد، 
وحضرها عدد كبير من 

السفراء والدبلوماسيين 
والمثقفين والكتاب.

ــدت الـــســـفـــيـــرة الــفــرنــســيــة  ــ أكــ
لـــدى الــكــويــت كــلــيــر لـــو فليشر 
بـــأن فــرنــســا هـــي الــوحــيــدة في 
العالم التي أنشأت شبكة دولية 
 
ً
تــضــم مــا يــقــرب مــن 30 معهدا
 فــي العلوم 

ً
 متخصصا

ً
بحثيا

اإلنسانية واالجتماعية، مبينة 
أن تلك المراكز، التي تعمل تحت 
إشراف وزارة التعليم والعلوم 
ــنــــي لــلــبــحــوث  والــــمــــركــــز الــــوطــ
الــعــلــمــيــة، تـــهـــدف إلــــى تــطــويــر 
ــعــــاون الـــعـــلـــمـــي مــــع الـــــدول  ــتــ الــ

الشريكة.
ــــي احــتــفــالــيــة  وجــــــــاء ذلــــــك فـ

أقــيــمــت بــمــنــاســبــة نــشــر كــتــاب 
»مـــــــراحـــــــل تــــــاريــــــخ الـــــكـــــويـــــت«، 
وزيــــــــارة أحـــــد مـــؤلـــفـــي الــكــتــاب 
وهو د. فيليب بيتريا للكويت، 
 
ً
وتــضــمــنــت الــفــعــالــيــة مــعــرضــا
 يــــســــرد عـــمـــق ومـــتـــانـــة 

ً
خــــاصــــا

الــعــالقــة الفرنسية - الكويتية، 
وأقــــيــــمــــت الـــفـــعـــالـــيـــة فـــــي مــقــر 
السفارة بالجابرية، وحضرها 
عــــــــــــدد كـــــبـــــيـــــر مـــــــــن الــــــســــــفــــــراء 
والــدبــلــومــاســيــيــن والــمــثــقــفــيــن 

والكتاب.

دور أساسي

وتـــابـــعـــت لـــو فــلــيــشــر: »نــحــن 
ــا فــي  ــنــ ــديــ ــون ألن لــ ــوظــ ــظــ ــحــ مــ
ــز الـــفـــرنـــســـي  ــ ــركـ ــ ــمـ ــ ــــت الـ ــويـ ــ ــكـ ــ الـ
لـــأبـــحـــاث فــــي شـــبـــه الـــجـــزيـــرة 
 ، )C E F R E P A ( بـــــــيـــــــة  لـــــــعـــــــر ا
والــــمــــتــــخــــصــــص فـــــــي مـــنـــطـــقـــة 
الخليج والــيــمــن ومــقــره مدينة 

الكويت منذ عام 2015«. 
وأكـــدت أن مركز األبــحــاث له 
دور أساسي في مجال البحوث 

وعلى وجه الخصوص البحوث 
فـــي مـــجـــال الـــعـــلـــوم اإلنــســانــيــة 
واالجـــتـــمـــاعـــيـــة، »فـــهـــو كــنــافــذة 
 للحوار الثري حول 

ً
يفتح آفاقا

التاريخ أو علم اآلثــار أو الفكر 
الــســيــاســي أو عــلــم االجـــتـــمـــاع، 
وال يـــشـــمـــل فـــقـــط الــفــرنــســيــيــن 
لــكــن تــتــوســع حــلــقــتــه لتشتمل 
الــخــبــراء، ومجتمع الباحثين، 
ـــن فـــــــي هـــــذه  ــيـ ــخــــصــــصــ ــتــ ــمــ والــ
الـــمـــجـــاالت«، مــبــيــنــة أن الــمــركــز 
نظم العديد من الفعاليات ذات 
الــطــابــع الــعــلــمــي الــبــحــت لنشر 

المعرفة وتعزيزها. 
وأشـــــــــــــــــــــــــادت لـــــــــــو فــــلــــيــــشــــر 
بــالــمــجــلــس الـــوطـــنـــي لــلــثــقــافــة 
والـــفـــنـــون واآلداب، وجــامــعــة 
الــكــويــت، والــمــكــتــبــة الــوطــنــيــة، 
ودار اآلثـــــــــــــــــار اإلســــــالمــــــيــــــة 
وغــيــرهــا مـــن الــمــنــظــمــات على 
ــا مـــع  ــــهــــ جــــــهــــــودهــــــا وتــــــعــــــاونــ
السفارة الفرنسية. وذكرت أن 
المعرض المصاحب أطلق في 
مايو العام الماضي بالمكتبة 
الــوطــنــيــة، ثــم انــتــقــل إلـــى كلية 

اآلداب فــي ديسمبر الماضي، 
و«يــســعــدنــا أنــه مــوجــود اليوم 

داخل مقر السفارة«.

عرض مرئي 
وتابعت لو فليشر »يسعدنا 

الـــيـــوم أن نــحــتــفــل بــكــتــاب نشر 
فــــي نــوفــمــبــر الـــمـــاضـــي بــثــالث 
لغات وحظي بتقدير كبير من 
ــراء الــمــتــخــصــصــيــن وغــيــر  ــ ــقـ ــ الـ
المتخصصين«. وأعطت لمحة 
ــاب ومــــــــن ثــــــم قـــالـــت  ــ ــتـ ــ ــكـ ــ عــــــن الـ
ــان فــرنــســيــان  ــثـ ــاحـ انـــــه كــتــبــه بـ
هــمــا د. جــولــي بــونــيــريــك وهــي 
عــالــمــة آثـــار ومـــؤرخـــة، ومــديــرة 
ــي الــبــعــثــة  الـــقـــســـم الـــفـــرنـــســـي فــ
األثـــريـــة الــفــرنــســيــة – الكويتية 
لـــفـــيـــلـــكـــا، ود. فـــيـــلـــيـــب بــيــتــريــا 
ــو مــــــؤرخ ومــتــخــصــص فــي  ــ وهـ
التاريخ الحديث لــدول الخليج 
ــرة بــجــامــعــة بـــاريـــس  ومـــحـــاضـ
األولى » بانتيون – سوربون«. 

ــدم د. بــيــتــريــا  ــ مــــن جـــانـــبـــه قـ
عرضا مرئيا للحضور اشتمل 
ــائـــق  ــلـــى مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــوثـ عـ
والصور يهدف إلى إطالع القراء 
عـــلـــى مــــصــــادر مـــوثـــوقـــة تــبــيــن 

مكانة الكويت تاريخيا.

الحديث والمعاصر
ــر مــــركــــز  ــ ــديــ ــ بـــــــــــــدوره قـــــــــال مــ

األبحاث الفرنسي لشبه الجزيرة 
العربية د. مكرم عباس إن »هذه 
الفعالية تــخــص كــتــاب مــراحــل 
تــاريــخ الــكــويــت، الـــذي طبع من 
 المجلس الوطني 

ً
المركز وأيضا

لــلــثــقــافــة والــفــنــون واآلداب في 
شهر نوفمبر الماضي، وبثالث 
ــــات: الـــفـــرنـــســـيـــة والـــعـــربـــيـــة  ــغـ ــ لـ

واإلنكليزية«. 
وذكــر د. عباس أن د. بيتريا 
ألــف الــجــزء الثاني مــن الكتاب، 
الـــذي اخــتــص بــتــاريــخ الكويت 
الـــحـــديـــث والـــمـــعـــاصـــر و«نـــحـــن 
ــــوده الـــيـــوم  ــــوجـ مـــحـــظـــوظـــون بـ
بيننا، ولذلك استغلينا الفرصة 
ــامــــة  ــه، وكـــــذلـــــك إقــ ــ ــعـ ــ لـــــحـــــوار مـ
مـــعـــرض مــصــاحــب يــحــكــي عن 
الــعــالقــات الــفــرنــســيــة الكويتية 
مــنــذ الـــقـــرن الــــ 18 فـــي مختلف 
ــا الـــثـــقـــافـــي  ــهــ ــنــ ــاالت ومــ ــ ــجـ ــ ــمـ ــ الـ
والــســيــاســي واالقــتــصــادي إلــى 

غير ذلك«.

لو فليشر متحدثة في االحتفالية بحضور فيليب بيتريا

جانب من الحضور من الوثائق المنشورة في اإلصدار

منذر رياحنة يهاجم منتقدي فيلم »الحارة«
ردَّ الــفــنــان األردنــــي مــنــذر ريــاحــنــة على 
ــهـــجـــوم الـــشـــرس الـــذي  الـــجـــدل الـــقـــائـــم والـ
تعرض له فيلم »الحارة«، بسبب احتوائه 

على ألفاظ نابية.
وأوضح رياحنة لـ »العربية«، أن الجدل 
الحاصل سببه أن الفيلم يــعــرض الــواقــع 
 إلى أن الدراما الحالية 

ً
والحقيقة، مشيرا

ال تقدم أعمااًل تشبه المجتمع، كما ليس 
بالضرورة أن تكون مــرآة المجتمع، فمن 
الممكن تقديم قصة إنسانية تمس قلوب 
وأحــاســيــس الــمــشــاهــديــن، أو حــالــة فنية 

متنوعة ومختلفة.
 على احتواء العمل على ألفاظ 

ً
وتعليقا

نــابــيــة، قـــال: »نــحــن ال نعيش فــي المدينة 
الــنــبــيــلــة، ألن الــعــالــم أجــمــع يستمع لهذه 
األلفاظ، ومن المستحيل أن أكون في بيئة 
تسمع هــذه األلــفــاظ فــي كــل مكان وأخــاف 
أن أقدمها في العمل، ألن الجمهور حينها 

لن يصدقني«.
وأوضــــــــح أن مــــن لــــم يـــــرد ســــمــــاع مــثــل 
هــذه األلفاظ فال يشاهد العمل، وال يدفع 

 للمنصة التي يعرض عليها.
ً
اشتراكا

 لـــه حينما 
ً
واســتــذكــر ريــاحــنــة مــشــهــدا

د شخصية رجــل مصاب بالسرطان،  جسَّ
، وفـــي مشهد 

ً
: »أنـــا قــدمــت مــســلــســال

ً
قـــائـــال

زوجــتــي تحضني وأنـــا مــريــض، قــالــوا إن 
المشهد خــادش للحياء، وكــأن الموضوع 
 على قدر ما انه تصيد من دون 

ً
ليس نقدا

معرفة«.
ُيــذكــر أن الفيلم تـــدور أحــداثــه فــي حي 
ان(، تحكمه  بشرق العاصمة األردنية )عمَّ
الغيبة والنميمة والــعــنــف، حيث يحاول 
شاب فعل المستحيل ليكون مع حبيبته، 
 أمام عالقتهما، 

ً
إال أن والدتها تقف عائقا

ــور تــتــطــور إلـــى األســـــوأ، حينما  ــ لــكــن األمـ
يــتــمــكــن أحــــد األشـــخـــاص بــتــوثــيــق مقطع 
فيديو للشاب والفتاة ونشره عبر مواقع 
الــتــواصــل، فــتــحــاول والــــدة األم وضـــع حد 
للموضوع عن طريق اللجوء لعصابة، إال 
أن األمور ال تسير وفق مخططاتها. وهو 
تأليف وإخراج باسل غندور، ويشارك في 
بطولته إلى جانب منذر رياحنة، كل من: 
عــمــاد عـــزمـــي، وبـــركـــة رحــمــانــي، ومــيــســاء 
منذر رياحنةعبدالهادي، ونادرة عمران، ونديم ريماوي.

نبيل شعيل يشارك في »موسم الدرعية«
يشارك الفنان نبيل شعيل في 17 الجاري ضمن موسم 
الدرعية، حيث يغني في حفل فني يجمعه بالفنانين أصيل 

أبوبكر وفؤاد عبدالواحد.
ــارك فـــي إحـــيـــاء أضــخــم حــفــالت رأس  ــان شــعــيــل شــ وكــ
السنة الميالدية، والتي نظمتها شركة روتانا للصوتيات 
والمرئيات بالتعاون مع هيئة الترفيه في مدينة الرياض، 

 من نجوم الغناء العربي.
ً
وضم الحفل 14 نجما

ــا اليـــــــف« عــبــر  ــ ــانــ ــ وروج الــــحــــســــاب الــــرســــمــــي لـــــ »روتــ
»إنــســتــغــرام« لــلــحــفــل الــجــديــد، مـــن خـــالل نــشــر الــبــوســتــر 
الترويجي له، والــذي ظهر عليه الثالثي: أصيل أبوبكر، 
، جاء 

ً
 به تعليقا

ً
ونبيل شعيل، وفــؤاد عبدالواحد، مرفقا

كتالي: »استمتع بأحلى أمسيات الطرب في جلسات ليالي 
الدرعية مع نجوم الفن الخليجي«.

وانهالت التعليقات على البوستر الذي تم نشره على 
حساب »روتانا« من قبل متابعيها، الذين أعربوا عن مدى 
حماسهم بهذا الحفل، وتعليقات أخرى طالبت القائمين 
على تنظيم موسم الــدرعــيــة، بإقامة حفل يجمع أصالة 

وعباد جوهر وأحالم.
ويعد موسم الدرعية فعالية رياضية وترفيهية وثقافية 
تقام في قلب مدينة الدرعية التاريخية، وخالل فعالياته 
يتواجد عدد من نجوم ومشاهير الوطن العربي، إلحياء 

حفالت غنائية مختلفة، وسط حضور جماهيري كبير.
نبيل شعيل

رابطة األدباء ناقشت »الرواية التاريخية في الكويت«
تاب حمود الشايجي وريم الفيلكاوي وفيصل الرشيدي

ُ
بمشاركة الك

سلطت رابطة األدباء 
الكويتيين الضوء على أهمية 

الرواية التاريخية في الكويت، 
مستعرضة بعض التجارب 

ضمن هذا اإلطار.

• فضة المعيلي
نــظــمــت رابــــطــــة األدبـــــــاء الـــكـــويـــتـــيـــيـــن، عــلــى 
مسرح د. سعاد الصباح، محاضرة »الرواية 
ات«،  ــراء ــ الــتــاريــخــيــة فـــي الــكــويــت: تـــجـــارب وقــ
ــُكـــتـــاب: حـــمـــود الــشــايــجــي، وريـــم  بــمــشــاركــة الـ
الفيلكاوي، وفيصل الرشيدي، وأدار الحوار 

حسن إبراهيم.
وعـــلـــى هـــامـــش الـــمـــحـــاضـــرة، قــــال الـــروائـــي 
والــشــاعــر حــمــود الــشــايــجــي: »حظينا بفرصة 
نــقــاش مــع الــجــمــهــور حـــول مــوضــوع الــروايــة 
التاريخية وأهميتها، والبحث في التحديات 
االجتماعية التي من الممكن أن تواجه كاتب 
الــــروايــــة، لـــســـرد بــعــض األحــــــداث الــتــاريــخــيــة 
ــــور الــخــاصــة  الــمــتــعــلــقــة بــالــبــلــد، أو حـــول األمـ
 إلـــى أن 

ً
بــبــعــض الــفــئــات فــي الــمــجــتــمــع«، الفــتــا

المبحث الرئيسي الذي تطرقوا له هو عرض 
الرواية التاريخية في الكويت.

وعن الرسائل التي يود تقديمها للمجتمع 
والمهتمين بالرواية التاريخية، قال الشايجي: 
»الـــــــروايـــــــة مــــدخــــل لــــســــرد أحـــــــــداث تـــاريـــخـــيـــة 
 نـــحـــن فــــي الـــكـــويـــت، 

ً
ــا نـــحـــتـــاجـــهـــا، خــــصــــوصــ

لتذكير األجــيــال الــجــديــدة بــتــاريــخ أجــدادهــم، 

والصعوبات التي كانوا يواجهونها في فترة 
تاريخية ما، السيما قبل اكتشاف النفط«.

ــا، وجـــهـــت الـــكـــاتـــبـــة ريـــــم الــفــيــلــكــاوي  ــدورهـــ بـــ
مجموعة من الرسائل للجمهور، قائلة: »أي كتاب، 
أو جملة تكتب لن تكون عميقة إذا لم تكن محملة 
بــرســائــل ومــعــاٍن إنــســانــيــة، وبــحــقــائــق تاريخية 
نفتخر بها، وبلغة عربية صحيحة، سواء كانت 
الــروايــة أدبية أو تاريخية، وإذا لم تكن األعمال 
األدبية تشتمل على معاٍن هادفة يتعلمها أطفالنا، 
وتحتوي على مجموعة من القيم، ومنها الخير 
والــنــجــاح والــعــطــاء، فلن تــكــون ذات معنى، ولن 

تكون حروفها حقيقية«. 
وأكدت الفيلكاوي أن تلك المعطيات والمفاهيم 
تنعكس على أعمالها األدبية، فهي تحرص على 
أال تــكــون روايــتــهــا ذات غـــالف مــلــون بــيــن دفتي 
غالف على أرفف المكتبات، لكنها تريد من خالل 
األحــــداث واألبــطــال والشخصيات، الــتــي تتمنى 
أن يتربى عليها جيل كــامــل، أن تــوصــل رسائل 
 تــعــرج على األحــــداث التاريخية 

ً
هــادفــة، وأيــضــا

الــتــي تــتــضــمــن حــقــائــق، إضـــافـــة إلـــى تضمينها 
ببعض التجارب الشخصية، مؤكدة أنها تسعى 
في أعمالها إلى مالمسة قلب وعقل القارئ، حتى 

يشعر بصدق حروفها.

ــــور يـــعـــقـــوب  ــتـ ــ ــدكـ ــ أصــــــــدر الـ
 
ً
 جــديــدا

ً
يــوســف الغنيم كــتــابــا

بــــعــــنــــوان »إبـــــراهـــــيـــــم مــحــمــد 
الــشــطــي حــيــاتــه وكـــتـــابـــاتـــه«، 
يركز فيه على هذه الشخصية 
ــــي تــقــديــم  ــــول فـ ــقـ ــ الـــــفـــــذة، ويـ
ــل فــريــد  ــذا رجــ ــ اإلصـــــــدار: »هـ
من نوعه، فقد أجمع الناس 
على محبته وتقديره، وهو 
جــديــر بـــذلـــك؛ إنـــه األســتــاذ 
ــيــــم مـــحـــمـــد الــشــطــي  إبــــراهــ
عـــاش حــيــاتــه وهـــو يـــؤدي 
خــدمــاتــه لــوطــنــه فــي عــدة 
 
ً
ــا قــــارئــــا ــهــ ــاشــ ســــبــــل، وعــ
 لكل جــديــد في 

ً
ومتتبعا

دنيا الكتب. كــان متنوع 
الــثــقــافــة، ال يــقــتــصــر في 
القراءة على موضوعات 
دون أخــــــرى، لـــذلـــك فقد 

كّون لنفسه مكتبة كبيرة عامرة بأمهات 
 استقاه منها، لذا 

ً
 واسعا

ً
الكتب، واكتسب علما

فــإنــه عــنــدمــا يجلس فــي المجلس الـــذي يــرتــاح 
إليه؛ يدلي بدلوه في الحديث المثار، فيقدم من 
اته ومتابعاته أوضــح األفكار،  خبرته ومن قراء

وأفضل المعلومات.
 فإنه قد أعــد نفسه 

ً
ويتابع: »ليس هــذا عجبا

 لمثل هذه المواقف، ثم إنه كان في 
ً
 جيدا

ً
إعــدادا

، ثم مسؤواًل عن طالب الكويت 
ً
بداية عمله مدرسا

الذين يتلقون علومهم في بريطانيا. ولقد كان 
 في الجهتين. وقد بدا عليه ذلك 

ً
 ومعلما

ً
موجها

حتى تلقفته بعد عودته من لندن وزارة اإلرشاد 
(، فــصــار مـــســـؤواًل عن 

ً
ــبـــاء )اإلعـــــالم حــالــيــا واألنـ

اإلذاعة والتلفزيون خالل وجوده في هذه الوزارة، 
ــر هــو مــن الــمــواقــع  إلـــى أن انــتــقــل إلـــى مــوقــع آخـ

المهمة في البالد«.
 ويضيف: قـــرأت كــل مــا كتبه مــن مــقــاالت في 
تــه،  مجلة البعثة الكويتية، وأعـــدت الــيــوم قــراء
وكان البد لهذا الذي كتبه أن يرى النور مرة ثانية 

بصورة منفردة، ألنه 
 مــن 

ً
ــــوي كــــثــــيــــرا ــــحـ يـ

األمــــور الــتــي ينبغي 
أن نــســتــعــيــد ذكــرهــا، 
ــــع عــلــيــهــا  ــلـ ــ ـ

َّ
ــط ــ َيـ وأن 

ــم يكن  الــجــيــل الـــــذي لـ
له نصيب في قراءتها، 
لذلك فقد أحسن مركز 
ــات  ــ ــدراسـ ــ الـــبـــحـــوث والـ
 حينما 

ً
الكويتية صنعا

قـــــرر طـــبـــاعـــة الـــمـــقـــاالت 
الــــتــــي نــــشــــرت مـــــن قــبــل 
فـــي مــجــلــة الــبــعــثــة الــتــي 
أصــــدرهــــا بـــيـــت الــكــويــت 
ــــي الــــقــــاهــــرة مـــنـــذ ســنــة  فـ
1947م حتى سنة 1954م، 
مــع عـــرض لــكــل مــا يتصل 
ــاذ إبـــراهـــيـــم، ومــا  ــتـ بـــاألسـ
يــمــكــن الــحــصــول عــلــيــه من 
مــعــلــومــات ذات عـــالقـــة بــه، 
مع بيان أعماله، وأنشطته وعالقاته باآلخرين. 

وفي الختام، فإنني أرجو أن ينال هذا الرجل 
 أكثر من وطنه ومن بني وطنه، فقد قدم 

ً
اهتماما

 ينبغي االهتمام به، كما 
ً
 حافال

ً
الكثير، وترك تراثا

ينبغي حفظ ذكره بكل وسيلة ممكنة.
يذكر أن إبراهيم الشطي حاصل على ليسانس 
آداب - جــامــعــة الــقــاهــرة 1954م، ماجستير في 
الـــــدراســـــات االقــــتــــصــــاديــــة، جـــامـــعـــة دور هـــــام - 
بريطانيا 1958م، وعمل فترة طويلة في الديوان 

األميري. 

األعمال والخبرات
عمل مدرسا بثانوية الشويخ 1954 - 1956م، 
ومشرف بعثات بلندن 1958 - 1960م، ووكيال 
مساعدا لإلذاعة والتلفزيون والصحافة 1961م، 
ومدير اإلدارة السياسية بوزارة الخارجية 1964م، 
كــمــا شــغــل الــكــثــيــر مــن الــمــنــاصــب فــي الــوظــائــف 

العامة.

غالف اإلصدار

الغنيم يوثق حياة إبراهيم الشطي 
وكتاباته في إصدار

المشاركون في المحاضرة
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رئيس لجنة الرقابة 
في مجلس النواب 

يطلب معلومات 
حول المعامالت 
التجارية لعائلة 

بايدن

سلة أخبار

أعلن رئيس كوريا الجنوبية، 
يون سوك يول، أنه يدرس 

إمكانية نشر أسلحة نووية 
لدولة أخرى في حال 

تصاعدت األمور مع الجارة 
كوريا الشمالية.

وأصدر يول تعليمات لوزارة 
الدفاع بتقديم هذا التقرير 
العسكري في سياق خطط 

عمل 2023، الفتا إلى إمكانية 
الحصول على هذا السالح 

في حال تطور مثل هذا 
الوضع، وذلك باستخدام 

التقنيات العلمية املطلوبة، 
وسنكون قادرين بسرعة 

دون قضاء الكثير من الوقت 
في الحصول على األسلحة 

النووية.
وأشار إلى أنه في الوقت 
الحالي من املهم اختيار 
الخيارات املمكنة بشكل 

واقعي، موضحا أن سيئول 
تناقش اآلن مع واشنطن 

تبادل املعلومات والتخطيط 
املشترك وتنفيذ مثل هذه 

الخطط في مسائل األصول 
النووية األميركية.

اندلعت اشتباكات بني 
شبان فلسطينيني والجيش 

اإلسرائيلي في الضفة 
الغربية املحتلة، أمس، بعد 
أن قتل جنود إسرائيليون 

بالرصاص شابًا فلسطينيًا 
خالل مداهمات بمخيم 

قلنديا لالجئني.
وزعم الجيش أن قواته 

تعرضت أثناء االقتحام 
لهجوم من قبل سكان 

محليني وأنها ردت بوسائل 
تفريق التجمعات وبإطالق 

النار. ووفقًا ملسؤولني 
فلسطينيني، شهد أول 

أسبوعني من عام 2023 مقتل 
6 فلسطينيني بينهم ثالثة 

فتية في مداهمات إسرائيلية.

كوريا الجنوبية تدرس
»استضافة« سالح نووي

مواجهات في »الضفة« 
بعد مقتل فلسطيني

قال الرئيس الفرنسي 
ه ليس 

ّ
إيمانويل ماكرون إن

مضطرًا لطلب الصفح من 
الجزائريني عن استعمار 

فرنسا لبلدهم )1830 - 1962( 
ه يأمل استقبال نظيره 

ّ
لكن

الجزائري عبداملجيد تّبون 
في باريس هذا العام ملواصلة 
العمل وإّياه على ملف الذاكرة 

واملصالحة بني البلدين.
وأضاف ماكرون، في 

مقابلة مطّولة أجراها معه 
الكاتب الجزائري كامل 

داود ونشرتها أمس األول 
أسبوعية »لوبوان« الفرنسية، 
أن »أسوأ ما يمكن أن يحصل 

هو أن نقول نحن نعتذر 
ا يذهب في سبيله«، 

ّ
 من

ّ
وكل

 »عمل الذاكرة 
ّ
مشّددًا على أن

والتاريخ ليس جردة حساب، 
ه عكس ذلك تمامًا، إنه 

ّ
إن

 في طّيات 
ّ
يعني االعتراف بأن

ذلك أمورًا ال توصف، أمورًا ال 
برَهن، أمورًا 

ُ
فهم، أمورًا ال ت

ُ
ت

غتفر«.
ُ
رّبما ال ت

ت الجزائر 
ّ
وفي 2020 تلق

بفتور تقريرًا أعّده املؤّرخ 
الفرنسي بنجامان ستورا 

بناًء على تكليف من ماكرون، 
دعا فيه إلى القيام بسلسلة 
مبادرات من أجل املصالحة 

لكنه خال من أّي توصية 
بتقديم اعتذار أو بإبداء الندم 

وهو ما تطالب به الجزائر 
باستمرار.

ماكرون: لست مضطرًا 
لطلب الصفح من الجزائر

د موقف بايدن
ّ
 دفعة ثانية من الوثائق السرية تعق

وجد الرئيس األميركي 
جو بايدن أمام ضغوط 

م 
ُّ
 مع تسل

ً
كبيرة خصوصا

الجمهوريين رئاسة مجلس 
النواب، بعد أن تم العثور على 

دفعة ثانية من الوثائق السرية 
التي تعود الى حقبة الرئيس 

أوباما.

عـــثـــر عـــلـــى دفــــعــــة جــــديــــدة مــن 
الوثائق السرية كان الرئيس جو 
بـــايـــدن يحتفظ بــهــا مــنــذ أن كــان 
 للرئيس خالل والية الرئيس 

ً
نائبا

بـــــــاراك أوبــــامــــا )2009 - 2017(، 
ــد الــمــوقــف 

ّ
ــا مـــن شـــأنـــه أن يــعــق مـ

 مع 
ً
السياسي لبايدن، خصوصا

تولي األغلبية الجمهورية السلطة 
فــــي مــجــلــس الـــــنـــــواب، واحـــتـــمـــال 
 ضد 

ً
 هــجــومــيــا

ً
أن تــتــبــنــى نــهــجــا

الرئيس للتغطية على االنقسامات 
الــتــي ظــهــرت فــي صــفــوف الــحــزب 
ــــالل االنــتــخــابــات  الـــجـــمـــهـــوري خـ
ــابــــات رئــيــس  ــتــــخــ الـــنـــصـــفـــيـــة وانــ

مجلس النواب. 
لـــــرئـــــيـــــس  ا وكـــــــــانـــــــــت إدارة 
الديموقراطي أكــدت العثور على 
فة 

ّ
»عدد صغير من الوثائق المصن

سرية« في »خزانة ُمقفلة« في مركز 
بـــن بـــايـــدن لــأبــحــاث، والــمــرتــبــط 
بــجــامــعــة بنسلفانيا، حــيــث كــان 
. وبحسب 

ً
لدى بايدن مكتب سابقا

الــمــعــلــومــات تــضــم هـــذه الــوثــائــق 
ملفات استخباراتية وملخصات 
ــل مــن  ــ ــي كــ ــ ــطــــور األوضـــــــــــــاع فــ ــتــ لــ
أوكرانيا وإيران والمملكة المتحدة.
 مــعــاونــيــه عـــثـــروا »على 

ّ
 أن

ّ
إال

 على مجموعة إضافية« من 
ّ

األقــل
الوثائق في مكان منفصل لم يتم 
ــادت قــنــاة إن  تــحــديــده، وفــق مــا أفـ
بي سي نيوز، أمس األول، وحذت 

حذوها وسائل إعالم أخرى.
ــدة،  ــديــ ــجــ ــّورات الــ ــ ــطــ ــ ــتــ ــ ــع الــ ــ ــ ومـ
ُيـــتـــوقـــع أن تــســتــمــّر الــقــضــيــة في 
إثــــارة الــضــجــة، وقـــد يــتــبــّيــن أنها 
 حول عدد كبير من 

ً
تعرقل تحقيقا

الوثائق كان دونالد ترامب يحتفظ 
بها في مقّر إقامته بوالية فلوريدا، 
بعد مغادرته البيت األبيض عام 

.2021
، إذ 

ً
وهذه القضية أكثر خطورة

وضع مكتب التحقيقات الفدرالي 
)اف بي آي( يده خالل عملية دهم 
مذهلة على آالف الوثائق، بعضها 
مصنف تحت بند أســرار الدفاع، 
وكان الرئيس الجمهوري السابق 

قد رفض إعادتها.
ــلــــون أن هــــذه  ــلــ ــحــ ويــــــــــرى مــ
ـــدخـــل اعـــتـــبـــارات 

ُ
ــد ت الــقــضــيــة قـ

سياسية حّساسة على التحقيق 
ــتـــرامـــب، الـــــذي دعــا  الــمــرتــبــط بـ
 إلـــى أن يــخــضــع الــرئــيــس 

ً
ــورا ــ فـ

الديموقراطي للتحقيق نفسه. 
وسأل »متى سيدهم الـ »إف بي 
آي« مــقــار جــو بــايــدن الــكــثــيــرة، 

وحتى البيت األبيض؟«.
يؤكد البيت األبيض أن أخطاًء 
ــكــبــت، لكن اإلدارة صّححتها 

ُ
ارت

. منذ العثور على 
ّ

 على األقــل
ً
فــورا

الــوثــائــق األولــــى أواخــــر نوفمبر، 
ـــمـــهـــا مــــحــــامــــون إلـــــــى هــيــئــة 

ّ
ســـل

المحفوظات الوطنية المسؤولة 
عن حفظ هذا النوع من الملفات.

وقالت إدارة بايدن إن محامين 
 للبحث عن وثائق 

ً
ذهبوا أيضا

ُيــحــتــمــل أن تـــكـــون ضــائــعــة في 
أماكن أخرى، مما يفّسر الكشف 
عن مستندات أخرى األربعاء قد 

ال تكون بالتالي األخيرة.
لــدحــض االتـــهـــامـــات بالتدخل 
ــعـــدل  ــــف وزيـــــــر الـ

ّ
ــل الـــســـيـــاســـي، كــ

ميريك غارالند القضية إلى مدٍع 
في شيكاغو ُعّين في عهد ترامب.

ــّمـــة أمــيــركــيــة  ــلـــى هـــامـــش قـ وعـ
- كــنــديــة - مكسيكية ُعـــقـــدت في 
ــال بــــايــــدن الـــثـــالثـــاء  ــ مــكــســيــكــو، قـ
للصحافيين »لقد أُبلغت بما تّم 
الــعــثــور عــلــيــه، وفــوجــئــت عندما 
قة بالحكومة 

ّ
 وثائق متعل

ّ
علمت أن

ــي ال 
ّ
ــقــلــت إلـــى ذاك الــمــكــتــب. لــكــن

ُ
ن

أعــرف ما تحتويه تلك الوثائق«. 
وأضاف »الناس يعرفون أنني آخذ 
فة 

ّ
المستندات والمعلومات المصن

)سرّية( على محمل الجّد«.
ــــان بـــايـــدن قـــد انــتــقــد سلفه  وكـ
ترامب، إثر مصادرة »إف بي آي« 
ــمـــاضـــي وثـــائـــق  ــي أغـــســـطـــس الـ فــ

ــــاص فــي  ــــخـ ــه الـ ــزلـ ــنـ ــــن مـ ــة مـ ــريــ ســ
فـــلـــوريـــدا. وقـــــال: »كــيــف يــمــكــن أن 
يــــحــــدث ذلــــــــك؟ كـــيـــف يـــمـــكـــن ألي 
شخص أن يكون غير مسؤول إلى 
هــذا الــحــد؟«. الجمهوري جيمس 
ــر، الــرئــيــس الــجــديــد للجنة  كـــومـ
لــة فـــي مجلس  الــرقــابــة والــمــســاء
الـــنـــواب، قـــال إن »الــرئــيــس بــايــدن 
وصف نقل وثائق سرية من البيت 
األبيض بأنه تصّرف غير مسؤول. 
في ظل إدارة بايدن، جعلت وزارة 
العدل واألرشيف الوطني االمتثال 
لقانون السجالت الرئاسية أولوية 
قــصــوى، ونتوقع نفس المعاملة 
للرئيس بايدن«. ولم يعلن رئيس 
مجلس النواب الجديد، الجمهوري 
كيفين مكارثي، موقفه من ضرورة 
التحقيق مع بايدن لكنه قال إن رد 
الفعل على احتفاظ ترامب بوثائق 

. وأشــار موقع 
ً
سرية كان مسيسا

»ذا هيل« إلــى أن هناك اختالفات 
ي بايدن 

َ
قانونية بالنسبة لحالت

وترامب، ورغم ذلك، تقول »سي إن 
إن« إنه من المؤكد أن قضية بايدن 
ستوفر مادة دسمة لترامب للدفاع 
عن موقفه فيما يستعد لخوض 
ــام 2024،  ســـبـــاق الـــرئـــاســـة فـــي عــ
الفــتــة الـــى أن قــــرار تــوجــيــه اتــهــام 
إلى ترامب بشأن قضية الوثائق 
السرية، وعدم اتخاذ نفس اإلجراء 
ذاته ضد بايدن، من شأنه أن يثير 
ضجة سياسية بين المحافظين، 
ــيـــة  ــازدواجـ الــــذيــــن ســيــتــهــمــونــه بـ

المعايير.
فــي هـــذه األثـــنـــاء، طــالــب كومر 
مــن وزيـــرة الــخــزانــة جانيت يلين 
الــحــصــول عــلــى مــعــلــومــات حــول 
المعامالت التجارية لعائلة بايدن 

وشركائهم. ونشرت اللجنة على 
موقعها أمس األول طلب كومر »من 
العديد من األعضاء السابقين في 
إدارة تويتر المسؤولين عن الرقابة 
ــواد صــحــيــفــة نـــيـــويـــورك  ــ ــ عـــلـــى مـ
بــــوســــت الـــمـــحـــافـــظـــة الــمــتــعــلــقــة 
بخطط أعمال عائلة بايدن اإلدالء 
بشهاداتهم في جلسات استماع 

ستعقدها اللجنة في أول فبراير.
 وبعد ضمانهم أغلبية مجلس 
الــنــواب، اعتبر قـــادة بـــارزون في 
الحزب الجمهوري أن التحقيقات 
مع عائلة بايدن »أولوية قصوى«، 
مــوضــحــيــن أنـــهـــا ســـتـــركـــز على 
معامالت خارجية قام بها نجله 
(، الــذي يخضع 

ً
هانتر )52 عــامــا

بالفعل لتحقيق فدرالي لم يوجه 
إليه أي اتهامات حتى اآلن.

بايدن يعود إلى البيت األبيض أمس األول )رويترز(

عبداللهيان يزور لبنان... وتفجير 
المرفأ يعود إلى الواجهة

الوفود القضائية األوروبية تحقق في دخول مبالغ كبيرة من العراق
• بيروت ـ منير الربيع

تخرق زيـــارة وزيــر الخارجية اإليــرانــي حسين أمير 
ــيــــروت، حــيــث يــلــتــقــي الــمــســؤولــيــن  عــبــدالــلــهــيــان إلــــى بــ
اللبنانيين إلى جانب األمين العام لـ »حزب الله« حسن 

نصرالله، الفراغ السياسي. 
هذه الزيارة لها بعد إقليمي، ال سيما أن البحث مع 
»حزب الله« يتركز على تطورات األوضــاع في المنطقة، 
إضـــافـــة إلــــى إشـــــارة طـــهـــران لــحــضــورهــا عــلــى الــســاحــة 
اللبنانية وسط التحضيرات المستمرة على صعيد عدد 
مــن الـــدول لعقد اجتماع ربــاعــي فــي بــاريــس نهاية هذا 
الشهر أو مطلع الشهر المقبل للبحث في الملف اللبناني.

وتـــتـــزامـــن الــــزيــــارة اإليـــرانـــيـــة مـــع تـــطـــورات قــضــائــيــة 
ــا يتعلق  ــا عــلــى الــصــعــيــد الـــداخـــلـــي ومــ ــهـ مـــتـــعـــددة، أولـ
بتحقيقات تفجير المرفأ، فلليوم الثاني على التوالي 
يواصل أهالي ضحايا التفجير تحركاتهم االحتجاجية 
 لمساع قضائية هادفة إلى تعيين قاض بديل عن 

ً
رفضا

القاضي طارق البيطار الذي يتولى التحقيق. وقد تعثر 
انعقاد جلسة مجلس القضاء األعلى بسبب عدم توفر 
النصاب، مما يعني فشل هذه المحاولة، في المقابل هدد 
أهالي الضحايا باللجوء إلى التصعيد في حال استبعد 
البيطار. وكذلك من المتوقع أن يزور في األيام المقبلة 
وفد قضائي فرنسي بيروت إلجراء تحقيقات في تفجير 
المرفأ، وسط معلومات تشير إلى احتمال إصدار القضاء 

البريطاني بعض األحكام حول مالكي السفينة التي كانت 
تحمل نيترات األمونيوم.

يأتي ذلك فيما يواصل الوفد القضائي األلماني في 
بيروت تحقيقاته المالية التي تتعلق بدعاوى قضائية 
رفعت فــي ألمانيا حــول تحويل أمـــوال فــي لبنان. ومن 
المقرر أن يلتحق بهذا الفريق وفدان قضائيين من فرنسا 
ولوكسومبورغ . وعنوان هذه التحقيقات هو مكافحة 
تبييض األموال، وهي تركز على عمليات تحويل األموال 
من لبنان إلــى الــخــارج، إضافة إلــى دخــول مبالغ مالية 

كبيرة إلى لبنان ال سيما من العراق.  
وبحسب ما تشير مصادر متابعة، فإن خالفات وقعت 
بين القضاة اللبنانيين حول كيفية التعامل مع الوفد 
األلماني والذي كان مستاًء بعد زيارة أجراها إلى قصر 
العدل بفعل عدم وجود تعاون قضائي شامل، فيما هناك 

من يعتبر أن ما يجري هو مس بالسيادة اللبنانية.
وتـــتـــردد مــعــلــومــات بـــأن الــتــحــقــيــقــات ستشمل كذلك 
 أن الوفود طلبت لقاًء مع 

ً
ملف تفجير المرفأ، خصوصا

المحقق العدلي في هذه القضية طارق البيطار والمجمد 
عــمــلــه مــنــذ نــحــو ســنــة بــســبــب الـــخـــالفـــات الــســيــاســيــة. 
وال يــمــكــن لــلــبــنــان أن يــتــعــاطــى بــاســتــســخــاف مـــع هــذه 
 أنــهــا ستشكل عــنــاصــر ضغط 

ً
الــتــحــقــيــقــات، خــصــوصــا

 من قبل الدول الخارجية 
ً
قضائي ومالي وسياسي أيضا

لفرض إجــراء اإلصــالحــات ولعدم رعاية أي تسوية من 
شأنها إبقاء الوضع على ما هو عليه.

بعد االتــفــاقــيــات العسكرية والــدفــاعــيــة التي 
أبرمتها اليابان مع أستراليا وبريطانيا، أعلنت 
الــواليــات المتحدة واليابان توسيع تحالفهما 
الدفاعي ليشمل التصّدي ألّي هجوم عبر الفضاء، 
واســتــبــدال كتيبة المدفعية المرابضة بجزيرة 
 وأسرع 

ً
أوكيناوا بوحدة من »المارينز«، أكثر فتكا

حركة. 
وقال وزير الخارجية األميركي أنتوني بلينكن، 
ــــالل مــؤتــمــر صــحــافــي مــــع نــظــيــره الــيــابــانــي  خـ
يوشيماسا هاياشي ووزيَري دفاع البلدين لويد 
 
ّ
فقون على أن

ّ
أوستن وياسوكازو هامادا، »نحن مت

الصين تشّكل أكبر تحد استراتيجي لنا«.
وإذ رحــب بلينكن، بــحــرارة، باالستراتيجية 
 ،

ً
الدفاعية الجديدة التي اعتمدتها اليابان أخيرا

فقا على أن معاهدة الدفاع 
ّ
أوضــح أن البلدين ات

 الهجمات 
ً
المشترك المبرمة بينهما تشمل أيضا

التي تتّم عبر الفضاء، بمواجهة تزايد القدرات 
الصينية عبر األقمار االصطناعية.

 أّي هجوم يتّم 
ّ
وأضاف أن هذا االتفاق يعني أن

عبر الفضاء ضّد أّي من البلدين من شأنه أن يفّعل 
المادة الخامسة من المعاهدة الدفاعية الثنائية، 
والتي تنّص على أن أي هجوم على أي من البلدين 

 على البلد اآلخر.
ً
هو هجوم أيضا

ورغــــم وجــــود نــحــو 50 ألــــف جــنــدي أمــيــركــي 
يتمركز أكثر من نصفهم في أوكيناوا، قال وزير 
الــدفــاع األميركي إنــه سينشر فــي هــذه الجزيرة 
وحدة للتدخل السريع من سالح مشاة البحرية 
)المارينز( لتعزيز القدرات الدفاعية لليابان في 

مواجهة التهديدات الصينية المتزايدة.
وأوضح أوستن أنه »بحلول 2025 سنستبدل 
 
ً
كتيبة مدفعية بهذه القوة التي ستكون أكثر فتكا

وأكثر قدرة على الحركة« في »بيئة أمنية متزايدة 
الصعوبة«.

ــذه الــــوحــــدة »ســـتـــقـــّدم  ــ وشـــــــّدد عـــلـــى أن هـ
مساهمة كبيرة في تعزيز الدفاع عن اليابان 
وضمان أن تكون منطقة المحيطين الهندي 

والهادئ حّرة ومفتوحة«.
وخالل مؤتمرهم الصحافي، قال الوزراء األربعة 
ي تايوان وكوريا 

ّ
إن محادثاتهم تطّرقت إلى ملف

الشمالية. وقال أوستن: »لن أتكّهن بشأن ما يدور 
فــي خلد الرئيس الصيني شــي جينبينغ، لكن 
 ما نراه منذ بعض الوقت 

ّ
يمكنني أن أقول لكم إن

هــو سلوك اســتــفــزازي للغاية مــن جانب القوات 
 الواليات المتحدة ليست 

ّ
ه طمأن بأن

ّ
الصينية«. لكن

لديها »شكوك جدية« بشأن خطر تعّرض تايوان 
لهجوم وشيك.

وفيما رّحــب الــــوزراء األربــعــة بهذا »التحالف 
المطّور« في مواجهة حقبة جديدة من »المنافسة 
االستراتيجية مع الصين«، أكد وزيــر الخارجية 
 وغير 

ً
 كبيرا

ً
ل تحديا

ّ
الياباني أن الصين »تمث

 في الوقت نفسه، أن »إقامة عالقة 
ً
مسبوق، معتبرا

بناءة ومستقرة بين اليابان والصين أمر ضروري 
للسالم واالستقرار في المجتمع الدولي، بما في 

ذلك المحيطان الهندي والهادئ«.

واجتمع الـــوزراء األربعة قبل يومين من قّمة 
أميركية - يابانية ستعقد فــي واشــنــطــن اليوم 
بين الرئيس جو بايدن ورئيس الـــوزراء فوميو 
ــة -  ــيـ  بــجــولــة أوروبـ

ً
كــيــشــيــدا، الــــذي يــقــوم حــالــيــا

أميركية شمالية.

ووصل كيشيدا إلى كندا أمس، على أن يختتم 
حدة اليوم في إطار جولة 

ّ
جولته في الواليات المت

ع في لندن 
ّ
بدأها من باريس ورومــا، قبل أن يوق

»اتفاق وصول متبادل« بين الجيشين البريطاني 
والياباني.

مؤتمر الوزراء األربعة في واشنطن أمس األول )رويترز(

السعودية ومصر تتفقان على التعاون 
السياسي واالقتصادي

اتفقت مصر والسعودية، أمس، على أهمية 
االستمرار في تنسيق المواقف تجاه األزمات 
الدولية الراهنة، لضمان تحقيق المصالح 

المشتركة للدولتين وسائر الدول العربية.
ــاع الـــجـــولـــة  ــمــ ــتــ جــــــاء ذلــــــك خــــــالل اجــ
الخامسة من لجنة المتابعة والتشاور 
السياسي بين مصر والسعودية، والتي 
عقدت على مستوى وزراء الخارجية في 
الــريــاض، حسبما أفــاد المتحدث باسم 

الخارجية المصرية أحمد أبوزيد.
وقال أبوزيد، في بيان، إن وزير الخارجية 
الـــمـــصـــري ســــامــــح شــــكــــري الـــتـــقـــى نــظــيــره 
السعودي األمــيــر فيصل بــن فــرحــان بشكل 
ثــنــائــي، قــبــل بــــدء اجــتــمــاع لــجــنــة الــتــشــاور 
الــســيــاســي، وأعــقــب ذلـــك جلسة مــشــاورات 
موسعة ضمت وفدي البلدين، وتم خاللها 
تناول الموضوعات التي تتعلق بالعالقات 
الــثــنــائــيــة والــقــضــايــا اإلقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 

المدرجة على جدول األعمال.
وكشف المتحدث أن المشاورات شهدت 
حــــوارا مستفيضا وشــامــال حـــول تــطــورات 
القضية الفلسطينية، واألوضـــاع في ليبيا 
والـــســـودان والــيــمــن وقــضــيــة ســد النهضة، 
وكذلك التطورات في العراق وسورية ولبنان 
وغيرها من القضايا اإلقليمية، حيث تالقت 
مواقف الجانبين الداعمة لتحقيق االستقرار 

والسالم في المنطقة، والمساندة لكل طرف 
تجاه التحديات التي يواجهها، مضيفا أن 
المشاورات تناولت تبادل الــرؤى والتقييم 

حول التطورات الدولية الجارية.
ــدد الـــجـــانـــبـــان، فـــي بـــيـــان مــشــتــرك،  ــ وشـ
على أهمية القضية الفلسطينية، وأعربا 
عــن ترحيبهما بما توصلت إلــيــه أطــراف 
المرحلة االنتقالية في السودان، من توافق 

وتوقيع على وثيقة االتفاق اإلطاري.
وشدد الجانبان على أن األمن العربي، 
 ال يتجزأ، وعلى أهمية العمل العربي 

ٌ
كــل

الـــمـــشـــتـــرك والـــتـــضـــامـــن الـــعـــربـــي الـــكـــامـــل، 
للحفاظ على األمن القومي العربي، ورفض 
أي محاوالت ألطراف إقليمية للتدخل في 

الشؤون الداخلية للدول العربية.
واتــفــق الجانبان على ضـــرورة احترام 
إيران الكامل اللتزاماتها بمقتضى معاهدة 
االنتشار النووي، وحثا إيران على االلتزام 
بالمبادئ الدولية لعدم التدخل في شؤون 
الـــدول الــعــربــيــة، والمحافظة على مبادئ 
حسن الــجــوار، وتجنيب المنطقة جميع 

األنشطة المزعزعة لالستقرار.
وأدان الجانبان محاوالت المساس بأمن 
وسالمة المالحة في الخليج العربي ومضيق 
باب المندب والبحر األحمر، وأّكدا دعمهما 
الكامل للجهود األممية والــدولــيــة لتمديد 

الــهــدنــة للتوصل إلـــى حــل ســيــاســي شامل 
لأزمة في اليمن، وللحل الليبي- الليبي تحت 
رعاية األمــم المتحدة، وعلى ضــرورة وقف 

التدخالت الخارجية في الشؤون الليبية.
وشــــدد الــجــانــبــان عــلــى أهــمــيــة مساندة 
العراق من أجل العودة لمكانتها الطبيعية 
كإحدى ركائز االستقرار في المنطقة العربية، 
وضرورة دعم الحفاظ على استقالل سورية 
ووحدة أراضيها، ومكافحة اإلرهاب، وعودة 
الالجئين والنازحين، والتوصل لحل سياسي 

لأزمة القائمة. 
وشـــــددا عــلــى أهــمــيــة أمــــن واســتــقــرار 
لبنان، ودعــوا القوى السياسية لتحمل 
مسؤوليتها لتحقيق المصلحة الوطنية، 
واإلســــــراع فـــي إنـــهـــاء الـــفـــراغ الــرئــاســي، 
واســتــكــمــال االســتــحــقــاقــات الــدســتــوريــة 
ذات الصلة، مــن أجــل العمل على تلبية 
طموحات الشعب اللبناني في االستقرار 

السياسي واإلصالح االقتصادي.
ــــان لــــــــأوضــــــــاع  ــــــبــــ ــــانــ ـــــجــــ وتــــــــــطــــــــــرق الـــ
الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة الـــعـــالـــمـــيـــة وتــبــعــاتــهــا 
، واتفقا على 

ً
 وإقليميا

ً
االقتصادية دوليا

أهمية زيــادة وتيرة التعاون االقتصادي 
الــثــنــائــي والــعــربــي، مــن أجـــل تــعــزيــز قــدرة 
الدول العربية على مجابهة تلك التحديات 

والتصدي آلثارها المختلفة.

مطالبات جمهورية بالتحقيق مع الرئيسمطالبات جمهورية بالتحقيق مع الرئيس
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يلتقي اليوم »األزرق« مع 
البحرين، وقطر مع اإلمارات، 
في ختام منافسات المجموعة 

الثانية لـ »خليجي 25« لكرة 
القدم، وتمتلك المنتخبات 

 متفاوتة 
ً
األربعة فرصا

للتأهل.

ــيـــوم مــنــافــســات الــمــجــمــوعــة  ــخــتــتــم الـ
ُ
ت

الثانية لبطولة »خليجي 25« لكرة القدم، 
بمباراتين، حيث يلتقي منتخبنا الوطني 
شــقــيــقــه الــبــحــريــنــي عــلــى اســـتـــاد الــمــيــنــاء 
األولمبي، ومنتخبا قطر واإلمـــارات على 
استاد البصرة الدولي، وتقام المباراتان 
 
ً
ــد )6:00 مـــســـاًء(، تطبيقا فــي تــوقــيــت واحـ

لمبدأ تكافؤ الفرص.
ويتربع المنتخب البحريني على قمة 
المجموعة برصيد 6 نــقــاط، جمعها من 
الفوز على منتخبي اإلمارات وقطر بنتيجة 
واحدة )2 - 1(، يليه المنتخب القطري في 
مركز الوصافة وله 3 نقاط، بعد فوزه على 
 
ً
منتخبنا الوطني 2 - 0، والــذي حل ثالثا
بــنــفــس الــرصــيــد مــن الــنــقــاط، بــفــوزه على 
منتخب اإلمــــارات 1 - 0، لترجح األهــداف 
 تــذيــل المنتخب 

ً
كــفــة »الــعــنــابــي«، وأخـــيـــرا

اإلماراتي الترتيب من دون نقاط.

احتماالت التأهل لنصف النهائي

وتــنــص الئــحــة البطولة على صعود 
الفريقين األول والثاني من كل مجموعة، 
 للنقاط، وفي حال تساوي 

ً
األكثر حصدا

مــنــتــخــبــيــن، يـــتـــم الـــلـــجـــوء إلـــــى نــتــيــجــة 
المواجهات المباشرة بينهما، ثم فارق 

األهداف، فصاحب األهداف األكثر.
ــر مـــن  ــ ــ ــثـ ــ ــ وفــــــــــي حــــــــــال تــــــــســــــــاوي أكـ
منتخبين، يــتــم الــلــجــوء لــلــمــواجــهــات 
المباشرة بينهما، وفــي حــال التعادل 
يتم اللجوء إلــى فــارق األهـــداف، فاألكثر 
، ثم يتم االحتكام للبطاقات 

ً
تهديفا

الصفراء والحمراء، حيث يتأهل 
الفريق األقــل حصواًل عليها، 
وإذا استمر الــتــعــادل تحسم 
القرعة الموقف بشكل نهائي.

ويــــدخــــل مــنــتــخــبــنــا الــوطــنــي 
مباراته اليوم بأكثر من فرصة، إذ 
يكفيه الــفــوز بــأي نتيجة أو حتى 
الــتــعــادل، فــي حــال خــســارة المنتخب 
الــقــطــري أمــــام المنتخب اإلمـــاراتـــي، 
واألخير بات خارج سباق المنافسة 
. أمـــــــا فـــــي حـــــــال فـــــــوز أو 

ً
ــا ــ ــيـ ــ ــمـ ــ رسـ

تــعــادل المنتخب الــقــطــري، فالبد 
مــن فـــوز »األزرق« بــفــارق هدفين 
لــلــتــأهــل عــلــى حــســاب المنتخب 
البحريني، ومصاحبة »العنابي« 
أو الــمــنــتــخــب الــبــحــريــنــي لــلــدور 

نصف النهائي.
ويأتي تأهل منتخبنا الوطني 
ــال فــوز  ، فــي حـ

ً
والــبــحــريــن مــعــا

»األزرق« بـــهـــدف نــظــيــف، وتـــعـــادل قطر 
واإلمارات أو فوز »األبيض«.

أما المنتخب البحريني، فيكفيه التعادل 
أو حتى الــخــســارة بــهــدف للتأهل، بغض 
النظر عن نتيجة اللقاء اآلخــر، مما يعني 

 في هذه المجموعة.
ً
أنه األكثر حظوظا

ورغم الخسارة في الجولتين السابقتين، 
فإن المنتخب اإلماراتي لديه فرصة ضئيلة 
تتمثل فــي الــفــوز على المنتخب القطري 
بهدفين من دون رد، مع خسارة »األزرق« 
بـــأي نتيجة، حــيــث ستتم حسبة التأهل 
بين المنتخبات الثالثة، والتي ستصب في 
مصلحة »األبيض« بفارق األهداف، ومن ثم 

التأهل مع المنتخب البحريني.

ً
تهيئة الالعبين نفسيا

وركز أعضاء الجهازين الفني واإلداري 
 للقاء 

ً
للمنتخب على تهيئة الالعبين نفسيا

اليوم، وإبعادهم عن الضغوط العصبية 
والنفسية، وكــذلــك عــن حــســابــات التأهل، 
والمطالبة فقط بتحقيق الــفــوز، مــن أجل 
ــعـــاد الــجــمــاهــيــر الـــوفـــيـــة الـــتـــي تــســانــد  إسـ
الفريق بقوة، على غرار لقاء اإلمارات، الذي 

 أبقاه في 
ً
 مستحقا

ً
اقتنص فيه الفريق فوزا

أجواء المنافسة على التأهل.
وشـــهـــد تــــدريــــب أمـــــس تـــركـــيـــز الـــمـــدرب 
الــبــرتــغــالــي روي بينتو ومــســاعــده أحمد 
عـــبـــدالـــكـــريـــم عـــلـــى الــــجــــوانــــب الــهــجــومــيــة 
، حــيــث إن الـــمـــدرب يعمل 

ً
والــدفــاعــيــة مــعــا

على تفادي األخطاء الدفاعية، إلى جانب 
اســتــثــمــار الــفــرص الــتــي ســتــلــوح لالعبين 

في اللقاء.
كما شهد الــتــدريــب إجـــراء تــدريــب لكل 
ــلـــى حـــــــدة، مــــع إصــــــــدار تــعــلــيــمــات  خــــط عـ
لالعبين، تتضمن تصحيح األخــطــاء، ثم 
ق من خاللها  اختتم التدريب بتقسيمة طبَّ

الالعبون ما تدربوا عليه.

التشكيل المتوقع

ومن المتوقع أن يدفع بينتو بالتشكيل 
ذاتــه الــذي خاض به لقاء اإلمــارات، والذي 
يتكون مــن سليمان عبدالغفور لحراسة 
المرمى، وفهد الهاجري، وخالد إبراهيم، 
وحسن حمدان، ومشاري غنام لخط الدفاع، 
وسلطان العنزي ومهدي دشتي وفيصل 
زايد لخط الوسط، وعيد الرشيدي، ومبارك 

الفنيني وشبيب الخالدي لخط الهجوم.
ــة احـــتـــمـــال إلجـــــــراء تــغــيــيــريــن فــي  ــمـ وثـ
ــداًل من  التشكيل بــالــدفــع بحمد الــقــالف بـ
مشاري غنام، وأحمد الظفيري على حساب 

فيصل زايد.

سالح ذو حدين

في المقابل، قد يكون دخــول البحرين 
 ذا حدين، 

ً
للقاء بثالث فرص للتأهل سالحا

وانتهج مدربها البرتغالي هيليو ســوزا 
أســلــوب التغيير فــي التشكيلة، إذ أجــرى 
أمام قطر سبعة تغييرات، وهو األمر الذي 
كاد يكلفه الخسارة، لوال الريمونتادا التي 

جلبت له النقاط الثالث.

فرصة ضئيلة 

ــة الـــمـــنـــتـــخـــبـــيـــن الـــقـــطـــري  ــهــ أمــــــا مــــواجــ
واإلماراتي، فستشهد منافسة شرسة، حيث 
 عن تحقيق 

ً
يدخل »العنابي« اللقاء بحثا

الفوز دون سواه، لضمان التأهل.
في المقابل، يتمسك »األبيض« بفرصته 
الضئيلة، من خالل تخطي منافسه، على أن 

يحقق المنتخب البحريني الفوز.
ومن المنتظر أن يغير المنتخب القطري 
 لتدريبه األخير. أما 

ً
طريقته في اللعب، وفقا

المنتخب اإلماراتي، فيفتقد جهود العبه 
وسطه ماجد حسن لإلصابة، فيما يجهز 
الجهاز الفني فابيو ليما بعد غيابه للسبب 

ذاته في الجولتين السابقتين.

بينتو: نلعب بال ضغوط... وسوزا: جاهزون للمواجهة
ــدرب مــنــتــخــبــنــا الـــوطـــنـــي األول  ــ ــد مـ أكــ
لــكــرة الــقــدم، الــبــرتــغــالــي روي بينتو، أن 
مواجهة اليوم أمام المنتخب البحريني 

.
ً
مهمة جدا

وقــال بينتو، في المؤتمر 
الصحافي الذي ُعقد أمس: 
ــع يــحــتــم  ــ ــ »نــــحــــن فـــــي وضـ
عــلــيــنــا الـــفـــوز دون ســـواه 
من أجل التأهل، الالعبون 
جـــاهـــزون لــلــقــاء، ونــحــتــاج 
إلــــــى الـــتـــركـــيـــز فــــقــــط، وفـــي 
حــال قــدم الفريق المستوى 
الــــــمــــــأمــــــول، فــــــــإن الــــفــــوز 
سيكون حليفه«. وتابع: 
»البعض يتحدثون 
عن وضــع األزرق 
تــحــت ضــغــوط، 
ــــن  ــــحـ لـــــــــكـــــــــن نـ
نــــلــــعــــب كـــي 
نـــســـتـــمـــتـــع، 
ونعمل على 

تقديم أداء متميز، دون ضغوط تذكر«. 
وشدد على أنه، كما ذكر سلفا، يعمل من 
أجل تطوير المنتخب والوصول بالالعبين 
إلى مرحلة جيدة من االنسجام، ثم تحقيق 
النتائج المأمولة في جميع االستحقاقات.

ولفت إلى أنه يعتمد على العبين شباب، 
ومــهــمــتــه تــكــمــن فـــي بـــنـــاء مــنــتــخــب جــديــد، 
وهذا األمر ال يعني عدم المنافسة على لقب 

»خليجي 25«. 
ــوزا  ــ بــــــــــدوره، ذكــــــر مــــــــدرب الـــبـــحـــريـــن سـ
ــه خــــالل تــجــهــيــز الـــفـــريـــق لــلــقــاء الــكــويــت  أنــ
المصيري الــيــوم، فإنه لــم يفرق بين العب 
ــاطــــي، مـــضـــيـــفـــا أن  ــيــ ــتــ ــي وآخــــــــر احــ ــ ــاسـ ــ أسـ
الــمــعــنــويــات مــرتــفــعــة، وجــمــيــع الــالعــبــيــن 
جاهزون للمواجهة، من أجل تحقيق الفوز 

الثالث على التوالي.
وأشار إلى أن تركيزه الحالي يقتصر على 
لقاء المنتخب الكويتي، بعد طي صفحتي 
مباراتي البحرين مع قطر واإلمارات، مؤكدا 

أن الحماس يطغى على تدريبات الفريق.

مدرب قطر: لقاء صعب... ورودولفو: نطمح للفوز
أشاد مدرب قطر برونو بينييرو بالمنتخب اإلماراتي، مؤكدا أن 

نتائجه في البطولة ال تتماشى مع المستوى الذي يقدمه.
وأوضــح بينييرو أن مواجهة اإلمــارات ستكون صعبة، لكن ثقته 
بالعبي العنابي كبيرة لتحقيق الفوز، الفتا إلى أن منتخب 
قطر لم يقدم مستوى سيئا أمام البحرين، لكن واجهه 
سوء الحظ، مما تسبب في خسارة النقاط الثالث 

رغم التقدم بهدف.
من جهته، أبــدى مــدرب المنتخب اإلماراتي 
رودولفو أروابارينا عدم رضاه عما قدمه فريقه 
في البطولة، مشيرا إلى أن المستوى لم يرِض 

طموح الجماهير.
وأضـــــاف أروابـــاريـــنـــا أنــــه عــمــل عــلــى تــالفــي 
األخطاء التي وقع فيها الالعبون، من أجل عدم 
تكرارها في مباراة اليوم أمام المنتخب القطري، 
خــصــوصــا أنــــه يــطــمــح إلــــى تــحــقــيــق الــفــوز 
مــع انتظار مــا سيسفر عنه لقاء الكويت 

والبحرين.

حازم ماهر

البحرين طريق »األزرق« للعبور لنصف نهائي »خليجي البحرين طريق »األزرق« للعبور لنصف نهائي »خليجي 2525««
 متفاوتة للتأهل

ً
 متفاوتة للتأهلمنتخبات المجموعة الثانية تمتلك فرصا
ً
منتخبات المجموعة الثانية تمتلك فرصا

رودولفو أروابارينا برونو بينييروسوزا بينتو

ً
األزرق يتفوق تاريخيا

التقى المنتخب الوطني لكرة القدم مع شقيقه البحريني في 
 
ً
20 مواجهة سابقة في بطوالت الخليج، والتي شهدت تفوقا
 لألزرق، بعد تحقيقه الفوز في 11 مباراة، والتعادل 

ً
ملحوظا

في 3، والخسارة في 6.
كما يتفوق األزرق في النواحي الهجومية، حيث أحرز 32 
هدفا بمعدل تهديفي 1.6 هدف في المباراة الواحدة، بينما 
أحــرز المنتخب البحريني 21 هدفا، بمعدل 1.05 هــدف في 

المباراة.
وحــقــق األزرق الـــفـــوز عــلــى نــظــيــره الــبــحــريــنــي فـــي أول 6 
بطوالت، وكانت أكبر نتيجة في هذه النسخ هي الفوز 5 - 2 
في »خليجي 5«، بينما أول تعادل للمنتخبين 1 - 1 كان في 
»خليجي 8«، في حين حقق المنتخب البحريني أول فوز له 

1 - 0 في »خليجي 9«.
أمــا أكبر فــوز حققه األزرق على البحرين فكان 6 - 1 في 
»خليجي 21« بالمنامة، بينما أكبر فوز للمنتخب البحريني 

كان 4 - 0 في »خليجي 16«.

صافرة رومانية للقاء
الكويت والبحرين

أســنــدت لجنة حــكــام بــطــولــة »خــلــيــجــي 25« إلـــى طاقم 
تــحــكــيــم رومـــانـــي إلدارة مـــبـــاراة مــنــتــخــبــنــا الــوطــنــي مع 
البحرين، ويضّم كوفاش ستيفان )حكم ساحة(، ومارين 
سكو فاسيلي وارتين ميهاي )مساعدين(، والعماني أحمد 
(، والفرنسي جيرمي بيرنارد، والصيني 

ً
 رابعا

ً
الكاف )حكما

فيو مينغ )لتقنية حكم الفيديو المساعد(.
ــاراة قــطــر واإلمـــــــارات طــاقــم تــحــكــيــم عــراقــي  ــبـ ويـــديـــر مـ
يضّم علي القيسي )حكم ساحة(، وأحمد صباح، وحيدر 
 ،)

ً
 رابــعــا

ً
عــبــدالــحــســن )مــســاعــديــن(، ومــهــنــد قــاســم )حــكــمــا

والــمــغــربــي رضـــوان جــيــد، والــســعــودي عبدالله الشهري 
)لتقنية حكم الفيديو المساعد(.

اجتماع اتحاد كأس الخليج العربي يناقش اليوم موعد »خليجي 26«
يعقد عــلــى هــامــش بــطــولــة خليجي 25 
اليوم بالبصرة، المؤتمر العام التحاد كأس 
الخليج العربي لكرة القدم، برئاسة رئيس 
االتــحــاد القطري، الشيخ حمد بــن خليفة، 
ــــادات الخليجية  ــــحـ وحـــضـــور رؤســــــاء االتـ

الثمانية.
ويــنــاقــش اتــحــاد كـــأس الخليج العربي 
خالل االجتماع اليوم، موعد إقامة بطولة 

خليجي 26 التي تستضيفها الكويت.
وكان من المقرر، أن تقام البطولة في شهر 
ديسمبر المقبل، غير أنه تم تغيير الموعد 
بسبب بطولة كأس آسيا التي تستضيفها 

قطر في يناير 2024.
ويشهد اجتماع اليوم، مناقشة روزنامة 

االتــحــاد اآلســـيـــوي، وكــذلــك االستحقاقات 
التي ستشارك بها المنتخبات الخليجية، 
من أجل تحديد موعد جديد بعيدا عن هذه 
االرتباطات.  وأكد الشيخ حمد بن خليفة، 
في وقت سابق أن الكويت مهيأة الستضافة 
ــى أن الــلــجــنــة  ــ »خـــلـــيـــجـــي 26«، مـــشـــيـــرا إلــ
الهندسية الخليجية الخاصة بالتفتيش 
عن المنشآت والمالعب، سبقت أن أكدت هذا 
األمر، عندما كانت الكويت مرشحة كبديل 

للبصرة الستضافة »خليجي 25«.
يذكر أن الكويت كانت مرشحة الستضافة 
»خليجي 25«، فــي حالد عــدم قــدرة العراق 
عــلــى اســتــضــافــتــهــا، لــيــتــم اســـنـــاد بــطــولــة 

»خليجي 26« لها.
حمد بن خليفة

مباراتا اليوم

الملعبالتوقيتالمباراة

استاد الميناء األولمبي6:00الكويت x البحرين

استاد البصرة الدولي6:00قطر x اإلمارات
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أبــرم النادي الكويتي للرياضات اإللكترونية 
اتفاقية تــعــاون مــع كلية الكويت التقنية بهدف 
تنسيق وتنفيذ العديد من الفعاليات المتعلقة 
باأللعاب والرياضات اإللكترونية وأنشطة الكلية 

خالل الفترة المقبلة.
ــادي الـــريـــاضـــات اإللــكــتــرونــيــة، خــالل  ـــل نــ

ّ
ومـــث

مــراســم توقيع االتفاقية، رئيس مجلس اإلدارة 
عبدالله العلي، ومن كلية الكويت التقنية رئيس 

مجلس إدارة الكلية مشاري بودي.
وتــســعــى كلية الــكــويــت التقنية الــتــي ستقوم 
برعاية البطوالت والفعاليات في الفترة المقبلة 
لتسليط الضوء على الالعبين الهواة والمحترفين 

في الرياضات اإللكترونية، كما سيوفر النادي 
ــا لــالعــبــيــن خــــالل هــذه  ــ ــادًي دعـــمـــا لــوجــســتــًيــا ومــ

البطوالت.
 لالتفاقية، سُيعقد أول مؤتمر صحافي 

ً
ووفقا

ــة عــمــل فــي كلية الــكــويــت التقنية ينظمه  وورشــ
نـــادي الــريــاضــات اإللــكــتــرونــيــة يـــوم 17 الــجــاري 
بحضور الالعبين الهواة والمحترفين وُصناع 
المحتوى، إضافة إلى العديد من الرعاة الرسميين 
ك صاالت الرياضات 

ّ
»بنوك محلية كويتية وُمــال

اإللكترونية«.

ــأنــــف لــــجــــنــــة الــــــــــــزوارق  ــتــ تــــســ
السريعة والويك بورد في النادي 
ــي الــكــويــتــي  ــاضــ ــريــ الـــبـــحـــري الــ
جوالتها لبطولة الكويت للزوارق 
السريعة للموسم الحالي، التي 
تــنــظــمــهــا تـــحـــت رعــــايــــة رئــيــس 
الــلــجــنــة األولـــمـــبـــيـــة الــكــويــتــيــة 
الــشــيــخ فــهــد الــنــاصــر صــبــاح 
األحمد، حيث ستنطلق اليوم 
الــجــمــعــة مــنــافــســات الــجــولــة 
 
ً
ا الــثــالــثــة لفئاتها الــثــالث بـــدء
 في 

ً
مـــن الــســاعــة 10 صــبــاحــا

المنطقة البحرية للمارينا 
كـــــــريـــــــســـــــنـــــــت فــــــــــــي شــــــــــــارع 
الخليج العربي بالسالمية 
 
ً
وستختتم الساعة 3 عصرا

حيث مراسم التتويج.
يذكر أن الجولة األولى 
ــي 9 ديــســمــبــر  أقـــيـــمـــت فــ
ــقــــق فــيــهــا  الــــمــــاضــــي وحــ
الــــمــــتــــســــابــــق الـــمـــخـــضـــرم 
أحمد الفصام ومساعده ناصر 
الفصام المركز األول في فئة 
ــــالسP« لــــلــــزوارق مـــن 19  ــكـ ــ »الـ
، والمتسابق خالد 

ً
إلى 25 قدما

فاضل ومساعده الشريدة المركز 
األول في فئة »الكالسN« للزوارق 
، وتــأجــل 

ً
ــــى 32 قــــدمــــا مــــن 27 إلـ

ســبــاق فئة »الـــكـــالسB« لــلــزوارق 
 ألســبــاب 

ً
ــــى 27 قـــدمـــا مـــن 21 إلـ

ــوال الــجــويــة، فيما  تقلب األحــ
أقيمت الــجــولــة الثانية يوم 
6 يناير الجاري وحقق فيها 
الــبــطــل الــعــالــمــي بـــدر الــدوســري 

ومساعده محمد العيسائي في 
 ،»Pالمركز األول في فئة »الكالس
وحقق أحمد الفصام ومساعده 
برجس الجبر المركز األول في 
فئة »الكالس B« لــلــزوارق من 21 
 وحــقــق المتسابق 

ً
إلــى 27 قــدمــا

مــحــمــد تــركــي جــمــعــة ومــســاعــده 
سالم بريك الهاجري المركز أألول 
في فئة »الكالسN« فيما استطاع 
ناصر الخضرا ومساعده مشعل 
المسباح تحقيق الــمــركــز األول 
في السباق المؤجل من الجولة 

.»B« األولى لفئة
من جانبه أشــار رئيس لجنة 

الــــزوارق السريعة والــويــك بــورد 
فـــي الـــنـــادي الــبــحــري الــريــاضــي 
الـــكـــويـــتـــي عـــلـــي الـــشـــمـــالـــي، إلـــى 
أن البطولة تــقــام وفــق منظومة 
االتـــحـــاد الــعــالــمــي وبــدعــم كامل 
مــن الهيئة العامة للرياضة من 
ــاركـــة واســـعـــة،  نـــجـــاح ومـــــن مـــشـ
وإنــهــا تحظى بمشاركة واسعة 

من المتسابقين.
ــاد بــالــدعــم الــكــبــيــر الـــذي  ــ وأشـ
قــدمــتــه الــهــيــئــة الـــعـــام لــلــريــاضــة 
والجهة المستضيفة وهي شركة 
ــكــــاروس الــمــتــحــدة لــلــخــدمــات  إيــ
ــى جـــانـــب الــتــعــاون  الــبــحــريــة، إلــ

الــذي قدمته شركة المشروعات 
السياحية وشركة البوم مارين 
وإدارة خــفــر الـــســـواحـــل، وإدارة 
الـــطـــوارئ الطبية وقـــوة اإلطــفــاء 
العام ووسائل الصحافة واإلعالم.
كــمــا أشـــاد بــاالهــتــمــام الكبير 
الــذي أواله مجلس إدارة النادي 
ومـــن قــبــل رئــيــس الـــنـــادي واألب 
ــي لـــلـــريـــاضـــات الــبــحــريــة  ــروحــ الــ
اللواء فهد الفهد ونائبه م. أحمد 
الغانم وأمــيــن السر الــعــام خالد 
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الهدوء يسود انتخابات األندية في الفترة الصباحية

» مربط الحمد« يتوج بلقب بطولة الكويت لجمال الخيل
فاز بجائزة »المزرعة الرائدة« للمرة السادسة على التوالي

اختتمت بطولة الكويت لجمال الخيل 
العربية األصيلة، التي تقام على مضمار 
بــيــت الـــعـــرب، مــســابــقــاتــهــا بــتــتــويــج مــربــط 
الــحــمــد للخيول الــعــربــيــة لــلــمــرة الــســادســة 
على التوالي بجائزة المزرعة الرائدة، بعد 
أن حــصــد 4 مـــراكـــز مــتــقــدمــة فـــي نــهــائــيــات 
البطولة، باإلضافة إلــى المراكز المتقدمة 

في أشواط الفئات المختلفة. 
حضر ختام البطولة التي استمرت 3 أيام 
سفير الواليات المتحدة األميركية جيمس 

هولتسنايدر، وسفيرة كندا عليا مواني، 
وعدد كبير من المهتمين في مجال الخيول 

العربية األصيلة.
وحصل مربط الحمد في البطولة، والذي 
تـــعـــود مــلــكــيــتــه إلــــى الــشــيــخ حــمــد الــخــالــد 
المالك الصباح في ختام البطولة، 3 جوائز 
ذهــبــيــة حــصــدهــا )جـــود الــحــمــد - مــهــرات(، 
و)أبها الحمد - االفراس(، و)نبراس الحمد - 
الفحول(، وحصدت )وجود الحمد - االفراس( 

الجائزة البرونزية.

الحضور النسائي في اليرموك

جانب من إدالء الناخبين بأصواتهم في نادي النصر  حضور كثيف في نادي الجهراء

محمد السبتي

توقيع االتفاقية

جانب من منافسات الجولة الماضية

صورة تذكارية للتتويج

القادسية يستعيد 
نصاري والفهد 

يوقع مع الساحل
استعاد نادي القادسية الالعب 
ــاري، مـــن الــتــضــامــن،  عــبــدالــلــه نـــصـ
لتدعيم صفوف الفريق األول لكرة 
ــدم، فــيــمــا تــبــقــى مـــن مــنــافــســات  ــقـ الـ

الموسم الجاري.
وبين موقع نــادي القادسية، أن 
اســتــدعــاء نــصــاري مــن جــديــد، بعد 
أن تمت إعــارتــه فــي بــدايــة الموسم 
 لــحــاجــة األصــفــر 

ً
لــلــتــضــامــن، نــظــرا

ــكــــرت إدارة  لـــجـــهـــود الــــالعــــب. وشــ
األصـــفـــر، نظيرتها فــي التضامن، 
لــمــوافــقــتــهــا عـــلـــى عــــــودة الـــالعـــب، 

لتدعيم هجوم القادسية.
وفي سياق متصل تعاقد نادي 
الساحل مع العب القادسية السابق 
محمد الفهد في صفقة انتقال حر، 

حتى نهاية الموسم الجاري.
ــع الــفــهــد عــقــده الــجــديــد في  ووقــ
حضور مدير الفريق شاكر الشطي، 
 شـــكـــره الدارة الـــســـاحـــل، 

َ
ــا مـــوجـــهـ

والــجــهــاز الــفــنــي عــلــى ثقتهم فيه، 
 عن أمله في تقديم اإلضافة 

َ
معربا

المطلوبة.

»التجديف« يغادر إلى جدة 
للمشاركة في »الصاالت«

 من أعضاء 
ً
 في انتخابات نادي النصر أن عــددا

ً
كان الفتا

الجمعية العمومية، الذين حضروا لإلدالء بأصواتهم، ضلوا 
الــطــريــق نحو الــوصــول للمقر، إال بعد جهد وعملية بحث 

استغرفت بعض الوقت.
وقال العديد من أعضاء »العمومية« إنهم ال يحضرون إلى 
مقر النادي إال مع إجراء االنتخابات، آمال في دعم من يؤيدون 

ويعملون على نجاحه!

ــادر مــنــتــخــبــنــا الـــوطـــنـــي لــلــتــجــديــف الــــبــــالد مـــتـــوجـــهـــا إلـــى  ــ ــ غـ
جـــدة، لــلــمــشــاركــة فــي بــطــولــة المملكة للتجديف داخـــل الــصــاالت 
»اآلرجوميتر«، التي ينظمها االتــحــاد السعودي للعبة بمشاركة 

العبين والعبات من المملكة.
ويـــضـــم الـــوفـــد ثـــالثـــة العــبــيــن هــــم: مــحــمــد الــســبــتــي، ويــوســف 

العبدالهادي، وأحمد الزنكي.
 بدوره، أكد رئيس لجنة الشراع والتجديف والكاياك في النادي 
البحري الرياضي الكويتي، أحمد الفيلكاوي، أهمية مشاركة العبي 
الكويت في هذه البطولة، لكونها تساهم في فتح المجال بتوسيع 
قاعدة االهتمام والتشجيع لمن يمارسون رياضة التجديف بشكل 
 من مجتمع التجديف في المملكة بشكل خاص.

ً
ا عام، ولتكون جزء

 وأضاف أن »مشاركة المنتخب الكويتي تعزز مجاالت التعاون 
والعالقات المتميزة مع االتحاد السعودي للتجديف، الذي يحرص 
دائــمــا على إثـــراء الــبــطــوالت الخليجية والعربية والــدولــيــة، التي 

ينظمها النادي البحري«.

الجولة الثالثة لبطولة الزوارق السريعة تنطلق اليومالجولة الثالثة لبطولة الزوارق السريعة تنطلق اليوم

جابر الشريفي 
وأحمد حامد

ومحمد عبدالعزيز

اتفاقية بين نادي الرياضات اإللكترونية 
وكلية الكويت التقنية

الناخبون ضلوا الطريق في النصر!

البطولة تقام 
وفق منظومة 

االتحاد 
العالمي 

وبدعم »هيئة 
الرياضة«

علي الشمالي

علي الشمالي

شــــهــــدت الـــفـــتـــرة الــصــبــاحــيــة 
ــابــــات  ــتــــخــ ــيــــس النــ ــمــ أمــــــــس الــــخــ
األندية التي أجريت في الجهراء 
والنصر واليرموك ووربة لذوي 
االحـــتـــيـــاجـــات الـــخـــاصـــة، إقـــبـــااًل 
 من قبل الناخبين الذين 

ً
متوسطا

أدلوا بأصواتهم.
يذكر أن التزكية حسمت األمر 
ــة الـــكـــويـــت والــســالــمــيــة  فــــي أنــــديــ
وخيطان والتضامن والفحيحيل 
والشباب والساحل والصليبيخات 
وبرقان، في حين تنازل مرشحان 
مــســتــقــالن فـــي الـــعـــربـــي وكــاظــمــة 

لتستمر إدارتا الناديين.

كما حسمت التزكية انتخابات 
القادسية التي أجريت في وقت 

سابق.
وأدلى 3379 عضوا بالجمعية 
الـــعـــمـــومـــيـــة بــــأصــــواتــــهــــم خـــالل 
الفترة من التاسعة صباحا حتى 
الــرابــعــة عــصــرا بنسبة مشاركة 
وصلت 49 في المئة من أجمالي 
ــاء الــبــالــغ عـــددهـــم 7196  األعـــضـ

عضوا.
 
ً
ــوا ــ ــــضـ ــا أدلـــــــــــى 3533 عـ ــ ــمـ ــ كـ

ــي نــــــادي الــنــصــر  ــهـــم فــ بـــأصـــواتـ
بنسبة 55 في المئة من اجمالي 
.
ً
عدد األعضاء البالغ 6918 عضوا

 
ً
في المقابل، أدلى 1312 عضوا

بــأصــواتــهــم فـــي نــــادي الــيــرمــوك 
بنسبة 43.9 في المئة من إجمالي 
.
ً
عدد األعضاء البالغ 2988 عضوا

أمـــــــــــا نــــــــــــــادي وربــــــــــــــة لـــــــــذوي 
االحتياجات الخاصة، فقد أدلى 
ــدد  ــالــــي عـ ــــن إجــــمــ  مـ

ً
ــوا ــ ــــضـ 35 عـ

.
ً
األعضاء البالغ 100 عضوا

وثـــمـــة تـــوقـــعـــات بـــإقـــبـــال عــدد 
كبير من أعضاء األندية األربعة، 
خـــالل الــفــتــرة الــمــســائــيــة، والــتــي 
أقــيــمــت خـــالل مــثــول »الــجــريــدة« 

للطبع.
الجدير بالذكر أن انتخابات 
األنــــديــــة األربــــعــــة أجـــريـــت تحت 
إشراف الهيئة العامة للرياضة.

المطيري: تعاون مثمر بين الجميع

وأكــــــــــد مـــــديـــــر إدارة شــــــؤون 
الــهــيــئــات الــريــاضــيــة فـــي الهيئة 
العامة للرياضة فهد المطيري 
لـ »الجريدة« أن اللجنة االنتخابية 
بــنــادي الجهراء استعانت بعدد 
ــة« كـــدعـــم  ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ مــــــن مـــمـــثـــلـــي »الـ
لوجستي لحسن ســيــر العملية 
ــتــــهــــت الـــفـــتـــرة  االنــــتــــخــــابــــيــــة، وانــ
الــصــبــاحــيــة دون مــشــاكــل تــذكــر، 
فـــي ظـــل تـــعـــاون الــجــمــيــع، األمـــر 
الذي يؤكد الوعي الكبير ألعضاء 

الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة بـــالـــنـــادي، 
ولمرشحي القائمتين. 

وقـــال الــمــطــيــري إن هـــذا يــدل 
على الــوعــي الكبير الــذي يميز 
ــاء الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة  أعــــضــ
لــــنــــادي الــــجــــهــــراء، ومـــرشـــحـــي 
القائمتين، األمر ذاته بالنسبة 
لممثلي الهيئة، وإدارة الفتوى 
والتشريع، واللجنة االنتخابية 
لـــــــنـــــــادي الـــــــجـــــــهـــــــراء، ووزارة 

الداخلية. 
وأشــــار إلـــى الــوجــود المبكر 
ــاء الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة  ألعـــضـ
بــالــجــهــراء، مــضــيــفــا أن الهيئة 
اتــخــذت الــتــحــضــيــرات الــتــي من 
ــأنــــهــــا اإلســــــهــــــام فـــــي نـــجـــاح  شــ
انتخابات نادي الجهراء، ونأمل 
أن تظهر االنــتــخــابــات بأفضل 

صورة ممكنة.

السهو: نجاح االنتخابات

من جهته، أشــاد عضو قائمة 
»الــجــهــراء« خلف السهو بنجاح 
 أن 

ً
ــنــــادي، مــضــيــفــا انــتــخــابــات الــ

الــحــضــور فــي الــفــتــرة الصباحية 
، وازداد الــعــدد بشكل 

ً
كـــان جــيــدا

الفت في بداية الفترة المسائية.
وشـــــدد الـــســـهـــو  فـــي تــصــريــح 
ــدة« عـــلـــى أن الــجــمــيــع  ــريــ ــجــ ـــ »الــ لــ

حريصون على خروج االنتخابات 
بأفضل صورة ممكنة لها. 

الجارالله: تداخل االختصاصات

ــيـــس قــائــمــة  ــاد رئـ ــ بــــــــدوره، أشــ
االتــحــاد خالد الجارالله بحسن 
سير العلمية االنتخابية، وقــال 
ــور ســـارت  ــ ـــ »الـــجـــريـــدة« إن األمــ لـ
ــي الــفــتــرة  ــا يــــــرام فــ عـــلـــى خـــيـــر مــ
الــصــبــاحــيــة، مثمنا دور الهيئة 
الـــعـــامـــة لــلــريــاضــة فـــي اإلشـــــراف 

عليها.
ــلـــه أن الــفــتــرة  ــر الـــجـــارالـ ــ  وذكــ
الصباحية شــهــدت فــي بدايتها 
تـــداخـــال فـــي الــتــخــصــصــات لــدى 
بــعــض الــقــائــمــيــن عــلــى الــعــمــلــيــة 
االنتخابية، مبينا أن االنتخابات 
ــتـــرة قـــصـــيـــرة، لـــكـــن تــم  تـــوقـــفـــت فـ

تجاوز األمر سريعا.

الشريدة: هدفنا مصلحة النادي

من ناحيته، قال خالد الشريدة 
رئــــيــــس الـــقـــائـــمـــة ابــــنــــاء الــــنــــادي 
)النصر(، ان مصلحة النادي هي 
ــذي تسعى  ــ ــهـــدف األســــاســــي الـ الـ
 إلــى أن 

ً
من أجله القائمة، مشيرا

الخبرة التي تتوفر في القائمة، 
ســعــت لــلــتــطــويــر وســـاهـــمـــت في 

العديد من االنجازات.
ــدة بــــاألجــــواء  ــريــ ــشــ وأشــــــــاد الــ
الــديــمــوقــراطــيــة، مــوجــهــا شــكــره 
لجميع اعضاء الجمعية العمومية 

الذين شاركوا في االنتخابات.

العدواني: خدمة النصر
مــن جــهــتــه، قـــال مــرشــح قائمة 
الجميع، فيصل العدواني إن ثمة 
 بــيــن الــقــائــمــتــيــن 

ً
 مــشــتــركــا

ً
هـــدفـــا

ــادي النصر،  يتمثل فــي خــدمــة نـ
مــشــيــدا بــالــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة، 
ــال الـــــالفـــــت مـــــن أعــــضــــاء  واالقـــــــبـــــ

الجمعية العمومية.

الجاركي: أسرة واحدة
ــاء  ــ ــنـ ــ ــة »ابـ ــمــ ــائــ ــــس قــ ــيـ ــ  أمـــــــا رئـ

النادي« باليرموك أحمد الجاركي، 
ــنــــادي تــســيــطــر عليه  فـــقـــال إن الــ
 أن 

ً
روح األسرة الواحدة، مضيفا

االنتخابات تسير على خيرا ما 
يرام، وال يوجد ما يعكر الصفو.

 
إدريس: االرتقاء بالنادي

ــمــــرشــــح  مــــــن جــــهــــتــــه، ذكــــــــر الــ
المستقل علي إدريـــس، أن نــادي 
اليرموك لم يشهد انتخابات منذ 
 أنه سيعمل على 

ً
، مبينا

ً
16 عاما

 عن نتيجة 
ً
االرتقاء بالنادي بعيدا

االنتخابات.

https://www.aljarida.com/article/11050
https://www.aljarida.com/article/11048
https://www.aljarida.com/article/11045
https://www.aljarida.com/article/11044
https://www.aljarida.com/article/11043
https://www.aljarida.com/article/10944
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سلة أخبار

أعلن نادي أستون فيال 
اإلنكليزي، األربعاء، تعاقده 
مع املدافع اإلسباني أليكس 

مورينو، قادمًا من ريال 
بيتيس. وبالتالي، أصبح 
مورينو أول العب يضمه 

املدرب اإلسباني أوناي إيمري 
منذ توليه املهام خلفًا لستيفن 

جيرارد في نوفمبر املاضي.
وقدرت التقارير الصفقة بـ 13 

مليون جنيه إسترليني )15 
مليون دوالر(. وقال إيمري 

في حديث مع املوقع الرسمي 
للنادي: »أليكس العب جيد 
يمكنه مساعدة فريقنا. لقد 
كان أحد أفضل الالعبني في 

مركز الظهير األيسر بالدوري 
اإلسباني خالل املواسم 

القليلة املاضية، ويسعدنا 
وجوده هنا«. سيتنافس 

مورينو مع الفرنسي لوكاس 
ديني على مركزه، ويمكنه 
أيضًا اللعب على الجانب 

األيسر من خط الوسط.
خاض ابن الـ 29 عامًا 122 

مباراة مع ريال بيتيس، 
 ستة أهداف منذ 

ً
مسجال

انتقاله من رايو فايكانو عام 
.2019

أستون فيال يتعاقد مع 
أليكس مورينو

سّجل جايلن براون 41 
نقطة، في أفضل رصيد له 

هذا املوسم، وقاد فريقه 
بوسطن سلتيكس إلى الفوز 

على ضيفه نيو أورليانز 
بيليكانز 125-114 األربعاء 

في دوري كرة السلة األميركي 
للمحترفني، ليفرض »األخضر« 
نفسه كأحد أفضل األندية هذا 

املوسم في »أن بي ايه«.
وتابع ميلووكي باكس 

مطاردته ملتصدري الشرقية، 
بفوزه على مضيفه أتالنتا 

هوكس 114-105، بقيادة 
ع جرو هوليداي صاحب 

ّ
املوز

27 نقطة.
وعاد النجم جا مورانت 

بعد غياب مبارتني بسبب 
اإلصابة، ليسجل 38 نقطة 

ويقود ممفيس غريزليز إلى 
فوزه الثامن تواليًا، وذلك على 

حساب على سان أنتونيو 
سبيرز 129-135.

وفي مباريات األربعاء، ترك 
ديترويت بيستونز قاع ترتيب 

املنطقة الشرقية )33-12(، 
بفوزه على ضيفه مينيسوتا 
تيمبروولفز 135-118، حيث 

كان صديق بي أفضل مسجل 
مع 31 نقطة، ليحقق فريقه 

فوزه األول بعد ثالث خسارات، 
ويتبادل قاع الترتيب مع 

تشارلوت هورنتس.

براون يقود سلتيكس 
لتخطي بيليكانز

أعلن نادي ساوثامبتون 
اإلنكليزي لكرة القدم تعاقده 
مع العب الوسط األرجنتيني 

كارلوس ألكاراز قادما من 
نادي راسينغ كلوب في بالده. 

وذكرت وكالة األنباء 
البريطانية )بي أيه ميديا(، 

أن الالعب املعروف باسم 
ع على عقد مدة 

ّ
»شارلي« وق

4 أعوام ونصف العام مع 
ساوثامبتون، ليصبح الالعب 
الثاني الذي ينضم للفريق في 
عصر املدرب ناثان جونز. كان 
ساوثامبتون قد ضم املهاجم 

الكرواتي الدولي صاحب الـ20 
عاما ميسالف أورسيتش، في 
وقت سابق من الشهر الجاري.

 وقال جونز مدرب 
ساوثامبتون: »وصول شارلي 

إضافة جديدة لنا«. 
وأضاف: »كان هناك اهتمام 

كبير بالالعب في أوروبا، لذلك 
كان من الرائع أن نتعاقد معه 
وإنجاز ذلك بشكل مبكر هذا 

الشهر«. كان ألكاراز قدم أوراق 
اعتماده في بالده حينما 

شارك للمرة األولى مع فريق 
راسينغ كلوب في سنة 17 
عاما في 2020، ليشارك مع 

الفريق في 83 مباراة. 
وقال الالعب: »أنا سعيد ألنني 
أصبحت جزءًا من هذا الفريق«.
 وأضاف: »أعلم أن هذا سيكون 

تحديا جديدا بالنسبة لي 
وملسيرتي، لذلك أردت أن 

أواجه هذا التحدي، وعلمت 
بذلك بعد انضمامي لهذا 

الفريق العظيم«. 
)د ب أ(

ساوثامبتون يعلن ضم 
األرجنتيني ألكاراز

ركالت الترجيح تصعد بالريال إلى نهائي كأس السوبرركالت الترجيح تصعد بالريال إلى نهائي كأس السوبر

أنشيلوتي: لسنا في أفضل مستوياتنا
أقــر اإليطالي كــارلــو أنشيلوتي، مــدرب 
ريـــال مـــدريـــد، بــأنــه عــلــى الــرغــم مــن بلوغ 
نــهــائــي كـــأس الــســوبــر اإلســبــانــيــة، بعد 
اإلطاحة بفالنسيا بركالت الترجيح 3-4، 
فإن فريقه ليس في أفضل مستوياته، 
« بسبب 

ً
إال أنه يعتبر هذا األمر »عاديا

فــتــرة الــتــوقــف لــمــونــديــال 2022 في 
قطر.

ــانـــت  ــوتـــي: »كـ ــلـ ــيـ وقـــــــال أنـــشـ
مـــبـــاراة مــعــقــدة ولــكــن فــي هــذا 
المستوى ال توجد مباريات 
سهلة. واجــهــنــا خصما دافــع 
جـــيـــدا وتــمــكــنــا مـــن الــتــعــامــل 
مــعــه. مــن الــواضــح أن الفريق 
لــيــس فــي أفــضــل مستوياته، 
لكنه حقق هدفه على الرغم من 

أنه لم يلعب جيدا في بعض اللحظات«.
وتابع: »المشكلة لم تكن بدنية ألننا قدمنا 
أداء أفضل في نهاية اللقاء وحاولنا التسجيل. 
كما قلت لسنا في أفضل مستوياتنا وهذا 
عادي. علينا أن نتحسن تدريجيا. أثرت علينا 
إصابات كامافينجا ولوكاس فاسكيز وأجبرنا 
على الدفع بالعبين عائدين من إصابة مثل 
كارباخال وميندي. ولكننا تأهلنا للنهائي 

مرة أخرى«.
وأكد: »لسنا في أفضل مستوياتنا وعلينا 
أن نعاني قليال للفوز بالمباريات«، مضيفا: 
»بلوغ النهائي هو ما كنا نريده. عــادة ما 
نــقــدم أداء جــيــدا فــي النهائيات. ســنــرى ما 
ســيــحــدث. إنــهــا لــحــظــة مختلفة عـــن الــعــام 
الماضي، لكن سوف نكافح من أجل الفوز 

بكأس السوبر«.

تشافي يستبعد أي تعاقدات جديدة
ال يفكر المدير الفني لنادي برشلونة اإلسباني، تشافي هيرنانديز، 

فــي أي تــحــركــات خـــالل فــتــرة االنــتــقــاالت الــشــتــويــة، رغـــم التكهنات 
المحيطة بمصير الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ والهولندي 

ممفيس ديباي. 
وذكـــرت تقارير صحافية، أمــس األول، أن برشلونة يــدرس 
إمكانية إعادة التعاقد مع أوباميانغ، بعد أربعة أشهر فقط من 

بيعه لتشلسي مقابل 12 مليون يــورو، األمر الذي قد يفتح 
الطريق أمام ممفيس ديباي إليجاد ناٍد جديد، بعد مشاركته 
في أربع مباريات فقط هذا الموسم، وسط تكهنات بشأن 

اهتمام أتلتيكو مدريد بضمه. 
ولــدى ســؤالــه بشأن هــذا األمـــر، قــال تشافي، األربــعــاء، 
فــي مؤتمر صحافي عشية الــلــقــاء مــع ريـــال بيتيس في 

مباراة الدور قبل النهائي لكأس السوبر اإلسباني: »نحن 
سعداء بالتشكيل الحالي للفريق. ال نعرف أي شيء، سنرى 

 لو ظلت 
ً
ما سيحدث، قلت لمجلس اإلدارة إنني سأكون سعيدا

القائمة كما هي«.  
)د ب أ(

تورينو يقصي ميالن من كأس إيطالياتورينو يقصي ميالن من كأس إيطاليا
وّدع نـــادي مــيــالن منافسات كــأس إيطاليا فــي كــرة القدم 
بــخــســارة قــاتــلــة أمـــام ضيفه تــوريــنــو الــمــنــقــوص فــي الــشــوط 
اإلضافي الثاني 1 - صفر على ملعب سان سيرو، في الدور 

ثمن النهائي األربعاء.
وبدأ أصحاب األرض المباراة بقوة، وكانوا على وشك افتتاح 
التسجيل في أكثر من مناسبة وسط تراجع تورينو ومحاوالت 

هجومية خجولة.
 في التسجيل على 

ً
غير أن النجاعة الهجومية شهدت عقما

مدار الشوطين، ليلجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين.
وتكّرر سيناريو الشوط األول في الثاني، غير أن تورينو ُمني 
هذه المرة بضربة قاسية مع طرد مدافعه العاجي كوفي دجيجي 
ببطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 70. لكن بعشرة العبين، بقي 

 أمام ميالن وجّره إلى شوطين إضافيين.
ً
تورينو صامدا

 في الشوط اإلضافي األول، 
ً
وبهجمات باهتة لم تثمر شيئا

جاءت الصفعة من تورينو في في الدقيقة 114 عندما سجل 
الفرنسي ميشال نداري أدوبو هدف الفوز للضيوف، ليعبروا 

هدف تورينو في مرمى ميالنإلى ربع النهائي.

ميسي يقود سان جرمان للفوز على أنجيه
عزز باريس سان جرمان صدارته للدوري الفرنسي 
لكرة الــقــدم، عقب فــوزه على ضيفه أنجيه 2-صفر، 
األربعاء، ضمن منافسات المرحلة الـ 18 من المسابقة. 
ورفع سان جرمان رصيده إلى 47 نقطة في صدارة 
الترتيب، بفارق ست نقاط عن لنس أقرب مالحقيه. 
على الجانب اآلخر، تجمد رصيد أنجيه عند ثماني 

نقاط في المركز العشرين واألخير.
وتـــقـــدم هـــوغـــو إيــكــتــيــكــي لـــبـــاريـــس فـــي الــدقــيــقــة 
الــخــامــســة، قــبــل أن يضيف لــيــونــيــل ميسي الــهــدف 

الثاني )72(.
 في أول ظهور له مع الفريق، 

ً
وسجل ميسي هدفا

للمرة األولى منذ فوزه بلقب كأس العالم مع منتخب 
األرجنتين بالنسخة التي أقيمت منافساتها في قطر. 
ــبــــاريــــات، اكـــتـــســـح نـــيـــس ضــيــفــه  وفـــــي بـــاقـــي الــــمــ
مونبيليه 6-1، وفــاز مارسيليا على تــروا 2-صفر، 
وتعادل لوريان وموناكو 2 -2، والنس وستراسبورغ 

 .2-2
 )د ب أ(

ميسي نجم باريس

مباريات اليوم
القناة الناقلة المباراة التوقيت

AD SPORT PR1 نابولي - يوفنتوس 10:45

beINSPORTS PR1 استون فيال - ليدز 11:00

beINSPORTS سيلتا فيغو - فياريال 11:00

مباريات السبتمباريات السبت

beINSPORTS PR1 مان يونايتد – مانشستر سيتي 3:30

beINSPORTS PR1 برايتون - ليفربول 6:00

beINSPORTS PR2 ايفرتون - ساوثامبتون 6:00

beINSPORTS xtra1 وولفرهامبتون – ويست هام 6:00

beINSPORTS PR3 نوتنغهام – ليستر سيتي 6:00

الدوري االسبانيالدوري االسباني

beINSPORTS HD1 جيرونا - اشبيلية 6:15

beINSPORTS HD1 اوساسونا - مايوركا 8:30

beINSPORTS HD1 ريال سوسيداد – اثلتيك بلباو 11:00

الدوري االيطاليالدوري االيطالي

AD SPORT PR1 ليتشي - ميالن 8:00

AD SPORT PR1 انتر ميالن - فيرونا 10:45

أنشيلوتي

استطاع ريال مدريد 
الوصول إلى نهائي كأس 

السوبر اإلسباني لكرة القدم، 
بفوزه على فالنسيا، أمس 

األول، بركالت الترجيح، في 
إطار منافسات الدور نصف 

النهائي للبطولة المقامة 
في العاصمة السعودية 

)الرياض(.

بلغ ريال مدريد نهائي كأس السوبر 
اإلسبانية لكرة القدم، بفوزه األربعاء 
بــركــالت الترجيح على فالنسيا 3-4، 
بعد نهاية الوقتين األصلي واإلضافي 
بالتعادل 1-1، على ملعب الملك فهد 

في العاصمة السعودية )الرياض(.
وهــذه هي المرة الثالثة التي يبلغ 
ريال مدريد النهائي في أربع سنوات 
ــام إلـــــى بــطــولــة  ــنـــظـ مـــنـــذ أن تـــحـــول الـ
ــّوج بالنسخة  مــصــغــرة فــي 2019، وتــ

األولى، ونسخة العام الماضي.
ودخل الريال المباراة بعد سقوطه 
ضد فياريال في الــدوري السبت، مما 
تسبب في خسارته الصدارة المشتركة 
مـــع بــرشــلــونــة، الــــذي فـــاز األحــــد على 

أتلتيكو مدريد.

 تألق الحراس 
وسيطر ريـــال مــدريــد، الغائب عنه 
ــط الـــفـــرنـــســـي أوريـــلـــيـــان  العـــــب الــــوســ
تشواميني والمدافع النمساوي دافيد 

أالبا لإلصابة، على ربع الساعة األول، 
وعلت رأسية البرازيلي إيدير ميليتاو 
الــمــرمــى )5(، قــبــل أن يــســدد مــواطــنــه 
رودريغو، إثر هجمة مرتدة كرة علت 

المرمى )10(.
وتوغل بعد ذلك بنزيمة إلى داخل 
المنطقة بطريقة جميلة، وســدد كرة 
قــويــة، لكنها كــانــت خـــارج الخشبات 

الثالث )14(.
ورفـــع بعدها فالنسيا مــن إيقاعه، 
وأتيحت له الفرصة األخطر في الشوط 
األول عـــنـــدمـــا تـــابـــع األوروغــــويــــانــــي 
إديــنــســون كــافــانــي الــكــرة مــن عرضية 
ــوا فــي  ــ ــورتــ ــ ــة قـــــويـــــة، أبــــــــدع كــ ــيــ ــرأســ بــ

التصدي لها )19(.
ووصلت بعد ذلك الكرة إلى توني 
التـــو داخــــل الــمــنــطــقــة، وطـــالـــب بركلة 

 عرقلة من كورتوا )20(.
ً
جزاء، زاعما

وحـــصـــل بــنــزيــمــة عــلــى ركـــلـــة جـــزاء 
عندما رفع ميليتاو كرة رائعة طويلة 
من خلف المدافعين، رّوضها الفرنسي 

قــبــل أن يــعــرقــلــه الـــســـويـــســـري إيــــراي 
كوميرت، انــبــرى لها بنجاح، وأرســل 

الحارس في االتجاه المعاكس )39(.
ودفـــع أنشيلوتي بــالــكــرواتــي لوكا 
مودريتش، بداًل من الفرنسي إدواردو 
كــامــافــيــنــغــا لـــإلصـــابـــة مـــبـــاشـــرة بعد 
االســتــراحــة، لكن فالنسيا احتاج إلى 
بــضــع ثـــــواٍن بــعــد الـــصـــافـــرة لــمــعــادلــة 

األرقام.
ورفع التو عرضية طويلة عن الجهة 
الــيــمــنــى نــحــو الــقــائــم الــثــانــي، وتمكن 
لينو من اإلفالت من الرقابة الدفاعية 
مــن لــوكــاس فــاســكــيــس، وتــابــع الــكــرة 
عــلــى الـــطـــائـــر مــنــخــفــضــة بــيــمــنــاه في 

الشباك )46(.
 
ً
ــم يــشــهــد الــشــوط الــثــانــي فــرصــا ولـ
تــــذكــــر مــــن الـــطـــرفـــيـــن، ال بــــل تــعــرض 
الـــريـــال لــضــربــتــيــن أخــريــيــن، بــإصــابــة 
كل من فاسكيس في ركبته وميليتاو، 
ودخل مكانهما دانيال كارفاخال )68( 

والفرنسي فيرالن مندي )74(.

وكانت آخر محاولة لألوروغوياني 
فيديريكو فالفيردي، بتسديدة بعيدة 
تصدى لها الحارس )7+90(، ليحتكم 

الفريقان إلى التمديد.

 كورتوا يواصل التألق
وواصـــــــل الــــحــــارس تـــألـــقـــه، بــعــدمــا 
ارتــمــى بــبــراعــة إلبــعــاد تــســديــدة قوية 
من فينيسيوس من خارج المنطقة إلى 
ركنية )92(، ومــن ثــم أخــرى لأللماني 

توني كروس )105(.
 عــلــى كـــورتـــوا 

ً
وكـــــان الــــــدور الحـــقـــا

إلنقاذ مرماه من هدف محقق، بعدما 
تصدى بذراعه اليمنى لتسديدة قوية 
من فرانسيسكو بيريس بقدمه اليسرى 
مــن مــســافــة قــريــبــة، إثـــر بينية جميلة 
إلى داخل المنطقة من الغيني إلياش 
مــوريــبــا )110(، ليلجأ الــفــريــقــان إلــى 

ركالت الترجيح.
سجل بنزيمة، ومودريتش، وكروس 
ومــاركــو أسينسيو لــريــال مــدريــد، في 

حين سجل كافاني األولــى لفالنسيا، 
قبل أن يهدر كوميرت ويسجل موريبا 
ــيـــامـــون، قــبــل أن يــتــصــدى  وهـــوغـــو غـ
كورتوا لمحاولة خوسيه لويس غايا 

في منتصف المرمى.
وهذه المرة الثالثة التي تقام كأس 
السوبر في المملكة كجزء من اتفاقية 
تستمر حتى عام 2029، يتقاضى على 
إثــرهــا االتـــحـــاد اإلســبــانــي 40 مليون 
يــــورو فـــي الـــمـــوســـم. أقــيــمــت النسخة 
األولـــــى فـــي جــــدة مــطــلــع 2020 وتـــوج 
بها ريــال مدريد، إثر فــوزه على جاره 

أتلتيكو بركالت الترجيح.
 إلى إشبيلية، بسبب 

ً
وانتقلت عاما

تداعيات جائحة كورونا، وكان اللقب 
ــبــــاو، الـــــــذي تـــغـــلـــب عــلــى  ــلــ ألتـــلـــتـــيـــك بــ
بــرشــلــونــة 3-2 فـــي الــتــمــديــد، وعـــادت 
أوائــــل 2022 إلـــى الــريــاض وتـــوج بها 
ريال مدريد، بفوزه 2-صفر على بلباو.

تشافي

نابولي أمام اختبار يوفنتوس في حلمه نحو اللقب
األنظار نحو ديربي مانشستر السبت

يدرك نابولي المتصّدر أن القمة المرتقبة 
ضد ضيفه يوفنتوس صاحب المركز الثاني 
اليوم الجمعة في افتتاح منافسات المرحلة 
الـــ 18 من الـــدوري اإليطالي لكرة القدم، قد 
تكون مفصلية في حلمه نحو لقب أول منذ 

عام 1990.
وحــســم الــنــادي الجنوبي فــي المرحلة 
الماضية لقب بطل الشتاء قبل مرحلتين 
على انتصاف المنافسات، إثــر فــوزه على 
 عافيته بعد 

ً
سمبدوريا 2 - 0، مستعيدا

الخسارة الوحيدة التي مني بها هذا الموسم 
أمام مضيفه إنتر مطلع العام الجديد.

ــــع 44  ــيـــب مـ ــتـــرتـ ويــــتــــصــــدر نــــابــــولــــي الـ
 بــفــارق ســبــع نــقــاط عــن كل 

ً
نقطة مــتــقــدمــا

مــن يوفنتوس ومــيــالن حامل اللقب الــذي 
سيحاول االستفادة من القمة مهما كانت 
نتيجتها، عندما يحل على ليتشي السبت.

يخوض أمام يوفنتوس مباراته األولى 
 أنه حقق تسعة 

ً
على أرضه في 2023، علما

 عــلــى مــلــعــب »ديــيــغــو 
ً
انـــتـــصـــارات تـــوالـــيـــا

أرماندو مارادونا« في جميع المسابقات.
ويحلم نابولي بلقب ثالث في تاريخه 
بعد اثنين بقيادة األسطورة االرجنتينية 
 به بعد وفاته في 

ً
الذي ُسمي الملعب تيمنا

2020، بعدما قاده إلى لقبيه الوحيدين في 
1987 و1990.

ويعّول فريق المدرب لوتشانو سباليتي 
ــي الــــــــدوري،  ــدافــ عـــلـــى مـــتـــصـــدر تـــرتـــيـــب هــ
النيجيري فيكتور أوسيمهن الذي أحرز 10 
أهداف في 13 مباراة فقط هذا الموسم وعاد 

لهز الشباك في المباراة الماضية.
مــن جهته، وبعد بــدايــة سيئة للموسم 
ــارات فــقــط في  ــتـــصـ شـــهـــدت عــلــى ثـــالثـــة انـ
تسع مباريات وسط ضغوط على المدرب 
ماسيميليانو أليغري، انتفض يوفنتوس 
بطريقة خــارقــة وحقق ثمانية انتصارات 
 في الدوري من دون أن تتلقى شباكه 

ً
تواليا

أي هدف )14 - 0(.
ــهـــداف الــصــربــي دوشــــان  ومــــع غــيــاب الـ
ــة، مـــأل مـــويـــز كين  ــابـ فــالهــوفــيــتــش لـــإلصـ

والتشيكي أركاديوش ميليك الفراغ وسيعود 
األخير لمواجهة فريقه السابق للمرة االولى 

بعد أن لعب له بين 2016 و2022.
وستصب هــذه المواجهة فــي مصلحة 
ميالن حامل اللقب مهما كانت نتيجتها، 
ــه عــلــى ليتشي  ــارج أرضــ شــريــطــة فــــوزه خــ

صاحب المركز الحادي عشر السبت.
إلى حين ذلك، سيسعى جاره انتر ميالن 
المبتعد عنه بفارق ثالث نقاط في المركز 
الرابع، إلبقاء الضغط على منافسه عندما 

يستقبل فيرونا السبت.
 في الدوري، 

ً
وبعد ثالثة انتصارات تواليا

انزلق نيراتسوري على أرض مونتسا في 
المرحلة الماضية )2 - 2(، لكنه استعاد 
 في الكأس وبلغ الثالثاء ربع 

ً
عافيته سريعا

النهائي بفوزه على بارما 2-1.

الدوري اإلنكليزي
مــن جــانــب آخـــر، تتجه أنــظــار جماهير 
الدوري اإلنكليزي إلى قمة المرحلة العشرين، 

عندما يستقبل مانشستر يونايتد ضيفه 
مانشستر سيتي السبت.

ويسعى مانشستر سيتي إلى االقتراب 
أكــثــر مــن المتصدر أرســـنـــال، الـــذي يبتعد 
عنه بفارق خمس نقاط، بينما يحاول مان 
يونايتد الحفاظ على موقعه فــي المركز 
الرابع على أقل تقدير حيث تبدو المنافسه 
على اللقب صعبة على فريق المدرب تن هاغ.

ــل »الـــشـــيـــاطـــيـــن الــــحــــمــــر« هـــذه  ــ ــــدخـ ويـ
المواجهة بأفضل وضعيه بعد تحقيق 
الفريق ثمانية انــتــصــارات على التوالي 
فــي جميع المسابقات، بينما سيحاول 
»السيتيزنس« اســتــعــادة تــوازنــه بعد أن 
تــلــقــى هــزيــمــة مـــن ســاوثــامــبــتــون بــكــأس 

رابطة المحترفين يوم األربعاء.
ــبــــت، يــحــل  ــســ ــاراة أخــــــــرى الــ ــ ــبــ ــ وفــــــي مــ
 على برايتون، بينما يلعب 

ً
ليفربول ضيفا

إيفرتون أمام ساوثامبتون، ونوتنغهام 
امام ليستر سيتي، وولفرهامبتون أمام 

وست هام.

فرحة العبي ريال مدريد بعد الفوز
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وفيات

محمد عبدالله عبدالواحد األنصاري
ــعــــزاء في  74 عـــامـــا، شـــيـــع، الــــرجــــال: الــ
المقبرة فقط، النساء: هدية، ق3، ش1، 

م44، ت: 97906025، 99644750
موضي طينان العجمي

زوجة: حسين عبدالرحمن العجمي
40 عاما، شيعت، العزاء في المقبرة، ت: 

99221269
شيخة محمد عبدالوهاب الماجد

زوجة: حسن محمد حسن الفيلكاوي
ــال: الــــعــــزاء  ــ ــرجــ ــ ــيـــعـــت، الــ 78 عــــامــــا، شـ
فــي الــمــقــبــرة، الــنــســاء: صــبــاح الــســالــم، 
ق6، ش1، ج11، م16، ت: 99654551، 

97344939
لولوة جاسم سالمة

أرملة: سعود عبدالعزيز عبدالله المفرح

86 عاما، شيعت، العزاء في المقبرة، ت: 
97470174

متعب جابر سعيد مهنا
75 عاما، شيع، الرجال: عبدالله المبارك، 

ق7، ش707، م10، ت: 99043243
سليمان محمد عبدالرحمن إبراهيم السرهيد

59 عاما، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة، 
النساء: جابر العلي، ق6، ش4، م23، )عصرا 

فقط(، ت: 67777925
سالم محمد غلوم دشتي

62 عــامــا، شيع، الــرجــال: حسينية القائم، 
الرميثية، شارع طاهر البغلي، ق3، النساء: 
العدان، ق4، ش13، م25، )عصرا فقط(، ت: 

96620220
شيماء علي حسين الشطي

85 عاما، شيعت، الرجال: مبارك الكبير، 

مسجد الــقــدس، النساء: القصور، ق7، 
ش39، م9، ت: 99749092، 90060886، 

99427939
ناصر حمود منصور الهران

83 عاما، شيع، العزاء في المقبرة، ت: 
97171606 ،55600100

غنيمة عوض جهيم الجهيم 
أرملة: خالد ناصر الحربان

75 عـــامـــا، شــيــعــت، الـــرجـــال والــنــســاء: 
ديوان الجهيم، الصباحية، ق2، الشارع 

الثامن، م152، ت: 23628567
براك هادي حسين الدوسري

ــعــــزاء في  90 عـــامـــا، شـــيـــع، الــــرجــــال: الــ
المقبرة، النساء: الفحيحيل، ق2، ش2، 

م109، ت: 99861555، 99677722
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الصغرى

أعلى مد

أدنى جزر
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ً
02:34 صبـــاحــــــا

 04:32 مــــــســــــــــــــــاًء 

 
ً
09:30 صبـــاحــــــا

10:10 مــــــســــــــــــــــاًء 

المخدرات »لعبت« بعقل األمير هاري
قال خبراء لصحيفة ديلي ميل، إن هجوم 
األمــيــر هــاري الــحــاد على العائلة المالكة، 
 بـ »دورات« مخدرة قوية.

ً
ربما يكون مدفوعا

وأضـــافـــت الــصــحــيــفــة، فـــي تــقــريــر نــشــره 
موقع روسيا اليوم أمس، أن دوق ساسكس، 
( ادعى خالل العديد من المقابالت 

ً
)38 عاما

التي أجريت خالل عطلة نهاية األسبوع،، أنه 
عالج نفسه بمخدرات قوية وغير قانونية، 
مثل آياهواسكا والفطر السحري للتغلب 

على فقدان والدته، األميرة ديانا. 
ــة غــيــر قــانــونــيــة فــي معظم  ــ وتــلــك األدويـ
الـــواليـــات األمــيــركــيــة والــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة، 
لكن األبــحــاث المتزايدة تشير إلــى أن لها 
قيمة عالجية في إدارة الصدمات واإلدمان 
ومشاكل الصحة العقلية من خــالل تقليل 
الـــمـــوانـــع والـــســـمـــاح لــلــمــرضــى بــاالنــفــتــاح 

بشكل كامل.
وقال د. ماثيو جونسون، الطبيب النفسي 
في مركز »جونز هوبكنز« ألبحاث المخدر 

، لكن الكثير 
ً
والوعي: »االنفتاح يبدو جيدا

منه يمكن أن يسبب مراحل من الهوس«.
وأضاف د. جونسون أنه إذا كانت هناك 
مــشــكــالت أســاســيــة داخـــل أســـرة الــمــريــض، 
 ما تسمح األدوية للمستخدمين بأن 

ً
فغالبا

يصبحوا على استعداد للتسامح ورؤيــة 
األشــيــاء مــن منظور مختلف، »لــكــن بعض 
الــنــاس يسلكون االتــجــاه الــخــاطــئ معها« 

ويثيرون استياء أكبر تجاه أحبائهم.
ــــى أن األدويــــــــة تــمــنــح الـــنـــاس  ــار إلـ ــ ــ وأشـ
 تجعل 

ً
 للحياة، لكنها أيضا

ً
 جديدا

ً
منظورا

من يأخذها عرضة لتأثير اآلخرين.

َعت - 
َ
الحكومة - طل

احأعقل من المجلس!
ّ

وض
nashmi22@hotmail.com

درايش

لــــــــــــوال الــــــــــــتــــــــــــرّدد والـــــــــــــَوَهـــــــــــــن و»اإلنـــــــــســـــــــحـــــــــاب«

ويـــــــــــــــــــوم اخــــــــتــــــــفــــــــت مــــــــــــا بــــــــّيــــــــنــــــــت أســــــبــــــابــــــهــــــا 

انــــــشــــــوفــــــهــــــا أعــــــــقــــــــل مـــــــــن عــــــــقــــــــول »الـــــــشـــــــبـــــــاب«

ــا  ــ ــهـ ــ ــابـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ رغـــــــــــــــم الـــــــــــــفـــــــــــــراغ الـــــــــلـــــــــي انـــــــــــتـــــــــــرك بـ

لـــــــــــن »الـــــــــمـــــــــطـــــــــالـــــــــب« كــــــلــــــهــــــا مــــــــثــــــــل الـــــــــســـــــــراب

هــــــــــي عــــــــــارفــــــــــه وُهـــــــــــــــــم عــــــــارفــــــــيــــــــن احـــــســـــابـــــهـــــا 

ــراب  ــ ــخـ ــ ــلـ ــ ولـــــــــــن »الــــــــــــقــــــــــــروض« الــــــــيــــــــوم حـــــــّجـــــــه لـ

والــــــــــــلــــــــــــي »يــــــــــحــــــــــّركــــــــــهــــــــــا« فــــــــتــــــــح لــــــــــــك بـــــابـــــهـــــا 

ـــــــط« مــــــــا تـــــبـــــع درب الــــــصــــــواب 
ّ
واحــــــــــــد »يـــــــخـــــــط

ـــــابـــــهـــــا
ّ
الــــــــلــــــــي شـــــــــــــرى الــــــــســــــــاحــــــــه وشــــــــــــــــرى كـــــت

ــاب ــ ــجـ ــ ــحـ ــ ــــف الـ ــلــ ــ ــر مــــــــن خــ ــ ــســ ــ ــالــ ــ والـــــمـــــشـــــتـــــغـــــل بــ

ــى الــــــــــيــــــــــوم مــــــــــن »أقـــــــطـــــــابـــــــهـــــــا«  ــ ــمــ ــ ــســ ــ والــــــــــلــــــــــي يــ

حــــــــابــــــــل لــــــهــــــم كـــــــــالـــــــــفـــــــــخ... والـــــــــكـــــــــل اســـــتـــــجـــــاب 

يـــــــــــــــــــــــــــــــــــدرون... لــــــــكــــــــن مــــــــــــا حــــــــــچــــــــــوا نــــــــّوابــــــــهــــــــا

مــــــكــــــشــــــوف يـــــــــا لــــــغــــــم انـــــــــدفـــــــــن تــــــحــــــت الـــــــتـــــــراب

والــــــــــغــــــــــيــــــــــم يـــــــفـــــــضـــــــح إن نـــــــــــــــــزل بـــــــتـــــــرابـــــــهـــــــا 

ــــي هــــــــــــذا الـــــضـــــبـــــاب ــلـ ــ ــجـ ــ ــنـ ــ مــــــتــــــى عــــــلــــــى الـــــــلـــــــه يـ

ــا؟! ــ ــهــ ــ ــابــ ــ ــحــ ــ ومـــــــتـــــــى الــــــعــــــقــــــول تـــــــــــرد روس أصــ

فيما يتعلق بمقال األسبوع الماضي عن أسماء 
، أبلغني د. عماد 

ً
تجار السالح في الكويت قديما

العتيقي أن التقرير اإلنكليزي الذي كتبه المعتمد 
البريطاني في الكويت عام 1910 أخطأ في التعريف 
بأحد التجار، وهو المال عبدالله محمد العتيقي، 
حيث أشار إليه على أنه السكرتير السابق للشيخ 
مــبــارك الــصــبــاح، وذلـــك غير صحيح. والصحيح، 
 للدكتور عماد، أن السكرتير السابق للشيخ 

ً
طبقا

مبارك هو المال عبدالله بن حمد العتيقي، أما المال 
عبدالله بن محمد العتيقي فهو تاجر سالح ومواد 

 له على هذا التنويه.
ً
استهالكية أخرى، فشكرا

أما مقال اليوم، فهو يتعلق بوثيقتين، إحداهما 
مــرســلــة مــن مكتب الــمــقــيــم الــبــريــطــانــي فــي فــارس 
ــارك، والــثــانــيــة رد الــشــيــخ مــبــارك  ــبـ إلــــى الــشــيــخ مـ
على الــرســالــة البريطانية. تبدأ 
الــرســالــة البريطانية بالقول إن 
سفينة كويتية مــن نــوع البغلة 
 
ً
اسمها »فتح الخير« ترفع علما
 فـــي شــهــر أبـــريـــل عــام 

ً
فــرنــســيــا

1910 تــم تفتيشها وعــثــر على 
ســــالح ضــمــن حــمــولــتــهــا، وتــم 
اقتيادها إلى ميناء الكويت ثم 
أفرغت حمولتها من األسلحة 
ووضعت تحت تصرف الشيخ 
مبارك بداًل من أن تكون تحت 
تـــصـــرف الـــوكـــيـــل الــســيــاســي 
ــويــــت.  ــكــ ــي الــ ــ ــانــــي فــ ــطــ ــريــ ــبــ الــ
ولـــم يــعــتــرض مــكــتــب المقيم 
البريطاني في الخليج على 
ذلـــــك اإلجـــــــــراء الــــــذي أمـــــر بــه 
الشيخ مبارك، بل إنه أبلغه 
أن الدولة البريطانية ستقف 
مــعــه وســـتـــســـانـــده أمـــــام أي 
ــراض أو شــــكــــوى مــن  ــ ــتــ ــ اعــ
الحكومة الفرنسية، وإليكم 

نص الرسالة البريطانية:
»من كرنل كاكس باليوز 

وقونسل جنرال الدولة البهية القيصرية في خليج 
فارس الى جناب االجل االكرم االمجد المكرم المحب 
عمدة االصحاب الشيخ مبارك الصباح المحترم 
سلمه الــلــه تعالى وابــقــاه وحــمــاه آمــيــن. الموجب 
لتحرير الكتاب هــو ابـــالغ جنابكم جــزيــل السالم 
والسؤال عن صحة حالكم وثم نعرف جنابكم بان 
جناب القبطان شكسبير قد عرفنا كيفية االخبار 
التي ابديتموها اليه أوال من منطرف ورود البغلة 
فتح الخير تحت بيرق الدولة الفرانسية بتاريخ 
27 شهر ابريل سنة 1910 الموافق 17 ربيع الثاني 
سنة 1328 او بذاكما الــقــرب ومعها محمولة من 
األسلحة الممنوعة بخالف مفاد اعالمكم المؤرخ 
ــن طـــــرف تــنــزيــل  ــا مــ ــيـ ــانـ فــــي شـــهـــر مــــي 1900. وثـ
األسلحة المذكورة بضد اوامــركــم وكذلك المشار 
اليه عرفنا من جهة تصميمكم على ضبط االمتعة 
الممنوعة المذكورة وتسليمها الى جناب المشار 
اليه الجل تكون تحت الحفظ بنظره وأخيرا فهمنا 
من المشار اليه بان جنابكم رجحتم ان تجعلون 
االمــتــعــة الــمــذكــورة تــحــت قبضتكم وجعلتموها 
في عمارة الكمرك تحت مراقبة المستحفظية وال 
تتركون ينقلونهم بدون اطالع ورضاية مأمورين 
الدولة البهية جميع هــذه المراتب مستحسنة اذ 
المقصود كما ان جنابكم مطلعين ان يكون المنع 
لهذه األسلحة حتى ال تتصل بيد اشخاص غير 
مناسبة حيث هــذه المعاملة األسلحة الممنوعة 
شيء مضرة وجنابكم الذي اسبحت حكومة الكويت 
كــامــال محق فــي دفــعــه، وال هــو محتمل ان الــدولــة 
الفرانسية يــســاعــدون محسوبيهم فــي سرقاتهم 
األســلــحــة وجلبه الــى بلدكم على رغــم ممانعتكم 
المعلومة فان يقتضي انهم يقدمون الشكوى الى 
جنابكم في هذا الخصوص جنابكم يكون مطمئن 
الخاطر بــان الــدولــة البهية اإلنكليز يقومون في 
تقويتكم للمجاوبة اليهم ويساعدونكم في استقالل 
حقوقكم الــعــادلــة وتجعلون األســلــحــة الممنوعة 
خــارجــة عــن حــدودكــم هــذا مــا لــزم بيانه لجنابكم 
وال زلتم محروسين والسالم في 7 شهر جماد اول 

1328 مطابق 17 شهر مي سنة 1910«.
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فهد البسامأول الغيث دقة

أستغرب من المستغربين والمصدومين من أداء وتصريحات 
النواب ومواقفهم وتناقضاتهم، بعد أن سيطروا على المجلس 
وانكشافهم بهذه السرعة، وكأنه أول مقلب يمّر عليهم في حلقات 

كاميرا الديموقراطية الكويتية الخفّية.
َمن أحرجهم وجعلهم في مثل هذا الموقف البايخ هو أول من 
 ،

ً
فهم وأطلق عليهم مصطلح »معارضة« ولم يفعل بنا خيرا

ّ
صن

 أكبر منهم ومــن إمكاناتهم، وصــدقــوا أنفسهم 
ً
فتقّمصوا أدوارا

واستعاروا المكانة المعنوية للمعارضة التاريخية بال استحقاق، 
وكأنهم ورثة شرعيون يتصل نسبهم بذات مبادئ ومواقف وأخالق 
الموّرثين، وليستمدوا بعدها قيمتهم من المصطلح ذاته الذي كان 
يحمله عن جدارة وأهلية َمن سبقوهم ال من ذواتهم هم، ثم أصبحوا 
يتصرفون على هذا األساس بثقة عمياء وفوقية ونرجسية وكأنهم 

امتداد طبيعي لهم وعلى الدرب سائرون، أي والله العظيم.
لـــذلـــك تــجــدهــم مـــع كـــل مـــوقـــف أو خــــالف يــطــالــبــون الــجــمــيــع 
باالصطفاف معهم أو خلفهم بما أنهم ضــد ذات السلطة التي 
كم لستم 

ّ
عارضها األوائــــل، نعم هــي قــد تكون ذات السلطة، لكن

لون استمرارية لذاك 
ّ
 أنكم تمث

ً
ذات المعارضة، وَمن يتبعكم ظنا

الخط الوطني اإلصــالحــي األصيل هو بالحقيقة يسيء لنفسه 
 هو 

ً
قــبــل أن يــســيء إلـــى الــمــعــارضــة األصــيــلــة، واألكـــثـــر إدهـــاشـــا

قدرتهم اللفظية ونجاحهم الباهر في كل مرة باختالق المؤامرات 
واألعداء الوهميين والقصص الخيالية، والتالعب بالمصطلحات 
 لتمرير أو 

ً
 وتمّردا

ً
 وانفتاحا

ً
والمفردات مع استخدام أكثرها تحررا

، ويجدون َمن يصدق 
ً
 وانغالقا

ً
دعم أشد األفكار واألشخاص تطّرفا

ويركض ويدافع في كل حلقة جديدة، ويتحول بعدها أي شخص 
يقف ضد السلطة، مهما كانت تفاهة الموضوع أو تفاهته هو 
، إلى رمز ثوري ومناضل، حتى لو كان يطالب بنموذج 

ً
شخصيا

أســوأ من الوضع الحالي، أو يتمنى إرجاعنا إلــى الخلف بضع 
سنوات ضوئية.

ل المعارضة لمجرد 
ّ
وبفضل أمثال هؤالء الطواويس ممن تمث

ــتــــراض هــوّيــتــهــم ومـــصـــدر قــيــمــتــهــم، أصــبــحــنــا نــقــاتــل على  االعــ
جبهتين، كلتاهما أخــطــر مــن األخــــرى، وحـــروب االســتــنــزاف من 
 لنهايتها، فبعد أن كانت 

ً
رصيد الوطن ومستقبله ال أفق واضحا

النقاشات والخالفات السياسية تدور مع »المعارضة األصيلة« 
حول قضايا وتشريعات تصوب من إدارة الدولة للنهوض بها 
وبشعبها، وصلنا مع أمثال هؤالء لقوانين »النون والقرقيعان« 
ومن يوزع أكثر بفضل نظرية »توزيع الغنائم لحرمان اللصوص 
من سرقتها« بال تفكير بالمستقبل وال بالحاضر وال بالعدالة 
وال بالمساواة وال بأي شيء آخر، فهؤالء في النهاية مجرد نواب 
عاديين فازوا باالنتخابات ويطمحون للفوز بها مرات أخرى ال 
أكثر، ومصطلح »معارضة« بمفهومه السياسي وسياقه التاريخي 
ا 

ّ
، هــذه تسمى ســذاجــة - إذا أحسن

ً
أكبر منهم بكثير، كثير جـــدا

النوايا - وليست معارضة.
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