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ً
 دوليا

ً
الكويت تكسب حكما

ضد شركات إيطالية وإسبانية
»المناقصات« يطرح مشروع دراسة 

»السكة الحديدية« الخليجي
أعلنت إدارة الفتوى والتشريع صدور حكم لمصلحة الكويت 
بشأن الدعوى المرفوعة من ائتالف شركات إيطالية وإسبانية، 
ـــ/167( المشارك  بصفتها ضمن ائــتــالف مقاولي العقد رقــم )وهــ
إلنشاء وإنجاز وصيانة شارع جمال عبدالناصر، ضد حكومة 
الكويت ممثلة بوزارة األشغال أمام مركز التحكيم الدولي، لتسوية 

منازعات االستثمار التابع للبنك الدولي »آي سي إس آي دي«.
وقالت اإلدارة، في بيان أمس، إن الحكم رفض جميع طلبات 
ــب بــه بقيمة 264 مليون 

َ
الــخــصــوم ورفــــض الــتــعــويــض الــمــطــال

 للكويت، وهي نسبة من 
ً
دوالر، وألزمهم بدفع نحو 12 مليونا

المصروفات التي تكبدتها خالل إجراءات التحكيم.

● سيد القصاص
وافـــق الــجــهــاز الــمــركــزي للمناقصات الــعــامــة على 
طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري طرح مناقصة 
مشروع أعمال الدراسة والتصميم التفصيلي، وإعداد 
مستندات المرحلة األولـــى لمناقصة مــشــروع السكة 

الحديدية الخليجي. 
وقالت »الطرق« في إعالنها المناقصة، إن المشروع 
بطول 111 كم، ويشمل إعداد الشروط الخاصة والعامة 

.
ً
لوثيقة طرحه خالل مدة تنفيذ 12 شهرا

»خليجي 26« في الكويت ديسمبر 2024
● حازم ماهر

عقب انتهاء المؤتمر الــعــام التحاد 
كأس الخليج العربي لكرة القدم، الذي 
ُعـــقـــد أمــــس فـــي الـــبـــصـــرة عــلــى هــامــش 
بـــطـــولـــة »خــلــيــجــي 25«، أعـــلـــن رئــيــس 
االتـــحـــاديـــن الـــقـــطـــري وكـــــأس الــخــلــيــج 
الـــشـــيـــخ حـــمـــد بــــن خــلــيــفــة أن الــكــويــت 

ستستضيف »خليجي 26« في ديسمبر 
.2024

وبـــذلـــك، تـــكـــون بــطــولــة »خــلــيــجــي 26« 
؛ إلقامة بطولة كأس آسيا التي 

ً
جلت عاما

ُ
أ

تستضيفها قطر في يناير 2024. 
من جانبه، أكد رئيس االتحاد الكويتي 
ــدم، عــبــدالــلــه الـــشـــاهـــيـــن، عقد  ــقــ لـــكـــرة الــ
اجتماع األسبوع المقبل لوضع الخطوط 

العريضة لالستعدادات للبطولة. وقال 
الــشــاهــيــن، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي أمـــس، 
إن اتــحــاد كــأس الخليج يــرفــض إسناد 
تــنــظــيــم أي بــطــولــة دون كـــتـــاب ضــمــان 
 إلـــى أن 

ً
حــكــومــي الستضافتها، مــشــيــرا

تــرشــيــح الــكــويــت الســتــضــافــة »خليجي 
 الدعم 

ً
 لذلك الكتاب، مثمنا

ً
26« جاء وفقا

الحكومي.

»الصحة«: الوضع الوبائي مستقر 
وعينات عشوائية يومية لـ »كوفيد«

● عادل سامي
أكد وزير الصحة د. أحمد العوضي استقرار 
الوضع الوبائي في الكويت من ناحية متحورات 
 على ضرورة التقيد بإجراءات 

ً
»كوفيد 19«، مشددا

الصحة العامة.
وصـــرح الــعــوضــي، أمــس على هــامــش افتتاح 
 ...

ً
مؤتمر دولي بعنوان »األمراض المنقولة جنسيا

والــوقــايــة مــن الــمــنــظــور اإلســـالمـــي«، بـــأن الــفــرق 
 عينات 

ً
المختصة فــي »الصحة« تسحب يوميا

 إلى أن الــوزارة ال 
ً
عشوائية لـ »كوفيد 19«، الفتا

 في توفير كل األجهزة الطبية الحديثة 
ً
تألو جهدا

لدعم المنظومة الصحية في الكويت.

القدس - ةديرجلا. 
طهران - فرزاد قاسمي

● فهد تركي وعلي الصنيدح
فــي وقـــت تمسكت الــلــجــنــة الــمــالــيــة البرلمانية 
بتقاريرها المدرجة على جــدول أعمال المجلس، 
وبينها شـــراء الــقــروض، معلنة عــدم الــتــراجــع عن 
، بل جعلته 

ً
موقفها، فإنها لم تغلق باب السحب كليا

، إذ ذكر مقررها النائب صالح عاشور، أن 
ً
مواربا

اللجنة قــررت باإلجماع عــدم سحب أي تقرير من 
التقارير المدرجة على جــدول األعــمــال؛ ما لم يتم 
تقديم تعديالت جوهرية وجذرية وقانونية على 

 
ً
االقتراحات المعروضة على مجلس األمــة، مؤكدا

أن السحب لن يتم إال بموافقة البرلمان.
وقال عاشور، في تصريح عقب اجتماع اللجنة 
أمــس، إن »المالية« ناقشت سبعة تقارير مدرجة 
على جدول أعمال المجلس، ومنها اقتراحات شراء 
مديونيات المواطنين، وزيادة معاشات المتقاعدين، 
وإسقاط وإلغاء فوائد القروض غير القانونية على 
المواطنين، وتحويل مؤسسة الخطوط الجوية 
الــكــويــتــيــة إلــــى شـــركـــة مــســاهــمــة، وإنــــشــــاء شــركــة 

لتسويق المحاصيل الــزراعــيــة، وخفض 

نتنياهو المأزوم يدرس ضرب إيران
دعا رؤساء األجهزة األمنية إلى اجتماعات سرية لبحث الهجوم وجاهزية الجبهة الداخلية 

F35 يمكنها التصدي لـ SU35 واشنطن ولندن تبحثان خيارات ما بعد المفاوضات النووية • موسكو تزّود طهران بمقاتالت •

هيئة األسواق: تعديالت 
لتسهيل إدراج الشركات 

08غير الكويتية 

الصراع على السوداني يتصاعد من تسميةالصراع على السوداني يتصاعد من تسمية
»الخليج« حتى »إمدادات جريشان«»الخليج« حتى »إمدادات جريشان«

● بغداد - محمد البصري
تــؤكــد الــصــالــونــات الــســيــاســيــة فـــي بـــغـــداد أن 
 عــلــى رئــيــس الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 

ً
ــا ــراعـ هــنــاك صـ

محمد السوداني، يدخل مرحلة أكثر جدية، بين 
واشنطن وطهران من جهة، وفي محور التنافس 
الداخلي بين رئيس الوزراء األسبق نوري المالكي 

 فــي الــكــتــلــة الشيعية من 
ً
والــجــيــل األصــغــر ســنــا

الجهة األخرى.
ــك الـــصـــراع،  ويــســتــخــدم الـــعـــارفـــون بـــأجـــواء ذلـ
 من نماذج التحليل الختبار األمر عبر ثالثة 

ً
عددا

مــؤشــرات، هــي: زلـــزال العملة الــعــراقــيــة، وحديث 
الــســودانــي المتلفز مــن برلين حــول موضوعات 

02مــن قبيل الــوجــود العسكري األميركي، 

02

02

عناصر من البيشمركة في أربيل أمس )أ ف ب(

ــات فــي  ــعــ ــوقــ ــتــ بــــعــــد غــــيــــابــــه عـــــن الــ
ــاد لــلــتــداول  الــعــامــيــن الــمــاضــيــيــن، عــ
 اندالع حرب في المنطقة 

ُ
بقوة احتمال

ــران. فــقــد تقاطعت  ــ بــيــن إســرائــيــل وإيـ
ــرات تــجــعــل ســيــنــاريــو الــحــرب  مــــؤشــ
، تتمثل في األزمة السياسية 

ً
محتمال

الداخلية في إسرائيل، التي وصلت إلى 
حد التحذير من حرب أهلية، وزيادة 
التأكيدات حــول تعذر إحياء االتفاق 
 
ً
النووي مع إيــران بشكل كامل، فضال

عن الوضع الداخلي المضطرب الذي 
تعيشه األخيرة على وقع أطول موجة 
احتجاجات تشهدها منذ ثمانينيات 
القرن المنصرم، إضافة إلى تحركات 

عسكرية في طهران وتل أبيب.
ــن مــصــدر  ــدة«، مــ ــ ــريـ ــ ــجـ ــ وعـــلـــمـــت »الـ
مطلع، أن رئيس الحكومة اإلسرائيلي 

بنيامين نتنياهو دعا رؤساء األجهزة 
األمنية لجلسات سرية سيبحث فيها 
مسألة توجيه ضــربــة إليــــران، ومــدى 
جــاهــزيــة الــجــيــش اإلســرائــيــلــي لــذلــك، 
إلـــى جــانــب فــحــص جــاهــزيــة الجبهة 
الداخلية الستيعاب ضربات إيرانية 

 على تلك الضربة المحتملة.
ً
ردا

ــن أن األزمـــــــة  ــ وحـــــــــذر الــــمــــصــــدر مــ
الــداخــلــيــة الـــتـــي يــعــيــشــهــا نــتــنــيــاهــو، 
ــارك نــحــو 100  ــ  بــعــدمــا شـ

ً
خــصــوصــا

ألــف إسرائيلي مــســاء السبت ـ األحــد 
في تل أبيب بتظاهرة ضد التعديالت 
الــقــضــائــيــة الـــتـــي يـــنـــوي حــلــفــاؤه في 
االئتالف الحكومي إقرارها، قد تدفعه 
التخاذ قرار بتوجيه ضربة إلى إيران 
وإشعال حرب وتأجيل كل التغييرات 

ــة والـــتـــشـــريـــعـــيـــة  ــيــ ــائــ ــقــــضــ الــ

تظاهرة ضد حكومة نتنياهو 
في تل أبيب أمس األول )رويترز(

٠٢ ٠٣

٠٣

١٣
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نتنياهو المأزوم يدرس ضرب...

الصراع على السوداني يتصاعد...

»المالية« البرلمانية: لن نطلب إرجاع...

المطروحة على جدول أعمال المتشددين في حكومته.
وقــــال إن مــا يــهــم نتنياهو هــو إلــغــاء محاكمته فــقــط، وكــل 
الــوســائــل شــرعــيــة فــي نــظــره، وهـــذه حقيقة واضــحــة للجميع 
فــي إسرائيل دفعت مسؤولين فــي جهات أمنية لتحذيره من 
أن تمسكه بــأجــنــدة اليمين الــمــتــطــرف الــديــنــي تــضــع »الــنــظــام 
الـــديـــمـــوقـــراطـــي« اإلســرائــيــلــي عــلــى الــمــحــك، وأنــــه لــيــس هــنــاك 
إسرائيلي واحد يريد تحويل البالد إلى دكتاتورية أو أن يتحكم 
فيها شخص أو عائلة أو مجموعة لديها مشاكل شخصية مع 

الجهاز القضائي.
ــارت االهــتــمــام تــغــريــدة لــرئــيــس الــحــكــومــة وزيـــر  ــ وبــيــنــمــا أثـ
الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم يحذر فيها من ضربة 
إسرائيلية إليران، ويدعو دول الخليج لالستعداد، ذكر رئيس 
األركان العامة للجيش اإلسرائيلي، أفيف كوخافي، أمس أن بنك 
أهدافه في إيران، الذي يشمل البرنامج النووي، اتسع بشكل كبير 
 جاهزية جيشه لشن الهجوم بشكل منفرد في حال 

ً
، مؤكدا

ً
جدا

اتخاذ القيادة السياسية للقرار، وإن كان بدون موافقة واشنطن.
من جهة أخــرى، وبعد حديث مدير الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية أندريا غروسي األسبوع الماضي عن انهيار المفاوضات 
الرامية إلحياء االتفاق النووي اإليراني، يبدأ وزير الخارجية 
ــارة لــواشــنــطــن إلجـــراء  الــبــريــطــانــي جيمس كليفرلي الــيــوم زيــ
محادثات مع نظيره األميركي أنتوني بلينكن، حول ملف إيران، 
قالت وسائل إعالم بريطانية إنها ستتمحور حول إعادة النظر 

في المفاوضات النووية والخيارات المتاحة. 
ومــع تزايد التحذيرات الغربية من دخــول طهران، المتهمة 

بدعم حملة روسيا العسكرية ضد أوكرانيا، في شراكة دفاعية 
كاملة مــع مــوســكــو، أعــلــن برلماني إيــرانــي أن بـــالده ستتسلم 
مقاتالت SU35 روسية بحلول مــارس المقبل. وكشف مصدر 
مطلع في وزارة الدفاع اإليرانية لـ »الجريدة« أن طهران تسلمت 
بالفعل 12 مقاتلة من طــراز SU35، لكنه أشــار إلــى أن موسكو 
أجرت عليها تعديالت بهدف نزع »مخالبها الهجومية«، لتفادي 
اإلضرار بالعالقات االستراتيجية المتنامية مع القوى الخليجية.
وذكر المصدر أن الكرملين اكتفى بتعزيز القدرات الدفاعية 
ــرانــــي، بــهــدف صـــد أي هــجــوم  لــلــدفــعــة األولـــــى مـــن الـــســـرب اإليــ
 
ً
محتمل على منشآت الجمهورية اإلسالمية النووية، مشيرا

إلى أن موسكو التي أرسلت أجزاء الطائرات، التي توصف بأنها 
الموازية لمقاتالت الشبح األميركية F35 لكي يتم تجميعها 
بقاعدة قرب أصفهان، لم تزود طهران بعُد بصواريخ جو ـ جو 

الخاصة بالمقاتالت.

نسبة استقطاع أقساط القرض الحسن من 15 في المئة إلى 5 في 
المئة.

وأوضح أن »المالية« ناقشت تكليفها من المجلس برفع تقرير 
حول إلغاء المادة 80 من قانون التأمينات االجتماعية في شأن 
 إلــى أن اللجنة بعثت برسالتين 

ً
الــمــعــاشــات االستثنائية، الفــتــا

إلــى »التأمينات« ووزارة المالية، لكن لم يصل إليها أي رد حول 
البيانات المطلوبة.

 وطالب مقدمي اقتراح »المعاشات االستثنائية« بتعديله عبر اقتراح 
آخر الستثناء بعض الفئات مثل المعاقين والعسكريين؛ ألن االقتراح 

المحيط العربي.
لكن األمر ال يسري على جميع الفصائل، فوسائل اإلعالم المقربة 
، وهما اثنان من 

ً
من »حزب الله« في العراق و»حركة النجباء« مثال

 ضد موقف 
ً
 مبطنا

ً
أخطر التشكيالت الميليشياوية، تشن هجوما

 
ً
السوداني من الحضور العسكري األميركي، كما انتقدته كثيرا
حين تمسك بالتسمية العربية للخليج، وهو يتحدث عن بطولة 
 في البصرة، ورفضه طلب إيران االعتذار 

ً
خليجي ٢٥ المقامة حاليا

أو التوضيح بشأن ذلك.
وأطلقت الفصائل موجة مطالبات للسوداني، بعضها يتعلق 
بمعبر جريشان بين البصرة والكويت، وهو معبر ثانوي يستخدم 
للوجستيات الجيش األميركي منذ حــرب ٢٠٠٣، ثــم الــحــرب ضد 
تنظيم داعـــش، وإســنــاد الــقــوات الــعــراقــيــة. لكن إعـــالم »حـــزب الله« 
اعتبر المعبر »خارج سيادة العراق« وطالب السوداني باسترداده 

من القوات األميركية بأقرب وقت.
ويبقى التنافس الداخلي على السوداني قصة متجددة، إذ يريد 
المالكي االحتفاظ بنفوذه على رئيس الحكومة وهو وزيره القديم 
والعضو السابق في حزبه، بينما يطمح قيس الخزعلي وعمار 
، وضرورة 

ً
الحكيم إلى استدراج السوداني لكفة »الجيل األكثر شبابا

اإلزاحة الجيلية كشرط لإلصالح السياسي«، األمر الذي يثير غضب 
المالكي وقلقه؛ ألن هناك من يفترض أن السوداني ال يريد وضع 

كل غالله في صوامع المالكي المثقل بإرث األخطاء.
وتستبعد أوساط سياسية نشوب مواجهة في المدى القريب بين 
المالكي ومنافسيه؛ ألن الكتلة الشيعية المتشددة تحاول أن تحتفل 
بعودتها إلــى السلطة وتخلصها مــن تــهــديــدات التيار الــصــدري 
المنسحب وحكومة الكاظمي المقربة من التيار المدني، معتبرة 
أن االحتفال بهذا وتحصينه »مقدم على أي خالف آخر حتى حين«.

والتسمية العربية للخليج.
ووصــف خبراء التذبذب الحاد في سعر الدينار العراقي أمام 
الـــدوالر، بأنه »تنبيه أميركي حــاد« وتــشــدد فــي فــرض قيود على 
تــزويــد الــعــراق بــالــدوالر، كــي ال تفترض إيـــران أن مــجــيء حكومة 
السوداني قبل شهرين يعني تسهيالت عراقية أكثر لطهران تتيح 

لها خرق العقوبات األميركية.  
وامتثل العراق للقيود األميركية، وبرر ذلك لطهران بأنه الطريق 
الوحيد للحفاظ على أرصــدة بغداد في حماية كافية من ماليين 
الدعاوى القضائية التي تعود إلى مرحلة الغزو الغاشم للكويت، 

أو قبلها كذلك.
وتذكر مصادر أن أزمة المال ليست بعيدة عن اختيار السوداني 
« بشأن الوجود العسكري األميركي، 

ً
اإلدالء بتصريحات »صديقة جدا

 في الفصائل أعطى رئيس حكومة العراق 
ً
 قويا

ً
مؤكدة أن جناحا

الضوء األخضر لطمأنة أميركا بشأن ذلك، والتركيز على مبررات 
التدريب واالستشارة وصيانة الدروع والطائرات، بشرط أن تضمن 
أميركا مساعدة السوداني للحفاظ على وضع مستقر وعدم الضغط 
على مصالح الفصائل، والبدء »بتقبل تحولها إلى وضع سياسي 

 .»
ً
يجب االعتراف به تدريجيا

ــاب الـــســـودانـــي إلـــى األردن الــشــهــر الــمــاضــي  وأوضـــحـــت أن ذهــ
وتصريحاته في قمة بغداد الثانية، التي تمسكت باتفاقيات تعاون 
 من رغبة الفصائل في طمأنة 

ً
ا كبيرة مع البلدان العربية، كانا جزء

المقدم للجنة لم يعط استثناًء ألي فئة، وبالتالي إذا صدر التقرير، 
٠٥فإن العسكريين والمعاقين سيشملهم إلغاء هذه المعاشات.
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األمير يتلقى رسالة من ملك األردن تتعلق بوحدة الصف العربي
مها ولي العهد من وزير الخارجية األردني

ّ
تسل

استقبل سمو ولــي العهد الشيخ مشعل األحــمــد، بقصر بيان 
صباح أمس، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون 
المغتربين باألردن، أيمن الصفدي، بمناسبة زيارته الرسمية للبالد، 
حيث نقل لسموه رسالة شفوية موجهة إلى سمو أمير البالد الشيخ 
نــواف األحــمــد مــن ملك األردن عبدالله الثاني تتعلق بالعالقات 
األخوية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين ودعم 
وحدة الصف ومسيرة العمل العربي المشترك وآخر المستجدات 

على الساحتين اإلقليمية والدولية.
وقــد حــّمــل سمو ولــي العهد الــصــفــدي تحياته وتــقــديــره لملك 
األردن وإلى ولي عهده األمير الحسين بن عبدالله، وتمنياته لهما 
بموفور الصحة وتمام العافية ولشعب المملكة الشقيقة المزيد 

من التقدم واالزدهار.
حضر المقابلة رئــيــس ديـــوان سمو ولــي العهد الشيخ أحمد 
العبدالله، ووزيــر الخارجية الشيخ سالم الصباح، ومدير مكتب 
سمو ولي العهد الفريق المتقاعد جمال الذياب ووكيل الشؤون 
الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن العيسى، ومساعد وزير 
الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير أحمد البكر، وسفير األردن 

صقر أبوشتال.
 الصفدي أمس

ً
ولي العهد مستقبال

 لمصلحتها ضد 
ً
 دوليا

ً
الكويت تكسب حكما

ائتالف شركات إيطالية وإسبانية
 للكويت

ً
»التحكيم« رفضت التعويض بـ 264 مليون دوالر وحكمت بـ 12 مليونا

أعلنت إدارة الفتوى والتشريع صدور 
ــــوى  ــأن دعـ ــم لــمــصــلــحــة الــــكــــويــــت بــــشــ ــكـ حـ
الــتــحــكــيــم الـــدولـــي الــمــرفــوعــة مـــن ائــتــالف 
شــــركــــات إيـــطـــالـــيـــة وإســـبـــانـــيـــة بــصــفــتــهــا 
ضمن ائتالف مقاولي العقد رقم )و ه/167( 
الــمــشــارك إلنــشــاء وإنــجــاز وصيانة شــارع 
جــمــال عــبــدالــنــاصــر ضــد حــكــومــة الــكــويــت 
ممثلة في وزارة األشغال أمام مركز التحكيم 
الدولي، لتسوية منازعات االستثمار التابع 

للبنك الدولي )آي سي إس آي دي(.
وقــالــت اإلدارة، فــي بــيــان لــهــا، أمـــس، إن 
»التحكيم يتعلق بالمطالبة بمبلغ نحو 
 عن المخالفات 

ً
264 مليون دوالر تعويضا

المنسوبة للكويت والغرامات المطبقة دون 

وجه حق، حسب زعم هذه الشركات، إضافة 
للفوائد ومصاريف التحكيم، كما زعمت 
 من 

ً
هذه الشركات أن الكويت انتهكت عددا

األحكام الواردة بموجب االتفاقيات الثنائية 
المبرمة مع كل من إيطاليا وإسبانيا بشأن 

حماية وتشجيع االستثمارات«.
وأوضحت أن الكويت قدمت عدة دفوع 
إجــرائــيــة وموضوعية للتصدي للدعوى، 
أهــمــهــا أن هــيــئــة الــتــحــكــيــم غــيــر مختصة 
 
ً
 نــاشــئــا

ً
بــنــظــر الـــنـــزاع، لــكــونــه يــمــثــل نـــزاعـــا

 
ً
عــن عقد مقاولة تــجــاري وليس استثمارا

بالمفهوم الذي يجعله تحت مظلة الحماية 
ــيــــة، كـــمـــا دفــعــت   لـــالتـــفـــاقـــيـــات الــــدولــ

ً
ــا ــقــ وفــ

بانتفاء صفة المدعين، كما قدمت الكويت 

 فيما يتعلق بالمطالبات 
ً
دفاعها مفصال

الموضوعية المقدمة من الخصوم بشأن 
عــدم األحقية فــي التعويض المطالب فيه 

ودحض أسبابه.
وأضــافــت أن الــدعــوى قــد استمرت على 
مدى 6 سنوات تبادل فيها الطرفان الدفوع 
والمستندات واألدلـــة، حيث تمكن الفريق 
القانوني مــن إقــنــاع هيئة التحكيم بعدم 
صــحــة مــزاعــم وادعــــــاءات الــخــصــوم وعــدم 
أحقيتهم بـــأي مــن الــمــبــالــغ الــمــطــالــب بها 

كتعويض.
ــرت أن جـــلـــســـات الـــمـــرافـــعـــة عــقــدت  ــ ــ وذكـ
بتاريخ 27 سبتمبر 2021 حتى 8 أكتوبر 
2021 أمـــام هيئة التحكيم التابعة للبنك 

الدولي، وحضر الفريق القانوني المكلف 
بــــــاإلدارة هـــذه الــجــلــســات )عـــن بـــعـــد(، وقــد 
خصصت هــذه الجلسات لسماع األطــراف 
واســتــجــواب الــشــهــود والــخــبــراء ومناقشة 

األدلة.
ــــدر الـــحـــكـــم الــتــحــكــيــمــي  ــــه صـ وبـــيـــنـــت أنـ
لمصلحة الــكــويــت بــرفــض جــمــيــع طلبات 
الــخــصــوم ورفـــض التعويض المطالب به 
بقيمة 264 مليون دوالر، وإلزامهم بنسبة 
ــمـــصـــروفـــات واألتـــعـــاب  مـــن الــتــكــالــيــف والـ
التي تكبدتها دولة الكويت خالل إجراءات 
التحكيم، حيث ألزمت الخصوم بدفع نحو 

 تسلم لدولة الكويت.
ً
12 مليونا

التقى نائب وزير الخارجية السفير منصور العتيبي، أمس، 
مساعدة األمين العام لألمم المتحدة لشؤون دعم العمليات 

ليزا بونتهيم.
وتم خالل اللقاء بحث أوجه العالقات بين الكويت واألمم 

المتحدة، وسبل تعزيزها.

محافظ حولي: تطوير النقل 
الجماعي لتخفيف االزدحام

قال محافظ حولي ومحافظ 
العاصمة بالوكالة علي األصفر، 
إن المحافظة تعمل على تقديم 
كل ممكن لتطوير المرافق العامة 
وتجميلها لخدمة المواطنين 
والمقيمين في مختلف مناطق 

المحافظة.
وأكـــد األصــفــر، خــالل إشــرافــه 
ــلـــى افــــتــــتــــاح مـــحـــطـــة انـــتـــظـــار  عـ
الـــــحـــــافـــــالت الــــنــــمــــوذجــــيــــة فــي 
مــنــطــقــة حـــولـــي، أهــمــيــة تعميم 
مــــثــــل هــــــــذه الـــــنـــــمـــــاذج فــــــي كــل 
مناطق المحافظة بهدف تطوير 
محطات وسائل النقل الجماعية 

لتخفيف االزدحام في الطرق. 
وأضاف أن المحافظة تهدف 
من خالل هذا المشروع إلى لفت 
انتباه الشركات الخاصة لدعم 
مـــثـــل هـــــذه األفــــكــــار وتــمــويــلــهــا 

لخدمة أهالي المنطقة.
ــتـــظـــار  ــوي مـــحـــطـــة انـ ــتــ ــحــ وتــ
ــلـــى بــــوابــــة تــفــتــح  ــافــــالت عـ الــــحــ
 وجهاز تكييف 

ً
وتغلق إلكترونيا

يعمل على تبريد المحطة في 
فصل الصيف وكــامــيــرا مراقبة 

لحفظ األمن.

المحافظ خالل افتتاح محطة االنتظار

وزير الخارجية بحث مع الصفدي العالقات الثنائية: أهمية 
ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق 

ــة،  ــ ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ ــــى وزيـــــــــــر الـ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ
ــم الـــصـــبـــاح، أمــــس،  ــالـ الـــشـــيـــخ سـ
في ديــوان عــام الـــوزارة مع نائب 
رئــيــس الــــوزراء وزيـــر الخارجية 
وشــؤون المغتربين في المملكة 
األردنــــيــــة الــهــاشــمــيــة الــشــقــيــقــة، 
أيمن الصفدي، بمناسبة زيارته 
الــــرســــمــــيــــة لــــلــــبــــالد، حــــيــــث نــقــل 
تحيات عاهل المملكة األردنــيــة 
الــهــاشــمــيــة عــبــدالــلــه الــثــانــي إلــى 
أخيه صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ نواف األحمد، وسمو ولي 
الــعــهــد الــشــيــخ مــشــعــل األحـــمـــد، 
وإلـــــــى رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــوزراء 
سمو الشيخ أحمد نواف األحمد، 
وحــرص ملك األردن على تعزيز 
العالقات األخوية التاريخية التي 

تربط البلدين الشقيقين.
وقــــد تـــنـــاول الــلــقــاء الــعــالقــات 
الــمــتــيــنــة الـــتـــي تـــربـــط الــبــلــديــن 
الشقيقين، وأطر توسعة التعاون 
الـــمـــشـــتـــرك، وتــعــمــيــق الــتــنــســيــق 

القائم بينهما على كل الصعد.
وأكد الجانبان صالبة التعاون 
ــــرص الــمــشــتــرك  ــحـ ــ الـــثـــنـــائـــي والـ
ــا إلـــــــى آفـــــاق  ــهــ ــمــــضــــي بــ ــلــــى الــ عــ

 
ً
ــع وأكـــثـــر شــمــولــيــة، تــنــفــيــذا أوســ

لتوجيهات القيادتين الشقيقتين، 
وبـــــــحـــــــث مــــــــجــــــــاالت الــــــتــــــعــــــاون 
الــمــتــعــددة، السيما االقتصادية 
ــة  ــيـ ــاحـ ــيـ ــــة والـــسـ ــاريـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ واالسـ
ومجاالت التعليم واألمن الغذائي 
والــدفــاعــي، بما يعزز المصلحة 
الـــمـــشـــتـــركـــة لـــلـــبـــلـــديـــن، ويــحــقــق 

تطلعات شعبيهما الشقيقين.
تنسيق المواقف

واتــفــق الـــوزيـــران عــلــى أهمية 

اســــتــــمــــرار الــــتــــشــــاور وتــنــســيــق 
الـــــــمـــــــواقـــــــف تـــــــجـــــــاه الــــقــــضــــايــــا 
والـــتـــحـــديـــات اإلقــلــيــمــيــة، وســبــل 
الــتــعــامــل مــعــهــا، بــمــا يــســهــم في 
حل األزمات في المنطقة، ويحقق 
األمن واالستقرار فيها، مؤكدين 
في ذات السياق أهمية استكمال 
تــرســيــم الــــحــــدود الــبــحــريــة بين 
ــة الــــعــــراق  ــهــــوريــ ــمــ ــويــــت وجــ ــكــ الــ
الشقيقة لما بعد الــعــالمــة 162، 
بــمــا يسهم فــي تــعــزيــز الــعــالقــات 

بين الدولتين الشقيقتين، ويحقق 
الـــمـــصـــالـــح الـــمـــشـــتـــركـــة بــيــنــهــمــا 
واالنــطــالق بها إلــى آفــاق أوســع، 
مرحبين بالخطوات اإليجابية 
واإلجـــــــــــــــراءات الــــتــــي يــــقــــوم بــهــا 

الجانب العراقي في هذا الشأن.

القضية الفلسطينية

كــــــمــــــا تـــــــــم أثـــــــــنـــــــــاء الـــــلـــــقـــــاء 
بــــحــــث الــــــتــــــطــــــورات الــــراهــــنــــة 

ــتـــيـــن اإلقــلــيــمــيــة  عـــلـــى الـــســـاحـ
والدولية، والتنسيق المشترك 
حــــــيــــــالــــــهــــــا، حــــــيــــــث تــــقــــدمــــت 
التطورات المرتبطة بالقضية 
الفلسطينية المحادثات، وإدانة 
االعتداءات الجسيمة التي يقوم 
بها االحتالل اإلسرائيلي على 
الشعب الفلسطيني الشقيق، 
وانتهاكاته لــقــرارات الشرعية 

الدولية.
ــان فـــــي هــــذا  ــبــ ــانــ ــجــ وأكــــــــد الــ
ــة الـــقـــضـــيـــة  ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ ــاق مـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
الفلسطينية، وضرورة تكاتف 
الـــجـــهـــود الـــعـــربـــيـــة والـــدولـــيـــة 
لـــــحـــــلـــــهـــــا عـــــــلـــــــى أســـــــــــــس حــــل 
الــدولــتــيــن، وبــمــا يــضــمــن قيام 
الدولة الفلسطينية المستقلة 

وعاصمتها القدس الشرقية. 
 
ً
وتناولت المحادثات أيضا
األوضــاع في سورية، واليمن، 
ولبنان، وليبيا، ودعــم العراق 

ومحاربة اإلرهاب.

سالم الصباح خالل لقائه الصفدي أمس

اتفقا على تنسيق المواقف تجاه التحديات اإلقليمية وحل األزمات في المنطقة

نائب وزير الخارجية يبحث
التعاون مع األمم المتحدة

 المسؤولة األممية أمس
ً
العتيبي مستقبال

المحادثات تناولت 
األوضاع في سورية 

واليمن ولبنان وليبيا 
ومحاربة اإلرهاب

ضرورة تكاتف 
الجهود العربية 

والدولية لحل 
القضية الفلسطينية
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العوضي: الوضع الوبائي في الكويت مستقر    
وعينات عشوائية يومية لـ »كوفيد«

جــدد وزيــر الصحة د. أحمد عادل سامي
العوضي التأكيد على استقرار 
الـــوضـــع الــوبــائــي فـــي الــكــويــت، 
وضـــــرورة الــتــقــيــد بـــاإلجـــراءات 
الصحية واشــتــراطــات الصحة 

العامة.
وقــال د. الــعــوضــي، فــي كلمة 
للصحافيين صباح أمس على 
هامش افتتاح المؤتمر الدولي 
الـــــــ 13 لــلــمــنــظــمــة اإلســـامـــيـــة 
لــلــعــلــوم الــطــبــيــة الــــــذي تــقــيــمــه 
الــمــنــظــمــة بـــرعـــايـــة ســـمـــو ولـــي 
الــعــهــد الــشــيــخ مــشــعــل األحــمــد 
تـــــــحـــــــت شـــــــــعـــــــــار »األمــــــــــــــــــــراض 
المنقولة جنسيا وباء متجدد... 
المخاطر والوقاية من المنظور 
اإلسامي«، إن الفرق المختصة 
فــي الــــوزارة تقوم بشكل يومي 
بسحب عينات عشوائية لمرض 

»كوفيد 19«.
وأضاف أن »الصحة« ال تألو 
جــهــدا فـــي تــوفــيــر كـــل األجــهــزة 
الطبية الحديثة لدعم المنظومة 
ــي الــــكــــويــــت، الفــتــا  الـــصـــحـــيـــة فــ
ــة مــن  ــمـــوعـ الــــــى أن هــــنــــاك مـــجـ
الــــفــــيــــروســــات الــــتــــي تــســتــدعــي 
الـــتـــحـــرك الــــدولــــي لــمــواجــهــتــهــا 
ومنها الفيروسات التي تنتقل 
عبر الممارسات المتعددة غير 
ــي وقـــت  الـــشـــرعـــيـــة والـــــشـــــاذة فــ
يـــتـــســـابـــق الـــمـــجـــتـــمـــع الـــغـــربـــي 
لشرعنة تلك العاقات المحرمة.

أهمية المؤتمر 

ــيـــة الــمــؤتــمــر  وذكـــــــر أن أهـــمـ
ــن انـــعـــقـــاده فـــي فــتــرة  تــنــبــثــق مـ
زمنية يعاني كثيرون فيها من 
أمـــــراض وأوبـــئـــة قــديــمــة كــانــت 
ــدة حــيــث بـــــدأت تطفو  ــديـ أو جـ
على سطح الخريطة الصحية 
مجموعة من تلك الفيروسات، 
مضيفا أن المؤتمر يحمل على 
عاتقه دراسة هذه األمراض التي 
تــصــيــب ربـــع ســكــان الــمــعــمــورة 
تقريبا ومنها اإليدز وااللتهاب 

الكبدي بهدف مواجهتها وكبح 
جماحها وتعزيز الصحة العامة 

للمسلمين والبشرية جمعاء.
ــيــــس  ــه، قـــــــــال رئــ ــ ــبــ ــ ــانــ ــ مـــــــن جــ
الــمــنــظــمــة اإلســـامـــيـــة لــلــعــلــوم 
ــمـــر د.  ــمـــؤتـ ــيــــس الـ ــة، رئــ ــيـ ــبـ الـــطـ
مــحــمــد الــجــارالــلــه إن المنظمة 
ــا ســــعــــت لـــتـــكـــون  ــهـ ــأتـ ــشـ مــــنــــذ نـ
الــــمــــرجــــعــــيــــة اإلســــــامــــــيــــــة فـــي 
العلوم الطبية، وإحياء التراث 
الطبي اإلسامي الزاخر لعلماء 
الــحــضــارة اإلســامــيــة وطــرحــه 

بصورة علمية موثقة.
وأضاف أن المؤتمر يستهدف 
دراســــــــــة األمـــــــــــراض الـــمـــنـــقـــولـــة 
جــنــســيــا مــثــل اإليــــــدز وغــيــرهــا 
والتي تصيب ما يقرب من ربع 
ســـكـــان األرض، ونـــحـــن نسعى 
لــمــشــاركــة الــعــالــم واإلنــســانــيــة 
ــا ومـــــــواجـــــــهـــــــة  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ ــمــ ــ ــ ل
االنحرافات الجنسية والشذوذ 
لكونها الوسيلة الغالبة النتقال 
ــراض كــمــا هـــو مثبت  ــ هـــذه األمــ
بــاألدلــة الــعــلــمــيــة، الفــتــا إلـــى أن 
أنــجــع وســائــل الــوقــايــة ترسيخ 
تعاليم الدين اإلسامي واألديان 
السماوية الواضحة في مواجهة 

هذه االنحرافات والشذوذ.

بــــــدوره، قــــال رئـــيـــس جــامــعــة 
األزهـــر الشريف رئيس اللجنة 
االستشارية للمؤتمر د. سامة 
داوود إنــــه كــلــمــا ازداد الــعــالــم 
الــمــتــحــضــر فــي تــقــدمــه العلمي 
حــســنــا ورقـــيـــا ازدادت أخــاقــه 
ا وانحطاطا، الفتا إلى أن  سوء
ـــِق ما تقتضيه 

ْ
ذلــك ال يسير ِوف

ــة والــمــنــطــق  ــراجــــحــ الـــعـــقـــول الــ
السليم الــذي يقول إن اإلنسان 
ه 

ُ
كلما ازداد علما ازدادت أخاق

حسنا.

ريادة الكويت

من جانبه، أكد المدير العام 
لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
د. خالد الفاضل ريادة الكويت 
في إطاق مبادرات متميزة لدعم 
المعرفة والبحث العلمي، مشيرا 
إلى أن المؤسسة دأبت على دعم 
منظومة العلوم والتكنولوجيا 
واالبتكار للمساهمة في تحقيق 

التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضـــــــــــــــاف أن الــــمــــؤســــســــة 
تحرص على أن تكون حاضنة 
ــدة  ــادرات الـــرائـ ــبــ ــمــ لـــأفـــكـــار والــ

ودعم وتنمية القدرات البشرية 
الوطنية لبناء قاعدة لمنظومة 
العلوم والتكنولوجيا واالبتكار 

والثقافة والمعرفة العلمية.

تعاون له جذور

بـــــــدوره، أكــــد عــضــو مجلس 
أمناء جائزة الشيخ حمدان بن 
راشد آل مكتوم للعلوم الطبية 
ــاون  ــعـ ــتـ ــــرزا الــــصــــايــــغ أن الـ ــيـ ــ مـ
بــيــن الــجــائــزة ومنظمة العلوم 
ــة لـــه جـــــذور أصــيــلــة،  ــيـ اإلســـامـ
مـــشـــيـــرا إلـــــى أنـــــه تــكــلــيــا لــهــذا 
التعاون تم توقيع مذكرة تفاهم 
لــتــحــقــيــق األهــــــداف الــمــنــشــودة 

ودعم أنشطة المنظمة.
من ناحيته، أكد ممثل منظمة 
الصحة العالمية في الكويت د. 
أسد حفيظ أن المؤتمر يناقش 
مـــوضـــوعـــات شـــديـــدة األهــمــيــة، 
الفتا إلى أن ما سيسفر عنه من 
نتائج سيكون لــه أثــر إيجابي 
مهم في منع انتشار األمــراض، 
وأن التمسك بتعاليم اإلســام 
ــه ضـــــــــروري لــمــكــافــحــة  ــ ــسـ ــ وأسـ

انتشار األوبئة.

)تصوير مياد غالي(   »...
ًَ
المشاركون في مؤتمر »األمراض المنقولة جنسيا

 
ً
تجديد انتداب 30 موظفا

 متوقف منذ 3 أشهر
ً
حكوميا

• محمد جاسم
ات تجديد انتداب وإعــارة نحو 30  علمت »الجريدة« أن إجـــراء

موظفا حكوميا لجهات أخرى، متوقفة منذ أشهر. 
وبينت مصادر في ديوان الخدمة المدنية أن هناك مجموعة من 
طلبات الجهات الحكومية المتعلقة بتجديد انتداب الموظفين لم 
يبّت أمرهم منذ صدور قرار مجلس الــوزراء رقم 2022/17 بوقف 
التعيين بالوظائف القيادية وشغل الوظائف اإلشرافية، ووقف 
ــار هـــذا الــوقــف، مما  ــارة ومــعــالــجــة آثـ ــ كــل مــن الــنــقــل والــنــدب واإلعـ

قين. 
ّ
يجعلهم معل

وذكرت المصادر أن مجلس الخدمة المدنية لم يصدر قرارات 
بشأن تجديد الندب بعد إلغاء قرار 2022/17 من خال قرار مجلس 
الــوزراء رقم 1120 في اجتماعه 44 - 2022/3 المنعقد بتاريخ 24 
أكتوبر 2022، الفتة إلى أنه بالرغم من مرور 3 أشهر، فإن تجديد 

االنتدابات ال يزال على طاولة المجلس. 
وأكــــدت أن االنـــتـــدابـــات أو اإلعـــــارات أو الــنــقــل للموظفين بين 
الجهات الحكومية متوقفة منذ عــام 2013 وفقا لتعميم ديــوان 
 منذ 

ً
الــخــدمــة المدنية رقــم 60 لسنة 2013، الـــذي يتجدد ســنــويــا

10 سنوات، موضحة أن االنتدابات تتم عبر استثناء من مجلس 
الخدمة المدنية، وتعتمد  بشكل أساسي على مدى حاجة الجهة 

الحكومية الراغبة إلعارة الموظفين.

»المناقصات« يطرح »دراسة 
السكة الحديدية الخليجية«

• سيد القصاص
خــرج مــشــروع السكة الحديدية )المسار الخليجي(، المرحلة 
األولى، إلى النور مؤخرا بعد أن وافق الجهاز المركزي للمناقصات 
العامة على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري طرح مناقصة 
مشروع أعمال الدراسة والتصميم التفصيلي وإعــداد مستندات 

مناقصة السكة الحديدية بالمرحلة األولى. 
وأشارت الهيئة في إعانها عن المناقصة إلى أن المشروع بطول 
111 كم، مبينة أن نطاق األعمال في تلك المناقصة يشمل إعداد 
الشروط الخاصة والعامة لوثيقة طرح المشروع خال مدة تنفيذ 
12 شهرا، إضافة إلى أن أسلوب الطرح وتقديم العطاء من خال 

طرح عام بشروط خاصة، لمكاتب استشارية عالمية. 
ولفتت الهيئة إلى أن المردود المالي والبيئي للمشروع ستعاد 
دراسته عند التعاقد مع المكتب االستشاري من منطلق االستثمار 
في األعمال التشغيلية والصيانة فقط وليس في أعمال بناء البنية 

التحتية للمشروع.
يذكر أن هناك دراسة أعدت من قبل هيئة الشراكة بين القطاعين 

العام والخاص عام 2016 حول المشروع.

الصالح: تطعيم الفيروس 
الحليمي البشري محل جدل

• عادل سامي
أكــد األمين العام لاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان د. 
خــالــد الــصــالــح أن الــجــدل مــا زال مستمرا حــول التطعيم ضد 
الفيروس الحليمي البشري، مشيرا إلى أنه بالرغم من فائدته 
فقد أوضحت أغلب األوراق العلمية التي تحدثت عن أمن الطعم 
المطلق للفيروس انه كانت له دوافع اقتصادية ضمن التنافس 

المادي. 
وقال الصالح خال ورشة عمل نظمت أمس، ان سرطان عنق 
الرحم يعتبر أحد أهم مسببات الوفاة لدى النساء في العالم، 
الفتا إلى أن نصف مليون حالة إصابة جديدة كل عام؛ 79 في 

المئة منها تقع في الباد الفقيرة.
وأضاف أن إعطاء تطعيم الفيروس الحليمي البشري يمنع 90 
في المئة من عدوى الفيروس و70 في المئة من سرطان الرحم. 
وتــابــع أن منظمة الــصــحــة الــعــالــمــيــة أوصـــت بــتــقــديــم لقاح 
فيروس الحليمي البشري كجزء من اللقاحات الروتينية في 
جميع الدول التي يزيد فيها الوقوع على 4 لكل مئة ألف نسمة، 
علما بأن معدالت الوقوع في الكويت من 2008 حتى 2012 تبلغ 

2.6 لكل مئة ألف نسمة.

الزعبي: األمراض المزمنة غير المعدية عبء كبير
أكد أنها المسبب الرئيسي ألغلب المضاعفات الصحية

قـــــال مـــديـــر إدارة األمــــــراض 
المزمنة غير المعدية في وزارة 
الــصــحــة د. حــمــود الــزعــبــي، إن 
األمراض المزمنة غير المعدية 
ــبــــب الــــرئــــيــــســــي ألغـــلـــب  ــمــــســ الــ
المضاعفات الصحية، وتمثل 
 
ً
 وصـــحـــيـــا

ً
ــا ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ  اقـ

ً
ــا ــئــ ــبــ عــ

 على المجتمع، 
ً
 كبيرا

ً
واجتماعيا

 إلــى أنــه يسهل الوقاية 
ً
مــشــيــرا

ــا بـــالـــتـــوعـــيـــة ومـــكـــافـــحـــة  ــهـ ــنـ مـ
أسبابها.

وقــــال الــزعــبــي، فـــي تصريح 
صـــحـــافـــي أمــــــس، عـــلـــى هــامــش 
إطاق الحملة الوطنية للوقاية 
مــــن األمــــــــراض الـــمـــزمـــنـــة، الــتــي 
تنظمها إدارة تــعــزيــز الصحة 
ــمــــد  ــة الــــــــوزيــــــــر د. أحــ ــ ــايــ ــ ــرعــ ــ بــ
العوضي، إن الحملة تأتي في 
إطــــــار الـــخـــطـــة االســتــراتــيــجــيــة 

لــلــوقــايــة والــتــصــدي لــأمــراض 
المزمنة غير المعدية.

وأوضـــح أن حملة »التوعية 
بــــــــــاألمــــــــــراض الـــــمـــــزمـــــنـــــة غـــيـــر 

ــهــــدف إلــــــى إبــــــراز  الــــمــــعــــديــــة« تــ
أهمية الوقاية من تلك األمراض، 
والــتــأكــيــد عــلــى أنـــهـــا الــمــســبــب 

الرئيسي ألغلب المضاعفات.

ولـــــفـــــت إلــــــــى ضــــــــــــرورة رفــــع 
مــســتــوى الــوعــي بــأهــمــيــة نمط 
ـــن خــــال  ــ ــي مـ ــحــ ــاة الــــصــ ــ ــيـ ــ ــــحـ الـ
ممارسة الرياضة واتباع النظام 

الغذائي السليم واالبتعاد عن 
التدخين، إلــى جانب التعريف 
بأهم األمـــراض المزمنة وطرق 
الوقاية منها ومن مضاعفاتها.
وذكــــــر أن الــحــمــلــة تــتــضــمــن 
فعاليات كثيرة منها معارض 
وأنـــــشـــــطـــــة عـــــــن الــــــوقــــــايــــــة مـــن 
األمـــــــراض الــمــزمــنــة بــاإلضــافــة 
ــنـــوي ســيــقــام  ــــون سـ ــاراثـ ــ ــــى مـ إلـ
بــالــتــعــاون مـــع الــهــيــئــة الــعــامــة 
لــلــريــاضــة فـــي فـــبـــرايـــر الــمــقــبــل 

بحديقة الشهيد.
وأشــــــــار إلـــــى أنــــهــــا تــتــضــمــن 
أربــــعــــة أســـابـــيـــع تـــوعـــويـــة عــن 
ــان وأمــــــــــراض  ــ ــرطــ ــ ــســ ــ مــــــــرض الــ
القلب ومــرض السكر والصحة 
النفسية إلى جانب أربع ورش 
عمل للعاملين في هذا المجال.

جانب من إطاق الحملة الوطنية للوقاية من األمراض المزمنة

»علمي« الثانوية أنهى اختباراته
والقسم األدبي اليوم

اختتم طلبة القسم العلمي بالصف الثاني 
عشر اختبارات الفصل الدراسي األول أمس، 

في حين يختتمها طلبة األدبي اليوم. 
ــي اخــتــبــار مــــادة تــاريــخ  ــ وأدى طــلــبــة األدبـ
العالم الحديث، فيما أدى طلبة القسم العلمي 
اختبار الكيمياء وهو األخير لهذا الفصل، كما 
أدى طلبة التعليم الديني الفقه التحريري، 

وتميزت أجواء اللجان بالهدوء والتنظيم.
وأكد عدد من طلبة األدبي أن االختبار تميز 

بالسهولة، مثمنين جهود وزارة التربية في 
تنظيم لجان االختبارات، في وقت أشار بعض 
طلبة القسم العلمي إلى أن أسئلة اختبار مادة 

الكيمياء جاءت واضحة. 
بدورهم، أوضح عدد من مديري المدارس أن 
اإلدارات المدرسية والهيئات التعليمية قامت 
بــجــهــود مكثفة لتوفير جميع ســبــل الــراحــة 
للطلبة ألداء اختبارات الفترة الدراسية األولى، 

وتم تعميم الئحة الغش في جميع اللجان.

جانب من االختبارات

أسرة بنك االئتمان تهنئ
 المديرة زينب الجيران

هنأت أسرة بنك االئتمان الكويتي زينب الجيران، لتكليفها 
 للمدير العام السابق صاح المضف، 

ً
مديرة عامة للبنك، خلفا

متمنية لها التوفيق والسداد في أداء مهامها.

»الوقف اإلنساني« قدمت 
مواد تدفئة لسوريين

قدمت الجمعية الكويتية 
للوقف اإلنساني والتنمية مواد 
التدفئة لاجئين السوريين في 

لبنان والمخيمات السورية.
وقال رئيس مجلس إدارة 

الجمعية م. نصار العبدالجليل، 
في تصريح أمس، إن »الوقف 

اإلنساني« ومع انخفاض درجة 
الحرارة في مناطق الاجئين 

السوريين، أطلقت حملة 
مساعداتها الشتوية، والتي 

اشتملت على توزيع مواد 
التدفئة الازمة والمتمثلة في 

»المازوت والديزل«.
وأوضح العبدالجليل أن 

الجمعية استعدت لحملة 
الشتاء خال الفترة الماضية 

بمتابعة أوضاع النازحين 
والاجئين السوريين، بهدف 

التفاعل مع احتياجاتهم، وعلى 
الفور تم تحديد الهدف الخاص 

بمواد التدفئة »المازوت 
والديزل« كاحتياج ضروري، في 

هذا البرد القارس.

»التراث« تنظم سلسلة 
دورات شرعية للنساء

نظمت جمعية إحياء التراث 
اإلسامي، العديد من الدورات 

الشرعية في علوم السيرة 
والحديث والعقيدة خال الشهر 

الجاري، والتي تشرف عليها 
إدارة العمل النسائي التابعة 

للجمعية تحت شعار »دورات 
دروب الخير«، ضمن برنامجها 

الثقافي النسائي.
وقالت الجمعية، في بيان أمس، 

إن البرنامج يتضمن دورة 
في »أثر القرآن الكريم في بناء 
الشخصية اإلسامية« للشيخ 

د. وليد الربيع مساء كل يوم 
أحد.

وتابعت: »يوم االثنين من 
كل أسبوع، سيتضمن درسا 

أسبوعيا تلقيه إحدى الداعيات، 
إضافة لدورة في )شرح 

وتهذيب أحكام القرآن( يلقيها 
الشيخ د. محمد النجدي كل 

يوم ثاثاء«.
وأردفت أنه سيتم تنظيم دورة 

في »شرح صحيح البخاري«، 
ودورة حول »االستعاذة من 

الفتن« كل يوم أربعاء، مشيرة 
إلى تنظيم درس أسبوعي 

بعنوان »اتق الله حيثما كنت« 
للشيخ محمـد العباد في مقر 

فرعها بالقادسية.

ً»زكاة الجهراء«: بناء
 وحفر 23 بئرا

ً
15 مسجدا

قال مدير زكاة الجهراء، التابعة 
لقطاع البرامج والمشاريع 

في جمعية النجاة الخيرية 
الشيخ محمد السعيدي، إن 

»زكاة الجهراء« حققت إنجازات 
مميزة عام 2022، بالرغم من 

حداثة إنشائها، منها بناء 15 
مسجدا و23 بئرا في العديد من 
الدول العربية واإلسامية ذات 

االحتياج لهذه المشاريع.
وبين السعيدي، في تصريح 

صحافي، أمس، أن مشروع بناء 
المساجد أحد المشاريع التي 

تشهد إقباال من أهل الخير، 
مضيفا: »نختار لمساجدنا 

أئمة من خريجي كليات 
الشريعة، ونحرص على إقامة 

حلقات العلم والمحاضرات 
الدعوية بالمساجد، والتي 

بدورها تنمي ثقافتهم 
اإلسامية«.

»المنبر«: المعاشات 
االستثنائية للوزراء غير مقبولة

السنافي إلنصاف أصحاب المداخيل الضعيفة

أكد المنبر الديمقراطي ضرورة التزام الحكومة بسياسة ترشيد 
اإلنفاق، وأن تكون خير مثال عندما تطّبق هذا األمر على وزرائها، 
 تجد المطالب المالية والمعيشية 

ّ
مضيفا أنه من غير المقبول أال

لتحسين الحالة المادية والقدرة الشرائية لدى المواطنين بصورة 
 مصغية، »في حين نرى الزيادات تصب في مصلحة 

ً
عادلة آذانــا

أصحاب النفوذ والمقّربين من السلطة، متناسين المتقاعدين 
وأصحاب الدخل الضعيف والمتوسط«.

وقــال األمين العام للمنبر، عبدالهادي السنافي، في تصريح 
صــحــافــي، ردا على مــا أثــيــر بــشــأن الــمــعــاشــات االستثنائية، إن 
»الكويت تعيش حالة من الصراع المستمر بين سلطتيها التنفيذية 
والتشريعية، في ظل تجاذبات سياسية حول مواضيع مختلفة«.

وتابع السنافي: وفي خضّم هذه األزمات المتوالية أثيرت قضية 
المعاشات االستثنائية المتعلقة بــالــوزراء، بزيادة 6000 دينار 
عّما كانت عليه، لتصبح 9000، في ظل حديث الحكومة المستمر 
عن العدالة في القضايا المالية المتعلقة بالمطالبات الشعبوية، 
سواء كانت زيادات مالية للشعب أو إسقاط القروض االستهاكية.

وطالب أعضاء لجنة الشؤون المالية واالقتصادية بمجلس األمة 
بسرعة إنجاز تقريرها المتعلق بالمادة 80 من قانون التأمينات 
االجتماعية، لوقف الهدر المالي من المال العام وفق هذا القانون.

 األمراض 
المنقولة 

 
ً
جنسيا
تصيب 

ربع سكان 
المعمورة 
وترسيخ 

تعاليم الدين 
أنجع وسائل 

الوقاية
الجارالله

»التقدم 
العلمي« 

تحرص على 
احتضان 

المبادرات 
الرائدة

الفاضل

ً
»األرصاد«: أمطار اليوم وغدا

أعلنت إدارة األرصاد الجوية تأثر الباد بحالة مطرية 
 من مساء اليوم وتستمر حتى نهار غد.

ً
تبدأ تدريجيا

وقـــال مــراقــب الــتــنــبــؤات الــجــويــة بــــاإلدارة عبدالعزيز 
القراوي، في تصريح، إن الباد تتأثر بامتداد منخفض 
جوي سطحي مصحوب بكتلة هوائية رطبة يتزامن مع 

وجود منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا.
وأوضــــح الـــقـــراوي أن ذلـــك يـــؤدي إلـــى تــكــاثــر السحب 
المنخفضة والمتوسطة تتخللها بعض السحب الركامية 
مصحوبة بهطول أمطار مستمرة خفيفة إلى متوسطة 
 الجنوبية.

ً
قد تكون غزيرة على بعض المناطق خصوصا

وذكر أنه يصاحب ذلك نشاط في الرياح مع انخفاض 
في الرؤية األفقية على بعض المناطق وارتفاع األمواج 

البحرية ألكثر من 6 أقدام.
وتوقع أن تتحسن األجــواء تدريجيا نهار غد، حيث 
تقل السحب وتنحسر فــرص األمــطــار مــع تقدم امتداد 
مــرتــفــع جـــوي مــصــحــوبــا بكتلة هــوائــيــة بــــاردة ويــكــون 
الطقس مائا للبرودة نهارا وباردا إلى شديد البرودة 
 عــلــى الــمــنــاطــق الــبــريــة وفــــرص لتكون 

ً
لــيــا خــصــوصــا

الضباب. 
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فهد الرمضان

طلبة »العلوم والتكنولوجيا« يحصلون
على اعتماد االختراق األخالقي

حصل طلبة كلية الكويت للعلوم 
والتكنولوجيا على شهادة اعتماد 
 Certified Ethical االختراق األخالقي
Hacker )CEH( بـــعـــد اجــتــيــازهــم 
 EC-COUNCILــــن االختبار المقدم مـ
وهي منظمة عالمية تحتل المركز 
األول على مستوى العالم في مجال 
اعتماد شهادات االختراقات واألمن 

السيبراني. 
وتعاقدت شركة إي سي كونسل 
مع الجامعة باعتبار كلية الكويت 
لــلــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا الــشــريــك 
األكـــاديـــمـــي الــمــعــتــمــد الــوحــيــد في 

الكويت.
وتعد شبكة شركاء األكاديمية 
الــتــابــعــة لــــ »إي ســـي كــونــســل« هي 
ــة األولـــــــى عــالــمــيــا لــتــقــديــم  ــراكـ ــشـ الـ
دورات أكاديمية ذات جــودة عالية 
ومرخصة، ويستمر هــذا االعتماد 
للطلبة لــمــدة ثـــالث ســنــوات قابلة 
للتجديد بــاجــتــيــاز االخــتــبــار مــرة 
أخرى وبمستوى أعلى عن ذي قبل.

وقـــدمـــت كــلــيــة الــكــويــت للعلوم 
والتكنولوجيا ورشة تدريب مكثفة 
للطلبة المشاركين استمرت ثماني 
ساعات يوميا ولمدة خمسة أيــام، 
تعلم فيها الطلبة أحــدث الهجمات 
الضارة لألنظمة وأدوات القرصنة 
اإللــكــتــرونــيــة ومــهــاجــمــة الــهــجــوم 

الناشئ في الفضاء اإللكتروني.
وتهدف هذه الخطوة التي قامت 
بها الجامعة إلى تأسيس والتحكم 
في الحد األدنى من معايير تصديق 
مؤهالت فنيي األمن المعلوماتي 
المختصين في إجراءات القرصنة 
األخالقية، وإبـــالغ العامة بما إذا 
كان األفراد المعتمدون يتجاوزون 
الــحــد األدنــــى مــن المعايير ودعــم 
القرصنة األخالقية كمهنة فريدة 

ذاتية التنظيم. 

إنجاز رائد 
وأعرب رئيس الكلية البروفيسور 
خـــــالـــــد الــــبــــقــــاعــــيــــن عــــــن ســـعـــادتـــه 
ــاز الـــجـــديـــد للجامعة  ــجــ بـــهـــذا االنــ
والـــذي تمثل بتفعيل مركز تأهيل 
الــمــخــتــصــيــن بــــاالمــــن الــســيــبــرانــي 
مــمــا يــعــزز مــركــز الــجــامــعــة الــرائــد 
ــــط في  فــي الــكــويــت والـــشـــرق األوسـ
هذا المجال الحيوي والهام كونها 
الجامعة االولــى التي تهيئ وتزود 

طلبتها بمثل هذه المهارات. 
كما أعرب عن سعادته باجتياز 
الطلبة لالختبار الــذي استمر 4 

ســاعــات مــتــواصــلــة، أجـــاب فيها 
الطلبة عن األسئلة التي تحاكي 
ــتــــراقــــات  ــلــــة واقــــعــــيــــة لــــالخــ ــثــ أمــ
الــــتــــي تــــحــــدث ألكــــبــــر الـــشـــركـــات 

والمؤسسات الحكومية.
وأضـــــــــــــــاف أن هــــــــــذه األســــئــــلــــة 
المتجددة يتم وضعها بــنــاء على 
دراسة ال تقل عن 140 سيناريو حدث 
لشركات متعددة وأنظمة كان يعتقد 
أنها محمية على درجة عالية، مشيرا 
الى أن دورة االختراق األخالقي تعزز 
مفهوم الحماية من القرصنة وليس 
التشجيع على القيام بها لمعرفة 
ــرار الــنــاجــمــة  ــ ــاألضـ ــ الـــمـــشـــاركـــيـــن بـ
الــتــي يلحقها االخـــتـــراق، كما أنهم 
مسؤولون اآلن اجتماعيا وأخالقيا 
لــحــمــايــة وطــنــهــم وجـــهـــات عملهم 
فــي المستقبل مــن أي هجمات قد 
تتعرض لها أماكن عملهم، مؤكدا 
ان هذا يعزز جاهزية الطلبة لسوق 

العمل في كافة الجهات.

فنيون مهرة
وحـــرص األســتــاذ المساعد في 
قــســم عــلــوم وهــنــدســة الكمبيوتر، 
ــقـــدم دورات األمـــــن الــســيــبــرانــي  ومـ
واالخـــــــتـــــــراق األخـــــالقـــــي د. بــاســل 
ــلــــى تـــهـــنـــئـــة الــطــلــبــة  ــان، عــ ــمــ ــثــ ــعــ الــ
الــنــاجــحــيــن فـــي اخــتــبــار االخـــتـــراق 
ــم بــــدورهــــم  ــيــــرهــ األخــــــالقــــــي وتــــذكــ

فـــي حــمــايــة أنــظــمــتــهــم الشخصية 
والوظيفية، وأن المعتمد اآلن من 
منظمة االخـــتـــراق األخــالقــي لـــ »إي 
سي كونسل« هو فني أمن سيبراني 
مــاهــر يفهم ويــعــلــم كيفية البحث 
عــن مــواطــن الضعف والــثــغــرات في 
األنظمة المستهدفة ويستخدم نفس 
المعرفة واألدوات التي يستخدمها 
الــٌمــخــتــرق الخبيث، ولــكــن بطريقة 
شرعية وقانونية لتقييم الوضع 

األمني لألنظمة المستهدفة.
واشــار الى انه بسبب اإلقبال 
الكثيف على مثل هذه الــدورات، 
فــإن الجامعة تفتح بــاب التقدم 
قريبا لطلبتها للتسجيل في دورة 
االخــــتــــراق األخـــالقـــي المستوى 
األول، ودورة االختراق األخالقي 
المستوى المتقدم للطلبة الذين 

اجتازوا االختبار. 
ــال  ــادة االعــــتــــمــــاد قـ ــ ــهـ ــ وعــــــن شـ
العثمان: بدأنا تشجيع الطالب على 
أخذ الدورات التدريبية التي تدعم 
مهاراتهم التقنية السيبرانية مثل 
شهادة الهاكرز األخالقي المعتمد 
من الـ »إي سي كونسل« التي تعلموا 
مــن خــاللــهــا مــحــاكــاة االخــتــراقــات 
الحقيقية مثل اختراقات الشبكات 
والـــعـــثـــور عــلــى الـــثـــغـــرات األمــنــيــة 

وكيفية التعامل معها.

»طلبة التطبيقي«: المكافأة الطالبية ال تلبي الحاجة
أكد رئيس االتحاد العام لطلبة ومتدربي 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
ــــالء الـــتـــي  ــغـ ــ ــونـــي أن حــــالــــة الـ ــمـ ــيـ ــمـ مــــاجــــد الـ
يـــشـــهـــدهـــا الـــعـــالـــم أثــــــرت بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عــلــى 
الطالب، وباتت المكافأة الطالبية غير كافية 
لتلبية احتياجات الطالب من كتب دراسية 

وقرطاسية وغيرها.

ــال الــمــيــمــونــي، فـــي تــصــريــح صــحــافــي  ــ وقـ
ــفـــاع الكبير  أمـــس، »مـــع هـــذا الــتــضــخــم واالرتـ
في األسعار باتت هناك ضرورة ملحة لزيادة 
50 في  المكافأة المخصصة للطلبة بنسبة 
المئة، لتكون 300 دينار بدال من 200 ليتمكن 
الطالب من تسيير أموره الدراسية ومواجهة 

ماجد الميمونيهذا الغالء«.

ن-تينيو« لريادة األعمال االجتماعية
ُ
»لوياك« تطلق »ك

البرنامج بالتعاون مع كلية بابسون األميركية ويقدم األسبوع األول منه د. كيم
ــاك  ــ ــويـ ــ ــة لـ ــ ــــسـ ــــؤسـ ــــت مـ ــقـ ــ ــلـ ــ أطـ
برنامج »ُكــن-تــيــنــيــو«، حيث تم 
افتتاح البرنامج وتنظيم ورش 
ــبــــوع  ــــالل األســ ــمـــل مــكــثــفــة خــ عـ
ــان بــاســتــضــافــة  ــــذي كــ األول، الـ
البروفيسور العالمي د. فيليب 
كيم، وهو المتخصص والخبير 
في مجال ريادة األعمال من كلية 
بابسون األميركية، والحاصل 
على درجة التميز من مؤسسة 

لويس لالبتكار االجتماعي. 
ويــأتــي هـــذا الــبــرنــامــج ثمرة 
شراكة مع بنك الكويت الوطني 
ي زين وأجيليتي، ليدعم 

َ
وشركت

الشباب والشابات من عمر 17 
إلـــى 30 ســنــة، الــطــامــحــيــن إلــى 
ترجمة أفــكــارهــم المبتكرة من 
خالل مشاريع قائمة على أرض 

الواقع.
ــب الـــــبـــــرنـــــامـــــج  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ويـ
ــات رواد ورائــــــــــــــدات  ــعــ ــلــ ــطــ ــتــ لــ
األعـــمـــال الــبــاحــثــيــن عـــن تنمية 

مشاريعهم وتطويرها، بهدف 
خـــدمـــة الــمــجــتــمــع، والــراغــبــيــن 
ــهـــم فــــي مــجــال  ــاراتـ بـــصـــقـــل مـــهـ
ريــــادة األعـــمـــال، مــا يــســاهــم في 

ــعـــزيـــز مـــســـيـــرتـــهـــم الــمــهــنــيــة،  تـ
ويتيح البرنامج كذلك إمكانية 
ــرد أو  ــ ــفـ ــ ــة، ســـــــــواء كـ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ الـ
مجموعة، تحت فــكــرة مشروع 

واحــد، على أن يكمل كل عضو 
فــي المجموعة طلب االلتحاق 

بالبرنامج.

يعزز مركز 
الجامعة الرائد 

بالكويت 
والشرق 
األوسط 

بهذا المجال 
الحيوي 

خالد البقاعين

الطلبة 
المعتمدون 

فنيو أمن 
سيبراني 
يعرفون 

ثغرات األنظمة 
المستهدفة

باسل العثمان

البروفيسور د. فيليب كيم مع طلبة »لوياك«

 طلبة »لوياك« وممثلي »الوطني« و»زين« و»أجيليتي«
ً
كيم متوسطا
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علي الصنيدح

»المالية البرلمانية« تضع شرطين لسحب تقاريرها
مت تعديالت جذرية ووافق المجلس دِّ

ُ
• عاشور: إذا ق

• »إلغاء المعاشات االستثنائية« بصيغته الحالية سيشمل العسكريين والمعاقين

قــــــــــــررت لــــجــــنــــة الــــــشــــــؤون 
ــة واالقــــــتــــــصــــــاديــــــة  ــ ــيــ ــ ــ ــال ــ ــمــ ــ ــ ال
البرلمانية بإجماع أعضائها 
ــحــــب أي  ــــور عـــــــدم ســ ــــحـــــضـ الـ
ــلــــى جـــــدول  تــــقــــريــــر مــــــــدرج عــ
أعمال مجلس األمة، إال بقرار 

من المجلس.
وقال مقرر اللجنة النائب 
صــالــح عــاشــور، فــي تصريح 
ــقـــب اجــتــمــاعــهــا  ــافـــي عـ ــحـ صـ
أمس، إن »المالية البرلمانية« 
ناقشت سبعة تقارير مدرجة 
عـــلـــى جـــــدول أعـــمـــال مــجــلــس 
األمــة بــشــأن اقــتــراحــات شــراء 
ــن،  ــيــ ــنــ ــواطــ ــمــ ــات الــ ــ ــيـ ــ ــونـ ــ ــديـ ــ مـ
وزيادة معاشات المتقاعدين، 
ــد  ــ ــوائـ ــ وإســــــــقــــــــاط وإلــــــــغــــــــاء فـ
ــيـــة  ــانـــونـ ــقـ ــــروض غــــيــــر الـ ــقــ ــ ــ ال
عــلــى الــمــواطــنــيــن، وتــحــويــل 
مــؤســســة الـــخـــطـــوط الــجــويــة 
الكويتية إلى شركة مساهمة، 
وإنـــــــشـــــــاء شـــــركـــــة لـــتـــســـويـــق 
المحاصيل الزراعية، وخفض 
ــبــــة اســــتــــقــــطــــاع أقــــســــاط  نــــســ
القرض الحسن من 15% إلى 

5%، وتــعــديــل قــانــون إنــشــاء 
غرفة التجارة والصناعة.

وأوضـــــــــــــح عــــــــاشــــــــور، أنـــــه 
 إلــى الــمــادتــيــن 103 

ً
اســتــنــادا

و105 مـــــن الــــائــــحــــة قـــــررت 
ـــاع عـــــدم  ــمــــ ـــ ــاإلجــ ـــ ــة بــ ــ ــنـ ــ ــــجـ ــلـ ــ الـ
سحب أي تقرير من التقارير 
المدرجة على جدول األعمال؛ 
ــا لـــم يــتــم تــقــديــم تــعــديــات  مـ
جوهرية وجذرية وقانونية 
على االقتراحات المعروضة 
عــــلــــى الــــمــــجــــلــــس، وأن يـــتـــم 

السحب بموافقة المجلس.
وبـــيـــن أن الــلــجــنــة نــاقــشــت 
تكليفها مــن الــمــجــلــس برفع 
ــقـــريـــر حـــــول إلــــغــــاء الــــمــــادة  تـ
80 مــــن قــــانــــون الـــتـــأمـــيـــنـــات 
االجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة فــــــــــي شـــــــأن 
الــــمــــعــــاشــــات االســـتـــثـــنـــائـــيـــة، 
 إلـــى أن الــلــجــنــة بعثت 

ً
الفـــتـــا

ــيــــن إلـــــــى مـــؤســـســـة  ــتــ ــالــ بــــرســ
ــيــــة  ــتــــمــــاعــ الــــتــــأمــــيــــنــــات االجــ
ــكــــن لــم  لــــمــــالــــيــــة، لــ ووزارة ا
يــصــل أي رد حـــول الــبــيــانــات 

المطلوبة.

وأضاف أن اللجنة وجهت 
ــن وزارة  ــل مــ الــــدعــــوة إلـــــى كــ
المالية ومؤسسة التأمينات 
االجتماعية والبنك المركزي 
ــاع الــلــجــنــة  ــمــ ــتــ لـــحـــضـــور اجــ
ــل أو  ــبـ ــقـ ــمـ ــيـــس الـ ــمـ ــخـ يــــــوم الـ
اجتماع يوم األحد 22 يناير 
الجاري بحسب التزاماتهم، 
لـــاســـتـــمـــاع لـــوجـــهـــة نــظــرهــم 
ــي االقــــتــــراحــــات الــمــتــعــلــقــة  فــ
بشراء مديونيات المواطنين 
وزيادة معاشات المتقاعدين 
وإســـــــــقـــــــــاط الـــــــفـــــــوائـــــــد غـــيـــر 
ــيـــة الـــمـــتـــرتـــبـــة عــلــى  ــانـــونـ ــقـ الـ
قــــروض الــمــواطــنــيــن وإلـــغـــاء 
ــة  ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ ــتـ الــــمــــعــــاشــــات االسـ
 لـــتـــقـــديـــم الـــتـــقـــاريـــر 

ً
ــدا ــيـ ــهـ ــمـ تـ

ــلــــس  ــة إلــــــــــى الــــمــــجــ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
حــتــى تــنــاقــش فــي جــلــســة 24 

الجاري.
ــور مــقــدمــي  ــ ــاشـ ــ ــــب عـ ــالـ ــ وطـ
اقــــــــــــــتــــــــــــــراح »الــــــــمــــــــعــــــــاشــــــــات 
االســتــثــنــائــيــة« بــتــعــديــلــه من 
خـــال اقـــتـــراح آخـــر الســتــثــنــاء 
بعض الفئات مثل المعاقين 

ــتــــراح  والـــعـــســـكـــريـــيـــن ألن االقــ
المقدم للجنة لم يعط استثناء 
ألي فـــئـــة بـــالـــتـــالـــي إذا صـــدر 
الــــتــــقــــريــــر، فــــــإن الــعــســكــريــيــن 
والمعاقين سيشملهم إلغاء 

المعاشات االستثنائية.
وذكـــــــر أن الـــلـــجـــنـــة بــحــثــت 
ــراح بـــقـــانـــون فــــي شـــأن  ــ ــتــ ــ االقــ
ــم 24 مــن  ــ تـــعـــديـــل الـــــمـــــادة رقــ
ــأن  ــ ــــشـ قـــــــــانـــــــــون الــــــــتــــــــجــــــــارة بـ
المناقصات المركزية وإلغاء 
ــهـــت  ــلـــي، ووجـ ــمـــحـ الــــوكــــيــــل الـ
الــدعــوة إلــى الجهات المعنية 
لحضور اجتماع يوم الخميس 

المقبل.
ولــفــت إلــى اجتماع اللجنة 
مع غرفة التجارة والصناعة 
ــاء، لــبــحــث وجــهــة  ــثـــاثـ  الـ

ً
غـــــدا

نظرهم حول االقتراح بقانون 
في شأن تحويل غرفة التجارة 
إلـــى نــقــابــة لــلــتــجــار وتــحــويــل 
بعض صاحياتها إلى وزارة 
التجارة والصناعة وتطبيق 
ــقـــطـــاع  قـــــانـــــون الــــعــــمــــل فـــــي الـ

األهلي عليها.

جانب من اجتماع اللجنة المالية أمس

»المرافق«: »النفط« ترفض »طريق الوفرة 
ومدينة صباح األحمد« الجديد لمروره بآبار نفطية
 وسنبحث بدائل واتجاهات أخرى

ً
المطيري: المشروع يختصر مسافة 40 كيلومترا

• فهد تركي
فــي وقــت أيـــدت لجنة المرافق 
العامة البرلمانية ووزارة األشغال 
العامة إنشاء طريق جديد يربط 
مناطق المقوع والــوفــرة ومدينة 
ــد، رفـــضـــت وزارة  ــمــ صـــبـــاح األحــ
النفط وشركة البترول الوطنية 
هـــذا الــمــشــروع باتجاهاته التي 
جـــــــــاءت بــــهــــا خــــريــــطــــة الـــطـــريـــق 
ــة، لـــــمـــــرورهـــــا بـــــاآلبـــــار  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــحـ الـ
والمناطق النفطية جنوب الباد.

وقال مقرر اللجنة النائب ماجد 
»الـــجـــريـــدة«، إن هــذا  الــمــطــيــري، لــــ
الــمــشــروع المتمثل فــي الطريق 
الـــذي يــربــط ثـــاث مناطق مهمة 
جنوب الباد، هي المقوع والوفرة 
ومدنية صباح األحمد، يعتبر من 
المشاريع الحيوية جدا، وسيعمل 

على انسيابية الحركة المرورية 
في المنطقة الجنوبية، ويختصر 
مـــســـافـــة 40 كـــيـــلـــومـــتـــرا مــربــعــا 
لــلــوصــول إلــــى منطقتي الــوفــرة 
وصباح األحمد، بــدال من الطرق 
الحالية التي تطيل مدة الوصول 

للمناطق الجنوبية الجديدة. 
ــد الــمــطــيــري أن الــمــقــتــرح  وأكــ
الــــذي تــقــدم بـــه حــظــي بــمــبــاركــة 
وزارة األشــغــال العامة والهيئة 
الــعــامــة لــلــطــرق والــنــقــل الــبــري، 
لكن االعــتــراض جــاء من القطاع 
الــنــفــطــي الـــــذي كــشــف أن هــنــاك 
مـــنـــشـــآت وآبــــــــــارا نـــفـــطـــيـــة عــلــى 
خـــارطـــة الــطــريــق الــمــقــتــرح، وال 
يــمــكــن أن يــتــم بــشــكــلــه الــحــالــي، 
مــضــيــفــا أن الـــقـــطـــاع طـــلـــب مــن 
لجنة الــمــرافــق الــعــامــة ضـــرورة 
إيــجــاد طــريــق بــديــل واتــجــاهــات 

أخرى غير التي جاء بها المقترح 
النيابي كي يتسنى لهم الموافقة 

عليها.
ــــح أن الــلــجــنــة ستعقد  وأوضـ
اجــتــمــاعــات أخــــرى مــع الــجــهــات 
المعنية مــن أجــل تغيير وجهة 
الــطــريــق كـــي ال يــعــتــرض اآلبـــار 
والــمــنــشــآت النفطية، مــؤكــدا أن 
القطاع النفطي سيقدم بالتعاون 
مــــع وزارة األشـــــغـــــال والــهــيــئــة 
الـــعـــامـــة لــلــطــرق والـــنـــقـــل الــبــري 
اتـــجـــاهـــات جــــديــــدة بـــعـــيـــدة عــن 
المنشآت النفطية، خاصة أن هذا 
المورد يعتبر من أهم الموارد في 
الــبــاد، والبـــد أن يــكــون الطريق 

بعيدا عنها بمسافات كافية.
وأشــاد بتعاون كل من وزارة 
األشغال العامة والقطاع النفطي 
مع لجنة المرافق العامة، إليجاد 

االتــجــاهــات المناسبة للطريق 
الـــــذي ســيــربــط مــديــنــة الــكــويــت 
بــالــمــنــطــقــة الـــجـــنـــوبـــيـــة بــشــكــل 

يسهل الوصول إليها.

ماجد المطيري

نافذة نيابيةنافذة نيابية

الشعبة البرلمانية تجتمع برئاسة السعدون

عقدت اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، 
 لها برئاسة رئيس مجلس األمة 

ً
أمس، اجتماعا

رئيس الشعبة أحمد السعدون.
وحضر االجتماع وكيل الشعبة النائب ثامر 

سعد السويط وأمين سر الشعبة النائب 
د. محمد الــمــّهــان وأمــيــن الــصــنــدوق النائب 
حمد العبيد وأعضاء الشعبة النواب الصيفي 
الصيفي وخالد الطمار وشعيب شعبان، إلى 
جانب األمــيــن الــعــام للمجلس عــادل اللوغاني 
ــة لــقــطــاع  ــابــ ــاإلنــ ــاعـــد بــ ــمـــسـ واألمـــــيـــــن الــــعــــام الـ

المنظمات والعاقات مشعل العنزي.
ــــارك عــضــو الــهــيــئــة الــتــنــفــيــذيــة  ــــك، شـ إلــــى ذلـ

لرابطة »برلمانيون من أجل القدس« أمين سر 
المجلس النائب أسامة الشاهين من مكتبه أمس 
في المجلس وعبر برنامج »zoom« في االجتماع 

الدوري الخامس للهيئة.
وتضمن جــدول أعمال االجتماع وفــق بيان 
صادر من مكتب الشاهين، موضوع المشاركة 
في الحملة الدولية لكسر الحصار الصهيوني 
 
ً
المفروض على قطاع غزة الفلسطيني، وبنودا
إداريـــة وحقوقية أخــرى، بمشاركة برلمانيين 
حــالــيــيــن وســابــقــيــن مــن مختلف قــــارات ودول 

العالم.

 االجتماع 
ً
السعدون مترئسا

العتيبي في جلسة سابقة

العتيبي يقترح زيادة مخصصات المرضى ومرافقيهم

 برغبة بزيادة مخصصات 
ً
قدم النائب فارس العتيبي اقتراحا

المرضى الذين يعالجون في الخارج على نفقة الدولة، ومرافقيهم.
وقال العتيبي في اقتراحه، إن »الحق في العاج حق أصيل كفله 
الدستور ونصت عليه قوانين الدولة، ولغاية حفاظ هذا الحق 
ورعايته قــرر أن يجعل للمريض مرافقا يسعف به من مشقات 
العاج، ومــراعــاة لظروف المرضى ومرافقيهم في الخارج وما 
يعانونه من أعباء مالية أثناء تلقيهم العاج في الخارج بسبب 
 
ً
غاء المعيشة والسكن في البلدان التي يعالجون بها، وإيمانا
بحقهم وواجبنا الذي يحتم علينا الوقوف بجانبهم، جاء هذا 
 
ً
االقتراح بزيادة مخصصات المرضى ومرافقيهم بواقع 25 دينارا

عن المخصصات الحالية لكل منهم«.
 وأضاف »لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة العتماد مخصصات 
لهؤالء المرضى لتكون مائة دينار، وخمسين دينارا لمرافقيهم«.

لجنة تحقيق »الكاراكال« و»اليوروفايتر« تواصل 
اجتماعاتها لكشف الخلل المالي والفني في العقدين

تنتظر من »الدفاع« إجابات مكتوبة وتقارير حول الصفقات والتكلفة والغرامات  
استكملت لجنة التحقيق في عقدي طائرات 
الـــكـــاراكـــال الــعــمــوديــة، والــيــوروفــايــتــر، أمــس، 
تحقيقاتها في العقدين، بحضور اللواء ركن 
طيار متقاعد محمد جمعة، واللواء ركن طيار 

عدنان الفضلي.
وقالت مصادر في اللجنة، لـ »الجريدة«، إن 
اجتماع أمس، ركز على الجوانب الفنية وجانب 
المناقصات الخاصة في العقدين وإدانة تقارير 
الجهات الرقابية وديوان المحاسبة، من خال 
إصــدار الماحظات والمخالفات التي لحقت 

 عن األسباب الرئيسية التي 
ً
بالعقدين، فضا

دعت وزارة الدفاع، ممثلة في القوة الجوية، إلى 
االتجاه لتلك النوعية من الطائرات لتعمل ضمن 
منظومة الجيش الكويتي، بينما رفضتها دول 

خليجية لعدم كفاءتها.
ــــدت الــمــصــادر أن اللجنة وجــهــت إلــى  وأكـ
ممثلي وزارة الدفاع العديد من األسئلة التي 
تنتظر إجــابــات مكتوبة وتقارير فنية حول 
إبــرام الصفقات وتكلفة الطائرات والغرامات 
المالية التي وقعت والعموالت التي صرفت 

من الجانب الكويتي، وغيرها من األمور التي 
أصــابــت العقدين بخلل، فضا عــن الجوانب 
الفنية األخــرى للطائرات وكفاءاتها والفائدة 
التي يمكن أن تجنيها القوات المسلحة منها.

وأشــارت إلى أن لجنة التحقيق في عقدي 
طــائــرات الــكــاراكــال العمودية واليوروفايتر 
ستستمر في اجتماعاتها األسبوعية، من أجل 
اإلسراع في إنجاز تقريرها ورفعه الى المجلس 

بأقصى سرعة.

5 نواب يقترحون 5 دوائر انتخابية بصوتين
تقدم كل من النواب محمد هايف، وفارس العتيبي، 
ومبارك الطشة، ومحمد الحويلة، وحمد العبيد، بقانون 
بتعديل المادة 2 من القانون رقم 42 لسنة 2006 بشأن 
إعادة تحديد الدوائر االنتخابية لعضوية مجلس األمة 

 بمذكرته اإليضاحية.
ً
مشفوعا

وقال المقترح في المادة األولى: يستبدل بنص المادة 
2 من القانون رقــم 42 لسنة 2006 المشار إليه النص 
اآلتي: »تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس على 
أن يكون لكل ناخب حق االدالء بصوته لمرشحين اثنين 
فقط في الــدائــرة المقيد فيها، ويعد باطا التصويت 
ألكثر من هذا العدد. وفي المادة الثانية: على رئيس 
مجلس الـــوزراء والــــوزراء كــل فيما يخصه تنفيذ هذا 

القانون«.
وذكــــرت الــمــذكــرة اإليــضــاحــيــة لــاقــتــراح أن الــواقــع 
ه تجربة  العملي بتطبيق الصوت الــواحــد خلف وراء

عملية استمرت قرابة 7 سنوات من خــال 4 عمليات 
انـــتـــخـــابـــيـــة لــــم تــتــحــقــق مــــن خـــالـــهـــا األهـــــــــداف الــتــي 
أعلنتها الحكومة حينها، كما ظهر لدينا انحدار في 
ة فــي التشريع، والــتــي تــأكــدت مــن خال  الرقابة ورداء
أحكام المحكمة الدستورية بعدم دستورية نصوص 
الــقــوانــيــن الــتــي تــخــرج مــن رحــم مجلس األمـــة، كما أن 
الــصــوت الــواحــد ادى الـــى تــزاحــم الكثير مــن الطعون 
فأثقلت المحكمة بطعون انتخابات لم تشهدها على 
مــدى ســنــوات مــن عمر المجالس النيابية منذ العمل 

بالدستور.
وأضافت المذكرة: أصبح لكل مكون ألو فئة مرشح 
ونائب يخدم هذا المكون بشكل خاص، فتناقص دوره 
 لـــأمـــة، وأصـــبـــح هـــذا العضو 

ً
الـــعـــام بــاعــتــبــاره مــمــثــا

مــشــغــواًل بــخــدمــة مــن ينتمي إلــيــه فــقــط دونــمــا خدمة 
مجتمعه، مما أثــار الكثير مــن التنافر بين المجتمع 

 ظاهرة شــراء األصــوات، 
ً
الــواحــد، وظهرت لدينا أيضا

باعتبار أن الشراء من أصحاب الحاجات والمصالح 
االنتخابية وقليلي الــذمــم أمــر سهل وســلــم يستطيع 
ــن يــقــوم  ــبـــح مـ ــل طـــامـــع يــمــلــك الــــمــــال، وأصـ ــعـــوده كـ صـ
بالخدمات االنتخابية الفردية هو من يستطيع وبكل 

سهولة الوصول للمجلس.
 على العملية 

ً
وتابعت: أصبح الصوت الواحد عبئا

االنتخابية، بل هو عيب في ضمير األمة وواقــع لهدم 
وصول الكفاءات في داخل هذه الكيانات الصغيرة التي 
يمثلها المجتمع الكويتي، لذا أعد هذا االقتراح بقانون 
لمحاربة هذه الظواهر بتغيير الصوت الواحد وجعله 
 لــلــدور الــديــمــوقــراطــي الـــذي تملكه 

ً
صــوتــيــن اســتــقــرارا

الباد، ولضمان وصول الكفاءات وأصحاب المؤهات 
والــشــبــاب الــواعــد، بهدف االرتــقــاء واإلصـــاح والتقدم 

بالعملية االنتخابية.
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ــام لــلــهــيــئــة  ــعــ ــر الــ ــديـ ــمـ أكـــــد الـ
العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية بالتكليف المهندس 
ــعـــارض  ــة أن مـ ــفـ ــريـ ــقـ مـــشـــعـــل الـ
»الــمــنــتــج الــمــحــلــي« نجحت في 
اســتــبــعــاد الــوســطــاء لمصلحة 
 
ً
، مشيرا

ً
المستهلك والمزارع معا

إلـــى أن إنــشــاء شــركــة لتسويق 
الخضراوات الكويتية سيقلص 
ــلـــى »الـــمـــســـتـــورد«  ــاد عـ ــمــ ــتــ االعــ

ويدعم االكتفاء الذاتي.
ـــ »كـــــونـــــا«،  وقــــــــال الـــقـــريـــفـــة لـــ
ــام بــالــقــطــاع  ــمــ ــتــ ــــس إن االهــ أمــ

الزراعي أولوية حكومية خالل 
 إلـــى 

ً
الـــمـــرحـــلـــة الــــراهــــنــــة، الفــــتــــا

أن مــــعــــارض تـــســـويـــق الــمــنــتــج 
المحلي بالجمعيات التعاونية 
يتم التنسيق فيها بين الهيئة 
ووزارة الـــشـــؤون والــجــمــعــيــات 
التعاونية ونجح بسد الفجوة 

بين المزارع والمستهلك.
وأضاف أن المعارض حققت 
دعــــمــــا لـــلـــمـــنـــتـــجـــيـــن مــــمــــا دفــــع 
بــالــهــيــئــة لــمــواصــلــة دعــــم هــذه 
ــة والــــتــــوســــع بــتــنــظــيــم  ــطـ األنـــشـ
المعارض التي تساهم بتعزيز 

األمن الغذائي بالبالد.
وذكــر أن الــمــعــارض المقامة 
ــا كـــــبـــــيـــــرا مـــن  ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــرحـ ــ القــــــــــت تـ
الــمــســتــهــلــكــيــن وعـــــززت انــفــتــاح 
الــمــزارعــيــن عــلــى المستهلكين 
مــبــاشــرة، وتــقــديــم منتج مميز 
بــأســعــار عـــادلـــة، الفـــتـــا إلــــى أن 
فـــكـــرة إنــــشــــاء شـــركـــة مــســاهــمــة 
عامة لتسويق المنتج المحلي 
ستكون امــتــدادا لهذه األنشطة 
الــــــتــــــي ســـــاهـــــمـــــت بـــتـــخـــفـــيـــض 

األسعار.

ــذ قــطــاع الــمــرور والعمليات 
ّ
نــف

 من 
ً
خالل األسبوع الماضي عــددا

الحمالت األمنية الميدانية بإشراف 
وكــيــل وزارة الــداخــلــيــة المساعد 
لشؤون العمليات والمرور، اللواء 
جمال الصايغ، ومتابعة ميدانية 
ــــإدارة العامة  مــن الــمــديــر الــعــام لـ
ــواء يـــوســـف الـــخـــدة،  ــلــ ــلـــمـــرور، الــ لـ
والـــمـــديـــر الــــعــــام لــــــــإدارة الــعــامــة 
لـــشـــرطـــة الـــنـــجـــدة، الــــلــــواء فــــارس 

القحطاني.
وأســفــرت الحمالت عن تحرير 
27 ألف مخالفة مرور، وضبط 64 
مستهترا، وإحالة 167 مركبة و9 
دراجــــات نــاريــة الــى كـــراج الحجز، 
وإحــــــالــــــة 19 حــــدثــــا الـــــــى نــيــابــة 
األحـــــداث، بعد ضبطهم يــقــودون 

مركبات من دون رخصة سوق.
وقـــــال ضـــابـــط قــســم الــعــالقــات 
العامة والتوعية بـــاإلدارة العامة 
للمرور، الــرائــد عبدالله بوحسن، 
إن دوريــــــــات أقــــســــام الـــحـــركـــة في 
ــة الـــى  ــافــ الـــمـــحـــافـــظـــات الــــــ 6، إضــ
دوريات إدارة العمليات المرورية 
ودوريــــــات قــســم مــبــاحــث الــمــرور، 
 من الحمالت األمنية 

ً
نفذت عـــددا

المرورية طوال األسبوع الماضي، 
 و824 

ً
أسفرت عن تحرير 27 ألفا

مخالفة مرور متنوعة، إضافة إلى 
 يقودون مركبات 

ً
ضبط 19 حدثا

مـــن دون الـــحـــصـــول عــلــى رخــص 
ســـوق، و167 مركبة و9 دراجـــات 

نارية.
وقــــــــال بـــوحـــســـن إن دوريــــــــات 
اإلدارة العامة للمرور تعاملت مع 
3063 حادث مرور خالل األسبوع 
 ،

ً
 جسيما

ً
الماضي، منها 265 حادثا

، إضافة الى التعامل 
ً
و1384 بسيطا

مع بالغات أمنية ومرورية أخرى.
وذكر أن دوريات اإلدارة العامة 
 
ً
لشرطة النجدة أحالت 22 شخصا
ــة لــمــكــافــحــة  ــامــ ــعــ الــــــى اإلدارة الــ
الــــــمــــــخــــــدرات، لـــحـــيـــازتـــهـــم مـــــواد 
مــخــدرة أو مـــواد مــســكــرة، مشيرا 
الى أن رجال دوريات اإلدارة العامة 
لشرطة النجدة تمكنوا من ضبط 
 تنوعت قيودهم 

ً
 أمنيا

ً
11 مطلوبا

األمـــنـــيـــة بــيــن الــتــغــيــب ومــخــالــفــة 

قانون اإلقــامــة والطلب الجنائي، 
الفتا الى أن رجال الدوريات تمكنوا 
كذلك من ضبط 9 مركبات مطلوبة 

أيضا لجهات أمنية وقضائية.
وأوضح أن رجال دوريات شرطة 
النجدة حرروا 1163 مخالفة مرور 
متنوعة من خالل الحمالت األمنية 
واالنتشار األمني، إضافة الى إحالة 
80 مركبة الى حجز اإلدارة العامة 

للمرور.
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أعــلــن الــجــيــش الــكــويــتــي أن الــقــوة الــبــحــريــة ستنفذ رمــايــة تدريبية 
بالذخيرة الحية في ميدان الرماية البحري، يومي غد وبعد غد )17 و18 

الجاري(، من السابعة صباحا حتى السادسة مساء.
وقال الجيش، في بيان صحافي لمديرية التوجيه المعنوي والعالقات 
العامة، أمس، إن ميدان الرماية البحري المشار إليه هو بمسافة 16.5 
ميال بحريا شرق رأس الجليعة، امتدادا لجزيرة قاروه، وبمسافة 6 أميال 
بحرية شرق رأس الزور، امتدادا إلى جزيرة أم المرادم. ودعت المواطنين 
والمقيمين من مرتادي البحر وهواة الصيد والتنزه إلى عدم االقتراب من 
المنطقة المذكورة خالل الفترة المعلنة، حرصا منها على سالمة الجميع.

»المرور«: 27 ألف مخالفة وحجز 247 مركبة في أسبوع

ضبط إحدى المركبات المطلوبة

محمد الشرهان

»الزراعة«: معارض المنتج المحلي 
استبعدت الوسطاء وأنصفت المزارع

المطيري لـ »حراج« للسيارات المستعملة
ــيــــس الـــمـــجـــلـــس الــــبــــلــــدي، خـــالـــد   ــائــــب رئــ قــــــدم نــ
 لتخصيص موقع أرض إلنشاء 

ً
المطيري، مقترحا

ســوق »حـــراج« لبيع وشـــراء الــســيــارات المستعملة 
 بجميع الخدمات الــالزمــة من مسجد 

ً
يكون مـــزودا

ومــــواقــــف، ومـــركـــز خــدمــة الـــمـــواطـــن، وفــحــص فني 
للسيارات، وغيرها من الخدمات.

وشدد المطيري، في المقترح، على تولي الجهات 
المختصة التنظيم واإلشـــراف على عمليات البيع 
والـــشـــراء فـــي حــــراج الـــســـيـــارات، وتــحــديــد الــرســوم 
العادلة التي تعود إلى خزينة الدولة والمحصلة من 
عمليات البيع والشراء أو نظير أي خدمات أخرى، 
 أن المقترح يأتي لحاجة المواطنين إلى توفير 

ً
مبينا

خــيــارات متنوعة فــي ســوق الــســيــارات واالحــتــيــاج 
المحلي لعمليات بيع وشراء السيارات.

مــن جهته، قــدم العضو فهيد الــمــويــزري ســؤااًل 
بشأن معرفة أسباب عدم االلتزام بالمدة القانونية 
الـــمـــقـــررة، وفــقــا لــالئــحــة الــداخــلــيــة لــتــنــظــيــم أعــمــال 
 »إنــــه بــتــاريــخ 5 ديسمبر 

ً
الــمــجــلــس الــبــلــدي، قــائــال

الماضي تقدم بسؤال عن أسباب تأخر الرد من قبل 
الجهاز التنفيذي للبلدية على األسئلة المقدمة من 
 
ً
قبله، إال انه لم يصل إليه الرد حتى تاريخه، وأيضا

لم يطلب الجهاز التنفيذي التأجيل لمدة شهر آخر، 
 لالئحة الداخلية لتنظيم 

ً
األمــر الــذي يعد مخالفا

أعمال المجلس«.

 
ً
ضبط 64 مستهترا

وإحالة 19 إلى 
نيابة األحداث 

و22 لـ »مكافحة 
المخدرات«

بحرية الجيش تنفذ رماية 
تدريبية بالذخيرة الحية
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من إنذارات تغير المناخ والمخاوف بشأن »جائحة 
ثالثية« إلى نشرة علماء الذرة بعنوان »ساعة نهاية 
الــعــالــم«، يغمرنا فيض مــن التحذيرات الرهيبة، إذ 
تنبهنا األخبار ووسائط التواصل االجتماعي يوميا 
إلى المخاطر الكامنة في كل شيء من الساسة األشرار 
الشائنين إلى الكوارث الطبيعية، فكل هذه التحذيرات 
بعضها صادق وبعضها مصطنع ال تضيء شاشات 
هواتفنا الذكية فحسب، بــل تنشط أدمغتنا أيضا 
لتدفعنا إلــى التساؤل حــول الكيفية التي قــد يؤثر 
بها كل هذا »الحديث عن التهديدات« علينا نفسيا 

واجتماعيا.
لكي يتسنى لنا تجاوز هذه الهستيريا وتحسين 
فهمنا للتهديدات، قمنا نحن ومجموعة من زمالئنا 
بإنشاء »قاموس التهديدات« الذي يستخدم معالجة 
الــلــغــة الطبيعية لــفــهــرســة مــســتــويــات الــتــهــديــد من 
قنوات االتصال الجماهيرية، وفي بحث منشور في 
المجلة العلمية »وقائع األكاديمية الوطنية للعلوم«، 
أوضحنا كيفية استخدام هذه األداة في تحديد أنماط 
التهديد التاريخية غير المرئية وفي توقع السلوك 
المحتمل في المستقبل. )األداة متاحة لكل من يرغب 
ــواردة فــي أي نص  فــي قــيــاس درجـــة لغة التهديد الــ

باللغة اإلنكليزية(.
يستند قاموس التهديدات إلى أبحاث استقصائية 
ســابــقــة حـــول الــكــيــفــيــة الــتــي تــدفــع بــهــا الــتــهــديــدات 
الــمــزمــنــة الــمــجــتــمــعــات إلـــى »الـــجـــمـــود« ثــقــافــيــا، من 
خــالل فــرض قــواعــد صــارمــة وعــقــوبــات شــديــدة لمن 
ينتهكها، وقد وجدنا دليال على االنقسام بين الجامد 
والمرن في كل الثقافات بمختلف أشكالها بما في 
ذلـــك بــيــن الــبــلــدان )لــنــتــأمــل هــنــا ســنــغــافــورة مقابل 
الــبــرازيــل(، والــواليــات دون الوطنية )أالبــامــا مقابل 
نيويورك(، والمنظمات )شركات المحاسبة مقابل 
الشركات الــبــادئــة(، والطبقات االجتماعية )األدنــى 
مقابل األعلى(، ومع ذلك، كنا في السابق نفتقر إلى 
مقياس لغوي يمكن التعويل عليه لتتبع الحديث 
المرتبط بالتهديدات على مر الزمن، وتقييم عالقته 

باالتجاهات الثقافية والسياسية واالقتصادية.
لــهــذا الــســبــب أنــشــأنــا قــامــوس الــتــهــديــدات، ألننا 
كنا نريد أداة للمساعدة في قياس أنواع التهديدات 
بــمــرور الــوقــت وأنــمــاط االســتــجــابــات الثقافية التي 
تستثيرها، ففي الماضي، كــان الباحثون يطورون 
القواميس من خالل مطالبة الناس بالتفكير العميق 

الستحضار أي كلمة رئيسة ممكنة، لكننا كنا نريد 
ــة فـــي رســــم خــريــطــة  ــدقـ ــاع والـ قــــدرا أعــظــم مـــن االتـــسـ
م التهديد«، ولهذا، أنشأنا خوارزميات لفحص 

َ
»عال لـ

موقعي »تويتر« و»ويكيبيديا« ومواقع أخرى مختارة 
عشوائيا للبحث عن مصطلحات تظهر بشكل متكرر 
بجانب كلمات مثل »تــهــديــد« فــي أي نــص مكتوب، 
واسترجعت الــخــوارزمــيــات 240 كلمة يستخدمها 
ــا يـــكـــتـــبـــون عــن  ــدمـ ــنـ ــطــــاق واســـــــع عـ ــلـــى نــ ــــاس عـ ــنـ ــ الـ
التهديدات، بما في ذلك »هجوم«، و»أزمة«، و»خوف«، 

و»وشيكة«، و»توتر«. 
من الجدير بالذكر أن مثل هذه الكلمات من الممكن 
أن تنطبق على أي تهديد أيا كان حجمه، من إعصار 
مهلك إلى صراع عائلي، مما يجعل القاموس قابال 

للتطبيق على نطاق واسع.
أجرينا مجموعة متنوعة من االختبارات للتأكد 
من أن قاموسنا يقيس بدقة ارتباطات التهديد في 
أي نص، على سبيل المثال، ألن مستويات التهديد 
وخصوصا تهديد العنف المنظم كانت في تراجع 
تاريخي في مختلف أنحاء العالم، فقد قمنا بتحليل 
600 مليون صفحة من المقاالت اإلخبارية المنشورة 
مــن عــام 1990 إلــى عــام 2020 لكي نــرى مــا إذا كان 
االستخدام اإلجمالي لكلمات التهديد في قاموسنا 
تـــراجـــع هـــو أيـــضـــا بـــمـــرور الـــوقـــت، وقــــد وجـــدنـــا أن 
استخدامها تراجع بالفعل، لكن الخوارزمية تشير 
أيضا إلى أن مستويات التهديد المتصورة قد تعود 

إلى االرتفاع في السنوات العشرين المقبلة.
كــمــا كــنــا نــتــوقــع ارتــفــعــت الــكــلــمــات مـــن قــامــوس 
الــتــهــديــد فـــي الــصــحــف األمــيــركــيــة أثـــنـــاء الــنــزاعــات 
العسكرية الكبرى، مثل الحرب العالمية األولى وحرب 
الخليج، وعلى نحو مماثل، عندما كانت وكالة إدارة 
الــطــوارئ الــفــدرالــيــة األمــيــركــيــة تــصــدر إعــالنــات عن 
كــوارث طبيعية، كانت لغة التهديد تسجل ارتفاعا 
مــمــاثــال، كما سجل قــامــوس التهديد تصاعد شدة 
جائحة مرض فيروس كورونا 2019 )كوفيد19( في 
عــام 2020، كما انعكس فــي الــتــغــريــدات على موقع 

»تويتر«.
في ما يتصل بالتنبؤ بتطورات المستقبل، من 
الــمــمــكــن أن يــســاعــد قـــامـــوس الــتــهــديــد فـــي تــحــديــد 
ــــوق األوراق  االتــــجــــاهــــات الـــمـــهـــمـــة فــــي أنـــشـــطـــة ســ
المالية، والمعايير الثقافية، والمواقف السياسية. 
عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، ُيــنــبــئ الــحــديــث الــمــتــزايــد عن 
التهديدات عن انخفاض عوائد األسهم في مؤشرات 
S&P 500، وDIJA، وNASDAQ، وتــدنــي مستويات 
اإلبداع واالبتكار، قياسا على عدد طلبات الحصول 
ات االخــتــراع، وعندما يواجه األميركيون  على بـــراء
تهديدات خطيرة، فإنهم يميلون إلى استخدام كلمات 
مرتبطة بثقافات منغلقة )ضد مفتوحة( مثل »تقييد« 

و»امتثال«، و»إمالء« على نطاق أوسع.
كــمــا ارتـــبـــط الــحــديــث عـــن الــتــهــديــدات الــمــتــزايــدة 
تاريخيا بتضييق سياسي عريض القاعدة والذي 

يــنــعــكــس عــلــى ســبــيــل الــمــثــال فـــي مـــعـــدالت مــوافــقــة 
رئــاســيــة مــرتــفــعــة أو مــشــاعــر مــعــاديــة للمهاجرين، 
ــدار الــســنــوات  وبــتــحــلــيــل الــخــطــب الــرئــاســيــة عــلــى مــ
السبعين األخيرة، وجدنا أن الرؤساء الجمهوريين 
)المحافظين( ألمحوا إلى التهديدات أكثر من الرؤساء 

الديمقراطيين )الليبراليين(.
على القدر ذاتــه من األهمية، وجدنا أن الحديث 
عن التهديدات ينتقل كالعدوى، على سبيل المثال 
تـــؤدي إضــافــة كلمة واحـــدة مرتبطة بالتهديد إلى 
تغريدة على موقع »تويتر« إلى زيــادة معدل إعادة 
النشر المتوقع بنسبة 18%، وكما رأينا في السنوات 
ــيـــرة، قــد تــكــون الــطــبــيــعــة الــُمــعــديــة الــتــي تتسم  األخـ
بها الــرســائــل المحملة بالتهديدات على اإلنترنت 
عصيبة بشكل خــاص أثــنــاء األزمـــات الكبرى، نظرا 
للدور المعروف الذي تضطلع به وسائط التواصل 
االجتماعي في تضخيم المعلومات المضللة ونشر 

الذعر الجماعي.
ــــن صـــحـــة قـــامـــوس  اآلن وقــــــد جــــــرى الـــتـــحـــقـــق مـ
الــتــهــديــدات، بـــات مـــن الــمــمــكــن اســتــخــدامــه لفحص 
مجموعة من القضايا المجتمعية الحرجة، فيمكننا 
دراسة الكيفية التي يعمل بها الحديث عن التهديدات 
عــلــى تــحــفــيــز نــظــريــات الـــمـــؤامـــرة والـــتـــطـــرف، ودفـــع 
انتشار الكراهية والمعلومات المضللة عبر اإلنترنت، 
وتشكيل االنتخابات، وقــرارات السياسة الخارجية 
واالستثمارات االقتصادية، ويمكننا أيضا تقييم 
درجة نجاح مستخدمي وسائط التواصل االجتماعي 
في تضخيم أصواتهم من خالل المبالغة في تصوير 
التهديدات الحقيقية والمفبركة، ومن خالل توجيه 
الصاتنا الشخصية على 

ُ
قاموس التهديدات إلى خ

وسائط التواصل االجتماعي، يصبح بوسعنا الكشف 
عن دورنا المحتمل في نشر رسائل التهديد، وهذا 
من شأنه أن يساعدنا جمعيا في اتخاذ قرارات أكثر 
استنارة بشأن ما يستحق المشاركة وما يجب حجبه 

واستبعاده.
ــم الــمــال واألعـــمـــال، والــســيــاســة، وحياتنا 

َ
فــي عــال

اليومية، كثيرا ما نفتقر إلى المعرفة عندما يتعلق 
األمــر بفهم طبيعة التهديدات القائمة وتداعياتها 
المحتملة، ومثل المصباح الكاشف، من الممكن أن 
يساعدنا قاموس التهديدات في البحث عن البصمات 
الــلــغــويــة الــتــي تكشف عــن أنــمــاط مجتمعية مهمة 
عبر الجغرافيا، والسكان، والتاريخ، وبهذا يصبح 
بوسعنا التمييز بــقــدر أكــبــر مــن الثقة بين الخطر 
الحقيقي والــمــخــاطــر المختلقة المصطنعة، وهــذا 

م أكثر أمانا.
َ
يشكل ضرورة أساسية لبناء عال

* ميشيل جيه غيلفاند أستاذة اإلدارة عبر 
الثقافات وأستاذة السلوك التنظيمي وعلم النفس 
في جامعة ستانفورد، وفيرجينيا تشوي طالبة 
دكتوراه في جامعة مريالند.

»بروجيكت سنديكيت، 2023« باالتفاق مع 
»الجريدة«

يـــروى فــي قــصــص األدب الشعبي الــفــرنــســي أن عــّبــارة 
 يــدعــى »بـــانـــورج« وتاجر 

ً
مائية حملت على متنها رجـــال

أغــنــام جشعا يــدعــى »دنــدونــو« كــان ينقل قطيعه بغرض 
بيعه في الطرف الثاني من البّر، وقد حدث أن ثار خالف 
بين الرجلين تمادى فيه التاجر بغطرسته وأظهر الصورة 
األبشع لعدم إنسانيته– على حد وصف كاتب القصة األديب 
الكبير رابليه Rabelais- فوّجه الى السيد »بانورج« أقذر 
الشتائم وأشــنــع األلــفــاظ، مما حــدا بــاألخــيــر الــى التفكير 

باالنتقام لكرامته.
وبعد هــدوء الشجار، بــادر السيد »بــانــورج« الــى شراء 
الخروف األكبر في القطيع بثمن باهظ، األمر الذي أسعد 
التاجر، حيث أوحــت لــه »األنـــا« المتضخمة لديه أنــه كما 

انتصر في الشجار سيفوز بصفقة رابحة وغير متوقعة.
وبعد أن تسلم »بانورج« زعيم الخرفان، جّره من قرنيه 
، ومــن ثــم دفع 

ً
بطريقة تلفت أنــظــار القطيع والــرّكــاب مــعــا

به الــى طــرف السفينة ليلقي به إلــى البحر... فما كــان من 
الـــخـــروف األقــــرب إلـــى الــحــدث إاّل أن تــبــع خــطــى الــخــروف 
»الــقــائــد« ليلقى مصيره نفسه مــن الــغــرق... ومــن ثــم تكرر 
 عقب اآلخـــر فــي اتباع 

ً
المشهد مــع تــوالــي الــخــراف واحــــدا

التصرف نفسه والقفز الى عباب الموج وسط عجز التاجر 
عن إيقافها وذهوله مما يحدث!
***

ومن الفرضيات الخيالية ذات الدالالت الفلسفية أنه إذا 
 ووضتعه في وعاء من الماء وأشعلت النار 

ً
أمسكت ضفدعا

تحته، فستالحظ أن الضفدع يتكّيف مع االرتفاع التدريجي 
للحرارة، فيبقى في الوعاء الى أن تصل المياه إلى عتبة 
 يحاول 

ً
الغليان التي ال يتحملها جسمه الهزيل، حينئٍذ عبثا

الضفدع القفز من الوعاء، فيخونه جسده المتعب بسبب 
 والــذوبــان 

ً
 محتما

ً
جهود التكّيف، فيلقى الــمــوت مصيرا

نتيجة مؤسفة!
***

 في حضن 
ً
إن ما دفع قطيع التاجر الجشع للقفز طوعا

الــمــوت هــو اتــبــاع الــخــراف خــطــوات زعيمها الـــذي سبقها 
فــي الــــدرب، وفــي حين يــقــول البعض إن مــا قتل الضفدع 
هو غليان الماء، تشي الحقيقة أن ما قتله هو استسالمه 
لمقدرة التكّيف لديه وعدم استطاعته تحديد الوقت المالئم 

للقفز والنجاة. 
 على الجماعات 

ً
 فــي األمثولتين مــا ينطبق كثيرا

ّ
لعل

المنقادة الى مصيرها األسود باتباع أعمى لخطى القطيع، 
المبتهج بطاقة التكّيف لــديــه، والمتفاعل مــع متطلبات 

الحياة بجهل مطبق واستسالم مريب، فليس أخطر على 
المجتمعات من تفشي روح القطيع بين مكوناتها، وليس 
أسوأ من أن تصادف مليون تابع لقائد جاهل، وليس أفظع 
 وإذاعـــة ال أصــالــة وقناعة، 

ً
مــن أن تصبح المواقف تـــردادا

وليس أهــول مــن أن يــمــّوه الخنوع بالتكّيف وال أن يزّين 
الخضوع بالمقدرة على التأقلم.
***

يــعــّرف المتخصصون ظــاهــرة »ســلــوك القطيع« بأنها 
تصرف البشر في الجماعة الــواحــدة بسلوك متشابه في 
 منهم الى 

ً
 واألقل تأثيرا

ً
الوقت نفسه، فيميل األدنى مركزا

 أو أحسن حالة وأرفع 
ً
ل بسلوك من هم أعلى مركزا

ّ
التمث

مكانة اجتماعية أو وظيفية أو مالية. 
ومن األمثلة الواضحة على هذا السلوك »الغريزي« انقياد 
التابعين لمنظري الــجــمــاعــات السياسية واالجتماعية 
والفكرية، ويــأتــي فــي السياق نفسه التعصب العنصري 
ألي انـــتـــمـــاء طــائــفــي أو إثـــنـــي أو قــبــلــي، وكـــذلـــك انــتــقــال 
موجات الغوغائية والعشوائية في صفوف الحشود أثناء 
المظاهرات، وفي االقتصاد تتكرر ظاهرة تقليد المبتدئين 
في سوق األسهم لقرارات من سبقهم في التجربة والمالءة، 
األمــر الــذي يطابق سلوك األفـــراد عند اتخاذهم الــقــرارات 
 لنجاحات اآلخرين دون 

ً
الشخصية والمصيرية تقليديا

النظر الى الفروقات في المعارف والمهارات والمقدرات.
يفّسر العلماء هذا السلوك البشري بأنه شعور ال إرادي 
بالضعف لدى الفرد تجاه قوة الجماعة وسيطرة القناعات 
الــرائــجــة والــتــقــالــيــد الـــســـائـــدة، فــكــي ال يــلــفــظــه الــمــجــتــمــع، 
يختار الضعيف الطريق األسهل واألضمن فيسلك مسلك 
قومه، ويتبع قول كبيرهم، فيظهر القطيع بمظهر الوحدة 
الواحدة التي يذوب فيها الفرد ويتخلى عن فكره وميوله 
وطموحاته، مما يعرضه للسوء إن ســاء وضــع الجماعة 
ويطبع خــيــاراتــه وقـــراراتـــه بالفشل كلما تبعت جماعته 
 مغلوطا، وهذا ما يسميه علم النفس ظاهرة »العقل 

ً
منهجا

الجمعي« أو »المطابقة االجتماعية«.
***

إن مناهضة هذه الظاهرة النفسية والسلوك االجتماعي 
ــي عـــن روح الــجــمــاعــة أو مــبــدأ الــتــشــاور، 

ّ
ال تــعــنــي الــتــخــل

وال تعني بالطبع التنكر لــنــزعــة التقليد الــتــي فــطــر بنو 
ا في السياسة 

ّ
البشر عليها، لكنها دعوة ألن يكون لكل من

واالقتصاد والمجتمع، وفي جميع ميادين العلم والعمل، 
ة أو على 

ّ
موقف واضح ورأي سديد من شأنه أن يقود الدف

األقل يؤثر في مسار التوافق الجماعي والتآلف االجتماعي. 
ال شك أن دور العقل أرجح من نزوات العاطفة، ورشادة 
الــقــرار أقــوم مــن عشوائية التقليد، وصــوت الحكمة أوقــع 
مـــن لــهــفــة الــحــمــاســة، وهـــنـــاك فــــرق كــبــيــر بــيــن االنــعــزالــيــة 
والفردية، وبين المشاركة الفاعلة للفرد في القرار الجماعي، 
ــادة والــتــبــعــيــة ال تــصــنــع إال  ــقــ فـــاالســـتـــســـالم ال يــصــنــع الــ
المتبوعين، كما أن التأقلم والتكّيف ال يجران إال خمواًل 

 لسوء الخاتمة.
ً
 قاتال

ً
وانتظارا

* كاتب ومستشار قانوني

أحسن الرئيس أحمد السعدون برفع 
الجلسة بعد انسحاب الحكومة، ألن هذا 
، وهــورأي 

ً
هــو الــقــرار السليم دســتــوريــا

د.عبدالفتاح حسن ود.عادل الطبطبائي، 
ــه د.عـــثـــمـــان عــبــدالــمــلــك فــي  ــيـ وأشــــــار إلـ
 مجموعة من الدستوريين 

ً
كتابه، وأيضا

المعروفين، وذلك باإلضافة إلى العرف 
الــــذي ســـار عــلــيــه جــمــيــع الـــرؤســـاء منذ 
ــة، وال يــمــكــن تخيل  ــ والدة مــجــلــس األمـ
الجلسات دون حضور الحكومة، فهي 
الــتــي تــصــوت عــلــى الــقــوانــيــن، وتــجــيــب 
عــن أســئــلــة الـــنـــواب، وهـــي الــتــي توضح 
موقف الحكومة في جلسات المناقشة 
والتحقيق، لذلك فإن تغيير هذا األصل 
سيوقع البالد في فوضى دستورية الله 
وحده يعلم نتائجها، لذلك أقترح على 
الــحــكــومــة والــمــجــلــس أن يتقدما بطلب 
 
ً
تفسير إلى المحكمة الدستورية حسما

ألي خالف. 
أمــا الــفــوضــى والــصــراخ الــذي أحدثه 
بــعــض الـــنـــواب فـــي الــجــلــســة الــمــاضــيــة 
فإنه عودة للممارسات غير الدستورية 
الــتــي كــانــوا يــقــومــون بــهــا فــي المجلس 
الــمــاضــي، وقــد يــقــومــون بــتــكــرارهــا عند 

أي خالف في المستقبل بعد أن رضخت 
 فإن 

ً
لها الحكومة فــي الــســابــق، وأيــضــا

انسحاب الحكومة هو إعالن عن وجود 
أزمة كبيرة بين السلطتين، وهو بمنزلة 
ــيـــادة الــســيــاســيــة  ــقـ ــــوة لــلــحــكــمــاء والـ دعـ
للتدخل وإيجاد المخارج والحلول قبل 

اللجوء إلى الحل.
 فعلت الحكومة باالنسحاب 

ً
وحسنا

مـــن الــجــلــســة بـــعـــد أن رفــــض الــمــجــلــس 
ــــروض إلـــــى الــلــجــنــة  ــقـ ــ ــر الـ ــريـ ــقـ إعــــــــادة تـ
الــمــالــيــة، وذلــــك بــعــد الــبــيــان الــــذي تــاله 
وزيـــر الــدولــة والـــذي يكفي مــا جــاء فيه 
من تأكيد لعدم العدالة بين المواطنين 
والتعهد بالبحث عن بدائل باإلضافة 
إلـــى الــتــكــلــفــة الــهــائــلــة لــلــقــانــون إلقــنــاع 
األعــضــاء بــإعــادة الــتــقــريــر إلــى اللجنة، 
 كانت اإلعادة فرصة إلقرار بديل 

ً
وأيضا

 عــن الــفــوائــد الــتــي يــحــرم 
ً
شــرعــي بــديــال

سدادها أو شراؤها بالمال العام.
لــــكــــن األعـــــــضـــــــاء ولــــــأســــــف أصــــــــروا 
ــتــــور  ــتــــصــــويــــت رغـــــــم أن الــــدســ ــلــــى الــ عــ
يـــأمـــر بـــالـــتـــعـــاون بــيــن الــســلــطــتــيــن، وال 
ــانـــوا يــهــدفــون  أســتــبــعــد أن األعـــضـــاء كـ
إلــى التصويت بمداولتين في الجلسة 
نفسها، وذلــك لعلمهم أن المعارضين 
للقانون من األعضاء لن يجرؤ أغلبهم 
ــويــــت ضـــــــــده، وذلـــــــــك بــعــد  ــتــــصــ ــى الــ ــلــ عــ
الحمالت الشعبوية غير المتخصصة 
ــاء الــــتــــي مــــأت  ــ ــطـ ــ ــاألخـ ــ الــــتــــي تــــغــــص بـ
ــة،  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــة واالجــ ــ ــيـ ــ ــــالمـ الــــســــاحــــة اإلعـ
وبــــــعــــــد أن ســــكــــتــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة بـــكـــل 
ــفـــعـــل أي  أجـــهـــزتـــهـــا ووزرائـــــــهـــــــا ولــــــم تـ
ــدا  ــان الــــحــــقــــائــــق، وذلـــــــــك عــ ــيــ ــبــ شـــــــيء لــ

البيانات التي أصدرها البنك المركزي. 
ــعــــف وأســــــــاء إلــــــى مـــوقـــف  ــا أضــ ــمــ ومــ
الحكومة هو انكشاف قضية المعاشات 
االستثنائية الفلكية التي حصل عليها 
الوزراء وبعض الموظفين مما يناقض 
روح القانون والعدالة ووضع الحكومة 

في وضع ال تحسد عليه. 
ولــكــن، رغـــم ذلـــك، فـــإن مــن الــضــروري 
إعــــــــــــادة الـــــنـــــقـــــاش فــــــي الـــــلـــــجـــــان لــــهــــذا 
الــقــانــون وغــيــره، وعــدم سلق القوانين، 
 منها بالطريقة 

ً
 المكلفة ماليا

ً
خصوصا

الـــتـــي شــهــدنــاهــا مــنــذ بـــدايـــة عــمــل هــذا 
ــلـــى الـــحـــكـــومـــة  ــلـــس، ويــــشــــتــــرط عـ ــمـــجـ الـ
تقديم كل المعلومات والبيانات وآراء 
الــمــتــخــصــصــيــن الــمــالــيــيــن والــشــرعــيــيــن 
في كل القضايا المطروحة في اللجان. 
ــــل  ــثـ ــ ــل األمـ ــ ــحــ ــ ــــدي أن الــ ــنــ ــ والشــــــــــك عــ
 هــو العودة 

ً
 وماليا

ً
 وشرعيا

ً
دســتــوريــا

لقانون صندوق المتعثرين الــذي ثبت 
نجاحه في إقالة عثرة 15000 مقترض 
كما جاء في جواب وزير المالية بكلفة 
مالية بسيطة تــم ســداد جــزء منها من 
الــمــقــتــرضــيــن وجـــــاٍر اآلن ســــداد الــجــزء 

الباقي منهم. 
الــخــالصــة هـــي أن الــحــكــومــة تحصد 
اآلن ثــمــرة قــرارهــا بــعــدم الــتــصــويــت في 
تشكيل اللجان، والله يستر من القادم. 

نقطة دستورية:
 االستجواب على 

ً
 ال يجوز دستوريا

موافقة أو رفض الوزير والحكومة ألي 
.
ً
اقتراح بقانون ألن هذا حقها دستوريا

رياح وأوتاد: حول انسحاب الحكومة وقرار السعدون

أحمد باقر

إيران رفضت تسمية »الخليج العربي« واعتبرتها وهمية، على 
عكس تسميته الخليج الفارسي كما جاء على لسان وزير خارجيتها.
 الـــمـــغـــزى هــنــا فـــي الــبــعــد الــســيــاســي قـــائـــم عــلــى عــــدم تقبلهم 
وانزعاجهم من أي اندماج أو تقارب يتم بين العراق كشعب عربي 
أو كــنــظــام مــع محيطهم الخليجي والــعــربــي! فــالــمــوقــف اإليــرانــي 
ليس وليد اليوم بل هو مصاحب لتاريخ بالد فارس منذ قيامها 
 
ً
والغزوات المتالحقة وتوسعاتهم في المنطقة وجوارها، خصوصا

مع بالد العرب.
 لنبدأ بالتسمية أواًل، وكما عالجها الباحث الجاد يعقوب يوسف 
اإلبراهيم في الكتيب الذي حمل عنوان »تسمية الخليج، قراءة في 
األصـــول«، والــصــادر عن »القبس« فهي باألصل يونانية أسموها 
»برسيس« أي بــالد »بــارس« وحمل الخليج هــذه التسمية ثم جاء 
نياركوس قائد األسطول البحري في رحلته التاريخية واكتشاف 
البحر اإلرتيري، وأطلق عليه اسم »بحر فارس« نحو عام 324 ق. م، 
وهذه الحال لم تمنع المؤرخ الروماني »بليني« الذي زار المنطقة 

بأن يسميها »الخليج العربي« )79– 23 ق.م(.
 للطرفين آنـــذاك مــن ســكــانــه، فالبحر 

ً
 التسمية لــم تعني شيئا

« ألنه 
ً
 وأبــقــوه »بــحــرا

ً
 معينا

ً
بالنسبة إلــى الــعــرب لــم يعطوه اســمــا

الوحيد في جهاتهم وال يحتاج إلى تعريف، والمعروف ال يعرف.
 نأتي إلى حكم رضا شاه أو »رضا خان« الذي ألغى اسم فارس 
، منعزال 

ً
وأبدل به إيران، ففي عام 1935، وكان إقليم فارس صغيرا

تفصله عن سواحل الخليج سلسلة جبال زاغروس فجاء اسم إيران 
ليضم كل األقاليم األخرى.

أعقب ذلــك مرحلة محمد رضــا بهلوي بعد رجوعه من المنفى 
عام 1953، والقضاء على حركة د. محمد مصدق والتي ابتدأت فيها 
ومن جديد المطالبة باإلشراف على حركة المالحة من شط العرب 
مناصفة والــخــالف مــع الــعــراق بــأن يكون شــط الــعــرب عربيا، وأن 
 أنه كان يظهر في الخرائط العثمانية 

ً
يكون »الخليج العربي«، علما

 
ً
في منتصف القرن السادس عشر باسم »خليج البصرة« وأحيانا

»خليج القطيف«.
وقبل هيمنة السلطنة العثمانية وسيطرتها على أجزاء واسعة 
من اإلقليم العربي يستعرض خبير اآلثار العراقي، عامر عبدالرزاق 
 على إيران واعتراضها على تسمية »بطولة كأس 

ً
وجهة نظره ردا

الخليج العربي 25«، وأن هذا الخليج هو سومري األصل قبل أكثر 
من 4 آالف سنة، وشهد أول رحلة بحرية مدونة في التاريخ قادها 
»جلجامش« إلــى ميناء البصرة ثم إلــى جزيرة دلمون للقاء بطل 
الطوفان السومري، ويدعى »أوتوبنشتا«، وقد أطلق السومريون عدة 
تسميات على هذا الخليج ومنها »البحر المر، بحر شروق الشمس، 
 سمي خليج البصرة، ثم خليج عمان، وخليج 

ً
البحر السفلي« والحقا

»الخليج العربي«. القطيف، إلى أن انتهى به األمر بـ
 أمامنا واقع صعب، نتعامل مع دولة قومية تقوم على تعظيم 
الماضي وقت كانت إمبراطورية تحكم أجزاء واسعة من المعمورة، 
وتعتمد في تفكيرها على االنتماء إلى العرق اآلري منذ حكم األسرة 
القاجارية، وبالرغم من أن الدستور الذي تعمل بموجبه إسالميا 
فإنها تستند إلــى »مــجــد فـــارس« وطموحها اإلمــبــراطــوري، فعيد 
»النيروز« على سبيل المثال يفوق باالهتمام عيدي »الفطر واألضحى 
! والمفكرة اإليرانية ما 

ً
اإلسالميين« في عموم أقاليم إيران تقريبا

زالت تمنع أي كتاب أو خريطة تحوي كلمة »الخليج العربي« وتمنع 
االشتراك في أي مباريات أو مهرجانات تحمل المسمى نفسه!

 األسئلة التي تطرح نفسها: لماذا اإلصرار والتمترس كما يكتب 
الباحث يعقوب اإلبراهيم باسم فارس وخليجها وهو اسم أطلقه 
؟ فهل ثار العرب على مسمى »خوزستان« وهي 

ً
اليونانيون أصال

عربستان، أي بــالد العرب؟ وهــل منعت فرنسا جارتها بريطانيا 
مـــن اســتــعــمــال مــســمــى »الــقــنــال اإلنــكــلــيــزي« فـــي حــيــن تــســمــيــه هي 
»المانش«؟ ولماذا لم تسم إيران الخليج باسم »الخليج اإلسالمي« 
كما اقترح ذلك مؤسس الجمهورية اإلسالمية اإليرانية؟ ولماذا لم 
يخرج صــوت واحــد يعترض عندما قــام الشاه رضــا خــان بتغيير 

اسم فارس إلى إيران؟
ــرافـــي، ذو الــضــفــتــيــن  ــغـ ــكـــون الــخــلــيــج بــمــوقــعــه الـــجـ  هــــل يـ

ً
 إذا

 إلــى 
ً
 للتعايش وتــبــادل الــمــصــالــح، وســبــيــال

ً
الــمــتــجــاورتــيــن، بــحــرا

االستقرار، أم رافعة تستخدم إلثــارة العنصرية والعداء والتباعد 
والهيمنة بين الشعوب واألنظمة الموجودة هنا منذ آالف السنين؟

قراءة في التسمية ...
 الخليج »عربي« أم »فارسي«؟

حمزة عليان
hamzaolayan@icloud.com

خراف »بانورج« وفرضية »غليان الضفدع«

bilalsandid@hotmail.comد. بالل عقل الصنديد *

حاصروها في ذاك اليوم الالمتناهي، وصاروا يرددون عليها ما 
الذي ال توافقين عليه؟ ولماذا هذا التعالي على اآلخرين؟ وكثرت 
أسئلتهم حتى بــدا للمستمعين من بعيد أنها بحاجة أن تراجع 
 في 

ً
نفسها أو ربما تعتذر، نعم »تعتذر« تلك الكلمة البسيطة جدا

عــدد أحرفها والغنية بما تحمله من معنى واحــتــرام لعقل اآلخــر، 
وأيضا لما عاشه أو مر به أو قرأ عنه أو حتى سمع عنه، وهي التي 
تسقط أحيانا في تلك الخانة أي خانة الدفاع بــدل الهجوم حتى 
تبدو وكأنها ضبطة متلبسة بالجرم المشهود كما كنا نسمع في 

تلك األفالم! 
راحت تعتذر بدمثاتها المعتادة محاولة أن تبتعد عن إثارة نقاش 
آخر قد ينتهي إلى الال شيء كالعادة، فمعظم نقاشاتها وحوارات 
الكثير من المقربين من فكرها متشابهة أال وهي الوقوع في مطب 
هم خطأ أو كلمة هناك أو 

ُ
االستمرار في التبرير، ربما لتصرف هنا ف

، لكنها أو هم صبغوا بصبغتها 
ً
حتى موقف آلخرين بعيدين جدا

ربما ألننا احترفنا محاسبة النوايا، ومعاقبة األفكار، حتى قبل أن 
تتحول إلى كلمات تنطق أو تكتب، فكلنا ندعي أننا نعرف ما يفكر 

فيه اآلخرون، وكلنا قضاة نسلط قوانيننا الخاصة ضد اآلخر. 
عادت هي إلى دائرة األسئلة التي تطاردها، والجمع يوشك أن 
ينفض، وهي تتمنى أن تنتهي تلك األمسية أســرع من ارتشافهم 
ألكــواب الشاي والقهوة وأطباق المأكوالت! لكنهم عــادوا كالذئب 
المحلق خلف فريسته وترقص في دوائر لتخيف اآلخر أو ربما تهز 
من معنوياته أو نفسيته ثم تنقض بأسئلة ال يمكن وصفها بأكثر 

من أنها بلهاء أو تافهة حد اإلسفاف في ذلك الفعل!
كل هذه الزوبعة بدأت ألنها، وبعض اآلخرين، ال تروق لهم بعض 
التجمعات التي تتحول مع الوقت أللوان مختلفة، وتأتي بشخصيات 
ات األربعاء من  ال تملك ما تضيف سوى بعض الضجر في مساء
أول كل شهر!! هي وآخرون ال يملكون وال يريدون أن يملكوا األمر 
والنهي والمنع والمنح، فقط الحق في أن يقولوا لست مهتما بأن 
أستمع لها أو له وال يعنيني ما سيقولون ليبرروا لماذا هم يعملون 
ليال نهارا للترويج لتلك االتفاقيات العفنة، نعم أن تضع يدك في 
يد قاتل محترف بل فاشّي يقتل بدم بارد، ويسلب األرض استنادا 
لحق إلهي أو ادعــاء باطل بتفسير خطأ لكتاب ســمــاوي! أو ربما 
سئموا االستماع إلى أصوات المدعين وهم كثر، ومنهم مدعو الفهم 
في االقتصاد وعالم المال وعالم السياسة ومدعو أو حاملو لقب 
صحافي أو خبير أو سفير سابق أو وزير أسبق أو... أو... بعضنا كره 
أن يتحول إلى السلبية التامة والموافقة على االستخفاف بعقله حد 
االحتقار، وكثيرون من حملة األلقاب هم بالفعل بصامون محترفون 
في شكل من أشكال النصب الحديث األكثر »فزلكة« ال النصب الفج. 
وعندما تحاول أن تكون األكثر تفهما أو محاولة لتفهم اآلخر 
واالقــتــراب منه أو حتى تحمل االستماع لما يسمى شــهــادات من 
مسؤولين، وتقول لم ال يعتذرون أواًل ثم قد يستطيع بعضنا أن 
يستمع محاوال بجهد أن يفصل بين الكلمة الحقة، وتلك التي رسمت 
بعناية لتبرير كل االنتهاكات التي كانت وال تزال تشكل جرحا نازفا 

لم يندمل، بل أغلق عليه بشكل مؤقت. 
حتى ذاك المسؤول الكبير المتشدق بالحديث والدفاع عن حقوق 
اإلنسان هو اآلخر يرفض االعتذار عما فعلته حكوماته بجيوشها 
ومخابراتها وسياسيوها من انتهاكات باإلمكان أن تسمى جرائم 
ضد اإلنسانية واسألوا الجزائريين عن ذلك الوجع، وكل العرب الذين 
وقفوا ولو من بعيد يناصرون ذاك الشعب، والماليين يسقطون... 
امرأة خلف امرأة، ورجل خلف رجل، وطفل خلف طفل، وشيخ بعد 

شيخ، يسقطون تحت قصفهم وأدوات قتلهم الحداثية مثلهم!
اعتذروا ثم قد نستطيع جميعا أن نبدأ تلك الصفحة البيضاء، 
 
ً
ونطوي سابقاتها المرقعات ببقع الدم أو السواد الذي مأ كثيرا
من قلوبهم أو ربما كان هدفه ملء جيوبهم ببعض الدنانير؟ ثم 
مــاذا؟ تصوروا أن الــذاكــرة ضعيفة والشعب بأكلمه أصيب بلوثة 
من مرض النسيان الدائم، وصاروا قادرين أن يستفزونا بالحديث 
عن إنجازاتهم وإبداعاتهم في الديموقراطية والمساواة والدفاع 
عن حقوق اإلنسان، في حين كثيرون ما زالوا يداوون الجراح التي 
كــانــت، ربــمــا لــو تعلموا وتعلمنا ثقافة االعــتــذار حينها لطوينا 
الصفحة واستمعنا ألصواتهم دون اإلحساس المستمر باإلهانة 

لعقولنا وذاكراتنا.
* ينشر بالتزامن مع »الشروق« المصرية.

أن تعتذر ونعتذر *

خولة مطر

؟
ً
 حقيقيا

ً
إلى أي مدى قد تشكل التهديدات تهديدا

ميشيل جيه غيلفاند وفيرجينيا تشوي*

من الممكن أن يساعدنا قاموس التهديدات 
في البحث عن البصمات اللغوية التي تكشف 

عن أنماط مجتمعية مهمة عبر الجغرافيا، 
والسكان، والتاريخ، وبهذا يصبح بوسعنا 

التمييز بقدر أكبر من الثقة.

ال شك أن دور العقل أرجح من نزوات العاطفة، 
ورشادة القرار أقوم من عشوائية التقليد، وصوت 

الحكمة أوقع من لهفة الحماسة، وهناك فرق كبير 
بين االنعزالية والفردية، وبين المشاركة الفاعلة 

للفرد في القرار الجماعي.

إن انسحاب الحكومة هو إعالن وجود 
أزمة كبيرة بين السلطتين، وهو بمنزلة 

دعوة للحكماء والقيادة السياسية 
للتدخل وإيجاد المخارج والحلول قبل 

اللجوء إلى الحل.
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الـمـؤشـر الـكـويـتـي

7.1147.114

السوق العامالسوق العام

7.8757.875

السوق األولالسوق األول

5.5775.577

السوق الرئيسيالسوق الرئيسي

1 KD         الـديـنـار الـكـويـتـي

3.2653.0112.669

»أعيان لإلجارة«: حققنا كل معايير الترقية من 
معدالت السيولة اليومية والقيمة الرأسمالية

كشفت بــورصــة الــكــويــت عن 
الـــمـــراجـــعـــة الــســنــويــة لتقسيم 
ســـــوق األوراق الـــمـــالـــيـــة لــعــام 
 ألحــــكــــام قـــواعـــد 

ً
2023، وفــــقــــا

الــبــورصــة، إذ تــمــت زيــــادة عــدد 
ــى  ــوق األول إلــ ــ ــســ ــ ــات الــ ــ ــركــ ــ شــ
33، بترقية 7 شــركــات جــديــدة 
ــي، بــعــد  ــســ ــيــ ــرئــ مـــــن الـــــســـــوق الــ
استيفائها متطلبات الترقية، 
لتصبح بذلك القيمة السوقية 
لـــشـــركـــات »األول« نـــحـــو 38.4 

مليار دينار.

ترقية شركة أعيان 

وذكرت »البورصة« أن شركة 
ــيــــان لــــإجــــارة واالســـتـــثـــمـــار  أعــ
ــركـــات  ــيـــن الـــشـ ــبـــحـــت مــــن بـ أصـ
التي تمت ترقيتها إلى السوق 
األول، الذي يستهدف الشركات 
الممتازة ذات السيولة العالية، 
والــقــيــمــة الــســوقــيــة المتوسطة 
 مـــن 12 

ً
ــتـــبـــارا إلــــى الــكــبــيــرة، اعـ

فبراير المقبل، النطباق معايير 
»األول« عليها.

سوق النخبة

ــة أعـــــيـــــان  ــ ــ ــركـ ــ ــ ونـــــجـــــحـــــت شـ
ــار فـــي  ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ لــــــــإجــــــــارة واالســ
الترقية والتأهل من »الرئيسي« 
واالنضمام إلى »السوق األول«، 
أو كــمــا ُيـــعـــرف بــســوق النخبة 
الذي ُيعد أفضل األســواق التي 
أنــــشــــأتــــهــــا بـــــورصـــــة الــــكــــويــــت، 
فــي خــطــوة تــوجــت مــن خاللها 
جــــهــــودهــــا الـــحـــثـــيـــثـــة، والـــــــدور 
الـــــــريـــــــادي لـــلـــشـــركـــة فـــــي عـــالـــم 
الخدمات المالية واالستثمار، 
وتضعها في مصاف الكيانات 

االقــــتــــصــــاديــــة ذات الـــســـيـــولـــة 
الــــعــــالــــيــــة والــــقــــيــــمــــة الـــســـوقـــيـــة 

الكبيرة.
ويــأتــي إعـــالن الــبــورصــة عن 
تــرقــيــة الـــشـــركـــة بــعــد نــجــاحــهــا 
في تحقيق كل الشروط الفنية، 
وفي مقدمتها معدالت السيولة 
الــيــومــيــة والــقــيــمــة الــرأســمــالــيــة 

للشركة.

مواكبة المعايير الفنية

ــان  ــيــ ـــل »أعــ ـــأهـ كـــمـــا يـــعـــكـــس تـ
لـــــــإجـــــــارة واالســـــتـــــثـــــمـــــار« إلــــى 
ــــوة مــركــزهــا  »الــــســــوق األول«، قـ
الــمــالــي، ومــواكــبــتــهــا للمعايير 
ــكـــويـــت،  الـــفـــنـــيـــة فــــي بــــورصــــة الـ
وكــذلــك ثــقــة الــمــســتــثــمــريــن، بعد 
أن نجحت »أعـــيـــان« فــي تسوية 
مـــــا يـــــقـــــارب 98 فـــــي الــــمــــئــــة مــن 
ديونها، واالستمرار في الربحية، 
ــادة حــجــم الــمــحــفــظــة  ــ وكـــذلـــك زيــ
ــة، والــــنــــجــــاح فــي  ــاريــ ــمــ ــثــ ــتــ االســ
الحصول على تسهيالت بنكية 
مــن أحــد أكبر البنوك الكويتية، 

ات الشبابية  واستقطاب الكفاء
ذوي الخبرات المتعلقة بالنشاط.

عمل ريادي مستمر 

يشار إلى أن أحد أهم شروط 
ــيــــة هـــــــو؛ بــــلــــوغ الــقــيــمــة  ــتــــرقــ الــ
الـــســـوقـــيـــة لـــمـــجـــمـــوع األوراق 
المالية المصدرة عن الشركة 78 
مليون دينار كحد أدنى، أي ما 
يعادل متوسط القيمة السوقية 
لــلــشــركــات الــمــدرجــة حــالــيــا في 
بورصة الكويت، وهو ما نجحت 
الــشــركــة فـــي تــوفــيــره مـــن خــالل 
عملها الريادي المستمر القائم 

على جذب المستثمرين.
كما تتضمن الشروط أيضا، 
أال يكون قد صدر ضد الشركة 
جزاءات تأديبية خالل السنتين 
الــســابــقــتــيــن لـــوقـــت الــمــراجــعــة 
السنوية تتعلق بوقف التداول 
على أسهمها، أو وقف أو إلغاء 
تـــرخـــيـــصـــهـــا، أو عـــــــزل كـــــل أو 
بعض أعضاء مجلس اإلدارة أو 

الرئيس التنفيذي.

ثمار سنوات العمل 

مــــن جـــهـــتـــه، أعــــــرب الــرئــيــس 
التنفيذي فــي »أعــيــان لــإجــارة 
واالستثمار« عبدالله الشطي، 
ــزازه بــتــرقــيــة الــشــركــة  ــ ــتـ ــ عــــن اعـ
ــــوق األول فـــــــي مــــصــــاف  ــــسـ ــلـ ــ لـ
الــشــركــات األخـــرى الــمــؤثــرة في 
 إلــى 

ً
االقــتــصــاد الــوطــنــي، الفــتــا

أن الشركة تقطف ثمار سنوات 
من العمل واالجتهاد وتطبيق 
أنجح االستراتيجيات، وتخطي 
الــعــقــبــات المختلفة خـــالل تلك 

الفترة.

عيسى عبدالسالم

عبدالله الشطي

أول توزيعات 2022... »البترولية« بـ 5.4 ماليين دينار

»أعيان العقارية«: اتفاق مبدئي لشراء 
حق االنتفاع بقسيمتين صناعيتين

توصلت شركة أعيان العقارية إلى اتفاق مبدئي لشراء 
 أن 

ً
حق االنتفاع بقسيمتين صناعيتين بالكويت، علما

إجمالي قيمة االتفاق تعادل نحو 3.7 ماليين دينار، الفتة 
ات الالزمة وإتمام  إلــى أن العمل جــاٍر الستكمال اإلجـــراء

عملية الشراء.
وأشارت الشركة إلى أن األثر المالي للصفقة سينعكس 
ات  في البيانات المالية للشركة؛ في حــال إتمام اإلجــراء

وتوقيع العقود النهائية.

»المشتركة« تحوز أقل األسعار
في مناقصة بـ 6.49 ماليين دينار 

قالت شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت إنها حازت 
أقل األسعار في مناقصة أعمال البنية التحتية بمنطقة 
المباركية بـــ 6.49 ماليين ديــنــار، علما بــأن مــدة تنفيذ 

.
ً
العقد 450 يوما

● محمد اإلتربي
بـــدأت الــتــوزيــعــات الــنــقــديــة عــن الــعــام 
المالي الماضي 2022 تظهر، إذ بادرت 
شــركــة الــمــجــمــوعــة الــبــتــرولــيــة بتحديد 
الجمعية العمومية بشكل مبكر، بعد أن 
أوصت بتوزيع نقدي للمساهمين بقيمة 
، بقيمة إجمالية تقدر 

ً
30 في المئة نقدا

بنحو 5.4 ماليين دينار. 
ــإن  ــ ـــه، فـ ــ ـــيــ ــ ــ ــــت اإلشـــــــــــــــارة إل ــمـ ــ ــا تـ ــ ــمــ ــ وكــ
التوزيعات النقدية سيكون لها الكلمة 
ل األغلبية 

ّ
العليا في السوق، حيث تفض

ــن الـــمـــســـاهـــمـــيـــن الـــتـــوزيـــع  ــ الـــمـــطـــلـــقـــة مـ
 في ظل الضعف الذي 

ً
»الكاش«، خصوصا

 .
ً
يشهده السوق حاليا

وتــؤكــد مــصــادر مــالــيــة أن تــوزيــعــات 
المنحة ال تصلح لكل األسهم، إذ توجد 
أسهم رؤوس أمــوالــهــا كبيرة، ووصلت 
إلى مرحلة من التشبع، سواء من المنح 
أو زيادات رأس المال، في المقابل توجد 
أسهم نمو ومرغوب ومقبول منها المنح، 
حيث تتميز بتمسك مالكها بالحصص 
االســتــراتــيــجــيــة الــخــاصــة بــهــم، وتــجــذب 
 بــشــكــل مــســســتــمــر، 

ً
مــســتــثــمــريــن جـــــــددا

السيما من المؤسسين، سواء كمحافظ 
وصناديق أو مستثمرين أجانب. 

وفــي ســيــاق متصل، أشـــارت مصادر 
إلى أن مستوى الوعي في السوق المالي 
، ويتم فرز 

ً
حقق ارتفاعات كبيرة حاليا

الشركات بشكل دقيق، حيث بات يحوي 
السوق مستويات سعرية ال تتجاوز 10 
فــلــوس، بينما األســهــم الــديــنــاريــة التي 
تــتــخــطــى مــســتــوى الـــديـــنـــار مــتــمــاســكــة، 
ــا الــقــيــاســيــة  ــارهــ ــعــ ــلـــى أســ وتــــحــــافــــظ عـ
وســائــلــيــتــهــا الــعــالــيــة بــســبــب الــثــقــة في 
أدائها التشغيلي، ومستقبل النمو رغم 

كل التحديات والتداعيات. 
وتتفوق المجموعة البترولية بسرعة 
إعــــالن الــبــيــانــات الــمــالــيــة والــتــوزيــعــات 
بــحــســب لــلــشــركــة، إذ إن تــلــك الــســيــاســة 
ــر الــشــائــعــات الـــتـــي يعانيها  ــ تــقــطــع دابـ
السوق في مرحلة النتائج المالية، وتؤثر 

بشكل سلبي في كثير من الشركات.

أخبار الشركات

»اإلنماء« تربح 234.26 ألف دينار 
بلغت أربـــاح شركة اإلنــمــاء العقارية 234.26 ألف 
دينار بواقع 0.52 فلس للسهم خالل الفترة المنتهية 
في 31 أكتوبر 2022، مقابل تسجيلها خسائر بنحو 
1.86 مليون دينار، بما يعادل 4.13 فلوس للسهم في 

الفترة نفسها من العام الماضي. 

»كفيك«: إيقاف صفقة 
أفادت شركة كفيك لالستثمار بأنه تم العدول عن 
الُمضّي في الصفقة االستثمارية من مالك العقار. 

»العربية ع«: تقاُيل عن عقد بيع أسهم 
ذكرت شركة العربية العقارية بشأن بيع حصة الشركة 
فــي بنك أجنبي الــى طــرف ذي صلة، وحيث إن الطرف 
الثاني )المشتري( لم يستوِف بنود عقد البيع، ولم يقم 
بسداد ثمن الصفقة للطرف األول، فقد اتفق الطرف على 

أن يتقايال عن عقد البيع السالف الذكر.

»الوطنية« تقرر استمرار 
إدراجها في »الرئيسي« 

قــررت الشركة الوطنية العقارية استمرار 
إدراجــهــا فــي الــســوق الرئيسي لــدى بورصة 
الكويت، رغم إعالن األخيرة ترقيتها بنقلها 
ــى مـــؤشـــر الـــســـوق األول خــــالل الــمــراجــعــة  إلــ

السنوية لعام 2023.
وأوضــحــت »الــوطــنــيــة« أن الــقــرار جــاء بعد 
ي 

ّ
مناقشتها األحكام والشروط الخاصة بالترق

للسوق األول من ضرورة توافر سيولة عالية، 
وعقد اجتماعات ربع سنوية للمحللين، وأن 
يتم تداول سهم الشركة وفق شروط السيولة 
ات  المحددة من البورصة، وتعّرضها للجزاء
فــي حــال تعديل أوضــاعــهــا بــشــأن متطلبات 

السوق.
ولفتت الشركة إلى أن المناسب ألوضاعها 
الحالية بالشروط أعاله هو السوق الرئيسي؛ 
ق بشرط توافر السيولة 

ّ
ال سيما فيما يتعل

العالية؛ ومن ثم استقرت إدارة الشركة على 
اســتــمــرارهــا بــالــســوق الــرئــيــســي؛ ألنـــه األكــثــر 

مناسبة لها في الوقت الراهن«.

● علي العنزي
سجلت مــؤشــرات بــورصــة الكويت 
 فــــي أول تـــعـــامـــالتـــهـــا لــهــذا 

ً
ــا ــعــ ــراجــ تــ

األسبوع، وخسر مؤشر السوق العام 
نسبة 0.24 في المئة أي 17.03 نقطة 
ليقفل عــلــى مــســتــوى 7114.44 نقطة 
بــســيــولــة مــســتــقــرة عــنــد 45.4 مليون 
دينار تداولت 123.7 مليون سهم نفذت 
ــداول  ــم تــ مـــن خــــالل 8885 صــفــقــة، وتــ
 ارتفع منها 41 وانخفضت 

ً
121 سهما

أسعار 55 بينما استقر 25 دون تغير.
وســـجـــل مـــؤشـــر الـــســـوق الــرئــيــســي 
ــــع نــقــطــة مــئــويــة،  خــــســــارة بــنــســبــة ربـ
تعادل 19.88 نقطة ليقفل على مستوى 
 
ً
7875.41 نقطة بسيولة كبيرة أيضا

بلغت 39.5 مليون دينار تداولت 72.5 
مــلــيــون ســهــم عــبــر 6283 صــفــقــة، وتــم 

 ارتــفــع منها عشرة 
ً
ــداول 25 ســهــمــا تــ

أسهم بينما تراجع 13 واستقر سهم 
واحد دون تغير.

وســـجـــل مـــؤشـــر الـــســـوق الــرئــيــســي 
خسارة أقل كانت بنسبة.0.19 في المئة 
أي 10.48 نــقــاط ليقفل على مستوى 
5.577.91 نــقــطــة بــســيــولــة مــتــراجــعــة 
قريبة من 6 ماليين دينار فقط تداولت 
51.1 مليون سهم عبر 2602 صفقة، 
 ارتــفــع منها 

ً
ــداول 96 ســهــمــا ــتـ ــم الـ وتـ

30 وتراجع 42 بينما استقر 24 دون 
تغيير.

ــن مـــكـــاســـب مـــؤشـــرات  وبــــالــــرغــــم مــ
األسواق المالية وأسعار النفط خالل 
تــعــامــالت نــهــايــة األســـبـــوع الــمــاضــي، 
إال أن بــورصــة الكويت أبــت أن تسير 
بـــاتـــجـــاه مـــتـــراجـــع مــكــمــلــة مــــا كــانــت 
عــلــيــه خـــالل تــعــامــالت يـــوم الخميس 

الــمــاضــي، وبــعــد بــدايــة قــويــة ارتفعت 
فــيــهــا مـــؤشـــرات الــبــيــع بنسبة كبيرة 
، كذلك السيولة وتركزت على سهم 

ً
جدا

أجــيــلــيــتــي وســهــم الــوطــنــيــة الــعــقــاريــة 

اللذين سجال خسائر كبيرة وللجلسة 
الثانية على التوالي وبنسب وصلت 
ــــى 5 فــــي الـــمـــئـــة وبـــشـــكـــل تــدريــجــي  إلـ
مــنــذ بــدايــة الــجــلــســة وحــتــى نهايتها 

خالل فترة المزاد، إذ واصلت عمليات 
الضغط والبيع على سهم أجيليتي، 
كــذلــك كــانــت هــنــاك عمليات بيع على 

سهم الوطنية العقارية.

بينما في المقابل، سجل سهم بيتك 
 له أن 

ًَ
 والذي كان مقدرا

ً
 جيدا

ً
تماسكا

يكون هناك 30 مليون سهم وهي أسهم 
تنفيذ بحكم قضائي غير أن السهم 
 .

ً
تماسك وسجل خسارة محدودة جدا

وكـــانـــت هــنــاك ارتـــفـــاعـــات فـــي الــطــرف 
اآلخر ألسهم زين ومشاريع وهيومن 
ــم يــصــمــد  ســـوفـــت والــــوطــــنــــي الــــــذي لــ
وتــراجــع إلــى النطاق األحــمــر، وخــالل 

فترة المزاد.
كـــــمـــــا تــــقــــلــــصــــت ايـــــجـــــابـــــيـــــة زيـــــن 
ــة الــجــلــســة  ــايـ ــهـ ــيــــن قـــبـــيـــل نـ ــرابــــحــ والــ
وفترة المزاد، وتأثر السوق الرئيسي 
بتراجعات الوطنية العقارية المتأثر 
بــخــســائــر أجــيــلــتــي الــكــبــيــرة وإعــالنــه 
عدم رغبته باالنتقال إلى السوق األول 
لعدم قدرته على تطبيق الئحة السوق 
األول الفصلية، وربحت أسهم إس تي 

ســـي وجــــي إف إتــــش والــبــنــك األهــلــي 
فــي الــرئــيــســي، بينما تــراجــعــت أسهم 
الــتــجــاريــة الــعــقــاريــة واســتــقــر أعــيــان 
دون تغير لتنتهي الجلسة مواصلة 

تراجعات جلسة الخميس.
ــــرات أســـــــواق الـــمـــال  ــــؤشـ ســجــلــت مـ
بــدول مجلس الــتــعــاون العاملة أمس 
 فــي أربــعــة منها، 

ً
يـــوم األحـــد تــراجــعــا

بينما استقر مــؤشــر ســوق البحرين 
ــــدودة، وكـــالـــعـــادة  ــــحـ عـــلـــى مـــكـــاســـب مـ
غاب مؤشرا سوقي اإلمارات أبو ظبي 
ودبــي بسبب عطلته نهاية األسبوع 
المختلفة لديهما عن بقية المؤشرات 
الخليجية والمطابقة لالسواق المالية 
العالمية، وكانت أسعار النفط قد قفزت 
خالل تعامالت يوم الجمعة الماضي 
 
ً
وأقفل برنت على مستوى 85.5 دوالرا

للبرميل.

هيئة األسواق: تعديالت لتسهيل إدراج الشركات غير الكويتية
إلغاء شرط ضرورة توافر 10% من األسهم المصدرة عند اإلدراج

عّدلت هيئة أسواق المال بعض أحكام 
إدراج الشركات غير الكويتية في بورصة 
الــكــويــت لــــأوراق المالية بــإلــغــاء شرط 
 تقل نسبة األســهــم الــمــراد إدراجــهــا 

ّ
أال

عــن 10 فــي الــمــئــة مــن إجــمــالــي األســهــم 
المصدرة من رأس المال في البورصة 
عــنــد اإلدراج، كــمــا ألــغــت مــهــام الممثل 
الــقــانــونــي الــخــاصــة بتسجيل األســهــم 
ي وإصدار التقارير 

ّ
وتوزيع األرباح وتلق

والوثائق ذات الصلة بعمل الشركة.
 عدلت الهيئة الــمــادة )2-2-

ً
وأيــضــا

1(، الــتــي أجـــازت إدراج الــشــركــات غير 
الــكــويــتــيــة فـــي الـــبـــورصـــة إذا تــوافــرت 
شروط اإلدراج المنصوص عليها في 
قواعد البورصة، إضافة إلى الشروط 

التالية: 
ــة شـــكـــل شـــركـــة  ــركــ - أن تـــتـــخـــذ الــــشــ

مساهمة.
ــم الــــشــــركــــة قــابــلــة  ــهــ ــكــــون أســ - أن تــ
 تكون هناك أية قيود من 

ّ
للتداول، وأال

شأنها حجب األســهــم الــمــراد إدراجــهــا 
ــتـــداول أو انــتــقــال ملكية األســهــم  عــن الـ
بين المتعاملين لــدى الــشــركــة أو لدى 
بلد التأسيس من غير مواطنيها، وبيان 

ذلك إن وجد. 
 
ً
 قــانــونــيــا

ً
- أن تــعــّيــن الــشــركــة مــمــثــال

لها في الكويت، على أن يكون من بين 
األشــخــاص المرخص لهم، ويــقــوم هذا 
الممثل بمهام تمثيل الشركة في الكويت، 
في مواجهة الهيئة والبورصة ووكالة 

المقاصة والغير.
- أيــة متطلبات أو شــروط أو قواعد 

أخرى تقررها الهيئة.
ــّدلــــت الــهــيــئــة  وعـــــــالوة عـــلـــى ذلــــــك، عــ
المادة )2-2-2( إلى أنه »يجوز لكل شركة 

مساهمة غير كويتية ترغب في اإلدراج 
 مــن أسهمها لالكتتاب 

ً
ا أن تطرح جـــزء

الــعــام أو الــخــاص فــي الــبــورصــة، ســواء 
ــم تــمــثــل زيـــــــادة فــي  ــهــ كـــانـــت هـــــذه األســ
 مــصــدرة بالفعل 

ً
رأس الــمــال أو أسهما

مملوكة لمساهمي الشركة، وفق األحكام 
المنصوص عليها في المادة )2-1-2( من 

هذا الكتاب«. 

لعة لـ »الجريدة«، 
ّ
وقالت مصادر مط

ــرار الــهــيــئــة بــإلــغــاء شــــرط أال تقل  ــ إن قـ
نسبة األسهم المراد إدراجها للشركات 
غير الكويتية عن 10 بالمئة من إجمالي 
األســـهـــم الــمــصــدرة مـــن رأس الـــمـــال في 
البورصة عند اإلدراج، من شأنه تشجيع 
الشركات غير الكويتية على اإلدراج دون 
ــود قــيــود عــلــى كــمــيــة األســـهـــم الــتــي  وجــ

يشترط توافرها عن اإلدراج في بورصة 
الكويت لأوراق المالية. 

وأضافت المصادر، أن سوق األسهم 
الكويتية واجه خالل السنوات الماضية 
 بسبب مــوجــة نـــزوح الــشــركــات 

ً
تــحــديــا

الــمــدرجــة مــن الــبــورصــة، بسبب ضعف 
حــركــة الـــتـــداول عــلــى بــعــض الــشــركــات، 
ــاريـــف الــتــي  ــمـــصـ عــــــالوة عـــلـــى قــيــمــة الـ

تتكبدها كرسوم سنوية مقابل اإلدراج، 
 عــن القواعد الصارمة للحوكمة 

ً
فضال

التي فرضتها هيئة أسواق المال.
وأوضحت أن شركة بورصة الكويت 
لــــأوراق الــمــالــيــة وهــيــئــة أســــواق الــمــال 
ــراء الـــعـــديـــد مـــن الــتــعــديــالت  ــإجــ قـــامـــا بــ
على الــقــواعــد الــخــاصــة بــــاإلدراج خالل 
ــتــــي مــــن شــأنــهــا  الــــفــــتــــرة الـــمـــاضـــيـــة، الــ

ات المتعلقة  ــراء تسهيل وتبسيط اإلجــ
باإلدراج؛ سواء للشركات الكويتية وغير 
 منها على زيادة عدد 

ً
الكويتية، حرصا

 بعدما باتت مدرجة 
ً
الشركات، خصوصا

ــــواق الــنــاشــئــة مثل  عــلــى مـــؤشـــرات األسـ
»ستاندرد آند بــورز« و»فوتسي راسل« 

و»مورغان ستانلي«. 
وبينت أن الهيئة تعمل على إيجاد 
حلول لتشجيع الشركات غير الكويتية 
على اإلدراج في بورصة الكويت لأوراق 
 منها على جذب شركات 

ً
المالية، حرصا

جديدة لإدراج في السوق، الفتة الى أن 
تــلــك الــتــعــديــالت ســتــؤدي إلـــى مجابهة 
عــمــلــيــات االنــســحــاب االخـــتـــيـــاري الــتــي 
تــجــري فــي بــورصــة الــكــويــت مــنــذ فترة 
عــن طريق االهتمام وتسهيل الشروط 
واإلجراءات الخاصة باإلدراج الستقطاب 
ــات الـــمـــتـــنـــوعـــة  ــ ــركــ ــ ــشــ ــ الـــــعـــــديـــــد مــــــن الــ
والمتخصصة التي ستكون عامل جذب 

 للسوق.
ً
جديدا

ــى أن الـــفـــتـــرة  ــ ــادر إلــ ــمــــصــ ــتـــت الــ ــفـ ولـ
الماضية شهدت العديد من اإلصالحات 
لـــجـــذب مــشــتــريــن ومـــصـــدريـــن دولــيــيــن 
لــأســهــم، وتــنــويــع االســـتـــثـــمـــارات أمـــام 
المستثمرين في إطار جهود لتشجيع 
رأس المال األجنبي وتنويع االقتصاد 

المعتمد على النفط.
ات  وأشــــــــارت إللـــــى أن تـــلـــك اإلجــــــــراء
تـــأتـــي بـــعـــد اتــــفــــاق مـــجـــالـــس مــفــوضــيــة 
هــيــئــة أســـــواق الـــمـــال فـــي دول الخليج 
على تسهيل التسويق واإلدراج البيني 
للمنتجات واألدوات االستثمارية في كل 
البورصات واألسواق الخليجية بهدف 

دعم اإلدراج المزدوج.

السوق السعودي يتراجع %0.2
أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة أمس على تراجع 
بنسبة 0.2 في المئة، مغلقا عند 10727 نقطة )-17 نقطة(، 
وبتداوالت بلغت قيمتها اإلجمالية نحو 3.5 مليارات ريال.
وتــــراجــــع ســهــم »مـــصـــرف الـــراجـــحـــي« بــنــســبــة طفيفة 
عند 77.80 ريــااًل )-0.1%( ، وسط تــداوالت بلغت نحو 4 

ماليين سهم.
وكان المصرف أعلن توزيعات نقدية على المساهمين 

بواقع 1.25 ريال للسهم عن عام 2022.

وتراجع سهم »أرامكو السعودية« بأقل من 1 في المئة 
عند 32.10 ريااًل.

وتـــراجـــعـــت أســـهـــم »مـــجـــمـــوعـــة تــــــــداول« و»ســـدافـــكـــو« 
و»ســلــوشــنــز« و»إكــســتــرا« و»كــيــان الــســعــوديــة« و»اتــحــاد 
اتصاالت« و»بترو رابغ« و»أسمنت ينبع«، بنسب تتراوح 

بين 1 و2 في المئة.
وأغلق سهم »دله الصحية« عند 138.80 ريااًل )-3 في 

المئة(.

تراجع مؤشرات البورصة... والسيولة 45.4 مليون دينار

قالت مصادر مّطلعة
لـ »الجريدة« إن قرار هيئة 

األسواق بإلغاء شرط أال تقل 
نسبة األسهم المراد إدراجها 

للشركات غير الكويتية عن 
10% من إجمالي األسهم 

المصدرة من رأس المال في 
البورصة عند اإلدراج، من شأنه 
تشجيع الشركات غير الكويتية 

على اإلدراج دون وجود 
قيود على كمية األسهم التي 
يشترط توافرها عن اإلدراج 

في بورصة الكويت لألوراق 
المالية.

https://www.aljarida.com/article/11258
https://www.aljarida.com/article/11255
https://www.aljarida.com/article/11251
https://www.aljarida.com/article/11250
https://www.aljarida.com/article/11250
https://www.aljarida.com/article/11250
https://www.aljarida.com/article/11247
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 متقلبة لسوق النفط
ً
اإلمارات: تحالف »أوبك +« يواجه آفاقا

مع تطبيق العقوبات األوروبية على روسيا وإلغاء الصين سياسة »صفر كوفيد«
قــال وزيــر الطاقة اإلمــاراتــي 
ســهــيــل الـــمـــزروعـــي لــتــلــفــزيــون 
»الــشــرق«، إن تحالف »أوبــك +« 
 مــتــقــلــبــة لــســوق 

ً
ــا ــاقــ يـــواجـــه آفــ

النفط سواء من ناحية العرض 
أو الطلب.

وأضــاف المزروعي، أن هذا 
ــــول الــعــقــوبــات  يـــرجـــع إلــــى دخـ
األوروبــــيــــة عــلــى خــــام روســيــا 
حـــيـــز الــتــنــفــيــذ بــــالــــتــــوازي مــع 
ــاء الــصــيــن ســيــاســة صفر  ــغـ إلـ

كوفيد.
ــة  ــاقــ ــطــ وأشـــــــــــــار إلـــــــــى أن الــ
»أوبك +« تراجعت  اإلنتاجية لـ
 
ً
بنحو 3.7 ماليين برميل يوميا
نتيجة لــتــراجــع االســتــثــمــارات 

في قطاع النفط.
وأوضـــح أن اإلمـــارات تتخذ 
خــطــوات استباقية لتعويض 
ــــاج الــنــفــط  ــتـ ــ ــة إنـ ــاقــ ــــع طــ ــــراجـ تـ
ببعض الدول من خالل تبكير 
ــا عــلــى  ــهــ ــدرتــ مــــوعــــد زيـــــــــادة قــ
إنــتــاج النفط لخمسة ماليين 
 إلى 2027 بعدما 

ً
برميل يوميا

استهدفت تحقيق ذلك بحلول 
عام 2030.

وذكــــــــــر الــــــمــــــزروعــــــي خــــالل 
ــــدى الـــــطـــــاقـــــة الــــعــــالــــمــــي  ــتـ ــ ــنـ ــ مـ
ــبــــي، أمــــــس األول، أن  ــأبــــوظــ بــ

العالم سيظل في حاجة للغاز 
الطبيعي فترة طويلة، وهناك 
حاجة لمزيد من االستثمارات 
لــلــحــفــاظ عــلــى أمـــن اإلمـــــدادات 
ــة خــــالل  ــولـ ــبـ ــقـ ــمـ ــار الـ ــ ــ ــعـ ــ ــ واألسـ

التحول العالمي للطاقة. 

إنتاج العراق 
 

تعتزم وزارة النفط العراقية 
رفـــع الــطــاقــة اإلنــتــاجــيــة للنفط 
الـــخـــام فـــي حــقــل غـــربـــي الــقــرنــة 
الثاني، الذي تديره شركة »لوك 
أويــــل« الــروســيــة، مــن 400 ألــف 

 .
ً
 إلى 480 ألفا

ً
برميل يوميا

ونــقــلــت صحيفة »الــصــبــاح« 
الحكومية الــصــادرة أمــس، عن 
مصادر بــوزارة النفط العراقية 
ــا، إن الـــــــــــــــوزارة تـــجـــري  ــ ــهـ ــ ــولـ ــ قـ
»عمليات ربط مشاريع إضافية 
فــي حــقــل غــربــي الــقــرنــة الثاني 
من أجل زيــادة معدالت اإلنتاج 
بواقع 80 ألف برميل، مما يرفع 
معدالت إنتاج النفط الخام من 
المعدالت الحالية البالغة 400 
 .

ً
 إلى 480 ألفا

ً
ألف برميل يوميا

وذكــرت المصادر، أن عملية 
ــع »ســـتـــبـــدأ مــن  ــاريـ ــشـ ــمـ ربـــــط الـ
الـــعـــشـــريـــن فــــي الـــشـــهـــر الــمــقــبــل 

وتستمر حتى الثاني من مارس 
المقبل من دون أن يكون لها أي 
تأثير على مستويات صادرات 

النفط الخام«.
وأوضــحــت أن »هـــذه الــزيــادة 
فــي حــقــل غــربــي الــقــرنــة الثاني 
ستمثل 9% من إنتاج العراق من 
النفط الــخــام و12% مــن معدل 

الصادرات النفطية«. 
وتبلغ معدالت إنتاج النفط 
 أكثر من 

ً
الخام في العراق حاليا

أربعة ماليين و652 ألف برميل 
 منها ثالثة ماليين و300 

ً
يوميا

ألف ألغراض التصدير. 
ــفــــط  ــنــ لــ ا وتـــــخـــــطـــــط وزارة 
العراقية لرفع مستويات إنتاج 
النفط الخام إلى ثمانية ماليين 
 بنهاية عام 2027 

ً
برميل يوميا

بالتعاون مع الشركات النفطية 
األجــنــبــيــة الــتــي تــديــر الــحــقــول 

العمالقة في محافظة البصرة.

الصادرات اإليرانية

ووصـــلـــت الــــصــــادرات النفط 
اإليــرانــيــة فــي آخـــر شــهــريــن من 
2022 إلـــى مــســتــويــات مرتفعة 
جديدة واستهلت 2023 ببداية 
قوية رغم العقوبات األميركية، 

 لــشــركــات تــتــبــع تــدفــقــات 
ً
ــا ــقـ وفـ

ــك إلــى  ــعـــت ذلــ ــام الـــتـــي أرجـ الـــخـ
ــات لـــلـــصـــيـــن  ــ ــنـ ــ ــحـ ــ ــشـ ــ زيـــــــــــــادة الـ

وفنزويال.
وأدت عـــــقـــــوبـــــات فـــرضـــهـــا 
ــيــــس األمــــيــــركــــي الـــســـابـــق  ــرئــ الــ
دونــــــــالــــــــد تـــــــرامـــــــب فـــــــي 2018 
ــاق  ــفـ بـــعـــد أن انـــســـحـــب مــــن االتـ
الـــنـــووي اإليــــرانــــي الــمــوقــع في 
2015 إلـــى الــحــد مـــن صــــادرات 
النفط اإليــرانــيــة، إذ استهدفت 
ــد مــن  ــ ــحــ ــ الــــعــــقــــوبــــات ذلـــــــك والــ

إيرادات الحكومة اإليرانية.
وزادت الــصــادرات فــي واليــة 
الرئيس األميركي الحالي جو 
ــــدن، الــــــــذي ســـعـــى إلحـــيـــاء  ــايــ ــ بــ
االتــفــاق الــنــووي، ووصــلــت إلى 
أعــلــى مــســتــوى مــنــذ 2019 في 

بعض التقديرات. 
ويــــــــأتــــــــي ذلــــــــــك رغــــــــــم ريــــــــاح 
مــــعــــاكــــســــة مــــثــــل إصــــــابــــــة تــلــك 
المحادثات بالجمود ومنافسة 
النفط الروسي منخفض السعر.

وقــــالــــت شــــركــــة إس.فـــــي.بـــــي 
ــارات  ــشــ ــتــ إنــــتــــرنــــاشــــونــــال الســ
ــادرات إيـــران من  الــطــاقــة، إن صــ
النفط الخام في ديسمبر بلغت 
فـــي الــمــتــوســط 1.137 مــلــيــون 
 
ً
، بما يشكل ارتفاعا

ً
برميل يوميا

 عن 
ً
قــدره 42 ألف برميل يوميا

شهر نوفمبر وبما يشكل أعلى 
مــســتــوى ســجــلــتــه الـــشـــركـــة في 
2022 بناء على تقديرات سابقة.

وقــــــالــــــت ســــــــــارا وخـــــشـــــوري 
رئيسة إس.فــي.بــي »مقارنة مع 
إدارة تــرامــب، لــم يكن هناك أي 

كبح أو تحرك جاد ضد صادرات 
النفط اإليرانية... صادرات يناير 
حــتــى اآلن قـــويـــة مــثــل األشــهــر 

الماضية«.
وتــــابــــعــــت قــــائــــلــــة: »الـــطـــلـــب 
الصيني األقل وإمدادات روسيا 
للصين شكال تحديين كبيرين 

لهم. أغلب نفط )إيـــران( ال يزال 
يذهب للشرق األقصى ال سيما 
الــصــيــن. وتــســاعــد إيــــران أيضا 

فنزويال على تصدير نفطها«.

»الوطني«: تباين توقعات مسار أسعار الفائدة يضغط على الدوالر
ر الــبــنــك الـــدولـــي مــن مــخــاطــر ركــود 

ّ
حــــذ

االقــتــصــاد الــعــالــمــي لــهــذا الـــعـــام. وحــســب 
ــواق الــنــقــد األســبــوعــي الــصــادر  تــقــريــر أســ
عن بنك الكويت الوطني، فإنه بعد صدور 
تــوقــعــات مبدئية فــي يونيو 2022 تشير 
إلى نمو االقتصاد العالمي للعام الحالي 
بنسبة 3.0 بالمئة، فقد تراجع البنك الدولي 
وغّير توقعاته، إذ يتوقع اآلن نمو الناتج 
الــمــحــلــي اإلجــمــالــي الــعــالــمــي بــنــســبــة 1.7 
بالمئة عــام 2023، وهــي أبطأ وتيرة نمو 
ي الكساد 

َ
منذ عام 1993، باستثناء موجت

عامي 2009 و2020. 
ــإن مـــوجـــات الــتــبــاطــؤ  فـــي الــتــفــاصــيــل، فـ
الرئيسية في االقتصادات المتقدمة، بما 
 لــتــوقــعــاتــه إلــــى 0.5 

ً
 حـــــادا

ً
يــشــمــل خــفــضــا

بالمئة للواليات المتحدة واالقــتــصــادات 
 بحدوث كساد 

ً
األوروبية ربما تكون نذيرا

عالمي جديد.
وأضـــــاف الــبــنــك الـــدولـــي أن الــتــوقــعــات 
القاتمة ستكون صعبة بدرجة أكبر على 
األســـواق الناشئة واالقــتــصــادات النامية، 
فــي ظــل مواجهتها لتباطؤ االستثمارات 
بأنشطة األعــمــال وضعف العملة وأعباء 

َدْين ثقيلة.
ــدور  ــ ــــت األســـــــــــــواق بـــشـــغـــف صــ ــبـ ــ ــرقـ ــ وتـ
بيانات أسعار المستهلكين من االقتصاد 
 لدورها في توجيه سياسات 

ً
األميركي نظرا

»االحتياطي الفدرالي« فيما يتعلق برفع 
ســعــر الـــفـــائـــدة. وصــــــدرت الـــبـــيـــانـــات يــوم 
الخميس، مشيرة إلى تراجع المؤشر الكلي 

ألسعار المستهلكين في الواليات المتحدة 
من 7.1 إلى 6.5 بالمئة على أساس سنوي، 

بما يتسق مع إجماع اآلراء.
وأشار مسؤولو »االحتياطي الفدرالي« 
إلى الحاجة لرفع أسعار الفائدة فوق معدل 
5 بالمئة وإبقائها مقيدة لفترة أطول مما 
تــتــوقــعــه األســـــواق. وتــوقــعــت مــــاري دالـــي، 
مسؤولة »االحتياطي الفدرالي« رفع أسعار 
الفائدة فــوق مستوى 5 بالمئة. مــن جهة 
أخــرى، أكد مسؤول االحتياطي الفدرالي، 
رافائيل بوستيك، التزام »الفدرالي« بكبح 
 إلــــى تــوقــعــاتــه 

ً
جـــمـــاح الــتــضــخــم، مـــشـــيـــرا

بــاســتــمــرار سعر الــفــائــدة فــوق مستوى 5 
بالمئة »فترة طويلة«.

ــا نــحــو  ــ ــارهـ ــ ــظـ ــ  ووجـــــهـــــت األســـــــــــواق انـ

المتحدثين باسم »االحتياطي الفدرالي«، 
جــيــروم بــاول وميشيل بــومــان، للحصول 
على إرشــادات بشأن االقتصاد ومسارات 

أسعار الفائدة. 
ــد ارتــفــعــت األســـهـــم األمــيــركــيــة بعد  وقــ
تــصــريــحــات بــــاول. وفـــي الــمــقــابــل، أشـــارت 
عضوة مجلس المحافظين لـ »االحتياطي 
الفدرالي«، ميشيل بومان، إلى توقع مزيد 
من عمليات رفع أسعار الفائدة في الفترة 
القادمة. وأضافت بومان »أنه فور تحقيق 
ــعـــدل مــقــيــد بـــمـــا فـــيـــه الـــكـــفـــايـــة لـــأمـــوال  مـ
الفدرالية فسوف نحتاج إلــى البقاء عند 

هذا المستوى لبعض الوقت«.
وبـــعـــد صـــــدور بـــيـــانـــات مـــؤشـــر أســعــار 
المستهلكين، قامت األسواق بتسعير رفع 

سعر الفائدة مرتين بمقدار 25 نقطة أساس 
لكل منهما في فبراير ومــارس، مما يرفع 
سعر الفائدة الفدرالية إلى 5.00 بالمئة. كما 
 بتسعير أول خفض 

ً
قامت األســواق أيضا

لسعر الفائدة بنسبة 0.25 بالمئة في وقت 
مبكر من نوفمبر 2023. ومن المفترض أن 
يلقي اجتماع مجلس االحتياطي الفدرالي 
القادم المقرر عقده خالل أسبوعين المزيد 
من الضوء على مسار أسعار الفائدة من 
البنك المركزي في ضوء بيانات التضخم 
األخــيــرة ومــحــدوديــة ســوق الــعــمــل. وعلى 
صعيد أســـواق الــعــمــالت األجــنــبــيــة، كانت 
التقلبات وتذبذب األداء من أبرز السمات 
السائدة، بعد صدور بيانات مؤشر أسعار 
المستهلكين في الواليات المتحدة. وفي 

البداية، شهد الدوالر األميركي عمليات بيع 
مكثفة، ووصل مؤشر الدوالر إلى مستوى 
منخفض بلغ 102.078، قبل أن يرتد مرة 
أخــرى نحو مستوى 103. ويــوم الجمعة، 
 تجاه 

ً
 أكثر ثباتا

ً
اتخذت األســواق اتجاها

 لضيق هوامش 
ً
بيع العملة األميركية، نظرا

فروق أسعار الفائدة المتوقعة.
وانتعشت أســـواق األســهــم على خلفية 
انخفاض بيانات التضخم وتوقعات خفض 
أســـعـــار الـــفـــائـــدة فـــي الــــواليــــات الــمــتــحــدة. 
وأضــاف مؤشر داو جونز الصناعي أكثر 
من 1000 نقطة إلى قيمته في أسبوع واحد.

https://www.aljarida.com/article/11241
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ع عقد أعمال إنشاء وإنجاز وصيانة مقرها الدائم
ّ
»أسواق المال« توق

أعلنت هيئة أسواق المال ترسية مناقصة 
مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة المقر الدائم 
لــلــهــيــئــة عــلــى شـــركـــة ســيــد حــمــيــد بــهــبــهــانــي 
وأوالده، ووقـــعـــت الــهــيــئــة والـــشـــركـــة الــفــائــزة 
بالمناقصة، أمس، عقد تنفيذ المشروع بمدة 

تنفيذ قدرها أربع سنوات.
وقـــــــال د. أحــــمــــد الـــمـــلـــحـــم رئــــيــــس مــجــلــس 
المفوضين – المدير التنفيذي للهيئة، إن 13 
شركة متخصصة بالمباني والــمــقــاوالت في 
الــكــويــت قــدمــت عــروضــهــا لتنفيذ الــمــشــروع، 
وحازت الشركة الفائزة المركز األول بالتقييم 
 أن 

ً
ــالــــي لــلــمــنــاقــصــة، مـــوضـــحـــا ــمــ الـــفـــنـــي والــ

 للمعايير 
ً
المناقصة تم طرحها وترسيتها وفقا

المعتمدة في الهيئة.
وأضاف الملحم أن هذا المشروع سيساهم 
في خفض النفقات والتكلفة التشغيلية للهيئة 
بما يحقق التوظيف األمثل للموارد المالية 
»أسواق المال« بشكل مستدام ويعكس التطور  لـ
والتقدم الحضاري والعمراني، الــذي وصلت 

إليه الكويت.
وأفــــــــاد بـــــأن مــكــتــب كـــيـــو إنـــتـــرنـــاشـــيـــونـــال 
 KEO )كونسلتنتس )اســتــشــاريــون عالميون
INTERNATINALS CONSULTANTS بالتعاون 
مـــع شــركــة )KPF( الــعــالــمــيــة قــامــتــا بتصميم 
الــمــبــنــى الــجــديــد لــلــهــيــئــة وحـــصـــد الــمــشــروع 
شهرة عالمية وإقليمية عن تصميمه المميز، 
وأشادت به العديد من المجالت المتخصصة 
والــمــواقــع الــشــهــيــرة عــلــى الــمــســتــوى الــدولــي، 
مــمــا يــعــزز مــكــانــة الــكــويــت فـــي مــجــال الــبــنــاء 
والعمارة ويؤكد وجودها على خريطة النهضة 
العمرانية التي تشهدها المنطقة بأكملها، وفي 

هــذا السياق، قالت مجلة كونستراكشن ويك 
CONSTRUCTION WEEK، إن المبنى يحقق 
« بــيــن األنــاقــة واإلبـــــداع الفني 

ً
 دقــيــقــا

ً
ــا »تـــوازنـ

وأن التصميم متوافق مع متطلبات الشهادة 
.»LEED v4.0« الفضية

وذكـــر الملحم أن التصميم يعكس مكانة 
الهيئة كجهة رقابية إذ سيضم المبنى جميع 
ــــواق الــمــال« المختلفة  قــطــاعــات وإدارات »أسـ
فــي مقر واحـــد، وســوف يساهم فــي رفــع حس 
المسؤولية لــدى منتسبي الهيئة وينعكس 
بشكل إيجابي على مستوى اإلنتاجية والكفاءة 
وتعزيز قنوات التواصل والتنسيق وانسيابية 

العمل.
 سهولة 

ً
وبين أن من شــأن التصميم أيضا

إنــجــاز الــمــهــام الــمــنــاطــة بالهيئة والــخــدمــات 
ــــالوة على  الــمــقــدمــة ألصـــحـــاب الــمــصــلــحــة، عـ
 يضاف إلى 

ً
 بـــارزا

ً
 حضاريا

ً
أنــه يشكل معلما

معالم الكويت، ويقع المقر الدائم للهيئة في 
قلب العاصمة بجانب مبنى الهيئة العامة 

لالستثمار وبنك الكويت المركزي.
يذكر أن مشروع مبنى الهيئة الجديد يتولى 
اإلشراف على تنفيذه مكتب كيو إنترناشيونال 
كونسلتنتس وتبلغ مساحة األرض حوالي 
3.800 مترمربع، في حين تبلغ مساحة البناء 
حوالي 74.300 مترمربع، ويتكون المبنى من 
 إضــافــة إلـــى طــوابــق سفلية تضم 

ً
45 طــابــقــا

مواقف سيارات آلية تسع لحوالي 800 سيارة، 
كما يتضمن المبنى أكاديمية أســـواق المال 
 ،

ً
وقاعات للتدريب ومسرح يتسع لـ 250 شخصا

إضافة إلى مسطحات خضراء تضيف اللون 
والجمال إلى الموقع.

 يــتــمــيــز مــبــنــى الــهــيــئــة بــواجــهــاتــه 
ً
وأيـــضـــا

ــداف هــيــئــة أســـواق  ــ الــحــديــثــة الــتــي تــعــكــس أهـ
المال والتزامها بالشفافية والتعاون والتنمية 
المستدامة في شكل منحوت إبداعي ويتمتع 

بإطاللة على كل من المدينة والبحر.
ــم واجـــــــهـــــــة الـــمـــبـــنـــى  ــيــ ــمــ ــــى تــــصــ ــلـ ــ ــــجـ ــتـ ــ ويـ
ــداف الــهــيــئــة األســاســيــة  ــ والــمــســتــوحــى مـــن أهـ
والمتمثلة بالشفافية بصورة زعانف معدنية 
 التجاه 

ً
مثقبة يتغير شكلها وحجمها وفــقــا

الواجهة وتعرضها للشمس، وتم تصميمها 
بطريقة تسمح للضوء بالتخلل إلــى المبنى 

بهدف توفير أكبر قدر من اإلنارة الطبيعية.
 مــع معايير 

ً
كما سيكون المبنى متوافقا

الــمــبــانــي الــصــديــقــة للبيئة، وســيــتــم تــزويــده 
بأحدث األنظمة واألجهزة والتقنيات والمواد 
الصديقة للبيئة وفق أرقى المعايير العالمية 
وســيــواكــب متطلبات البناء الحديثة ويوفر 
الــبــيــئــة الــمــالئــمــة لــلــمــوظــفــيــن ألداء أعــمــالــهــم 

 جميع شروط األمان والسالمة.
ً
مستوفيا

وحرصت الهيئة على تنفيذ المشروع خالل 
المدة الزمنية المخطط لها مع مراعاة الجودة 
في التنفيذ حسب المواصفات والمخططات 
 أن شركة سيد حميد 

ً
الهندسية المعتمدة، علما

بهبهاني وأوالده لها خبرات في بناء األبراج 
ذات المستوى العالمي ومباني المستشفيات 
والمنتجعات وتضم الشركة فريق لوجستي 
متخصص يقدر بعدد 4000 موظف، إضافة 
إلى معدات التصنيع الخاصة بهم، وتصّدرت 
الشركة ترتيب شركات المقاوالت سنة 2022 
بعقود قيمتها 3.4 مليارات دوالر لمشروعات 

.MEED لمجلة ميد 
ً
في مرحلة التنفيذ وفقا

»زين« تطلق النسخة الجديدة لبرنامج »جيل Z« للشباب الخريجين
الخرافي: نتطلع إلى اكتساب جيل جديد من قادة األعمال وإطالق إمكاناتهم في التكنولوجيات الرقمية

أطلقت مجموعة زيــن النسخة 
الـــجـــديـــدة لــمــشــروعــهــا الــتــدريــبــي 
 ،»Z ــيـــل لــلــشــبــاب الــخــريــجــيــن »جـ
باختيار 6 مــواهــب وطنية شابة 
في برنامج الخريجين لعام 2023، 
الذي تستهدف منه االستثمار في 
المواهب الوطنية، والمساهمة في 
تأهيل جيل جديد من قادة األعمال.
واعتمدت »زيــن« في اختيارها 
لـــلـــخـــريـــجـــيـــن الــــمــــشــــاركــــيــــن فــي 
نسخة هـــذا الــعــام عــلــى مجموعة 
من المعايير التي تراعي تحقيق 
البيئة األمثل إلطالق ابتكارات رواد 
األعمال، إذ جرى تقييم الخريجين 
الـــمـــشـــاركـــيـــن فــــي الـــبـــرنـــامـــج مــن 
جــانــب لــجــنــة تــحــكــيــم تــتــكــون من 
عناصر تمتلك خبرات واسعة في 
الــعــديــد مــن الــمــجــاالت، إذ اعتمد 
اختيار اللجنة على صفات اإلبداع 

والشغف وروح المبادرة.
وتستهدف المجموعة الرائدة 
في االبتكارات الرقمية في أسواق 
الشرق األوســط وإفريقيا من هذا 
البرنامج التطويري تنمية وتطوير 
قدرات الشباب، والتغيير المستمر 
في ثقافة العمل، خصوصا بعدما 
حــقــقــت الـــــــــدورات الــســابــقــة لــهــذه 
الـــمـــبـــادرة نــجــاحــا كــبــيــرا بتقديم 
كـــــــوادر وطـــنـــيـــة شـــابـــة إلـــــى بيئة 

األعمال، حيث التحق عدد كبير من 
الخريجين من هذا المشروع للعمل 
في »زين« منذ النسخة األولى التي 

انطلقت في عام 2016.
وتـــــركـــــز »زيــــــــــن« عــــلــــى تــطــويــر 
ــقــــدرات الــمــعــرفــيــة لــلــخــريــجــيــن،  الــ
والــمــســاعــدة فـــي تنمية أفــكــارهــم 
بأساليب مبتكرة، حيث ستكون 
ــامـــج »جـــيـــل Z« لــهــذا  نــســخــة بـــرنـ
الــــعــــام نــســخــة مــــطــــورة لــبــرنــامــج 
»ZTwentyTwo« الـــــــــذي جــــرى 
تنفيذه في 2022، وغيره من برامج 
الخريجين المشابهة التي نفذتها 
مجموعة »زين« على مدار السنوات 

السبع األخيرة.
الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن بــرنــامــج 
»جــيــل Z« يسعى إلــى رعــايــة رواد 
األعمال والمبتكرين في بيئة العمل 
الــداخــلــيــة، كــمــا تــســتــهــدف »زيــــن« 
تطوير عقلية اإلبــــداع واالبــتــكــار، 
بـــهـــدف دعـــــم اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة نــمــو 
أعمالها في أسواق الشرق األوسط، 
التي اكتسبت مؤخرا زخما هائال، 
إذ دفـــعـــت زيــــن مــحــفــظــة أعــمــالــهــا 
إلــــى مـــجـــاالت الــنــمــو فـــي خــدمــات 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــمــالــيــة »فــيــنــتــك«، 
المنصات التكنولوجية، التوسع 
فـــــي خـــــدمـــــات الــــبــــيــــانــــات عـــالـــيـــة 
الــجــودة لقطاع األعــمــال، مجاالت 

الـــريـــاضـــات اإللــكــتــرونــيــة، منصة 
 ،)API( واجهة برمجة التطبيقات
الــحــوســبــة الــســحــابــيــة، الــخــدمــات 
المدارة، البيانات الضخمة، إنترنت 
األشــــيــــاء، والـــتـــشـــارك فـــي الــبــنــيــة 

التحتية.
وتــــــــشــــــــمــــــــل الــــــــمــــــــوضــــــــوعــــــــات 
ــدة فــــي نسخة  ــديـ الــرئــيــســيــة الـــجـ
 :»Z هـــذا الــعــام مــن بــرنــامــج »جــيــل
التمكين، المناصرة، والتشجيع 
 مــع 

ً
ــا عـــلـــى الـــمـــشـــاركـــة، انـــســـجـــامـ

استراتيجية الــتــنــوع واإلنــصــاف 
واالشــــتــــمــــال الــــتــــي قــــامــــت »زيـــــن« 

بــتــطــويــرهــا مــــؤخــــرا، واجـــتـــذبـــت 
الــدورة الحالية من برنامج »جيل 
Z« اهتمام 300 مــن جيل الشباب 
الخريجين، إذ تم توجيه الدعوة 
إلــى 85 لمقابالت الجولة األولــى، 
وعــبــر منها 20 مــشــاركــا للجولة 
الــثــانــيــة، وفــــي الــمــرحــلــة الــالحــقــة 
عبر 12 مشاركا مــن الشباب إلى 
قائمة التصفية قبل األخيرة، وبعد 
تقييم ومراجعات على مدار أسبوع 
وقـــع االخــتــيــار عــلــى 6 مرشحين 
ليشاركوا في البرنامج الذي سيقام 

على مدار العام.

وقــــــــال نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
ــيـــس الــتــنــفــيــذي فــي  اإلدارة الـــرئـ
ــة »زيــــــــــــن« بــــــــدر نـــاصـــر  ــمــــوعــ مــــجــ
الخرافي »تأهيل الشباب لمواجهة 
تأثيرات التكنولوجيات الرقمية 
ــي تـــمـــكـــيـــن هـــذا  ــ خــــطــــوة مـــهـــمـــة فـ
الــجــيــل، والــدفــع بــه نحو مجاالت 
جديدة من االبتكار واإلبداع، فهذه 
المبادرة استجابة مباشرة لحقيقة 
ــة لــتــطــويــر  ــاسـ ــة مـ ــاجـ ــا فــــي حـ ــنـ أنـ
المهارات، وخلق المزيد من الفرص 
للخريجين في ظل التحديات التي 

تشهدها بيئة األعمال«.

وأوضـــح قائال »تــأتــي النسخة 
 )Z ـــن بـــرنـــامـــج )جـــيـــل ــرة مـ ــ ــيـ ــ األخـ
ــا الــمــســتــمــرة في  لـــتـــبـــرز جـــهـــودنـ
تنمية مـــهـــارات وأفـــكـــار الــشــبــاب، 
ــد أثـــبـــتـــت الـــــــــــدورات الــســابــقــة  ــ وقــ
مــــن الـــبـــرنـــامـــج أن لــديــنــا الــكــثــيــر 
مــن الــعــقــول الــشــابــة الــتــي تفيض 
بــالــمــواهــب واألفــــكــــار، لـــذا نتطلع 
إلى اكتساب قادة جدد من الشباب 
في هذه النسخة، وإتاحة الفرصة 
لهم إلطالق إمكاناتهم في مجاالت 

التكنولوجيات الرقمية«.
وأضـــــاف »نــهــتــم فـــي مجموعة 

ــكــــار،  ــتــ زيـــــن بـــــــروح اإلبـــــــــداع واالبــ
ونـــوفـــر الــمــنــاخ الــمــالئــم لــأفــكــار، 
لذا نبحث باستمرار عن المواهب 
الشابة، لضخ دمــاء جديدة قادرة 
ــد  عــلــى مـــواصـــلـــة الــتــغــيــيــر، ورصـ
المزيد من فرص النمو التي تخدم 

استراتيجية أعمالنا«.
وتــــــــــــابــــــــــــع »نــــــــــحــــــــــن ســــــــعــــــــداء 
بــالــمــشــاركــيــن مــعــنــا مـــن الــشــبــاب 
الخريجين فــي هـــذه النسخة من 
ــبـــرنـــامـــج، حــيــث ســـيـــجـــدون كل  الـ
الــدعــم والـــمـــؤازرة، وسنعمل على 
تعزيز مهاراتهم في بيئة األعمال، 
وتــحــفــيــز مــخــيــلــتــهــم االبـــتـــكـــاريـــة 
واإلبداعية، فهدفنا أن ينتهزوا هذه 
الفرصة للمساهمة في دفع أعمال 

زين نحو آفاق جديدة«.
الجدير بالذكر أن برنامج »جيل 
Z« سيتبنى هذا العام نهجا قائما 
عــلــى تــنــفــيــذ الـــمـــشـــروعـــات، حيث 
سيتبع منهجية »تعلم... ثم طبق«، 
حـــيـــث ســـيـــركـــز الــــمــــشــــاركــــون فــي 
البرنامج على موضوع واحد كل 
فترة فصلية من العام، إذ سترتكز 
الــتــطــورات واإلنـــجـــازات حــول هذا 
النهج، بينما سيطبق الخريجون 
مــا تعلموه فــي فــتــرة الــــ 3 أشــهــر، 
والموضوعات األربعة المختارة 
التي سيتم التركيز عليها: الشباب، 

االشـــتـــمـــال، الــعــافــيــة الــمــؤســســيــة، 
واالبتكار.

ومن المقرر أن توظف مجموعة 
زين جميع المشاركين الستة في 
برنامج »جيل« بمجرد استكمال 
ــــج فــــــي نــــهــــايــــة 2023،  ــامـ ــ ــرنـ ــ ــبـ ــ الـ
والمشاركون في نسخة هذا العام: 
عبدالله الزيد، لينا شماس، منيرة 
الـــجـــيـــران، نــــور الــمــســلــم، عــبــدالــلــه 
العوضي، وإسماعيل دشتي، علما 
أن مــن بــيــن الــخــريــجــيــن الخمسة 
 )Z22( الــذيــن شــاركــوا فــي برنامج
تم تعيين أربعة كموظفين بدوام 

كامل لدى مجموعة زين.
تجدر اإلشـــارة إلــى أن برنامج 
»جيل Z« يندرج تحت إحدى ركائز 
استراتيجية االستدامة المؤسسية 
الـــخـــاصـــة بــمــجــمــوعــة زيـــــن الــتــي 
تهدف إلى »بناء جيل المستقبل«، 
وأيضا تحت ركيزة »زين الشباب« 
الــتــابــعــة الســتــراتــيــجــيــة »الــتــنــوع 
ــاف واالشــــتــــمــــال«، وهـــي  ــ ــــصـ واإلنـ
الــركــيــزة الــتــي تــدعــم وتـــعـــزز نمو 

وتطوير الموظفين الشباب.

الخريجون المشاركون في النسخة الجديدة من البرنامج

»التجارية« تشارك في ملتقى الكشف 
الصحي على العبي األولمبياد الخاص

أعـــرب الــمــهــنــدس عبدالمطلب 
ــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي  ــ ــرئـ ــ ــــي، الـ ــرفـ ــ ــعـ ــ مـ
للشركة الــتــجــاريــة الــعــقــاريــة، عن 
ســـعـــادتـــه بـــالـــمـــشـــاركـــة فــــي حــفــل 
افتتاح برنامج الكشف الصحي 
عــلــى الــالعــبــيــن مـــن ذوي الــهــمــم، 
لــأولــمــبــيــاد الـــخـــاص الــكــويــتــي، 
والذي يهدف إلى تقديم الكشوفات 
الطبية في مجاالت مختلفة لتعزيز 
صــحــة الــالعــبــيــن، والـــــذي أقيمت 
فــعــالــيــاتــه فـــي قــاعــة الــبــولــيــفــارد، 
أحــــد مـــشـــاريـــع شـــركـــة الــســالــمــيــة 
غــروب لتنمية المشاريع )إحــدى 
الشركات التابعة للشركة التجارية 

العقارية(.
ــقــــى بـــحـــضـــور  ــتــ ــلــ ــد الــــمــ ــ ــ ــقـ ــ ــ وُعـ
الشيخة شيخة العبدالله الصباح، 
وبـــحـــضـــور عـــبـــدالـــفـــتـــاح مــعــرفــي 
ــيــــس مـــجـــلـــس إدارة الـــشـــركـــة  رئــ
ــاريــــة، وعـــــــدوان  ــقــ ــعــ الـــتـــجـــاريـــة الــ

الـــعـــدوانـــي نــائــب رئــيــس مجلس 
إدارة »التجارية«، ورئيس مجلس 
اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة 
السالمية جروب لتنمية المشاريع.

وأكد معرفي حرص »التجارية« 
على المشاركة في هذه الفعاليات، 
 إلى دورهــا الرائد في مجال 

ً
الفتا

الـــمـــســـؤولـــيـــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة الــتــي 
 ،

ً
ــا ــ ــمـ ــ تـــســـعـــى إلــــــى تــحــقــيــقــهــا دائـ

 بنجاح هذا الملتقى، الذي 
ً
مشيدا

 مــن الــمــدارس الخاصة 
ً
ضــم عـــددا

باحتياجات ذوي الــهــمــم، والتي 
تهدف إلــى دمجهم في المجتمع 

واالهتمام بصحتهم. 

ــام، شــــكــــر جــمــيــع  ــ ــتـ ــ ــخـ ــ وفـــــــي الـ
القائمين على هذا الملتقى، وكل 
الحضور والــرعــاة والمشاركين، 
لجهودهم القّيمة الــتــي ينعكس 
ــلـــى الــمــجــتــمــع  ــيـــب عـ ــطـ ــا الـ ــ ــرهـ ــ أثـ
الـــكـــويـــتـــي بـــإيـــجـــابـــيـــة وتـــكـــاتـــف 
اجتماعي يليق بالكويت وأهلها.

لقطة جماعية

»العقارات المتحدة« راٍع بالتيني للملتقى 
الثالث للخدمات االستشارية لخطة التنمية

شــــــاركــــــت شـــــركـــــة الـــــعـــــقـــــارات 
الـــمـــتـــحـــدة، كـــــــــراٍع بـــالتـــيـــنـــي فــي 
الــــمــــلــــتــــقــــى الـــــثـــــالـــــث لـــلـــخـــدمـــات 
االستشارية لخطة التنمية، الذي 
عقد برعاية عبدالعزيز المعجل، 
ــة لـــشـــؤون الــبــلــديــة،  ــدولــ وزيـــــر الــ
ونظمه اتحاد المكاتب الهندسية 
ــدور االســـتـــشـــاريـــة الــكــويــتــيــة  ــ ــ والـ
بعنوان »استكمال خطط البوابة 
اإللكترونية للتراخيص ومعالجة 
تحديات خطط البناء واإلسكان«. 
وُعقدت فعاليات الملتقى على 
مدى ثالثة أيام متتالية من 10 إلى 
12 الجاري، بقاعة البركة– فندق 

كراون بالزا. 
ــة »الـــعـــقـــارات  تــمــثــلــت مـــشـــاركـ
ــد الــــرعــــاة  ــ ــي أحــ ــ ــتــــحــــدة«، وهــ الــــمــ
الرئيسيين لهذا الملتقى، بكلمة 
افتتاحية ألقاها المدير التنفيذي 
لــلــتــطــويــر بــالــشــركــة، الــمــعــمــاري 

ــاري الــمــحــيــالن، إلــــى جــانــب  مـــشـ
ــــي جــلــســة  ــة فـ ــالـ ــعـ ــفـ ــه الـ ــتـ ــاركـ مـــشـ
حوارية ُكرست لمناقشة ومعالجة 
تحديات خطط البناء واإلسكان، 
أو بمعنى أدق »تحديات المعضلة 
اإلســـكـــانـــيـــة«، فــيــمــا تـــم فـــي خــتــام 
الملتقى تكريم المحيالن، بوصف 
الــشــركــة أحـــد الــرعــاة الرئيسيين 

لهذه الفعالية. 
ــه خــــــــالل الـــحـــفـــل  ــتـ ــمـ ــلـ وفــــــــي كـ
ــى، أكـــــد  ــقــ ــتــ ــلــ ــمــ ــلــ ــي لــ ــ ــاحــ ــ ــتــ ــ ــتــ ــ االفــ
المحيالن األهمية الكبيرة التي 
تــولــيــهــا »الــــعــــقــــارات الــمــتــحــدة« 
ــبــذل لمقاربة 

ُ
ــادة ت ألي جــهــود جـ

األزمــــــة الــســكــانــيــة مـــن جــوانــبــهــا 
 تعذر الوصول 

ً
المختلفة، موضحا

إلـــى حــلــول منطقية ومــســتــدامــة 
لــهــذه األزمــــة بــمــعــزل عــن تضافر 
وتـــكـــامـــل الـــجـــهـــود بــيــن مختلف 
الجهات المعنية بعملية التنمية 

الشاملة في البالد، أسوة بتجارب 
معظم بلدان العالم، بما في ذلك 
الـــــــدول الــشــقــيــقــة عـــلـــى مــســتــوى 
اإلقليم، والتي لم تتمكن من حل 
مــعــضــالتــهــا اإلســكــانــيــة إال عبر 

االستفادة من تجارب المطورين 
العقاريين، على وجــه التحديد، 
وقدراتهم على المساهمة بكفاءة 
فــي خلق بنية تنموية إسكانية 

مستدامة. 
ــن أمــلــه  وأعــــــــرب الـــمـــحـــيـــالن عــ
ــســفــر مــنــاقــشــات األزمــــة 

ُ
فـــي أن ت

اإلسكانية، السيما خالل الملتقى، 
عــن الــتــوصــل إلـــى حــلــول مالئمة 
ــات الـــتـــي  ــديــ ــحــ ــتــ ــلــ ــيـــب لــ ــتـــجـ تـــسـ
تطرحها مسيرة البناء والتطور، 
بــدعــم ورعــايــة سمو أمــيــر البالد 
الشيخ نواف األحمد، وسمو ولي 
ــمـــد،  الـــعـــهـــد الـــشـــيـــخ مــشــعــل األحـ
ــة الــكــويــت )كــويــت  ــ لــتــحــقــيــق رؤيـ

جديدة 2035(.

مشاري المحيالن

»وربة« يعلن فائزي سحب »السنبلة الكبير«
ــة الــفــائــزيــن بــســحــب السنبلة  أعــلــن بــنــك وربــ
الكبير عن الربع األخير لعام 2022م، بحضور 
ممثل عــن وزارة التجارة والصناعة وموظفي 

.360FM البنك عبر إذاعة
وبــالــنــســبــة لــلــعــمــالء الـــذيـــن حــالــفــهــم الــحــظ 
ــّوج يــوســف عــلــي محمد  خـــالل الــســحــب، فــقــد تــ
الكندري بالجائزة الكبرى، البالغة 250 ألف د. 
ك، وبالنسبة لبقية السحوبات، فقد تّوج بها 10 
فائزين لكل فائز مبلغ 1000 د. ك بإجمالي 10 
آالف د. ك، وهــم: وليد خالد العبيدان، وسعود 
عــبــدالــلــه الـــعـــازمـــي، وخـــالـــد حـــمـــدان الــرشــيــدي، 
وفـــاطـــمـــة مـــســـاعـــد الــــعــــازمــــي، وضــــيــــدان راشــــد 

الــعــتــيــبــي، ومـــبـــارك ســعــد الـــعـــازمـــي، وهـــدى 
عــنــيــزي الــعــنــيــزي، ومــحــمــد سمير الــشــهــاب، 
وعــبــدالــلــه نــاصــر الــــدوســــري، وعــلــي عــدنــان 

قاسم.
أمــا عن العمالء الذين حالفهم الحظ في 
سحب السنبلة لأطفال الشهري، فقد توج 
7 فائزين بالجائزة، حيث حصل األول على 
1000 د. ك، وهـــي جـــوان غــســان السلطان، 
بــيــنــمــا حــصــل الــفــائــز الــثــانــي عــلــى 500 د. 

ك وهــــو عــيــد مــحــمــد الــــدوســــري، بــيــنــمــا حصل 
الـــفـــائـــزون مـــن الــثــالــث حــتــى الــســابــع عــلــى 100 
ديــنــار لكل منهم، وهــم: مــنــاور حبيب المناور، 

»التجاري« يجري السحب
على حساب النجمة األسبوعي

أجرى البنك التجاري سحبه األسبوعي على حساب 
النجمة، أمس في مبنى البنك الرئيسي، بحضور ممثل 
عن وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز أشكناني. وقام 
البنك بتغطية السحب مباشرة عبر وسائل التواصل 

االجتماعي، وجاءت نتيجته على النحو التالي:
سحب حساب النجمة األســبــوعــي – جــائــزة 5000 
دينار من نصيب الفائز محمد جنيدي محمد محمد.

يــذكــر أن جـــوائـــز »الــنــجــمــة« مــمــيــزة بــحــجــم مــبــالــغ 
الجوائز المقدمة، إضــافــة إلــى تنوعها طــوال السنة، 

والــتــي تتضمن 
ســـــــــــحـــــــــــوبـــــــــــات 
أســــــــبــــــــوعــــــــيــــــــة 
بـــقـــيـــمـــة 5000 
دينار، وشهرية 

بقيمة 20000 دينار، إضافة الى جائزة نصف 
سنوية بقيمة 500000 دينار، وسحب آخر العام على 
أكبر جائزة نقدية مرتبطة بحساب مصرفي بالعالم 

بقيمة 1500000 دينار.

الملحم: يخفض النفقات والتكلفة التشغيلية بما يحقق التوظيف األمثل للموارد الماليةالملحم: يخفض النفقات والتكلفة التشغيلية بما يحقق التوظيف األمثل للموارد المالية
أفاد الملحم بأن مكتب كيو 
إنترناشيونال كونسلتنتس 

 »KPF« بالتعاون مع شركة
العالمية صمما المبنى الجديد 

 
ً
لهيئة أسواق المال، الفتا

إلى أن المشروع حصد شهرة 
عالمية وإقليمية عن تصميمه 

المميز، مما يعزز مكانة الكويت 
في مجال البناء والعمارة، 

ويؤكد وجودها على خريطة 
النهضة العمرانية التي 

تشهدها المنطقة كلها.

وجــود عبدالعزيز الــبــدر، وحــال هاشم حسام 
الدين هاشم، ومشعل هاني العنزي، وجميلة 

سامي العازمي.
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قــال الــمــديــر الــعــام للمجموعة المصرفية 
لــأفــراد فــي بنك الخليج، محمد الــقــطــان، أن 
عمليات تطوير الخدمات المصرفية في البنك 
شهدت نقلة نوعية وطفرات غير مسبوقة في 
2022، فــي إطـــار خطة الــتــحــول الــرقــمــي التي 

تتواصل بنجاح كبير.
واستعرض القطان أبــرز محطات التطور 
الرقمي التي حققها البنك خالل العام الماضي، 
ضـــمـــن اســتــراتــيــجــيــتــه لـــعـــام 2025، والـــتـــي 
تستهدف تكريس مكانته الريادية في الكويت 
كبنك للمستقبل، وتوفير أفضل وأرقى الحلول 

والخدمات المصرفية للعميل. 
وأكـــد أن التطبيق الــجــديــد على الهواتف 
الذكية يعد نقلة نوعية في تجربة العميل، ما 
يجعل تجربة العميل السهلة مع الخليج أكثر 
سهولة، ومتاحة للجميع في كل مكان وبأي 
وقت، من خالل واجهة بسيطة وسريعة وآمنة، 
 إلى تصدر »الخليج« قائمة البنوك التي 

ً
مشيرا

أطلقت خــدمــة Apple pay، وتــحــديــث خدمة 
Easy Pay، األولى من نوعها في الكويت. 

ولفت إلى أن الفروع شهدت كذلك طفرات 
ــا إلــــى 53  غــيــر مــســبــوقــة، بــعــد زيــــــادة عـــددهـ
، وتقليص متوسط انــجــاز المعامالت 

ً
فــرعــا

الــمــصــرفــيــة، وإضـــافـــة خـــدمـــات نــوعــيــة منها 
اإلصــــــدار الـــفـــوري لــبــطــاقــات الــســحــب اآللــــي، 
وتــطــويــر أجــهــزة الـــصـــراف اآللــــي والتفاعلي

 .ATM ITM
وأضاف أن اعتماد البنك أحدث إصدار من 
نظام الرد اآللي في مركز االتصال ساهم كذلك 
فــي تلبية الطلب الــمــتــزايــد مــن الــعــمــالء على 
الخدمات الرقمية، وجعل زيارة العميل للفرع 

تتم في نطاق ضيق. 
ــمــــالت  ــحــ ــــب آخـــــــــــر، واصـــــــلـــــــت الــ ــانــ ــ مـــــــن جــ
التسويقية واإلعــالنــيــة، الــتــي أطلقها البنك 
مــنــذ بــدايــة الــعــام الــحــالــي، تطبيقا لــشــعــاره 

، وفيما يلي بعض 
ً
 واسعا

ً
»معاكم دوم« نجاحا

تفاصيل تلك التطورات:   

ً- إطالق تطبيق على الهواتف الذكية... 
جديد كليا

فــي إطــار جــهــوده الــدؤوبــة نحو استكمال 
خطة التحول الرقمي، وسعيه المتواصل في 
تحسين تجربة العميل، طرح »الخليج« نسخة 
 للتطبيق على الهواتف الذكية، 

ً
جديدة كليا

تتسم بالتصميم الــذكــي وســهــولــة وبساطة 
االستخدام.

وتضمن التطبيق الجديد حزمة من المزايا، 
في مقدمتها خدمة الدفع السريع عبر رابط 
على الواجهة الخارجية للتطبيق، وخطوات 
تحويل األموال على صفحة واحدة، وتمكين 
العميل من تحديد سقف التحويالت والتحكم 

بنفقاته والتعديل عليها بأي وقت.

- خدمة »آبل باي« 
جنى »الخليج« ثمار البنية التكنولوجية 
القوية بأن يكون من أوائــل البنوك الكويتية 
التي طرحت أحدث ثورات المدفوعات الرقمية 
 ،Apple Pay لــعــمــالئــه، المتمثلة فــي خــدمــة
ــا وخصوصية، حيث 

ً
والتي تعد األكثر أمــان

تسمح للعمالء بالدفع لمشترياتهم في نقاط 
 من العمالء.

ً
البيع، والتي القت إقبااًل واسعا

Easy Pay تحديث خدمة -
ــدار  أطــلــق الــبــنــك »Easy Pay Plus«، اإلصــ
الــمــحــدث مـــن خــدمــة Easy Pay، الــــذي يمكن 
حاملي بطاقات البنك االئتمانية مــن ســداد 
مــقــابــل مــشــتــريــاتــهــم كــبــيــرة الــقــيــمــة عــلــى 12 
ا شهرًيا بفائدة 0 في المئة، وتتضمن 

ً
قسط

المشتريات المحلية والدولية، على أن يكون 
الحد األدنى لقيمة المشتريات 300 دينار.

»OMNI CHANNEL« نظام -
يقترب بنك الخليج من إنجاز كل مراحل 
نظام OMNI CHANNEL، علما أن البنك كان 
قــد بــاشــر تطبيق الــنــظــام الــجــديــد فــي نهاية 
2020، ويتضمن النظام سلسلة من األنظمة 
والـــبـــرامـــج، الــتــي مـــن شــأنــهــا تــطــويــر تجربة 
العميل من خالل 4 محطات رئيسية هي: نظام 
الرد اآللي في مركز االتصال )IVR(، والخدمات 
المصرفية الرقمية لأفراد والشركات وتطوير 

.ATM ,ITM أجهزة

)IVR( نظام الرد اآللي في مركز االتصال -
شــهــد نــظــام الــــرد اآللــــي فـــي مــركــز اتــصــال 
»الخليج«  طفرة كبيرة في 2022، لتصبح من 
، إذ وصلت سرعة 

ً
األحدث واألســرع مصرفيا

االستجابة في الــرد على اتصال العمالء 20 
 بأن المركز يتلقى 5 آالف مكالمة 

ً
ثانية، علما

، وبالتوازي شهدت وسائل التواصل 
ً
يوميا

طفرة كبيرة، حيث وصلت سرعة الــرد على 
العمالء إلى دقيقتين في المتوسط.

- نقلة نوعية في خدمات الفروع
حقق »الخليج« نقله نوعية على مستوى 

 ،
ً
ــفـــروع، بــعــد زيــــادة عــددهــا إلـــى 53 فــرعــا الـ

ــامـــالت  ــعـ ــمـ ــيـــص مــــتــــوســــط انـــــجـــــاز الـ ــلـ ــقـ وتـ
المصرفية إلى وقت قياسي، وإضافة خدمات 
ــفــــوري لــبــطــاقــات  نــوعــيــة مــنــهــا اإلصـــــــدار الــ
السحب اآللي، وتطوير أجهزة الصراف اآللي 
والــتــفــاعــلــي ATM،ITM، فــضــال عــن تحويل 
فرع البنك في مطار الكويت إلى العمل على 
مدى 24 ساعة يوميا، طوال أيام األسبوع، 
كما تــم توفير خــدمــة »صــنــاديــق األمــانــات« 

للمسافرين. 

- شراكة استراتيجية مع »ماستركارد«
ع »الخليج« اتفاقية شراكة استراتيجية 

ّ
وق

ــارد«،  ــركـ ــتـ ــاسـ طــويــلــة الـــمـــدى مـــع شـــركـــة »مـ
تتضمن جملة مــن الــمــحــاور المهمة، التي 
تــتــواكــب مـــع مــتــطــلــبــات الــمــرحــلــة الــمــقــبــلــة، 
ومـــســـاعـــي الــبــنــك لــتــرســيــخ مــكــانــتــه كبنك 
ــة تــوفــيــر  ــيــ ــاقــ ــفــ لـــلـــمـــســـتـــقـــبـــل، وتـــشـــمـــل االتــ
 للبنك في ابتكار المنتجات 

ً
ماستركارد دعما

التي تناسب احتياجات ومتطلبات العمالء 
وتسويقها، إلــى جانب تقديم االستشارات 
وخـــدمـــات الــتــدريــب ونــقــل الــمــعــرفــة لــكــوادر 

البنك.

- تعاون مع »فيزا« 
بالتعاون مــع »فــيــزا« العالمية، أطلق بنك 
الخليج بطاقتي فــيــزا FIFA كــأس العالم 
»إنــفــنــيــت« و»ســيــغــنــتــشــر« االئــتــمــانــيــتــيــن، 
وذلـــــك خــــالل حــمــلــة تـــواصـــلـــت عــلــى مــدى 
3 أشـــهـــر، اخــتــتــمــت بــســحــب لمستخدمي 
بطاقات فيزا من بنك الخليج، منح خالله 
 الفرصة لحضور مباريات كأس 

ً
30 شخصا

العالم في قطر.
وبمناسبة استضافة قطر لكأس العالم، 
أهدى البنك أغنية »نبض الخليج« لدولة 
قطر وشعبها، وقــام وفــد منه بــزيــارة إلى 

السفير القطري إلهدائه األغنية.

- جوائز على مستوى الشرق األوسط 
حصد »الخليج« جــائــزة أفــضــل تجربة 
إطالق في الشرق األوسط وشمال افريقيا 
لخدمة »Click to Pay« المدمجة والمبتكرة 
 Hosted« ضمن أحـــدث إصـــدار مــن تقنية
Checkout«، الــمــدعــومــة مــن قبل خدمات 
بوابة الدفع من ماستركارد، كما حصلت 
ــــوج مــســبــقــة الــــدفــــع لـــالســـتـــرداد  بـــطـــاقـــة مـ
الـــنـــقـــدي مـــن الــبــنــك عــلــى جـــائـــزة »بــطــاقــة 

مــســبــقــة الـــدفـــع األكـــثـــر مــكــافــأة فـــي الــشــرق 
األوسط وافريقيا«.

ــار جــــهــــوده الـــمـــتـــواصـــلـــة لــمــكــافــأة  ــ فــــي إطــ
 حصرية 

ً
عمالئه، أطلق بنك الخليج عروضا

لجميع حاملي بطاقاته االئتمانية، كان آخرها 
في مطاعم مختارة، لدى مجموعة الشايع في 
الكويت، بخصومات تصل إلى 15 في المئة. 
 لحاملي بطاقات 

ً
 حصريا

ً
كما أطلق عــرضــا

ماستركارد روز غولد االئتمانية من السيدات، 
يمنحهن من خالله 25 في المئة نسبة استرداد 
نقدي لدى جميع المطاعم والمقاهي أو عبر 
طــلــبــات »األون اليــــن« فــي الــكــويــت، حــتــى 30 

يناير الجاري.

-حمالت تسويقية وإعالنية  
واصلت الحمالت التسويقية واإلعالنية، 
الــتــي أطلقها بــنــك الخليج مــنــذ بــدايــة الــعــام 
الـــحـــالـــي، حــصــد الــمــاليــيــن مـــن الــمــشــاهــدات 
والتفاعل االجتماعي الواسع في 2022، ومنها 
سلسلة فيديوهات »أمثال تدوم« التي أطلقت 
فــي شهر رمــضــان الكريم، وكــذلــك دعــم حملة 
»لنكن على دراية« بفيديو »قوله ال«، والعروض 

الحصرية المتنوعة للعمالء.
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»الوطني« راع بالتيني للملتقى الثالث للخدمات 
االستشارية لخطة التنمية

شـــارك بنك الــكــويــت الوطني 
كــراع بالتيني للملتقى الثالث 
لــلــخــدمــات االســتــشــاريــة لخطة 
الــتــنــمــيــة، الـــــذي نــظــمــتــه شــركــة 
نوف إكسبو بالتعاون مع اتحاد 
الـــمـــكـــاتـــب الـــهـــنـــدســـيـــة والــــــدور 
االستشارية الكويتية، وبحضور 
ومشاركة العديد من مؤسسات 

القطاعين العام والخاص.
ــقــــى خـــطـــط  ــتــ ــلــ ــمــ ــــش الــ ــ ــاقـ ــ ــ ونـ
البوابة اإللكترونية للتراخيص 
ومعالجة تحديات خطط البناء 
وتــأثــيــر نــقــص األيــــدي العاملة 
على قطاع اإلسكان بعد جائحة 
كورونا وعدم توافر مواد البناء 
بــالــكــمــيــات الــكــافــيــة مـــع ارتــفــاع 
أســــعــــارهــــا بـــســـبـــب صـــعـــوبـــات 
الـــــخـــــدمـــــات الــــلــــوجــــســــتــــيــــة مــن 
ــاع  ــ شــحــن ونـــقـــل بــســبــب األوضـ

الجيوسياسية.
وخــالل الملتقى، قدم الوكيل 
الــمــســاعــد لـــشـــؤون مــحــافــظــتــي 
العاصمة والــجــهــراء بالتكليف 
في وزارة البلدية ثامر المطيري 
ــا تــكــريــمــيــة لــبــنــك الــكــويــت  ــ درعـ
ــر أول  ــديـ الـــوطـــنـــي، تــســلــمــهــا مـ
فــي إدارة الــعــالقــات الــعــامــة في 
الـــبـــنـــك طـــــالل الـــتـــركـــي، تــقــديــرا 
لــــدور »الـــوطـــنـــي« فـــي مــشــاركــتــه 
ــه  ــمــ ــر ودعــ ــمـ ــؤتـ ــمـ ــلـ ورعـــــايـــــتـــــه لـ

تكريم »الوطني« على رعايته للملتقى

الــمــســتــمــر لــالقــتــصــاد الــوطــنــي.
وتـــأتـــي رعـــايـــة بــنــك الــكــويــت 
ــه  ــزامــ ــتــ ــــي فــــــي إطـــــــــار الــ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
بــــأداء مــســؤولــيــتــه االجــتــمــاعــيــة 
ــة  ــيــ ــمــ ــنــ ــتــ ودعـــــــــمـــــــــه لـــــخـــــطـــــط الــ
واالقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي وتــنــفــيــذ 
رؤيـــة الــكــويــت 2035، باعتباره 
ــر الــمــســاهــمــيــن فــــي تــنــمــيــة  ــبـ أكـ
المجتمع الكويتي وما يمتلكه 
مــن سجل حافل مــن المبادرات 

بكل المجاالت.
بهذه المناسبة، قال التركي: 
»نـــحـــرص دائـــمـــا عــلــى مــســانــدة 
وتعزيز األجندة االستراتيجية 
ــم خطط  لـــلـــدولـــة، مـــن خــــالل دعــ
ا من  ــزء الــتــنــمــيــة بــاعــتــبــارهــا جــ

األهداف الوطنية لرؤية الكويت 
.»2035

وأضـــــاف: »نــعــمــل بــاســتــمــرار 
عـــلـــى دفــــــع عـــجـــلـــة الـــنـــمـــو عــبــر 
ــم الـــقـــطـــاع الــــخــــاص لـــزيـــادة  ــ دعـ
التنويع االقتصادي، إضافة إلى 
مــســانــدة أنــشــطــة الــشــراكــة بين 
القطاعين العام والخاص، وهو 
ما يتيح المزيد من فرص النمو 
لــقــطــاع الـــشـــركـــات وغــيــرهــا من 
القطاعات«، مؤكدا أن »الوطني« 
حــريــص عــلــى تــرســيــخ مكانته 
الرائدة ودوره الريادي في دعم 
تنفيذ المشاريع التنموية ومن 
ــيـــة، بــاعــتــبــاره  ــانـ ــكـ بــيــنــهــا اإلسـ
أكبر ممول لمشروعات التنمية 

ــك الـــقـــطـــاع  ــ ــذلــ ــ ــيــــة وكــ الــــحــــكــــومــ
الخاص. ويواصل بنك الكويت 
الـــوطـــنـــي دوره الـــتـــاريـــخـــي فــي 
تـــعـــزيـــز الــتــنــمــيــة االقـــتـــصـــاديـــة 
ــل الــقــطــاعــات،  بــالــكــويــت عــبــر كـ
من خالل تقديم التمويل الالزم 
واالستشارات والتعاون المثمر 
عــلــى مـــدى عــقــود مـــع الــشــركــات 
األجــنــبــيــة الــعــامــلــة فـــي الــكــويــت 
ــع كــل  ــ وعـــــالقـــــاتـــــه الـــــراســـــخـــــة مــ
ــخــــاص،  ــقــــطــــاع الــ مــــؤســــســــات الــ
والـــتـــي انــعــكــســت عــلــى ريـــادتـــه 
لقطاع تمويل الشركات وحصته 
المهيمنة عــلــى قــطــاع التمويل 
ــتــــجــــاري وتـــمـــويـــل الـــشـــركـــات  الــ

األجنبية.

»بيتك« يحقق المركز األول
IILM في إصدارات برنامج

لسوق الصكوك األولية والثانوية لعام 2022
حافظ بيت التمويل الكويتي 
ــلـــى مـــكـــانـــتـــه الــــرائــــدة  )بــــيــــتــــك( عـ
فــي الــســوقــيــن األولــــي والــثــانــوي 
إلصـــــــــدارات الـــصـــكـــوك لــبــرنــامــج 
مؤسسة إدارة السيولة اإلسالمية 
ــة )IILM(، وحـــصـــل على  ــيـ الـــدولـ
الــمــركــز األول كــمــتــداول رئيسي 
للمرة الــســادســة، والــمــركــز األول 
كمتداول ثانوي للعام الثاني على 
التوالي من بين العديد من البنوك 
الدولية واإلقليمية المتعاملة مع 
مؤسسة إدارة السيولة اإلسالمية 
الدولية لعام 2022. وقال المدير 
العام لخزانة الكويت في »بيتك« 
أحــمــد الــســمــيــط إن هـــذا اإلنــجــاز 
لـــم يــســبــق تــحــقــيــقــه إال مـــن قبل 
»بيتك«، مبينا أن »بيتك« يواصل 
ــام القياسية، حيث  تحقيق األرقـ
ــم يـــحـــدث أن تــتــصــدر مــؤســســة  لـ
مالية القائمتين بين المتداولين 
الرئيسيين لبرنامج »IILM« في 
الــســوقــيــن األولـــــي والـــثـــانـــوي إال 
مرتين، وتلك المرتان كانتا من 
نــصــيــب »بـــيـــتـــك«، وذلـــــك الــتــفــوق 
يــؤكــد الثقة والــمــكــانــة المرموقة 
التي يتمتع بها »بيتك« في سوق 
ــذلــــك يــعــكــس دور  الـــصـــكـــوك، وكــ
الــبــنــك الـــرائـــد فــي تنشيط ســوق 
الصكوك والمساهمة في تطوير 

السوق األولي والثانوي للصكوك.
وأضـــــــــاف الـــســـمـــيـــط أن حــجــم 
إصدارات السوق األولية لبرنامج 
IILM تـــجـــاوز 13.8 مــلــيــار دوالر 
ضــمــن 37 إصــــــــدارا، حــيــث احــتــل 
»بيتك« المركز االول، بينما جاء 
بنك ابوظبي األول FAB في المركز 
الثاني، ومايبانك Maybank في 
المركز الثالث، الفتا الى أن وكالة 
ستاندرد آند بورز )S&P( العالمية 
 A-1 صنفت البرنامج عند مستوى

قصير األجل.
وأكــــــــــــد مــــــواصــــــلــــــة األنــــشــــطــــة 
االستثمارية في سوق رأس المال 
األولي والثانوي، مبينا أن »بيتك« 
مــن أكثر المؤسسات نشاطا في 
ــة الـــــســـــوق، واســــتــــمــــر فــي  ــاعـ ــنـ صـ
توسيع نطاق تداوالته للصكوك 
قــــصــــيــــرة األجـــــــــل مـــــن إصــــــــــدارات 
الـــمـــؤســـســـة الـــدولـــيـــة اإلســـالمـــيـــة 
إلدارة السيولة )IILM(، مضيفا ان 
»بيتك« نجح في تعزيز دوره البارز 
كصانع ســـوق، والمحافظة على 
ريادته في تحقيق أعلى المعايير 
ــــي األداء  ة فـ ــاء ــ ــفـ ــ ــكـ ــ الـــمـــهـــنـــيـــة والـ
لــلــمــســاهــمــة فـــي تــطــويــر وتنمية 

سوق الصكوك.
وأشــــــار إلــــى أن »بـــيـــتـــك« حقق 
ــاز بــــأن يــحــتــل الــمــركــز  هــــذا اإلنـــجـ

  تعاون مع »فيزا« في 
إصدار بطاقات كأس 

العالم وتوقيع اتفاقية 
شراكة استراتيجية مع 

»ماستركارد«
القطان

أحمد السميط

ــامـــج  ــرنـ االول فـــــي إصــــــــــــــدارات بـ
»الـــــســـــيـــــولـــــة الـــــــدولـــــــيـــــــة« لــــســــوق 
الصكوك األولــيــة والثانوية، رغم 
االجـــــــواء االقـــتـــصـــاديـــة الــعــالــمــيــة 
غير المستقرة مــن حيث تذبذب 
أسعار العوائد في أســواق أدوات 
الدخل الثابت بسبب ارتفاع نسب 
التضخم عالميا، األمــر الــذي ادى 
الى تدخل البنوك المركزية لسحب 
السيولة. وأضاف: »نظرا الستقرار 
العوائد المتوقعة في عام 2023، 
ســيــكــون عـــامـــا نــشــطــا فـــي حجم 
وعــدد االصــــدارات للسوق االولــي 
والتداوالت للسوق الثانوي، مما 
يتيح فــرصــا اســتــثــمــاريــة جــاذبــة 

لرؤوس االموال«.

بنك الخليج 2022... طفرة رقمية وخدمات نوعية
»Easy Pay« وتحديث »Apple pay« إطالق تطبيق جديد وتطوير مركز االتصال وطرح

السفير القطري يتسلم إهداء »الخليج« 
بمناسبة تنظيم كأس العالم محمد القطان

القطان يتوسط فريق البنك خالل سحب الدانة نصف السنوي

البنك يحصد جائزة أفضل إطالق لخدمة click to pay في الشرق األوسطتسليم سيارة مرسيدس بنز G500 ألحد الفائزين في حساب الراتبالقطان يتسلم جائزة من »ماستركارد« عن بطاقة موج

القطان يوقع اتفاقية مع »ماستركارد«

آبل باي

مليونيرا »الدانة« وجوائز »حساب الراتب«
واصل حسـاب مليونيـر الدانـة، وهـو حسـاب 
السـحوبات والتوفيـر األكثـر شـعبية فـي الكويــت 
 عديــدة 

ً
منــذ عـــام 1998، والــــذي يوفــر فــرصــــــــا

للفــوز بجوائــز نقديــة قيمــة علــى مــدار العــام، 
تتويج المزيد من الفائزين في 2022، إذ يفخر 
بنك الخليج بتتويج مليونيرين في السحبين 
الكبيرين بقيمة 1,500,000د.ك. و1,000,000 د.ك. 

وفائزين في سحبين بقيمة 100,000 د.ك. لكل 
منهما، و10 فائزين فــي السحوبات الشهرية 

بقيمة 1,000 د.ك. لكل منهم.
كما واصل حساب الراتب تتويج الفائزين في 
سحوباته ذات الجوائز المتميزة، والتي تشمل 
 Mercedes-Benz 2022 3 سحوبات لربح سيارة

G 500 و3 سحوبات لربح 12 ضعف راتبك.

أفضل وأسرع برنامج نقاط أفضل وأسرع برنامج نقاط 
يــوفــر »الــخــلــيــج« للعمالء 
ــي بـــــطـــــاقـــــاتـــــه  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــامـ ــ ــ مـــــــــن حـ
االئــتــمــانــيــة أفـــضـــل وأســــرع 
بــرنــامــج نــقــاط فــي الــكــويــت، 
ــا  ــهـ ــدالـ ــبـ ــتـ يـــمـــكـــنـــهـــم مـــــن اسـ
بتذاكر طيران، دون تقيدهم 

ــة،  ــنـ ــيـ ــعـ ــة طــــــيــــــران مـ ــ ــركـ ــ ــــشـ بـ
واإلقــامــة الفندقية فــي أكثر 
مــــن 300 ألـــــف فــــنــــدق حـــول 
الــــعــــالــــم، والــــحــــصــــول عــلــى 
 
ً
عــروض سفر خــاصــة، علما
بــأن النقاط على العمليات 

الـــشـــرائـــيـــة خــــــارج الـــكـــويـــت 
تكون أكثر من الداخل، كما 
أن الـــنـــقـــاط تــــوفــــر لــلــعــمــيــل 
ــــد  ــــوائـ ــة لـــتـــحـــقـــيـــق عـ ــ ــــرصــ فــ
مجزية حال الدفع من خالل 

البطاقات االئتمانية. 

https://www.aljarida.com/article/11220
https://www.aljarida.com/article/11219
https://www.aljarida.com/article/11218


وســــــــــط حـــــــديـــــــث أمــــــيــــــركــــــي - 
بريطاني عن نشوء شراكة دفاعية 
كاملة بين روسيا وإيران المتهمة 
مـــــن ِقـــــَبـــــل الـــــغـــــرب بــــدعــــم حــمــلــة 
موسكو العسكرية ضد أوكرانيا، 
لع في وزارة الدفاع 

ّ
أكد مصدر مط

اإليرانية لـ »الجريدة« أن موسكو 
سلمت طهران دفعة من مقاتالت 
ســــوخــــوي )ســـــو 35( الـــحـــديـــثـــة، 
بــعــد أن أجــــرت عــلــيــهــا تــعــديــالت 
بهدف نزع »مخالبها الهجومية«، 
ــالـــعـــالقـــات  ــادي اإلضـــــــــــرار بـ ــفــ ــتــ لــ
االســتــراتــيــجــيــة الــمــتــنــامــيــة بين 
»الكرملين« والقوى الخليجية، مع 
االكتفاء بتعزيز قدرات الطائرات 
الــعــســكــريــة الــدفــاعــيــة لــمــواجــهــة 
أي هــجــوم محتمل على منشآت 

الجمهورية اإلسالمية النووية.
وحسب المصدر، فــإن السرب 
الجديد يشمل 12 طائرة من طراز 
، والذي 

ً
»سو 35 إس« األكثر تطورا

يـــوصـــف بـــأنـــه الـــبـــديـــل لــطــائــرات 
الشبح األميركية )إف 35(.

ــررت نــزع  ــر أن مــوســكــو بــ وذكــ
الــــــــقــــــــدرات عــــلــــى شــــــن ضــــربــــات 
أرضية من »سو 35«، التي تضم 
ــن فـــئـــة الــجــيــل  تـــكـــنـــولـــوجـــيـــات مــ
الــــخــــامــــس وتـــمـــتـــلـــك 12 نــقــطــة 
لتحديد األهداف من مسافات قد 
تبعد 400 كيلومتر، بــأن طهران 
طـــلـــبـــت الــــتــــســــلــــح بـــالـــمـــقـــاتـــالت 
بـــهـــدف تــأمــيــن مــجــالــهــا الــجــوي 
فـــي حــــال تــعــّرضــهــا لــهــجــوم من 
قـــبـــل الـــمـــقـــاتـــالت األمـــيـــركـــيـــة أو 
اإلسرائيلية في ظل انسداد مسار 
المفاوضات الدبلوماسية بشأن 
إحـــيـــاء االتـــفـــاق الـــنـــووي الــمــبــرم 

عام 2015. 
ــران قـــبـــلـــت  ــ ــ ــهـ ــ ــ وأفـــــــــــــاد بـــــــــأن طـ
الحصول على الدفعة األولى من 
الـــســـرب، رغـــم وضـــع »الــكــرمــلــيــن« 
لــلــعــديــد مـــن الـــشـــروط الــصــارمــة 
بشأن استخدام المقاتالت، تحت 
الـــضـــغـــط الـــمـــتـــزايـــد لــلــتــهــديــدات 
اإلسرائيلية واألميركية باحتمال 
اللجوء إلى الخيار العسكري ضد 

منشآتها النووية.
 وأوضح أن الشروط الروسية 

تضّمنت حرمان إيران من القدرة 
عــلــى إدخــــــال أي تـــعـــديـــالت على 
الطائرات، مع وضع شرط جزئي 
ينص على وقف تزويدها بقطع 
الغيار والصيانة الضرورية في 

حالة خالفت ذلك. 
وتــحــّدث الــمــصــدر عــن وصــول 
الطائرات بالفعل إلى إيران وبدء 
ــي قـــاعـــدة  تــجــمــيــع مـــكـــونـــاتـــهـــا فــ
ــرب مـــــن مـــديـــنـــة  ــالــــقــ ــة بــ ــريـ ــكـ عـــسـ

أصفهان وسط البلد.
وأشار إلى أن موسكو لم ترسل 
حتى اآلن القذائف والصواريخ، 
من طراز جو ـ جو، الخاصة بتلك 
 
ً
المقاتالت، وهو ما يعني عمليا
ــة، حــتــى  ــدمــ ــخــ ــا الــ ــهــ ــالــ ــدم إدخــ عــــ
ــال جــاهــزيــتــهــا عــلــى وجــه  فـــي حــ
السرعة. وادعــى أن إيــران طورت 
أسلحة تعمل بآشعة الليزر يمكن 
إدماجها على المقاالت الروسية 
ــــوق ســـرعـــتـــهـــا ســـرعـــة  ــفـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ الـ
نــظــيــرتــهــا األمـــيـــركـــيـــة »إف 35«، 
ويمكنها االشتباك مع 8 أهداف 

في الوقت نفسه.
فــي غــضــون ذلـــك، أعــلــن عضو 
لجنة األمـــن الــقــومــي والسياسة 
الــخــارجــيــة بــالــبــرلــمــان اإليــرانــي، 
ــار حـــــــيـــــــدري، أن بــــــالده  ــ ــريـ ــ ــهـ ــ شـ
 مـــن الــمــقــاتــالت 

ً
ســتــتــســلــم عــــــددا

الــروســيــة »ســوخــوي 35« فــي 21 
مارس المقبل.

وقـــــــال حـــــيـــــدري: »طـــلـــبـــنـــا مــن 
ــا الـــحـــصـــول عــلــى مــعــدات  ــيـ روسـ
مثل أنظمة الــدفــاع والــصــواريــخ 
ــعــــظــــم هــــذه  والـــــمـــــروحـــــيـــــات، ومــ

.»
ً
األسلحة ستدخل البالد قريبا

إعادة نظر

إلى ذلك، تواصلت ردود الفعل 
الدولية المنددة بإعدام المسؤول 
السابق في وزارة الدفاع اإليرانية، 
ــبـــري، الــــذي يحمل  عــلــي رضــــا أكـ
 ،

ً
الــجــنــســيــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة أيـــضـــا

أمــس األول، فيما أفـــادت أوســاط 
سياسية بــأن المملكة المتحدة 
ستعيد النظر في دعمها لالتفاق 
النووي اإليراني. وأشارت مصادر 

بــارزة في الحكومة البريطانية، 
تحدثت لصحيفة صنداي تلغراف 
إلى أن العالقة مع طهران تعّرضت 
لتوتر شديد في األشهر األخيرة، 
بسبب سياسة »القمع الوحشي«، 
التي تنتهجها تجاه االحتجاجات 
الداخلية ضد النظام. وأوضحت 
لندن، الالعب الرئيسي بمحادثات 
ــــي مــع  ــــدولـ ــــاق الـ ــفـ ــ اســــتــــعــــادة االتـ
ــارات  ــيـ طــــهــــران، أن »جـــمـــيـــع الـــخـ
بشأن إحياء االتفاق النووي قيد 

.»
ً
المراجعة حاليا

ــدء وزيـــر  ــك عــشــيــة بـ ويـــأتـــي ذلـ
الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي، جيمس 
كــلــيــفــرلــي، زيـــــارة إلــــى الــعــاصــمــة 
األمــيــركــيــة إلجـــراء مــحــادثــات مع 
نظيره األميركي أنتوني بلينكن، 

حول ملف إيران.

بنك أهداف

ــام  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــا أثـــــــــــــارت االهـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ  وفـ

تـــغـــريـــدة لــــوزيــــر خـــارجـــيـــة قــطــر 
ــع 

ّ
الــســابــق حــمــد بـــن جـــاســـم تــوق

فــيــهــا حــــدوث هــجــوم اســرائــيــلــي 
على إيـــران، أعلن رئيس األركــان 
الـــعـــامـــة لــلــجــيــش اإلســـرائـــيـــلـــي، 
أفيف كوخافي، أن جيشه زاد من 
جهوده في السنوات األخيرة من 
أجـــل التحضير لــهــجــوم محتمل 
على المنشآت النووية اإليرانية، 
وأن بنك أهــدافــه فــي الجمهورية 
اإلسالمية، الذي يشمل البرنامج 
 .

ً
النووي، اتسع بشكل كبير جدا

وقال كوخافي، قبل أن يغادر 
مـــنـــصـــبـــه الــــــيــــــوم، إن الـــجـــيـــش 
اإلسرائيلي لديه اآلن معلومات 
أكثر بكثير عن إيران، إضافة إلى 
المزيد مــن األسلحة والذخيرة 
المناسبة لهجوم محتمل عليها. 
وأضـــاف: »عندما يحين الوقت 
وتعطي الحكومة اإلسرائيلية 
 الــجــيــش 

ّ
ــذا األمـــــــر، فــــــإن ــ مـــثـــل هـ

لــديــه الـــقـــدرة عــلــى أداء المهمة 

الرئيسية بمهاجمة إيران«.
 على سؤال عّما سيحدث 

ً
وردا

إذا لـــم تـــرافـــق واشـــنـــطـــن الـــدولـــة 
ــي مـــثـــل هـــــذا الــعــمــل،  الـــعـــبـــريـــة فــ
ــال كــوخــافــي: »يــجــب أن تمتلك  قـ
إســرائــيــل الــقــدرة الــالزمــة لتنفيذ 
مثل هــذه العملية. حتى لــو كان 

هذا يعني الذهاب بمفردها«.
وشدد على أنه: »إذا تم توقيع 
اتفاق جديد مع إيران، فال ينبغي 
أن يـــكـــون لـــهـــذا االتــــفــــاق تـــاريـــخ 
انتهاء، ويجب أن يشمل مراقبة 
البرامج العسكرية والصاروخية 

للنظام اإليراني«.
وأكـــــد كـــوخـــافـــي أن إســرائــيــل 
تمكنت إلى حد كبير من منع نقل 
األسلحة المتقدمة من إيران إلى 
»حزب الله« اللبناني عبر سورية.

دعم سورية

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة 

وول ســتــريــت جـــورنـــال أن إيـــران 
تــحــّد مــن تــزويــد ســوريــة بالنفط 
بأسعار رخيصة، وقالت مصادر 
إن وزيــر الخارجية حسين أمير 
عــبــدالــلــهــيــان أبــلــغ دمــشــق خــالل 
زيارته لها، أمس األول، بـ »ضرورة 
أن تدفع مقابل تزويدها بشحنات 

نفط إضافية«.
جاء ذلك في وقت اشتدت أزمة 
انقطاع الغاز الطبيعي بالعديد 
مــن الــمــحــافــظــات اإليــرانــيــة التي 
تضربها موجة برد قارس، وهو 
ما زاد من غضب »الشارع اإليراني 
الــثــائــر«، بسبب تـــردي األوضـــاع 

المعيشية واالقتصادية.
ــــف عـــــــــام 2019،  ــيـ ــ ومــــــنــــــذ صـ
تستورد الحكومة السورية نحو 
مليوني برميل من الخام اإليراني 
، مما جعلها في المرتبة 

ً
شهريا

الـــثـــانـــيـــة فــــي قـــائـــمـــة مـــســـتـــوردي 
النفط اإليراني بعد الصين.

وســــط تــحــركــات غــامــضــة ألســطــول 
ــا  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــت أوكـ ــ ــعـ ــ ــر األســـــــــــــود، دفـ ــحــ ــبــ الــ
ــــى الـــتـــأهـــب لــــحــــدث ضــــخــــم، تــحــدث  إلــ
الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــالديــمــيــر بــوتــيــن 
عــن »ديناميكية إيــجــابــيــة« للعمليات 
العسكرية بأوكرانيا، في حين تتقدم 
قواته ببطء لكن بثبات في دونيتسك 
شــرق أوكــرانــيــا، بينما أمطرت القوات 
الروسية المنشآت الحيوية في عشرات 
ــمــــدن األوكــــرانــــيــــة بـــالـــصـــواريـــخ فــي  الــ

الساعات الماضية.
وقـــال بــوتــيــن، للتلفزيون الرسمي، 
»الـــديـــنـــامـــيـــكـــيـــة إيـــجـــابـــيـــة وكـــــل شـــيء 
ــار عــمــل خــطــة وزارة  يمضي وفــقــا إلطـ
الدفاع وهيئة األركان العامة، وآمل أن 
مقاتلينا سيسعدوننا أكــثــر بنتائج 

قتالهم«.
عــلــى الــجــبــهــة، أكــــدت وزارة الــدفــاع 

الـــروســـيـــة أمــــس اســتــهــدافــهــا بــضــربــة 
ــة مــــــراكــــــز الـــــقـــــرار  ــفـ ــثـ ــكـ صـــــاروخـــــيـــــة مـ
العسكرية األوكــرانــيــة ومــرافــق البنى 
الــتــحــتــيــة ومـــواقـــع الــطــاقــة الــمــرتــبــطــة 
ــا بــعــد  ــهــ ــواتــ بــــهــــا، مـــشـــيـــرة إلــــــى أن قــ
تحرير سوليدار واصلت تقدمها على 
محور دونيتسك في اتجاه الضواحي 
الــشــمــالــيــة لــمــديــنــة بــاخــمــوت ومحطة 

سول لسكك الحديد. 
ورغم محاوالت إظهار الوحدة بعد 
تباين بين وزارة الــدفــاع و»مجموعة 
فــاغــنــر« حـــول األوضـــــاع فــي ســولــيــدار 
األســـبـــوع الــمــاضــي، وجـــه قــائــد فغناز 
يفغيني بــريــغــوجــيــن )طـــبـــاخ بــوتــيــن( 
ــيـــادة الـــعـــســـكـــريـــة،  ــقـ ــلـ ــقـــد مــــجــــددا لـ ــنـ الـ
مـــؤكـــدا فـــي فــيــديــو أن اســتــقــالل قــواتــه 
وخضوعها النضباط شرس سمح لها 
بالسيطرة على مدينة سوليدار خالل 

أسبوعين فقط، مشددا على أن عناصره 
مــتــمــرســون فــي الــقــتــال و»يــحــقــقــون كل 
ــورة مـــســـتـــقـــلـــة«، ألنــهــم  أهــــدافــــهــــم بــــصــ
ــلــــكــــون طــــائــــراتــــهــــم ومـــدفـــعـــيـــتـــهـــم  يــــمــ

ومدرعاتهم.
وفـــي انــتــقــاد مبطن جــديــد للقيادة 
العليا، التي تواجه اتهامات باالفتقار 
للتنسيق واالبتعاد عن واقع الميدان، 
قال بريغوجين: »األهم هو نظام القيادة 
الذي تم تطويره بشكل تام، واستماع 
مجموعة فاغنر للجميع، وإمــكــان كل 
واحـــد التعبير عــن رأيـــه، وبــعــد اتخاذ 
القرار، يتم تنفيذ كل المهمات، وال يمكن 

ألحد العودة للخلف«.
ــة قــــصــــف مــنــذ  ــ ــوجـ ــ ــى مـ ــ ــسـ ــ وفــــــــي أقـ
أسابيع، لقي ما ال يقل عن 20 شخصا 
حتفهم وأصيب 73 آخــرون في هجوم 
صــاروخــي روســي مميت ضــرب مبنى 

ــاع فــــي مــديــنــة  ــ ــفـ ــ ــاهـــق االرتـ ســكــنــيــا شـ
دنيبرو، بحسب إدارة دنيبروبتروفسك، 
الـــتـــي أوضـــحـــت أن »عــمــلــيــات اإلنـــقـــاذ 
مـــســـتـــمـــرة ومـــــا زال مــصــيــر أكـــثـــر مــن 
40 شخصا مــجــهــوال«. وتــبــادل حاكم 
المنطقة االنــتــقــادات مــع مــديــر مكتب 
الــرئــيــس فلوديمير زيلينسكي، الــذي 
قال إن الدفاع الجوي األوكراني اعترض 
الصاروخ الروسي ما ادى الى وقوعه 

على المبنى. 
ــــي أمـــس  ــرانــ ــ ورصــــــد الـــجـــيـــش األوكــ
زيــــادة فــي عـــدد الــســفــن الــروســيــة التي 
وضــعــت فـــي حــالــة تــأهــب قــتــالــي على 
جبهة البحر األســود، وأكــد استعداده 
لهجمات روسية على نطاق واسع من 

تلك الجبهة.
وأوضــــحــــت اإلدارة الــعــســكــريــة في 
تشيرنيهيف أن روسيا عززت وجودها 

في البحر األسود بـ5 حامالت صواريخ 
ــة خـــالل الــســاعــات الــمــاضــيــة،  وغـــواصـ
مــحــذرة مــن هــجــوم صــاروخــي ضخم. 
ــبــــارات الــبــريــطــانــيــة  ــتــــخــ ــانــــت االســ وكــ
اســتــبــعــدت أن يـــكـــون هـــنـــاك أي هــدف 

هجومي للتحركات البرية الروسية، 
مرجحة أن يكون نقلها مجرد تحسب 

من ضربة أوكرانية. 
بـــدورهـــا، قــامــت اإلدارة العسكرية 
لــمــقــاطــعــة ريــفــنــي بــنــشــر األلـــغـــام على 

طول الحدود مع بيالروسيا، وتشييد 
التحصينات، وحفر الخنادق المضادة 
ــابـــات بــشــكــل نــشــيــط فــــي شــمــال  ــلـــدبـ لـ
المنطقة، في ظل مخاوف من التعرض 

لهجوم من ناحية بيالروسيا.
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م طهران »سو 35« بال مخالب هجومية
ّ
موسكو تسل

ً
• واشنطن ولندن تبحثان إعادة النظر في االتفاق النووي  • إسرائيل: بنك أهدافنا في إيران اتسع جدا

م إيران 
ّ
بدأت روسيا تسل

 من مقاتالت سو 35 
ً
سربا

المتطورة المنزوعة القدرات 
الهجومية، بهدف طمأنة 

الدول الخليجية، مع االكتفاء 
بتعزيز قدراتها الدفاعية 

لمواجهة أي هجوم إسرائيلي 
أو أميركي محتمل على منشآت 

طهران الذّرية، فيما أفادت 
أوساط بأن لندن تعيد النظر 

في دعمها إلحياء االتفاق 
النووي اإليراني.

سجال أوكراني حول صاروخ برج دنيبرو

مصر: دعم صيني للمشاريع القومية 
واكتشاف غازي جديد لـ »إيني«

● القاهرة - حسن حافظ
في وقــت تعاني مصر أزمــة اقتصادية قد 
ف الكثير من المشاريع القومية، 

ُّ
تهدد بتوق

أعلنت الصين - على لسان وزيــر خارجيتها 
تشين جانغ - أمس، ثبات دعم بكين للمشاريع 

القومية واألنشطة التنموية في مصر.
وبـــعـــد أن أجـــــرى مـــحـــادثـــات مـــع الــرئــيــس 
المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره المصري 
ســامــح شــكــري، أكــد جــانــغ »اســتــمــرار الصين 
في تطوير ودعم البرامج واألنشطة التنموية 
والمشاريع القومية في مصر، خاصة في ضوء 
ما تحقق في مصر من نهضة تنموية شاملة، 
وكــذلــك البنية التحتية الحديثة التي باتت 
تتمتع بها مصر، والتي تتكامل مع المبادرة 
الصينية الـــحـــزام والــطــريــق«، حسبما أعلن 

المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.
وتعد الشركات الصينية من أكبر الشركات 
الــعــامــلــة فــي عـــدد مــن الــمــشــروعــات القومية 
المصرية، وفي مقّدمتها إنشاء منطقة األعمال 

المركزية بالعاصمة اإلدارية الجديدة.
وقــــــال الـــمـــتـــحـــدث الــــرئــــاســــي إن الــضــيــف 
الصيني »حرص على االستماع إلى تقديرات 
الــرئــيــس السيسي بــشــأن تــطــورات األوضـــاع 
اإلقــلــيــمــيــة وقـــضـــايـــا الــمــنــطــقــة، حــيــث شــدد 

الرئيس السيسي على موقف مصر الثابت 
الستعادة أمــن واستقرار الــدول التي تعاني 
أزمات بالمنطقة، وتقوية مؤسساتها الوطنية 
ودعمها في مكافحة اإلرهاب الذي يعتبر أداة 

لتدمير الدول«.
وقال جانغ في مؤتمر صحافي مع شكري: 
»بحثنا مع مصر قضايا المنطقة، مع التشديد 
على احترام عدم التدخل في شــؤون الــدول«، 
وعــّبــر عــن دعــم بـــالده للقضية الفلسطينية، 
داعــيــا المجتمع الــدولــي إلـــى دعـــم مــبــدأ حل 
 عن قلق بالده من تطورات 

ً
الدولتين، ومعربا

األوضـــــاع فــي األراضـــــي الفلسطينية، الفتا 
إلــى تنسيق بــالده مــع الجانب المصري في 

هذا األمر.
من جهته، قال شكري إنه تم التطرق لملف 
ــرورة الــتــوصــل  ــ ســـد الــنــهــضــة اإلثــيــوبــي وضــ
التـــفـــاق قـــانـــونـــي مـــلـــزم، ورفـــــض اإلجـــــــراءات 
األحادية، والتطلع لدور صيني داعم في هذا 
اإلطــار، فضال عن التشاور حــول أزمــة الغذاء 

والطاقة.
وتكتسب زيــارة وزيــر الخارجية الصيني 
لمصر أهمية خاصة، إذ تأتي بعد قمة الرياض 
الــعــربــيــة ـ الصينية وضــمــن جــولــة إفريقية 
بدأها في 9 الجاري، في استمرار للمساعي 
الصينية لتعزيز نفوذها في القارة اإلفريقية، 

وهي الزيارة الخارجية األولــى للوزير جانغ 
م منصبه نهاية العام الماضي، في 

ّ
الذي تسل

اســتــمــرار لتقليد صيني منذ 30 عــامــا، بأن 
تكون إفريقيا مقصد أول زيارة يقوم بها وزير 

الخارجية الصيني الجديد.
وقد تزامن ذلك مع إعالن مجموعة الطاقة 
اإليطالية )إيني(، أمس، عن كشف جديد للغاز 
في حقل قبالة السواحل المصرية بشرق البحر 

المتوسط.
وتسعى »إيني«، التي تمتلك الحكومة حصة 
مسيطرة فيها، الكتشاف مصادر غاز جديدة 
ضمن جهودها لتوفير بــدائــل تغطي كامل 
واردات الغاز الروسي بحلول عام 2025، وذلك 

في أعقاب الغزو الروسي ألوكرانيا.
وأوضحت الشركة، في بيان، أن االكتشاف 
الجديد يقع فــي بئر االستكشاف نرجس1- 
»ويــمــكــن تنميته بــاالســتــفــادة مــن الــقــرب من 

منشآت قائمة إليني«.
وتقع بئر نرجس1- ضمن منطقة امتياز 
نرجس البحرية التي تبلغ مساحتها 1800 
كيلومتر مــربــع فــي مــصــر، وتشغلها شركة 
شيفرون التي تمتلك حصة 45 بالمئة فيها. 
وتمتلك »إيني« حصة 45 بالمئة، فيما تمتلك 
ــــروة لــلــبــتــرول الــمــصــريــة حــصــة 10  شــركــة ثـ

بالمئة.

لقاء باريس الرباعي يبحث 
مبادرة سياسية حول لبنان

الراعي يحذر من ثورة جديدة ومخطط إلفراغ المناصب المسيحية
● بيروت ـ منير الربيع

كشفت مصادر دبلوماسية أن التواصل بين الواليات 
المتحدة وفرنسا والسعودية وقطر مستمر ألجل حسم 
الموعد النهائي للقاء بــاريــس الــربــاعــي حــول لبنان، 
مضيفة أن االتــصــاالت قــد تفضي إلــى عقد االجتماع 
في األسبوع األول من الشهر المقبل، على أن يستمر 
ات  ألكثر من يومين، حيث ستعقد على هامشه لقاء
ثنائية لمناقشة أوراق سياسية واضــحــة تعمل كل 

دولة على إعدادها.
»الجريدة«، إنه من خالل مناقشة  وقالت المصادر، لـ
هذه األوراق يفترض الوصول إلى نقاط مشتركة ترقى 
إلى مستوى مبادرة سياسية يتم اطالع المسؤولين 
اللبنانيين عليها، على أن توجه نصائح لهم بضرورة 

التفاعل معها إيجابيا كي ال تتدهور األوضاع أكثر.
وهذا التحرك الدولي كان مطلبا أساسيا للبطريرك 
الماروني بشارة الراعي وال يزال. وفي عظته أمس قال 
الراعي إنه »من المخجل أن دوال عربية ودولية تعقد 
لــقــاءات وتــتــشــاور مــن أجــل مساعدة لبنان وانتخاب 
ــنـــواب مــقــفــل عــلــى الــتــصــويــت  رئــيــس فــيــمــا مــجــلــس الـ
متلطيا وراء بدعة االتفاق مسبقا على شخص الرئيس 

وهــم بذلك يطعنون بالصميم نظامنا الديموقراطي 
البرلماني«.

 عـــن هـــدم الــبــالد 
ّ

وطـــالـــب الـــراعـــي الـــنـــواب بــــ »الـــكـــف
والمؤسسات وعن إفقار المواطنين وبانتخاب رئيس 
وفقا للدستور تكون عينه شبعانة يأتي للعطاء ال 
ليأخذ«، كما حذر من أن إطالة الشغور سيتبعها شغور 
في كبريات المؤسسات الوطنية الدستورية والقضائية 
والمالية والعسكرية والدبلوماسية، »ومـــن مخطط 
لخلق فراغ في المناصب المارونية والمسيحية وما 
نطالبه لطوائفنا نطالب بــه لطوائف أخـــرى«، منبها 
من أن »جو المجتمع تغّير والنفوس تغلي وهي على 
أهبة االنتفاضة، إذ لم يصل شعب في العالم الى هذا 

المستوى من االنهيار من دون أن ينتفض ويثور«.
ــام كــــالم الـــراعـــي،  ــ وال بـــد مـــن الــتــوقــف بــاهــتــمــام أمـ
خصوصا أن مصادر دبلوماسية تشدد على ضرورة 
انعقاد اللقاء الرباعي في باريس ووصوله إلى تفاهم 
على صيغة سياسية للحل. وتقول المصادر إنــه في 
حال عدم الوصول إلى نقاط مشتركة أو برنامج واضح 
المعالم فحينها سيذهب الوضع في لبنان باتجاهات 
أســوأ قد تــؤدي إلــى زيـــادة االنهيار وارتــفــاع منسوب 

الفوضى السياسية واألمنية واالجتماعية.

غداة رفض رئيسة 
البيرو دينا بولوارتي 

التنحي أو إجراء 
انتخابات فورية كما 
تطالب االحتجاجات 

املستمرة منذ عزل 
الرئيس اليساري بيدرو 
كاستيو في 7 ديسبمر 

املاضي، أعلنت الحكومة 
أمس األول حال الطوارئ 
في العاصمة ليما وعدد 
من املناطق في الجنوب 

مركز االحتجاجات.
ويجيز هذا اإلجراء 

الساري لثالثني يوما 
للجيش التدخل للحفاظ 

على النظام ويقضي 
بتعليق عدد من الحقوق 

الدستورية مثل حرية 
الحركة والتجمع والحق 

في حرمة املنازل.
وقتل نحو 50 شخصًا 

في التظاهرات، اال ان 
بولوارتي نائبة كاستيو 

التي تنتمي الى حزبه 
االشتراكي ويعتبرها 
املحتجون املناصرين 

للرئيس السابق خائنة، 
ترفض التنحي أو حل 

البرملان.

أصبح جو بايدن أول 
رئيس أميركي في 

منصبه يلقي كلمة خالل 
قداس األحد بكنيسة 

مارتن لوثر كينج 
جونيور بأتالنتا، في 
إطار مساعيه لتعزيز 

شعبيته بني السود 
قبل اإلعالن املتوقع عن 

ترشحه لالنتخابات 
املقررة في 2024.

وبمناسبة اليوم 
الوطني لالحتفال 

بذكرى زعيم الحقوق 
املدنية الشهير، الذي 

اغتيل عام 1968، ألقى 
بايدن كلمة في كنيسة 

إبنيزر املعمدانية، 
بدعوة من راعيها 

السيناتور الديموقراطي 
عن والية جورجيا 

رافاييل وورنوك.
في املقابل، عثر البيت 

األبيض على خمس 
صفحات إضافية من 

الوثائق السرية في 
غرفة مجاورة للمرآب 

بمنزل عائلة بايدن في 
ديالوير.

سلة أخبار

البيرو: طوارئ في ليما 
بسبب االحتجاجات

بايدن يخطب ود السود 
وشبح الوثائق يطارده

إيرانيون وسط العاصمة طهران أمس )أ ف ب(

محاوالت إنقاذ سكان برج دنيبرو مساء أمس األول )رويترز(

ً
 ضخما

ً
بوتين يتحدث عن »ديناميكية إيجابية«... وكييف تتوقع حدثا

ً
 ضخما

ً
بوتين يتحدث عن »ديناميكية إيجابية«... وكييف تتوقع حدثا

طهران - فرزاد قاسمي

إيران تحّد من 
تزويد سورية 

بالنفط الرخيص

https://www.aljarida.com/article/11262
https://www.aljarida.com/article/11260
https://www.aljarida.com/article/11257
https://www.aljarida.com/article/11254
https://www.aljarida.com/article/11252
https://www.aljarida.com/article/11263
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 تستضيفها الكويت في ديسمبر 2024
ً
»خليجي 26«... رسميا

الشاهين: نثمن الدعم الحكومي... ومجلس اإلدارة يجتمع األسبوع المقبل لبحث الترتيبات

أعــلــن رئــيــس االتــحــاديــن القطري 
وكـــأس الخليج العربي لــكــرة القدم 
الشيخ حمد بن خليفة، إقامة بطولة 
»خــلــيــجــي 26« فــــي الـــكـــويـــت خـــال 

ديسمبر من عام 2024.
ــك، عــقــب انــتــهــاء المؤتمر  جـــاء ذلـ
العام الجتماع اتحاد كأس الخليج 
العربي لكرة القدم الــذي ُعقد أمس 
األحد بالبصرة على هامش بطولة 
ــة الــشــيــخ  ــرئــــاســ ــلـــيـــجـــي 25«، بــ »خـ
حــمــد بــن خــلــيــفــة، وحــضــور رؤســـاء 
االتــحــادات الخليجية. وقــال رئيس 
اتــحــاد كـــأس الخليج خـــال مؤتمر 
ــعــــى إلـــــــى تـــطـــويـــر  صــــحــــافــــي: »نــــســ

البطولة وتثبيت مــواعــيــدهــا بقدر 
المستطاع، والجمهور العراقي كان 
 فــي نــجــاح خليجي 

ً
 أســاســيــا

ً
عــامــا

25 بالبصرة«.
وكان من المقرر، أن تقام البطولة 
في ديسمبر المقبل، بيد أن اتحاد 
ــأس الــخــلــيــج الـــعـــربـــي قــــــرر، بــعــد  ــ كـ
التشاور مع االتــحــادات الخليجية، 
ــام، إلقـــامـــة بطولة  تــأجــيــلــهــا مـــدة عــ
كـــأس آســيــا فــي قــطــر يــنــايــر المقبل 
2024، وبعد اإلطــاع على روزنامة 
االتحادين العربي واآلسيوي لكرة 

القدم.
ووقــــــــــع اخـــــتـــــيـــــار اتــــــحــــــاد كــــأس 

ــلــــى الـــكـــويـــت  الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــي عــ
لتنظيم للبطولة فــي وقـــت ســابــق، 
بعد اختيارها كدولة بديلة لتنظيم 
ــدم قــــدرة  ــ ــال عـ ــ خــلــيــجــي 25، فــــي حـ
ــراق عـــلـــى االســــتــــضــــافــــة، لــعــدم  ــ ــعـ ــ الـ
االستقرار األمني والسياسي هناك، 
كما أن استاد الميناء األولمبي تم 
االنــتــهــاء مــن تجهيزه قــبــل انــطــاق 

البطولة بأيام قائل.

 مؤتمر الشاهين 

ــاد  ــيـــس االتـــحـ ــك، عـــقـــد رئـ ــ ــــى ذلــ إلـ
الكويتي لكرة القدم عبدالله الشاهين 

 عقب إعان موعد 
ً
 صحافيا

ً
مؤتمرا

بطولة خليجي 26 قال من خاله، إن 
مجلس اإلدارة سيجتمع األسبوع 
المقبل لبحث ترتيبات وتحضيرات 
اســـتـــضـــافـــة الـــنـــســـخـــة الــمــقــبــلــة مــن 

 .
ً
البطولة مبكرا

وأضــاف: »نثمن الدعم الحكومي 
الســتــضــافــة مــثــل هـــذه الــمــنــاســبــات 
الــريــاضــيــة، إذ إن تــرشــيــح الــكــويــت 
كبديل الستضافة خليجي 25 كذلك 
اســتــضــافــة نــســخــة 26 جـــاء بكتاب 
 لمتطلبات 

ً
ــا ــقـ ضـــمـــان حــكــومــي وفـ

استضافة كأس الخليج«.
وشدد على أن اتحاد كأس الخليج 

العربي ال يقع اختياره على الدولة 
الــمــنــظــمــة إال بــعــد الـــحـــصـــول على 
 
ً
ضمانات حكومية بالتنظيم، مؤكدا
 تفي 

ً
أن الــحــكــومــة الــكــويــتــيــة دائـــمـــا

بالتزاماتها وتعهداتها.
وأشـــار الشاهين إلــى أن الكويت 
جــاهــزة الســتــضــافــة »خليجي 26«، 
ــهـــات  ــيـــق مـــــع الـــجـ ــنـــسـ ــتـ ــتــــم الـ ــيــ وســ
الحكومية المسؤولة بشأن تنظيم 

البطولة.
 على جمهور 

ً
وتابع: »نعول كثيرا

الـــكـــرة الــكــويــتــيــة لــنــجــاح الــبــطــولــة، 
 أن الــمــنــتــخــب ســيــكــون 

ً
خـــصـــوصـــا

في دائــرة المنافسة، وسنعمل على 

تجهيزه بشكل الئق«.
وأشــاد الشاهين بتنظيم العراق 
 أن 

ً
لـــبـــطـــولـــة خــلــيــجــي 25، مـــبـــيـــنـــا

الــجــمــاهــيــر هـــنـــاك كـــانـــت أحــــد أبـــرز 
أســبــاب ناجح التنظيم لحضورها 

بكثافة«.
ــه الــشــاهــيــن الــشــكــر التــحــاد  ووجــ
كـــأس الــخــلــيــج الــعــربــي لــكــرة الــقــدم 
ورئــيــســه الــشــيــخ حــمــد بـــن خليفة، 
من أجل الجهود المبذولة لارتقاء 
بــمــســتــوى الـــبـــطـــوالت الــخــلــيــجــيــة، 
 
ً
وهو األمر الذي سينعكس مستقبا

باإليجاب على الجميع.

صورة جماعية لرؤساء االتحادات في كأس الخليج بالمؤتمر العام

حازم ماهر

العراق والبحرين في مواجهة قطر وعمان
في نصف النهائي لـ »خليجي 25«

يخوض المنتخب العراقي صاحب 
األرض والجمهور أمام نظيره القطري 
مواجهة حامية للظفر بإحدى بطاقتي 
الـــمـــبـــاراة الــنــهــائــيــة لــــ »خــلــيــجــي 25«، 
عندما يلتقيان الساعة 4:15 على استاد 
البصرة الدولي، في حين تأمل البحرين 
أن تتابع بنجاح حملة الدفاع عن اللقب 
عندما تواجه ُعمان الساعة 8:15 على 
ملعب الميناء األولمبي في الدور نصف 

النهائي.
ويتطلع العراق لاستفادة من عاملي 
األرض والـــجـــمـــهـــور، لــتــخــطــي نــظــيــره 
ــاريـــخ لـــقـــاءات  الـــقـــطـــري، وتــمــيــل كــفــة تـ
المنتخبين في بطوالت كــأس الخليج 
لمصلحة العراق الفائز في 7 مباريات 

مقابل خسارة و3 تعادالت.

حلم النهائي

استهل المنتخب العراقي مشواره في 
»خليجي 25« بتعادل سلبي أمام نظيره 
الــُعــمــانــي قــبــل الـــفـــوز عــلــى الــســعــوديــة 
في مــبــاراة أقيمت تحت أمطار غزيرة، 
ليختتم دور المجموعات بفوز كاسح 
على اليمن بخماسية نظيفة ويتأهل 

لنصف النهائي من صدارة المجموعة.
ــح الــمــنــتــخــب  ــتـ ــتـ وفــــــي الــــمــــقــــابــــل، افـ
القطري مشاركته بفوز على الكويت -2 
صفر قبل أن يخسر أمام البحرين 2-1، 
ليعود ويتعادل أمــام اإلمــارات 1-1 في 
مباراة كان فيها حتى قبل دقيقتين من 

صافرة النهاية خارج البطولة.
ومـــن الــمــتــوقــع أن يفتقد »الــعــنــابــي« 
ــراء  ــات مــهــاجــمــه أحـــمـــد عـــــاء جــ ــدمــ خــ

إصابته بتمزق في العضلة الخلفية. 
ــد جـــــل عــــنــــاصــــر الــمــنــتــخــب  ــقـ ــتـ ــفـ وتـ
 
ً
القطري الخبرة والتجربة، خصوصا

على مستوى بطوالت كأس الخليج.

البحرين لتكرار إنجاز 2019

وفي المباراة الثانية، تصدر حامل 
الــلــقــب مــنــتــخــب الــبــحــريــن الــمــجــمــوعــة 
ــن عــلــى  ــوزيــ ــن فــ ـــ 7 نـــقـــاط مــ الـــثـــانـــيـــة بــ
ــارات وقــطــر بالنتيجة ذاتــهــا 1-2،  ــ اإلمـ

وتعادل أمام الكويت 1-1.
وكـــســـب الــــمــــدرب الــبــرتــغــالــي ســـوزا 
الذي قاد البحرين في 2019 إلى اللقب 
األول في تاريخها الرهان، بعدما طالته 
االنتقادات قبل انطاق البطولة، بسبب 

التشكيلة الــتــي اخــتــارهــا وغـــاب عنها 
بعض األسماء المعروفة مثل المخضرم 
إسماعيل عبداللطيف، وهداف الدوري 
الــبــحــريــنــي فـــي آخـــر مــوســمــيــن مــهــدي 

عبدالجبار.
 الـــمـــنـــتـــخـــب 

ّ
ــي الــــمــــقــــابــــل، حـــــــل ــ فــ

ــز الــــثــــانــــي  ــ ــركــ ــ ــمــ ــ ــ الـــــعـــــمـــــانـــــي فـــــــي ال
 مع 

ً
للمجموعة األولى بعد تعادله سلبا

العراق المضيف في مستهل مشواره في 
البطولة، قبل فــوزه المثير على اليمن 

3-2 وثم السعودية 1-2.
ويـــضـــم الــمــنــتــخــب فـــي صــفــوفــه 
أســــــمــــــاء مــــمــــيــــزة أمــــــثــــــال مــحــمــد 
ــمـــي، وحـــــــــارب الـــســـعـــدي،  ــلـ ــمـــسـ الـ
وأرشد العلوي، وجميل اليحمدي، 
وصــــــــــاح الــــيــــحــــيــــائــــي، وعــــصــــام 

الصبحي، ولمنذر العلوي.

كاظمة يستضيف الهالل السعودي 
في »آسيوية السلة«

● جابر الشريفي
يستضيف الفريق األول لكرة 
الـــســـلـــة بــــنــــادي كـــاظـــمـــة نــظــيــره 
الهال السعودي، في السابعة 
والنصف مــن مساء الــيــوم على 
صــالــة االتــحــاد بمجمع الشيخ 
سعد العبدالله الرياضي، ضمن 
مواجهات اإلياب في المجموعة 
األولــــى مــن الــبــطــولــة اآلســيــويــة 

لكرة السلة.
ويتصدر نادي شباب األهلي 
اإلماراتي ترتيب الفرق برصيد 
6 نـــقـــاط، ولــلــهــال 5 نـــقـــاط، ثم 
 البشائر 

ً
كاظمة 4 نقاط، وأخيرا

العماني 3 نقاط.
وتقام البطولة بنظام الذهاب 
واإليـــاب، ويضم »زون الخليج« 
مجموعتين، حيث يتأهل البطل 
فــي كــل مــجــمــوعــة مــبــاشــرة إلــى 
الـــــدور الــثــانــي، عــلــى أن يلتقي 
صاحبا المركز الثاني لتحديد 

ثالث المتأهلين.
ويـــــســـــعـــــى كـــــاظـــــمـــــة الـــــيـــــوم 
ــــذي  ــن الـــــهـــــال، الـ ــ ــأر مـ ــ ــثـ ــ إلــــــى الـ
خــســر أمـــامـــه فـــي لـــقـــاء الـــذهـــاب 
ــاج  ــتــ ــحــ بــــــالــــــســــــعــــــوديــــــة، إذ يــ
»البرتقالي« إلى تحقيق الفوز، 
للمحافظة على آماله في التأهل. 

 شباب 
ً
وهـــو سيستقبل أيــضــا

 
ً
األهلي، الذي خسر أمامه ذهابا

ــــي الـــمـــواجـــهـــة  ــــي اإلمــــــــــــارات فـ فـ
 في 

ً
التالية، قبل أن يحل ضيفا

آخر مواجهاته على البشائر.
ورغم خسارة كاظمة في آخر 
اته المحلية أمام القادسية  لقاء
األسبوع الماضي، فإنه يمتلك 
ــه  ــيـــق هـــدفـ ــقـ ــي تـــحـ ــ ــة فــ ــ ــــرصـ ــفـ ــ الـ
اليوم، لوجود مجموعة مميزة 

مــن الاعبين، مــثــل: عبدالعزيز 
الــحــمــيــدي، وأحـــمـــد الــبــلــوشــي، 
ويــوســف بــورحــمــة، إلـــى جانب 
ــن تــــــــاي ولـــيـــامـــس  ــيــ ــيــ ــركــ ــيــ األمــ
وكيفين مورفي، ويقود الفريق 
المدرب الصربي ايفان يريمتش. 
في المقابل، يلعب الهال لتأكيد 
تــفــوقــه عــلــى صــاحــب الضيافة، 
والتقدم للمنافسة على بطاقة 

التأهل.

محترف كاظمة األميركي كيفين مورفي

 علي الخرافي بطل الجولة 
الخامسة لدوري الفروسية

فاز الفارس الدولي علي الخرافي 
ــة الـــخـــامـــســـة لــــــدوري  ــولــ بـــلـــقـــب الــــجــ
االتــــحــــاد الــكــويــتــي لــلــفــروســيــة بعد 
منافسة قوية مع باقي الفرسان في 
البطولة التي أقيمت يومي الجمعة 
والسبت في مضمار نــادي المسيلة 

بمنطقة صبحان.
ــن الـــــخـــــرافـــــي مــــــن تــخــطــي  ــكــ ــمــ وتــ
ــز دون أخــــطــــاء فــــي شـــوط  ــواجــ ــحــ الــ
الجائزة الكبرى على ارتفاع 140 سم.
وشهد الشوط الرئيسي منافسة 
قوية بين 3 فرسان، ونجح الخرافي 
في تحقيق أســرع وقــت بزمن 38.13 
 
ً
ثـــانـــيـــة دون نــــقــــاط جــــــــزاء، مــتــفــوقــا
عــلــى الــفــارســيــن أنــطــونــيــو مــــوروزو 

وعبدالرحمن الفزيع.
وبهذا الفوز، حافظ الخرافي على 
صـــدارة بطولة الــــدوري الــتــي يحمل 

لقبها من الموسم الماضي.
ــاع 130 ســـــم، تــمــكــن  ــ ــفـ ــ وعــــلــــى ارتـ
 مــن تحقيق 

ً
الــفــارس الــخــرافــي أيــضــا

 على الفرسان 
ً
المركز األول، متفوقا

عــــنــــاز الــــعــــنــــاز وغــــــــــازي الــــجــــريــــوي 
وعبدالله العوضي وفواز السبيعي.

وشهدت الفعاليات منافسة قوية 
بــيــن الــفــرســان، حــيــث تمكن الــفــارس 

المميز عبدالله العوضي مــن الفوز 
بالشوط الخامس على ارتفاع

 عــلــى 
ً
140 ســـــم مـــتـــفـــوقـــا  - 135

اإليطالي أنطونيو موروزو وعبدالله 
الــــروضــــان وفــــــواز الــســبــيــعــي وعــلــي 

الخرافي.
ــاد  ــر اتــــحــ ــ ــة ســ ــنــ ــيــ وأوضــــــحــــــت أمــ
الفروسية نبيلة العلي أن المنافسة 

على أشدها بين الفرسان والفارسات 
في بطولة الــدوري والجميع يسعى 
لتقديم نفسه بقوه من أجل المنافسة 
على مــركــز متقدم، مــؤكــدة أن اتحاد 
اللعبة يقدم كل ما لديه من إمكانات 
من أجل النهوض برياضة الفروسية 

الكويتية.

تتويج أبطال الشوط الرئيسي

األندية تعلن مناصبها التنفيذية
أعــلــن عـــدد مــن األنـــديـــة الــشــامــلــة 
حسم المناصب التنفيذية لمجالس 
إداراتــــــــهــــــــا، ســــــــواء الــــتــــي حــســمــت 
االنتخابات فيها بالتزكية، أو تلك 
الــتــي تــجــاوزتــهــا بنجاح الخميس 

الماضي.
وتـــرأس أحــمــد الــجــاركــي مجلس 
إدارة نادي اليرموك بعد فوز قائمة 
أبناء النادي في االنتخابات، التي 
خــاضــتــهــا ضــد الــمــرشــح المستقل 
عـــلـــي إدريــــــــس، وتـــشـــكـــل الــمــجــلــس 
 للرئيس(، 

ً
من حسين غريب )نائبا

 لــلــســر 
ً
ــؤاد الـــفـــيـــلـــكـــاوي )أمـــيـــنـــا ــ ــ وفـ

 
ً
الـــعـــام(، وأحــمــد األنـــصـــاري )أمــيــنــا

للصندوق(، وإبراهيم الرومي )أمين 
الــســر الــمــســاعــد(، وجــاســم الــجــاري 
)أمين الصندوق المساعد(، وعثمان 
الفيلكاوي، وخــالــد جمعة، وخالد 
ــور بــــن عـــابـــديـــن،  ــ ــ الـــفـــيـــلـــكـــاوي، وأنـ

ومشعل اإلبراهيم )أعضاء(.
ــلـــس إدارة نـــــادي  وتــــشــــكــــل مـــجـ
ــوان  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــد الـ ــ ــعــ ــ ــة مـــــــن أســ ــ ــمـ ــ ــاظـ ــ ــكـ ــ الـ
 
ً
(، وولــيــد الــيــاقــوت )نــائــبــا

ً
)رئـــيـــســـا

ــــف بـــوســـكـــنـــدر  ــــوسـ ــيــــس(، ويـ ــرئــ ــلــ لــ
 لــلــســر الـــعـــام(، وعــمــر الــمــا 

ً
)أمــيــنــا

 لــلــصــنــدوق(، وعبداللطيف 
ً
)أمــيــنــا

الــســعــيــد )أمـــيـــن الـــســـر الــمــســاعــد(، 
وفيصل المحطب )أمين الصندوق 
الـــمـــســـاعـــد(، وعـــبـــدالـــلـــه الـــدويـــســـان 

وعبدالرحمن الدخيل )أعضاء(.
أما نادي برقان، فيتشكل مجلس 
 ،)

ً
إدارتــه من أنــور العتيبي )رئيسا

 لــلــرئــيــس(، 
ً
ومــحــمــد الـــفـــراج )نــائــبــا

 لــلــســر 
ً
ونـــــــواف الــــعــــدوانــــي )أمـــيـــنـــا

الــــعــــام(، وعـــبـــدالـــلـــه ســـعـــد الـــبـــوص 
 للصندوق(، ومحمد العتيبي 

ً
)أمينا

)أمـــيـــن الـــســـر الـــمـــســـاعـــد(، ومــحــمــد 
ــيــــن الـــصـــنـــدوق  ســـعـــد الــعــســكــر )أمــ

ــيـــصـــل الــســبــيــعــي،  الــــمــــســــاعــــد(، وفـ
ومحمد السبيعي، وفايز العدواني، 
وراشد العجمي، وعبدالله العتيبي 

)أعضاء(.
فــــي الـــمـــقـــابـــل، يــتــشــكــل مــجــلــس 
إدارة نـــــــادي الــــســــاحــــل مــــن خـــالـــد 
(، وسالم العازمي 

ً
العازمي )رئيسا

 لـــلـــرئـــيـــس(، وعــبــدالــلــطــيــف 
ً
ــا ــبـ ــائـ )نـ

 للسر العام(، وفالح 
ً
العنزي )أمينا

ــنـــدوق(،  ــلـــصـ  لـ
ً
ــا ــنــ ــيــ الـــديـــحـــانـــي )أمــ

ــيــــن الــســر  ومـــســـعـــود الـــعـــازمـــي )أمــ
المساعد(، ومتعب راشد القوزاني 
)أمين الصندوق المساعد(، وعلى 
الديحاني، وطارق الشمري، وأحمد 
الدلماني، وعلي العازمي، وعبدالله 

العازمي )أعضاء(.
ــان، فــتــشــكــل  ــ ــطـ ــ ــيـ ــ أمــــــــا نــــــــــادي خـ
مــجــلــس إدارتــــه مــن عــبــدالــلــه مزعل 
(، ومحمد العتيبي 

ً
العتيبي )رئيسا

 لــلــرئــيــس(، وحــاكــم الطخاخ 
ً
)نــائــبــا

 للسر الــعــام(، وعبدالرحمن 
ً
)أمينا

 لــلــصــنــدوق(، 
ً
الــمــعــوشــرجــي )أمــيــنــا

وســــــالــــــم الــــعــــجــــمــــي )أمــــــيــــــن الـــســـر 
ــه عـــايـــض  ــ ــلـ ــ ــدالـ ــ ــبـ ــ الـــــمـــــســـــاعـــــد(، وعـ
العتيبي )أمين الصندوق المساعد(، 
ــال إبــــراهــــيــــم، وعــبــدالــجــلــيــل  ــمــ وجــ
البلوشي، وفهد المطيري، وطال 
مــنــيــر الــعــتــيــبــي، وعــمــر العصيمي 

)أعضاء(.
كما أعلن النادي العربي تشكيل 
مجلس إدارته، برئاسة عبدالعزيز 
 
ً
عـــاشـــور، وفـــــؤاد الـــمـــزيـــدي )أمــيــنــا

 
ً
لــلــســر الـــعـــام(، وفــهــد الــفــهــد )أمــيــنــا

ــان أبــــل )أمــيــن  ــدنــ لـــلـــصـــنـــدوق(، وعــ
ــر الـــمـــســـاعـــد ورئــــيــــس الــلــجــنــة  الـــسـ
ــيـــن  ــلــــي أتـــــش )أمـ الــــقــــانــــونــــيــــة(، وعــ
ــــدوق الــــمــــســــاعــــد ورئــــيــــس  ــنــ ــ ــــصــ الــ
الــعــاقــات الــعــامــة( وعــلــي مــنــدنــي، 
وعلي النصر، وإسماعيل الحبيب، 
ود. محمد عاشور )أعضاء(. وأسند 
الــمــجــلــس لــمــنــدنــي رئـــاســـة جــهــاز 
كرة القدم، ولمحمد عاشور رئاسة 

اللجنة الرياضية.

العربي يخالف قرار الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي
على الرغم من قرار الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي 
القاضي بإيقاف الجمعية العمومية الــدوريــة، وكذلك 
انتخابات النادي العربي، إلى حين الفصل في منازعتي 
التحكيم الرياضي، فإن الموقع اإلكتروني للنادي نشر 

إعان تشكيل مجلس إدارة النادي.
وُيـــعـــد هــــذا اإلعـــــان عـــن تــشــكــيــل الــمــجــلــس مخالفة 

صريحة لقرار الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي!

عبدالله الشاهين

نسعى إلى 
تطوير البطولة 

وتثبيت 
مواعيدها

حمد بن خليفة
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لوجريه يواجه تهم 
التحرش الجنسي

يــــــواجــــــه رئـــــيـــــس االتـــــحـــــاد 
الفرنسي السابق نويل لوجريه 
اتهامات بالتحرش الجنسي، 
ــا تـــنـــاقـــلـــتـــه مـــصـــادر  ــمـ ــا لـ ــقــ وفــ
محلية فــي الــســاعــات القليلة 

الماضية.
وتــــقــــدمــــت اإلدارة الـــعـــامـــة 
للتفتيش والتعليم والرياضة، 
فــــي االتــــحــــاد الـــفـــرنـــســـي لــكــرة 
الـــــــــقـــــــــدم، بــــــــدعــــــــوى الـــجـــمـــعـــة 
الــمــاضــيــة، وأخـــطـــرت لوجريه 
ــــوة، بــحــســب  ــطـ ــ ــــخـ ــالـ ــ نــــفــــســــه بـ
الموقع اإللكتروني لصحيفة 

لوموند الفرنسية.
ــر إلـــــى أن  ــاريـ ــقـ ــتـ وتـــشـــيـــر الـ
المفتشين تلقوا شــهــادات من 
موظفات في االتحاد الفرنسي 
لــكــرة الــقــدم، وبينهن المديرة 
ــلـــورانـــس  الــــعــــامــــة لــــاتــــحــــاد فـ
ــات  ــبـ ــلــــة الـــاعـ ــيــ آرودوا، ووكــ
سونيا ســوا. وصرحت وزيرة 
الرياضة آميلي أوديا كاستيرا، 
لصحيفة لوموند، بأن اإلدارة 
العامة للتفتيش قدمت التقرير 
إلى القضاء، مضيفة أن »النيابة 
ــة الـــمـــخـــتـــصـــة ســتــقــرر  ــامــ ــعــ الــ

ــبــــارا مــــن اآلن الـــخـــطـــوات  ــتــ اعــ
الواجب اتباعها«.

من جانبه، ينكر لوجريه أي 
اتــهــامــات بسلوك غير مقبول 
تجاه الموظفات فــي االتــحــاد، 
قبل أن تتم إقالته من المؤسسة 
بسبب تكرار خروجه عن النص 

وقبل انتهاء التحقيق. 
)إفي(

نويل لوجريه

 لسلتيكس
ً
فوز سادس تواليا

حــقــق بــوســطــن سلتيكس، مــتــصــدر المنطقة الــشــرقــيــة، أمــس 
 بفوزه على تشارلوت هورنتس 

ً
األول، انتصاره السادس تواليا

122 - 106 بفضل نجمه جايسون تاتوم الذي قلب الطاولة على 
المضيف في الشوط الثاني، ضمن منافسات دوري كــرة السلة 

االميركي للمحترفين.
وإلى جانب تصدره »الشرقية« أمام بروكلين نتس )32 - 12( 
 
ً
يملك سلتيكس أفــضــل سجل فــي الــمــوســم الــعــادي مــع 32 فــوزا

مقابل 12 هزيمة.
 أمام 

ً
وفي ميامي، تعرض ميلووكي باكس لخسارة ثانية تواليا

ميامي هيت 95 - 111 في ثاني مواجهة بينهما خال 48 ساعة، 
بعد فوز أول 108 - 102 الجمعة.

وغـــاب عــن صفوف بــاكــس، بطل الـــدوري عــام 2021، للمباراة 
 نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبون أفضل العب 

ً
الثانية تواليا

في الدوري العادي مرتين، إلصابة في ركبته، وكريس ميدلتون، في 
حين أظهر نجم هيت غابي فينسينت مهارته ودقته في التسجيل 
مع 27 نقطة )11 رمية ناجحة من أصل 14(، منها 21 في الشوط 
األول. كما تألق الاعب من أصــول نيجيرية في الــدفــاع بخمس 
سرقات، قبل أن يتراجع أداؤه في الربعين األخيرين، في حين لعب 
الثاثي بام أديبايو )20 نقطة و13 متابعة( وفيكتور أوالديبو )20 
 
ً
 حاسما

ً
نقطة و5 تمريرات حاسمة( وجيمي باتلر )16 نقطة( دورا

في فوز ميامي المتقدم للمركز السابع في المنطقة الشرقية بفضل 
.)20 - 24( 

ً
فوزه الثالث تواليا

تـــّوج الــســائــق الــقــطــري نــاصــر صالح 
العطية بلقب رالــي دكارالصحراوي في 
فئة السيارات للمرة الخامسة في مسيرته 
بعد أعوام 2011 و2015 و2019 و2022، 
ـــ 14 األخـــيـــرة في  مــع نــهــايــة الــمــرحــلــة الـ
الدمام السعودية، حيث أقيم الرالي للعام 

.
ً
الرابع تواليا

ــــر مــن  ــثـ ــ وتــــــقــــــّدم الـــعـــطـــيـــة بـــــفـــــارق أكـ
ســاعــة عــن الــفــرنــســي سيباستيان لــوب 
 الـــشـــاب 

ّ
ــــي حـــيـــن حــــــل )بـــــــــرودرايـــــــــف(، فـ

الــبــرازيــلــي لــوكــاس مـــورايـــش )تــويــوتــا( 
.
ً
ثالثا

وأحــكــم العطية قبضته على صــدارة 
الترتيب العام منذ المرحلة الثالثة من 
دون أن ينجح أي ســائــق فــي مقارعته، 
( بــفــارق 

ً
ــا ــامــ لــيــتــقــدم »الـــعـــنـــابـــي« )52 عــ

ــــن ســائــقــي   عـ
ً
20 و30 دقـــيـــقـــة تــــوالــــيــــا

أودي »مستر دكـــار« الفرنسي ستيفان 
بـــيـــتـــرهـــانـــســـيـــل واإلســــبــــانــــي كــــارلــــوس 

ساينس.
 فــي الــصــدارة 

ً
ــق العطية مــنــفــردا

ّ
وحــل

 
ً
بعد انسحاب مطارديه المباشرين تواليا

في 6 )المرحلة السابعة( و10 )المرحلة 
العاشرة( يناير الجاري.

وعـــــرف الــعــطــيــة كــيــف يـــديـــر بــنــجــاح 
 المشاكل 

ً
تــقــّدمــه فــي الــتــرتــيــب مــتــفــاديــا

الميكانيكية، مــن دون أن يقلق راحــتــه 
أي سائق آخــر، على الــرغــم مــن مشاركة 
العامة التجارية أودي بسيارات هجينة 
)هايبريد( ليجتاز خط النهاية بلباس 

.
ً
الفائز للعام الثاني تواليا

 لوب في المركز الثاني 
ّ

في المقابل، حل
للمرة الثالثة في مسيرته، بعد انتقاله 
للمشاركة في منافسات رالــيــات الرايد، 
وذلك بعد عامي 2017 مع بيجو و2022 

مع برودرايف.
ودّون بطل الــعــالــم لــلــرالــيــات 9 مــرات 
اسمه في سجات رالي دكار، بعدما فاز 
، في 

ً
في هذه النسخة بـ 6 مراحل تواليا

إنجاز فريد من نوعه في أشهر راليات 
الرايد.

إيمري تشان: نريد تقديم 
عروض أفضل

يعتقد العب وسط فريق 
بوروسيا دورتموند 

األلماني لكرة القدم إيمري 
تشان أن فريقه يمكنه 

اللحاق بالفرق األخرى في 
معركة حجز مقعد مؤهل 

للعب في دوري أبطال 
أوروبا في الموسم المقبل. 

وقال إيمري تشان، في 
مقابلة مع مجلة كيكر 

األلمانية أمس: »نعلم أنه لم 
 بالنسبة 

ً
 جيدا

ً
يكن موسما

لنا في الدوري األلماني 
)بوندسليغا( حتى اآلن«، 
 »بكل تأكيد نريد 

ً
مضيفا

تقديم عروض أفضل، أن 
نلعب كرة القدم بشكل 

أفضل باستمرار، وأن نحقق 
نتائج أفضل بشكل مستمر. 

وأنا واثق من ذلك بعدما 
رأيت كيف تدرب الفريق في 

المعسكر التدريبي«. 
ويستأنف دورتموند 

مبارياته في »البوندسليغا« 
بمواجهة أوغسبورغ يوم 

22 يناير. 
 
ً
ويحتل الفريق حاليا

المركز السادس في جدول 
الترتيب بفارق نقطتين 

خلف آينتراخت فرانكفورت، 
أول فريق في منطقة التأهل 

لدوري األبطال.

كريمونيزي يقيل
مدربه ألفيني

أعلن نادي كريمونيزي 
اإليطالي لكرة القدم إقالة 

مديره الفني ماسيميليانو 
ألفيني والطاقم التدريبي 

المعاون له، بسبب استمرار 
النتائج السيئة للفريق 

في الدوري اإليطالي هذا 
الموسم.

وذكر النادي، في بيان على 
موقعه اإللكتروني، أنه 

يوجه الشكر إلى ألفيني 
والطاقم التدريبي المعاون 
له على الجدية واالحترافية 
والحماس خال عملهم مع 

الفريق على مدار الشهور 
الماضية. وتأتي إقالة 

ألفيني بعد الهزيمة 3-2 
التي مني بها الفريق أمام 

ضيفه مونزا مساء أمس 
األول السبت في المرحلة 

الثامنة عشرة من المسابقة، 
والتي جمدت رصيد الفريق 

عند 7 نقاط في المركز 
العشرين األخير بجدول 

المسابقة.
وعلى مدار 18 مباراة 

خاضها الفريق في 
المسابقة منذ بداية 

الموسم، لم يحقق 
كريمونيزي أي فوز، وحصد 
النقاط السبع من 7 تعادالت، 

ومني بـ11 هزيمة منها 
الهزيمة في آخر 4 مباريات 

خاضها بالمسابقة.
)د ب أ(

إقالة أبيالردو من تدريب 
سبورتينغ خيخون

أعلن مجلس إدارة نادي 
سبورتينغ خيخون، أمس، 

إقالة مدربه أبياردو 
فرنانديز بسبب سوء 

نتائج الفريق، الذي ينافس 
في دوري الدرجة الثانية 

 لتحسين 
ً
اإلسباني، سعيا

أدائه في المسابقة التي 
بقيت 19 جولة على 

نهايتها، كذلك في منافسات 
ثمن نهائي كأس ملك 

إسبانيا.
وكانت الهزيمة 2-0 

السبت على ملعب راسينغ 
سانتاندير، في مباراة ظهر 
فيها فريق خيخون بصورة 

سيئة، هو مشهد النهاية في 
العاقة بين المدرب وإدارة 
النادي، التي تدهورت في 

.
ً
األسابيع األخيرة كثيرا

وبعد هزيمته، أمس األول، 
بات سبورتينغ خيخون 

على بعد ثاث نقاط فقط من 
مراكز الهبوط بالمسابقة، 
بعدما لم يحقق االنتصار 

إال مرة واحدة في آخر 
12 مباراة، دون احتساب 

فوزه أمام نومانسيا ورايو 
فاييكانو في كأس ملك 

إسبانيا.
وأبدى مجلس إدارة النادي 
امتنانه للعمل الذي قام به 

أبياردو الذي وصفه بـ »رمز 
لمؤسستنا ومهندس آلخر 
صعود لنا لدوري الدرجة 

األولى«.

فرنسا وسلوفينيا حسمتا تأهلهما للدور الثاني في مونديال اليد
• محمد عبدالعزيز

حـــســـم مــنــتــخــبــا فـــرنـــســـا وســلــوفــيــنــيــا 
تأهلهما للدور الثاني »المرحلة األساسية« 
في بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة 
 فــي بولندا والــســويــد، أمــس األول، 

ً
حاليا

إثـــر فـــوز األول الــعــريــض عــلــى السعودية 
بنتيجة 41-23، وتغلب الثاني على بولندا 
»المضيف« بنتيجة 32-23 في المباراتين 
اللتين جرتا ضمن منافسات المجموعة 

الثانية من الدور التمهيدي للمونديال. 
وبذلك تصدرت سلوفينيا مجموعتها 
الثانية بــفــارق األهـــداف عــن فرنسا ولكل 
منهما 4 نقاط، بينما ظلت بولندا ثالثة 
والسعودية رابعة بدون رصيد، وستكون 
مباراتهما الــيــوم ضمن الــجــولــة األخــيــرة 
، لــتــحــديــد هــويــة 

ً
لــلــمــجــمــوعــة مــهــمــة جـــــدا

البطاقة الثالثة واألخيرة المؤهلة للدور 
الثاني للبطولة.

 وأسفرت نتائج باقي مباريات، أمس 
األول، عــن فــوز الــبــرازيــل على أوروغــــواي 
35-24، والبرتغال على كوريا الجنوبية 
32-24، والجبل األسود على إيران 31-34، 
وإسبانيا على تشيلي 34 - 26، وايسلندا 
على المجر 34-27، والسويد على الرأس 

األخضر 27-34.

الترتيب 

وبـــــــذلـــــــك انــــــــفــــــــردت إســـــبـــــانـــــيـــــا بـــقـــمـــة 
مجموعتها األولى بـ 4 نقاط، يليها الجبل 
األسود في المركز الثاني، وإيران بالثالث 
برصيد واحــد هــو نقطتان، وتشيلي في 
الرابع بدون رصيد، واستمرت السويد على 
رأس المجموعة الثالثة بـ4 نقاط، وجاءت 
الـــبـــرازيـــل ثــانــيــة والـــــرأس األخـــضـــر ثالثة 
»بنقطتين« لكل منهما، وأوروغواي رابعة 
با رصيد، وتصدرت ايسلندا المجموعة 

الرابعة بـ4 نقاط، وجاءت البرتغال ثانية، 
والــمــجــر ثــالــثــة بــرصــيــد هــو نقطتان لكل 

منهما، وكوريا رابعة بدون رصيد.

مباريات اليوم 

وتـــقـــام الـــيـــوم ثــمــانــي مـــبـــاريـــات ضمن 
الجولة الثالثة واألخيرة للمجموعات من 
األولـــى للرابعة، حيث يلتقي فــي الثامنة 
ــع الـــــرأس  ــل مــ ــرازيــ ــبــ مـــســـاء مــنــتــخــبــات الــ
األخضر، وبولندا مع السعودية، وكوريا 
الجنوبية مــع ايــســلــنــدا، والــجــبــل االســود 
مع تشيلي، وفي العاشرة والنصف مساء 
تلعب البرتغال مع المجر، وسلوفينيا مع 
فرنسا، وإيــران مع إسبانيا، وأوروغـــواي 

مع السويد.

جانب من مباراة فرنسا والسعودية

»الهجن« و»الفتاة« و»الصم« اقترعت الختيار مجالسها
العملية االنتخابية الصباحية سارت بهدوء وروح رياضية عالية

اختارت األندية الرياضية المتخصصة 
)الهجن، والفتاة، والصم( مجالس إدارتها 
الــجــديــدة لـــلـــدورة 2023 - 2027، مــن خــال 
صناديق االقــتــراع، وســط إقــبــال مقبول في 
الــفــتــرة الــصــبــاحــيــة، وروح ريــاضــيــة عالية 

سادت عملية االنتخاب.
 وحسمت التزكية األمر في بقية األندية 
الــمــتــخــصــصــة، عــلــى أن يــتــم اإلعـــــان خــال 
الــيــومــيــن الــمــقــبــلــيــن عـــن تــشــكــيــل مــجــالــس 
اإلدارات الجديدة. وشهدت الفترة الصباحية 
النتخابات األندية إقباال ضعيفا، فيما زاد 
اإلقبال في فترة الظهيرة، ليعود إلى الهدوء 
قبل إغاق بات االقتراع عند التاسعة مساء.

ونجحت هيئة الرياضة، ووزارة الداخلية، 
والـــــــــــــوزارات الــمــعــنــيــة فــــي إدارة الــعــمــلــيــة 
االنتخابية من دون حــدوث ما يعكر صفو 

العملية الديموقراطية.

نشاط نسائي
ونشط العنصر النسائي في نادي الفتاة، 
وسط حضور مميز على مدار اليوم، الختيار 
مجلس إدارة الــنــادي، حيث تنافست »ثاث 
قــوائــم« هــي: الــوالء والتميز واإلنــجــاز. وجاء 
الحضور النسائي بواقع 40 في المئة من عدد 
أصوات عضوات الجمعية العمومية للنادي 

البالغ 690 عضوة.

 وقــــال مــديــر شــــؤون الــهــيــئــات الــريــاضــيــة 
بالهيئة الــعــامــة للرياضية، فهد المطيري، 
ــة لـــمـــتـــابـــعـــة ســيــر  ــديـ ــقـ ــفـ ــتـ ــــال زيــــــارتــــــه الـ ــ خـ
االنتخابات بنادي الفتاة إن »األجواء مثالية 
ــدل عـــلـــى حـــرص  ــ والـــحـــضـــور كـــثـــيـــف، مـــمـــا يـ
عضوات الجمعية العمومية على اختيار من 

يمثلهن في دورة مجلس اإلدارة الجديد«.
مــن جهتها، أكــــدت رئــيــســة قــائــمــة الــــوالء، 
فضيلة الشويان، أن العملية االنتخابية تسير 
بشكل جيد، وســط أجـــواء مميزة، مؤكدة أن 
الجميع أسرة واحدة تعمل لمصلحة النادي.

تنافس قوي
وفي نادي الهجن، رغم وجود مرشح 

واحـــد مستقل هــو محمد فهد الخالدي 
فــي مواجهة أبــنــاء الــنــادي، والــتــي تضم 
ربيح العجمي، وحسين الدواس، وراشد 
الــســهــلــي، وعــبــدالــلــه الــمــطــيــري، ومحمد 
ــيــــو، ومـــحـــمـــد الـــعـــجـــمـــي، ومــســفــر  ــامــ طــ
الــعــجــمــي، ومــشــعــان الــعــتــيــبــي، ومــوســى 
ــادي  ــيـــدي، ونــشــمــي الــفــضــلــي، وهــ الـــرشـ
 
ً
العجمي، فإن االنتخابات شهدت تنافسا

.
ً
كبيرا

وتنافس الخالدي، وقائمة أبناء النادي 
على نيل ثقة 2248 من أعضاء الجمعية 
العمومية، من بينهم 225 امرأة لهن حق 

التصويت.
وبــــاشــــر الـــمـــقـــتـــرعـــون مـــهـــامـــهـــم مــنــذ 

التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، 
من خال 4 لجان، من بينها لجنة نسائية.

وقال محمد الخالدي المرشح المستقل، 
إنـــه حـــرص على الــتــرشــح، بعد أن لمس 
رغــبــة مــن أعــضــاء الجمعية العمومية، 
معربا عن أمله اختراق قائمة أبناء النادي، 

والعمل من أجل تطوير رياضة الهجن.
من جانبه، قال أمين سر »الهجن« ربيح 
العجمي، مرشح قائمة أبناء النادي، إن 
»العمل على قدم وساق في النادي من أجل 
تطوير اللعبة، والوصول إلى ما يطمح له 

أعضاء الجمعية العمومية«.

... وعضو بـ »الهجن« يدلي بصوتهعضوة بالجمعية العمومية في نادي الفتاة تتسلم ورقة االقتراع

ناصر العطية يحتفل بالفوز

العطية يتّوج بـ »رالي دكار« للمرة الخامسةالعطية يتّوج بـ »رالي دكار« للمرة الخامسة

السفارة األوكرانية تقيم فعالية لطرح كتاب لوبانوفسكي
حضرها الحكم ستوبر الذي ألغى هدف فرنسا في مرمى الكويت بمونديال 1982

أقـــامـــت الــســفــارة األوكــرانــيــة 
فعالية خاصة بمناسبة طرح 
كــتــاب فــالــيــري لــوبــانــوفــســكــي، 
الــــــذي يــــــروي مـــســـيـــرة الـــمـــدرب 
األوكـــــــــرانـــــــــي الــــشــــهــــيــــر؛ الــــــذي 
يــعــّد األب الــروحــي لــكــرة الــقــدم 
األوكرانية، وسبق له اإلشــراف 
على تدريب المنتخب الكويتي.

وحضر الفعالية التي رعاها 
الــســفــيــر األوكــــرانــــي، الــكــســانــدر 
ــن الـــحـــكـــم  ــ ــل مــ ــ ــا، كــ ــ ــسـ ــ ــوتـ ــ ــاالنـ ــ بـ
األوكــرانــي الشهير ميروساف 
ســتــوبــر، ونـــائـــب رئـــيـــس نـــادي 
ديــــنــــامــــو كـــيـــيـــف األوكـــــــرانـــــــي، 

أوليكسي سيمينينكو.
ــل مـــثـــيـــر، ويرتبط اســم الحكم ستوبر  ــكــ ــشــ ــع الـــــكـــــويـــــت بــ ــ ــ مـ

ــارك بــــــإدارة مــبــاريــات  ــ حــيــث شـ
مـــــونـــــديـــــال إســــبــــانــــيــــا 1982، 
ــاراة مــنــتــخــب  ــ ــبـ ــ ومـــــن بــيــنــهــا مـ
الـــكـــويـــت ونـــظـــيـــره الـــفـــرنـــســـي، 
الــتــي قـــام خــالــهــا الــشــيــخ فهد 
األحمد باالعتراض على هدف 
الــفــرنــســي آالن جــيــريــس، وذلــك 
بــســبــب تـــوقـــف العـــبـــي األزرق 
عـــن الــلــعــب لــســمــاعــهــم صــافــرة 
مــشــابــهــة لـــصـــافـــرة الــحــكــم من 
الــــمــــدرجــــات، وبـــالـــفـــعـــل خــضــع 
ستوبر لمطالبات الشهيد فهد 
األحمد، وألغى الهدف، وعلى أثر 
هــذا التصرف انتهت المسيرة 

للدولية للحكم األوكــرانــي بعد 
استبعاده من إدارة ما تبقى من 
مباريات المونديال، إضافة الى 

البطوالت التي تلته.
من جانب آخر، تحدث السفير 
األوكـــرانـــي عــن عــمــق الــعــاقــات 
ــة  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــة واالجـ ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــســ ــ اإلنــ
واالقتصادية والرياضية بين 

الكويت وأوكرانيا.
 كما تطّرق خال حديثه الى 
الــمــعــانــاة الــتــي تعيشها بــاده 
بسبب الــحــرب الــروســيــة، التي 
تــســبــبــت فـــي كــثــيــر مـــن الـــدمـــار 
ألوكرانيا في جميع المجاالت.

ــــب  ــائــ ــ مـــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــه، رد نــ

رئـــيـــس نـــــادي ديـــنـــامـــو كــيــيــف، 
ســـيـــمـــيـــنـــيـــنـــكـــو، عــــلــــى أســـئـــلـــة 
»الجريدة« فيما يخص أوضاع 
كرة القدم األوكرانية في الوقت 

الراهن.
وقــــال ســيــمــيــنــيــنــكــو: نعيش 
ــرات الـــــريـــــاضـــــة فــي  ــ ــتــ ــ أســـــــــوأ فــ
ــــا شــــــك، ال يــمــكــن  ــا بـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ
تـــصـــور حـــجـــم الـــخـــســـائـــر الــتــي 
تــتــكــبــدهــا األنــــديــــة األوكـــرانـــيـــة 

والرياضة في الباد.
وتـــابـــع: يــكــفــي فــقــط أن نفكر 
فـــي الــاعــبــيــن األجــــانــــب الــذيــن 
تــركــوا أنديتنا دون أي مقابل، 
إنها خسارة كبيرة من الصعب 

ــا، فــــقــــط نـــــأمـــــل أن  ــهــ ــويــــضــ ــعــ تــ
نــســتــعــيــد إمــكــانــاتــنــا فـــي أقـــرب 

وقت.

األب الروحي لوبانوفسكي

وفيما يخص الراحل فاليري 
ــا ال شــك  ــمــ ــي، فــ ــكــ ــســ ــوفــ ــانــ ــوبــ لــ
فـــيـــه أن مـــســـيـــرة هـــــذا الـــمـــدرب 
تعتبر فــريــدة مــن نوعها، وهو 
بمنزلة األب الروحي لكرة القدم 
ــا قــــدمــــه طــــوال  ــمـ ــة لـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ األوكـ
سنوات مع األندية األوكرانية، 

وكذلك مع منتخب باده.
ــر أن لــــوبــــانــــوفــــســــكــــي  ــ ــذكــ ــ يــ

ــــرف عــلــى مــنــتــخــب الــكــويــت  أشـ
بين عامي 1994 و1996، وقاد 
األزرق لــلــفــوز بــبــرونــزيــة دورة 
األلـــعـــاب اآلســيــويــة عـــام 1994، 
كما كان له فضل كبير في ظهور 
جيل جديد من الاعبين حقق 
الكثير مــن االنــتــصــارات للكرة 
الـــكـــويـــتـــيـــة؛ أبــــرزهــــا »خــلــيــجــي 

1996« و»1998«.

ستوبر قبل بداية مواجهة الكويت وفرنسا

تمثال لوبانوفسكي عند مدخل نادي دينامو كييف

السفير األوكراني إلى جانب نائب رئيس نادي دينامو كييف والحكم ستوبر
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https://www.aljarida.com/article/11281
https://www.aljarida.com/article/11193


العدد 5236 / االثنني 16 يناير 2023م / 23 جمادى اآلخرة 1444هـ

ةديرجلا•
رياضة sports@aljarida●com15

الشكاوى والتوزيع: 
شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

تلفون: 1828111 - داخلي:٧٣1 - فاكس: 22252540

اإلعالنات: 
شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع 

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

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

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

 www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

نجا نادي ميالن، حامل اللقب، من الخسارة 
أمام مضيفه ليتشي، وتعادل معه 2-2، ليتعثر 
ــالـــدوري، فيما حقق   بـ

ً
لــلــمــرة الــثــانــيــة تــوالــيــا

 على فــيــرونــا بهدف 
ً
 مهما

ً
غريمه إنــتــر فــــوزا

نظيف، ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشرة 
من الدوري اإليطالي لكرة القدم.

وصعق ليتشي ضيوفه بهدفين في الشوط 
األول، أواًل عــن طريق المدافع الفرنسي تيو 
هيرنانديز خطأ فــي مــرمــاه )3( وفيديريكو 

باسكيروتو )22(.
ــاد مـــيـــالن فـــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي، لــيــدرك  ــ وعـ
التعادل بهدفي البرتغالي رافــايــل لياو )59( 

ودافيد كاالبريا )71(.
وبـــهـــذا الـــتـــعـــادل، رفـــع مــيــالن رصـــيـــده إلــى 
38 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة عن 
يوفنتوس الثالث، الذي سقط 1-5 في افتتاح 
المرحلة ضد نابولي، الجمعة، وتسع نقاط 
عن المتصدر، فيما ارتقى ليتشي إلى المركز 

الثاني عشر مع 20 نقطة.
 في الدوري 

ً
وهذا التعادل هو الثاني تواليا

لميالن، إذ تعثر بتعادل صادم 2-2 على ملعب 
ســان سيرو ضد رومــا السبت الماضي، بعد 
أن تلقت شباكه هدفين قاتلين فــي الدقائق 
األخــــيــــرة )87 و3+90(، بــعــدمــا ســيــطــر على 

مــجــريــات الــمــبــاراة، وتــقــدم بهدفين قبل ربع 
ساعة من النهاية.

وبــعــد أربــعــة أيـــام فــقــط، تــعــرض النتكاسة 
أخـــرى األربــعــاء عندما ودع على يــد تورينو 
الــمــتــواضــع مـــن الـــــدور ثــمــن الــنــهــائــي لــكــأس 
 الــهــدف 

ً
إيــطــالــيــا بــعــد الــتــمــديــد 0-1، مــتــلــقــيــا

الوحيد في الدقيقة 114 بعد مباراة سيطرة 
على مجرياتها.

واعتبر المدرب ستيفانو بيولي، أنه »في 
الشوط األول ارتكبنا أخطاء كان من الممكن 
 
ً
. لــقــد كــانــت الــمــبــاراة صــراعــا

ً
تجنبها تــمــامــا

.»
ً
شاقا

، وكــان 
ً
وأضــــاف: »لــقــد كــان رد فعلنا جــيــدا

بإمكاننا الفوز في النهاية، لكن يجب أن نفعل 
ما هو أفضل بكثير، ويجب أن نتجنب هذه 
األخطاء العادية التي تجعل المباريات أكثر 

.»
ً
تعقيدا

ويأتي هذا التعادل قبل أن يخوض ميالن 
األربعاء المقبل غمار كأس السوبر اإليطالية 
ضد غريمه وجاره إنتر، بطل الكأس الموسم 

الماضي، في العاصمة السعودية الرياض.

 إنتر يعود لالنتصارات 
واستعاد إنتر نغمة االنتصارات، بعد تعثره 

فــي الــمــرحــلــة الــمــاضــيــة أمـــام مونتسا )2-2(، 
وخطف ثالث نقاط، بفوزه على فيرونا بهدف 

سجله األرجنتيني الوتارو مارتينيز )3(.
وبهذا الفوز، رفع إنتر رصيده إلى 37 نقطة 
في المركز الرابع بفارق األهداف عن يوفنتوس، 
فيما بقي فيرونا في المركز ما قبل األخير، 
بخسارته الثالثة عــشــرة هــذا الــمــوســم، وفي 

رصيده تسع نقاط.
 في 

ً
 إلنتر أيضا

ً
وهذا الفوز هو الثاني تواليا

كل المسابقات، بعدما انتزع بطاقة ربع نهائي 
كأس إيطاليا بعد فوزه الدرامي على بارما 2-1 

بعد التمديد الثالثاء.
وواجه إنتر الذي يلعب في الدور المقبل مع 
أتاالنتا أو سبيتسيا، كل المصاعب إلقصاء 
سادس ترتيب دوري الدرجة الثانية اإليطالية 
 بعودة حارسه المخضرم 

ً
الذي كان متسلحا

جــانــلــويــجــي بـــوفـــون الــغــائــب مــنــذ األول من 
أكتوبر الماضي.

وافــــتــــتــــح الــــكــــرواتــــي ســـتـــانـــكـــو يـــوريـــتـــش 
 
ً
التسجيل للضيوف )26(، ليبقى إنتر متأخرا
 للمنافسة حتى الدقيقة 88 عندما 

ً
ومــودعــا

أدرك مــارتــيــنــيــز الـــتـــعـــادل، لــيــفــرض شوطين 
إضافيين، ويفوز بهدف البديل فرانشسيكو 

أكيربي )110(.
الوتارو مارتينيز يحتفل بهدفه

ألكسندر زفيريف: إصابتي 
علن

ُ
أسوأ بكثير مما أ

أكد البطل األولمبي األلماني، ألكسندر زفيريف، أن إصابته في 
الكاحل أكثر خطورة مما تم إعالنه. 

وقال زفيريف في مقابلة مع صحيفة »بيلد ام سونتاج« أمس 
»دائما يقال إن هناك قطعا في ثالثة أربطة، لكن في الحقيقة هي 7 

أربطة، منها ثالثة أربطة أجريت لها عمليات جراحية«. 
 وأضاف »األربطة تعافت بعد سبعة أسابيع لكن أصبت بوذمة 

نخاع العظم«. 
وأشار »لكن لم يتم إبالغي بذلك، لذلك بدأت في إعادة التأهيل 

والتدريب في وقت مبكر، مما جعل حالة الوذمة أسوأ«. 
وتعرض زفيريف لقطع في أربطة الكاحل في مطلع يونيو خالل 
بطولة فرنسا المفتوحة، وقد عاد إلى المالعب الشهر الماضي خالل 
البطوالت االستعراضية التي سبقت بطولة أستراليا المفتوحة، 

أولى بطوالت الغراند سالم األربع الكبرى للموسم الحالي. 
ويلتقي زفيريف فــي الـــدور األول لبطولة أستراليا مــع خــوان 

 .
ً
بابلو فاريياس غدا

وتنطلق بــطــولــة أســتــرالــيــا المفتوحة الــيــوم تستمر حــتــى 29 
الجاري. 

نوفاك ديوكوفيتش )د ب أ(

يعود الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المرحل 
عام 2022 لعدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس 
كـــورونـــا، مــرشــحــا قــويــا إلحــــراز لــقــب بطولة 
أستراليا المفتوحة في كرة المضرب، التي 
تنطلق اليوم، ومزاحمة اإلسباني رافايل 
نادال على الرقم القياسي في عدد ألقاب 

البطوالت الكبرى.
وبـــمـــقـــدور ديــوكــوفــيــتــش، الـــذي 
يصغر نــادال بسنة، معادلة ابن 

مــايــوركــا فــي حــال 
تـــتـــويـــجـــه 

مرة عاشرة قياسية في ملبورن. وفي ظل تألق 
 
ً
، تراجع نــادال خصوصا

ً
ديوكوفيتش أخيرا

بــســبــب اإلصـــابـــات، فــيــمــا انــســحــب المصنف 
 اإلسباني اآلخر كارلوس ألكاراس 

ً
أوال عالميا

إلصابته، واعتزل السويسري روجيه فيدرر 
العام الماضي.

أمــا نــــادال، الـــذي يــحــارب اإلصــابــات واعتبر 
 لنيل اللقب، فقد 

ً
 كبيرا

ً
ديوكوفيتش مرشحا

أوقعته القرعة في مواجهة محفوفة بالمخاطر 
 ،)

ً
أمام البريطاني الصاعد جاك درايبر )21 عاما

وخسر نادال، المتوج مرتين في »ملبورن«، 6 
مرات في آخر 7 مباريات، بينها مواجهتان 
في كأس يونايتد أمام البريطاني كاميرون 

نوري واألسترالي أليكس دي مينور.

شفيونتيك في المقدمة 
لـــدى الــســيــدات، ســتــكــون المصنفة أولــى 
عالميا البولندية إيــغــا شفيونتيك، بطلة 

»روالن غــــاروس« و»فــالشــيــنــغ مــيــدوز« الــعــام 
الماضي، مرشحة فوق العادة لحصد لقبها 
األول فــي »مــلــبــورن«، مــع غياب حاملة اللقب 
األسترالية آشلي بارتي التي اعتزلت بطريقة 

مفاجئة في مارس الماضي بعد تتويجها.
شفيونتيك، البالغة 21 عاما، والتي تفتتح 
مــشــوارهــا ضـــد األلــمــانــيــة يــولــه نــيــمــايــر، قد 
تــكــون الــطــريــق معبدة أمــامــهــا خصوصا مع 
اعتزال األميركية سيرينا وليامس وانسحاب 
اليابانية ناومي أوساكا، المتوجة مرتين في 

»ملبورن«، بسبب الحمل.

جابر ترغب في الصدارة
وتستهل التونسية أنس جابر، الثانية، التي 
بلغت الموسم الماضي نهائي بطولة كبرى 
للمرة األولى في مسيرتها، في ويمبلدون ثم 
نــيــويــورك، حملتها نحو لقب كبير أول ضد 

السلوفينية تامارا زيدانشيك.

ديوكوفيتش وشفيونتيك أبرز المرشحين في »أستراليا المفتوحة«ديوكوفيتش وشفيونتيك أبرز المرشحين في »أستراليا المفتوحة«

ميالن ينجو من الخسارة أمام ليتشي واإلنتر يهزم فيرونا

 في 
ً
أحرز كاي هافيرتز هدفا

الشوط الثاني ليقود تشلسي 
للفوز 1 - صفر على كريستال 

باالس في الدوري اإلنكليزي 
الممتاز لكرة القدم أمس، 

ويخفف الضغط عن المدرب 
غراهام بوتر بعد سلسلة من 

النتائج السيئة.

عـــاد فــريــق تــشــلــســي لطريق 
االنتصارات بفوزه على ضيفه 
كــــريــــســــتــــال بــــــــاالس 1 - صــفــر 
خــالل المباراة التي جمعتهما 
امــس فــي الجولة العشرين من 
الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة 
القدم، والتي شهدت أيضا فوز 
نيوكاسل على فولهام 1 - صفر. 
ويــــديــــن تــشــلــســي بــالــفــضــل 
في هــذا الفوز لالعبه األلماني 
كاي هافيرتز الذي سجل هدف 
المباراة الوحيد في الدقيقة 65.
ورفــــع تشلسي رصــيــده إلــى 
28 نــقــطــة فــي الــمــركــز الــعــاشــر، 
وتوقف رصيد كريستال باالس 
عند 22 نقطة في المركز الثاني 
عشر. وهذا هو االنتصار األول 
لتشلسي في العام الحالي، حيث 
ــر فـــوز حــقــقــه الــفــريــق  يــرجــع آخـ
لـــيـــوم 27 ديــســمــبــر الـــمـــاضـــي، 
عـــنـــدمـــا فــــــاز عـــلـــى بـــورنـــمـــوث 
ــام  ــعـ ــة الـ ــ ــــدايـ ــذ بـ ــنــ -2صـــــفـــــر. ومــ
الــحــالــي حــقــق تشلسي تــعــادال 
ــام نــوتــيــنــغــهــام  ــ وحـــيـــدا كــــان أمـ
فورست 1 - 1 وخسر في ثالث 
مباريات، من بينها مباراة أمام 
ــــي كـــأس  مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي فـ

االتحاد اإلنكليزي. 

نيوكاسل يهزم فولهام

وفـــي الـــمـــبـــاراة الــثــانــيــة، فــاز 
نيوكاسل على فــولــهــام بهدف 
نظيف سجله أليكسندر إيساك 

في الدقيقة 89. 
ورفع نيوكاسل رصيده إلى 

38 نــقــطــة فـــي الــمــركــز الــثــالــث، 
بفارق األهــداف أمام مانشستر 
يـــــونـــــايـــــتـــــد، وتـــــــوقـــــــف رصــــيــــد 
فولهام عند 31 نقطة في المركز 

السادس.
وفـــي مــبــاريــات أخــــرى جــرت 
امس االول، عمق ساوثامبتون 
ــفــــرتــــون ومـــدربـــه  مــــن جــــــراح إيــ
ــارد وصــيــف الــقــاع  ــبـ فـــرانـــك المـ
ــوزه عـــلـــى مـــضـــيـــفـــه 2 - 1،  ــ ــفـ ــ بـ
وألــــحــــق نــوتــنــغــهــام فــوريــســت 
الهزيمة الرابعة توالًيا بضيفه 
ليستر سيتي بنتيجة 2 - 0 كما 
فـــاز ولــفــرهــامــبــتــون 1 - 0 على 

ضيفه وست هام.
ــاء إدارة  ــم يــحــضــر أعــــضــ ــ ولـ
ايــفــرتــون الــمــبــاراة لما وصفوه 
بـــ »تــهــديــد حقيقي وقـــوي على 
سالمتهم« على خلفية مطالبة 

الجماهير برحيلهم.
هافيرتز نجم تشلسي يحرز هدفه  )د ب أ(

»البلوز« يتخطى كريستال باالس بصعوبة

تشلسي يضّم المهاجم األوكراني مودريك
 لثماني 

ً
ع المهاجم الدولي األوكراني ميخايلو مودريك عقدا

ّ
وق

ســنــوات ونــصــف السنة مــع نـــادي تشلسي اإلنكليزي قــادمــا من 
شاختار دانييتسك، أمس، حسبما أعلن النادي اللندني.

وأوضح النادي األوكراني من جهته على موقعه 
ــه تــم االتـــفـــاق عــلــى تفاصيل  عــلــى اإلنــتــرنــت أنـ
الصفقة، »شاختار سيحصل على 70 مليون 

 كمكافآت متوقعة«.
ً
يورو و30 مليونا

 
ً
وقــال مــودريــك في البيان »أنــا سعيد جدا

بالتوقيع لتشلسي. إنه ناد ضخم ودوري رائع ومشروع جذاب 
 بالنسبة لي في هذه المرحلة من مسيرتي«.

ً
جدا

ويشغل مودريك مركز الجناح، فضال عن قدرته على شغل ادوار 
في الوسط، مما سمح له بالمشاركة بشكل مباشر 
ا في 18 مباراة هذا الموسم، بما في 

ً
في 18 هدف

ذلك ثالثة أهــداف وتمريرتين حاسمتين في 
دوري أبطال أوروبا.

ميخايلو مودريك

أبـــدى اإلســبــانــي بيب غـــوارديـــوال، مـــدرب مانشستر 
سيتي، استياءه من الهزيمة 1-2 التي تلقاها في الديربي 
أمام مانشستر يونايتد، وشكك في صحة هدف برونو 

فرنانديز، الذي منح التعادل للخصم.
ــاء: »أنـــــا ال أهـــتـــم بـ  ــقـ ــلـ وصـــــرح غـــــوارديـــــوال، عــقــب الـ
قــصــي منها 

ُ
)البريميير لــيــغ( أو كــأس الــرابــطــة )الــتــي أ

السيتي هــذا األســبــوع(. ال نستطيع الــفــوز. ال يهمني، 
. لذا فهذه ليست مشكلة«.

ً
ألننا فزنا كثيرا

واعــتــبــر أن هـــدف الــتــعــادل لليونايتد، الـــذي سجله 
ــاؤه، بــســبــب تسلل  ــغــ ــان يــجــب إلــ بـــرونـــو فـــرنـــانـــديـــز، كــ

راشفورد، الذي »شتت انتباه الالعبين«.
وقــال مــدرب مانشستر سيتي: »راشــفــورد فــي حالة 

تـــســـلـــل، وبــــرونــــو فـــرنـــانـــديـــز لـــيـــس كــــذلــــك، لــكــن 
راشفورد تدخل في اللعب، وصرف انتباه حارس 
، لكننا 

ً
 قانونيا

ً
المرمى والمدافعين. ليس هدفا

نعرف أين نلعب، وهذا صعب على الحكام في 
هذه المالعب«.

 عن المباراة 
ً
لكن غوارديوال كان راضيا

ــــوه، وأشـــــاد  ــبـ ــ الـــتـــي قـــدمـــهـــا العـ
باليونايتد، الــذي فاز في آخر 
خمس مباريات، وقال: »يونايتد 

 
ً
يلعب اآلن كما كــان يفعل دائــمــا

ــلـــت ذلـــك  ــد قـ ــقـ طـــــــوال تــــاريــــخــــه. لـ
بالفعل منذ شهور. لقد عادوا«.

غوارديوال: ال يمكننا الفوز بالدوريغوارديوال: ال يمكننا الفوز بالدوري
اعــتــذر الــمــديــر الفني لفريق ليفربول 
اإلنكليزي لكرة القدم يورغن كلوب، وأكد 
تــحــمــلــه مــســؤولــيــة خـــســـارة فــريــقــه أمـــام 
بــرايــتــون صــفــر-3 أمـــس األول فــي الــــدوري 
اإلنكليزي، وقال إنه ال يمكنه تذكر مباراة أسوأ 

من هذه المباراة في مسيرته. 
وقـــال كــلــوب، فــي تصريحات نشرتها وكالة 
األنــبــاء الــبــريــطــانــيــة »بـــي أيـــه مــيــديــا«، »لـــم يكن 
هناك أي لحظة في المباراة تعطينا دافعا وأن 
نمضي منها قــدمــا والــمــحــصــلــة الــنــهــائــيــة من 

المروع مشاهدتها«.
ــرتـــدون قمصان  ــاف: »كـــل مـــن كـــانـــوا يـ ــ وأضــ

برايتون أو يشجعونه استمتعوا بالمباراة كثيرا، 
ال أعتقد أنه يوجد أي مشجع لليفربول استمتع ولو 

بلحظة. ال يوجد لدي ما أقوله عن هذه المباراة«.
وأردف: »وظيفتي هو وضــع التشكيل المناسب، 
ووضــع الخطة المناسبة، العديد من األشياء. لست 
متأكدا ما إذا كان بسبب أن المباراة انتهت منذ دقائق 
قليلة، ولكني ال أتذكر مباراة أسوأ من هذه - وأعني 

كل الفرق، وليس ليفربول فقط. وهذه مسؤوليتي«. 
وتــابــع: »أهــنــئ بــرايــتــون، لعبوا مــبــاراة مذهلة. 
اعتقدت في بعض اللحظات أننا ربما سهلنا قليال 

المهمة عليهم«. 
)د ب أ(

كلوب: أتحمل الخسارة أمام برايتونكلوب: أتحمل الخسارة أمام برايتون

كلوبغوارديوال
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وفيات

سالم حسين علي جريب
55 عاما، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة فقط، ت: 67729908

رقيه عبدالله معتوق عبدالله
85 عاما، شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: القصور، ق4، 

ش6، م2، ت: 99072656، 52223069
فهد يوسف العبدالهادي الميلم

84 عــامــا، شيع، الــرجــال: الــعــزاء فــي المقبرة فقط، النساء: العزاء 
بالهاتف فقط، ت: 99045077، 99830012، 99388650

جابر فهد محمد العجمي
80 عـــامـــا، شــيــع، الــصــبــاحــيــة، ق3، ش3، م768، ت: 90988260، 

99884490
فايح حمدان محمد العتيبي

83 عاما، شيع، العزاء في المقبرة، ت: 66160030، 55004848
محمد جعفر حيدر ال رشيد

95 عاما، شيع، الحسينية الجديدة شرق، ت: 66634534، 99244966
حامد عواد عايد الهطالني

95 عــامــا، شــيــع، الــعــزاء فــي الــمــقــبــرة، ت: 66694529، 99997453، 
55553775

عامر الحميدي عمر الجحيدلي
55 عاما، شيع، الرجال: صباح الناصر، ق4، ش33، م18، النساء: 

األندلس، ق7، ش6، م21، ت:99418676، 66558077
عمشه محمد جاسر المطيري أرملة: غازي معاشي الصهيبي

87 عــامــا، شــيــعــت، الــرجــال والــنــســاء: الــرابــيــة، ق2، ش14، م2، ت: 
99300016

الفجر

الشروق

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

 05:20

 06:43

 11:58

   02:53

05:12 

    0 6:33

مواعيد الصالة

الطقس والبحر

العظمى

الصغرى

أعلى مد

أدنى جزر

  18

08
ً
05:19 صبـــاحــــــا

 06:02 مــــــســــــــــــــــاًء 

 
ً
00:01 صبـــاحـــــــا

  
ً
11:27 ظـــــــــــهــــــــــــــرا

سويدي يعاقب تركّية لسياسة بلدهاسويدي يعاقب تركّية لسياسة بلدها

البرد في الصين... أزرقالبرد في الصين... أزرق

غفوة عميقة للوزير على الهواغفوة عميقة للوزير على الهوا

نــــــشــــــرت وســـــــائـــــــل إعـــــــام 
تــــــركــــــيــــــة، مـــــضـــــمـــــون بــــريــــد 
ــــض  ــــف رفـ ــشـ ــ إلـــــكـــــتـــــرونـــــي كـ
أســتــاذ جــامــعــي فــي السويد 
طلب برنامج تدريب تقدمت 
بــه طالبة تركية، بــدعــوى أن 
»أنقرة تعوق انضمام السويد 

إلى حلف الناتو«.
ــي آر تــي  وذكــــــــرت قـــنـــاة تــ
وورلــــــــــد الــــتــــركــــيــــة الـــنـــاطـــقـــة 
باإلنكليزية، في الخبر الذي 
نــقــلــه مـــوقـــع روســـيـــا الـــيـــوم، 
ــة فــاطــمــة  ــيـ ــتـــركـ أمـــــــس، أن الـ
زهــــرة س. الــطــالــبــة فــي قسم 
ــفـــس بـــجـــامـــعـــة ابـــن  ــنـ ــم الـ ــلـ عـ
ــبــــول فــي  ــنــ ــطــ ــإســ خــــــلــــــدون بــ
ــة، حــصــلــت  ــ ــثـ ــ ــالـ ــ ــثـ ــ الــــســــنــــة الـ
عــلــى منحة بــرنــامــج تــدريــب 
داخلي في إحدى الجامعات 
بأوروبا لصيف 2023، ضمن 
برنامج »إراسموس« لاتحاد 
األوروبي للتبادل التعليمي.

 وأضافت القناة أن الطالبة 

أرسلت في 23 نوفمبر 2022 
 إلى األستاذ 

ً
 إلكترونيا

ً
بريدا

بير كــارلــبــريــنــغ، فــي جامعة 
ــة فــيــه  ــعــــربــ ــم، مــ ــهــــولــ ــتــــوكــ ســ
عـــن رغــبــتــهــا فـــي الــمــشــاركــة 
ــالـــمـــشـــروع الــبــحــثــي الــــذي  بـ
 
ً
يــرأســه.والقــى الطلب رفضا
لـــدى األســتــاذ الــســويــدي، إال 
ــة الـــطـــالـــبـــة كـــانـــت  ــدمــ أن صــ
أشــد عندما علمت أن سبب 
الرفض، وفق كارلبرينغ، هو 
»إعاقة تركيا انضمام السويد 

لحلف الناتو«.
وفي رده، قال كارلبرينغ: 
»عزيزتي فاطمة، كنت أرغب 
في استضافتك، لكن يجب أن 
أرفض طلبك، ألن تركيا تعوق 
انضمام السويد إلى الناتو، 

أنا آسف«.

 باللون 
ً
أصدرت هيئة األرصاد الجوية الصينية، أمس، تحذيرا

األزرق لمواجهة موجة برد، حيث توقعت حدوث انخفاض كبير 
في درجات الحرارة وهبوب رياح في مناطق شاسعة من الباد.

 من 
ً
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة )شينخوا(، أنه اعتبارا

صباح أمس إلى صباح اليوم، من المتوقع أن تنخفض درجات 
الحرارة بمقدار 6 إلى 8 درجات مئوية في معظم جنوب الصين. 
ومن المتوقع أن تجتاح الرياح القوية شبه جزيرة لياودونغ 

وشبه جزيرة شاندون وأجزاء من قوانغشي.
)د ب أ(

دخل وزير روماني في حالة من النوم العميق خال مداخلة 
تلفزيونية على الهواء مباشرة، وسط ضحك الضيوف.

وأفاد الموقع اإللكتروني ذا نيوز غلوري، أمس األول، في 
الخبر الذي نقله »سبوتنيك«، أمس، بأن وزير الزراعة الروماني 
 في نوم عميق أثناء مداخلة تلفزيونية على 

َّ
بيتري ديا، غط

الهواء مباشرة خاصة بأزمة الغذاء حول العالم، وتداعياتها 
على المزارعين في باده.

وأكد الموقع أن البرنامج التلفزيوني الذي يذاع على قناة 
»أنتينا 3« الحظ دخول الوزير الروماني في نوم عميق، مما 

دفع بالمذيعة إلى محاولة االتصال به مرة أخرى.
وبسرعة، حاولت المذيعة تفادي الموقف الغريب، وسط 

ضحك الحضور من الضيوف، عبر االنتقال لضيف آخر.
وانتشرت على مواقع التواصل لقطات فيديو للبرنامج 
التلفزيوني الروماني، والــذي يظهر من خاله الوزير وهو 

»يشخر« ويدخل في حالة من النوم العميق.
ــار الــمــوقــع اإللــكــتــرونــي إلــى أن الــوزيــر لــم يعلق على  وأشـ

الواقعة.

جلسة »مانيكير« تصيبها بالسرطان
تحولت جلسة لتنظيف وطــاء األظفار 
فــي أحــد الــمــراكــز المتخصصة بــالــواليــات 
المتحدة إلى كابوس مخيف، حيث أصيبت 
الشابة التي خضعت لهذه العملية البسيطة 

بالسرطان من جّرائها.
وأصيبت غريس غارسيا، من كاليفورنيا، 
بسرطان قاتل تحت أظفارها، بعد أن كانت 
»العاملة الفنية عنيفة فــي تنظيف الجلد 

المحيط بها«.
ــوز«، في  ــيـ وقـــالـــت غــارســيــا لــــ »فـــوكـــس نـ
مقابلة نقلها مــوقــع روســيــا الــيــوم، أمــس: 
»لم أصدق ذلك، شيء بسيط مثل المانيكير 

يمكن أن يقتلني«.
وبـــعـــد انــتــهــاء الــجــلــســة الـــتـــي حــجــزتــهــا 
لــاعــتــنــاء بــأظــفــارهــا، الحــظــت األم لثاثة 
أطــفــال أن إصبعها »يــتــألــم بــشــدة«، وبــدت 
ــأن بــثــرة تــتــشــكــل عــلــى الــجــلــد المحيط  وكــ

بأظفارها.
وعندما لم يتحسن الوضع في غضون 

 ما، فقررت 
ً
3 أشهر، عرفت أن هناك خطبا

زيارة طبيب لألمراض الجلدية، الذي أخذ 
خزعة من إصبعها.

وتم تشخيص غارسيا بنوع من سرطان 
الجلد غير الميانيني، والمعروف باسم 

سرطان الخايا الحرشفية.

وقــــــال الـــطـــبـــيـــب تـــيـــو ســـلـــيـــمـــانـــي، الــــذي 
عالجها، إن السرطان سببه فيروس الورم 
 إلــــى أن 

ً
ــا الــحــلــيــمــي الــبــشــري )HPV(، الفـــتـ

الجلسة الــتــي حظيت بــهــا ربــمــا تــكــون قد 
تسببت في تطور المرض.

حسن العيسىماذا لو؟!

»مــاذا لــو؟«... تساؤل ال مكان له في نهج السلطة وليس في 
ذهن الغالبية من الناس على أغلب الظن. ماذا لو قدمت الحكومة 
استقالتها وُحل مجلس األمة أو قلبنا المعادلة فظلت الحكومة 
وبقي المجلس، فماذا ستكون النتيجة...؟ ال شيء. إجابة مملة 
ومــعــروفــة، ستأتي حكومة جــديــدة بـــذات النهج، مــجــرد تغير 
أسماء دون تغيير في التفكير، هي ساعة منضبطة ال تقدم وال 
تؤخر وعلى طمام المرحوم، أما المجلس فلن يحدث به تجديد 
طالما آليات االنتخاب على حالها الذي تحدده السلطة الحاكمة، 

وطالما ظل الوضع الثقافي العام المحنط على حاله.
كم مرة قرأنا )إذا كان هناك من يقرأ ويستوعب عند أصحاب 
القرار( عناوين تقارير »الشال« والدراسات االقتصادية المختلفة 
على مدى سنوات ممتدة؟ ماذا تغير؟! وهل تتوقعون أن يتغير 
نهج السلطة؟ وهل يشغلها أي نوع من القلق عن وضع البلد 
ليس الــيــوم وفــي هــذه اللحظة بــل فــي الغد القريب، بعد أربــع 
وخمس سنوات...؟ »إن الكويت هي البلد الوحيد في العالم الذي 
يعتمد في ميزانيته بنسبة ٩0 في المئة على النفط... النفط فقد 
26 في المئة من سعره منذ أبريل الماضي... الكويت هي البلد 
الوحيد الذي سوف تخرج مؤسساته التعليمية نحو 100 ألف 
شاب وشابة خال السنوات األربع القادمة... توقعات متشائمة 
لمراكز الثقل العالمي... أميركا والصين واالتحاد األوروبي...«، 
كانت تلك مقتطفات بسيطة كتبت باللغة الهيروغليفية )إذا كان 

هناك من يقرأ في السلطة( من تقرير »الشال«.
ماذا بعد...؟ ال شيء! تذهب حكومة وتأتي حكومة... يذهب 
مجلس ويأتي مجلس أو ال يأتي والله أعلم بالنوايا... ماذا 
بعد؟ ال شيء... ماذا لو كانت هذه السلطة تقلق على مصير هذه 
الدولة، بداًل من قلقها األبدي على أوضاعها...؟ هل تصدقون 
... ماذا لو آمنتم ولو مرة واحدة بأنكم 

ً
بالفعل أنتم أبخص دائما

لستم األبخص...؟

فك الشيفرة الفيزيائية للشوكوالتة

ألقت دراســة جديدة الضوء على جانب 
آخــر مهم للشوكوالتة، وهــو الطريقة التي 

تذوب بها في الفم.
وقام علماء من جامعة ليدز بفك شيفرة 
العملية الفيزيائية الــتــي تــحــدث فــي الفم، 
ــود الــدهــون داخــل  واقــتــرحــوا أن مــكــان وجـ
الــشــوكــوالتــة يــســاعــد عــلــى جــعــل الملمس 
، معربين عــن أمــلــهــم أن تمهد 

ً
ــدا  جــ

ً
جــذابــا

النتائج الطريق لشوكوالتة صحية أكثر. 
ـــشـــرت فـــي مجلة 

ُ
ــة، الــتــي ن ــدراســ وفــــي الــ

الــمــواد التطبيقية، ونقلها مــوقــع روســيــا 
الــيــوم، أمــس األول، لم ينظر الباحثون في 

مــــذاق الــشــوكــوالتــة، وبــــداًل مــن ذلـــك ركـــزوا 
على الملمس.

وقـــال د. ســيــافــاش سلطان أحــمــدي، من 
ــة والـــتـــغـــذيـــة فـــي لــيــدز  ــذيــ كــلــيــة عـــلـــوم األغــ
والباحث الرئيسي في الدراسة: »من خال 
فهم اآلليات الفيزيائية التي تحدث عندما 
يأكل الناس الشوكوالتة، نعتقد أنه يمكن 
تطوير جيل جديد من الشوكوالتة الغنية 
بالدهون، لكنها خيار صحي أكثر. بحثنا 
يفتح إمــكــانــيــة أن يتمكن المصنعون من 
تصميم الشوكوالتة الداكنة بذكاء، لتقليل 
المحتوى الكلي للدهون. نعتقد أنه يمكن 

إنتاج الشوكوالتة الداكنة في بنية متدرجة 
الــطــبــقــات مــع الـــدهـــون الــتــي تــغــطــي سطح 
الــشــوكــوالتــة والــجــزيــئــات، لــتــقــديــم تجربة 
االنغماس الذاتي المنشودة من دون إضافة 
الكثير من الدهون داخل جسم الشوكوالتة«.

ويعتقد الباحثون أن التقنيات الفيزيائية 
 
ً
ــة يــمــكــن أيـــضـــا ــ ــدراسـ ــ الــمــســتــخــدمــة فــــي الـ

تطبيقها على التحقيق في المواد الغذائية 
األخــــرى الــتــي تخضع لتغير طــــوري، مثل 

اآليس كريم أو الجبن.

ــقـــطـــت العــــبــــة ســــيــــرك مــن  سـ
ارتفاع يزيد على 5 أمتار، أثناء 
تــقــديــمــهــا فـــقـــرة اســتــعــراضــيــة، 
ــاألرض بــقــوة، وســط  لــتــرتــطــم بــ

صيحات ذعر من الحضور.
وفــي الــواقــعــة، الــتــي شهدها 
ســـيـــرك فــــي مـــديـــنـــة تــامــبــيــكــو- 
، أفلتت 

ً
شرقي المكسيك، أخيرا

الاعبة ميا غونزاليس سوتو 
من طوق كانت تتعلق به، لتطير 
في الهواء وتسقط على األرض 

بشكل مفاجئ.
وبـــعـــد ســـقـــوطـــهـــا بـــــدت مــيــا 
ــفـــأ  مــســتــلــقــيــة بــــا حــــــــراك، وأطـ
مسؤولو السيرك األضــواء، في 

حين هرع زماؤها لتفقدها.
ونقلت الاعبة إلى مستشفى 
في تامبيكو، ولُحسن الحظ لم 

تتعرض إلصابات.
وقالت إدارة السيرك، في بيان 
نقله موقع سكاي نيوز، أمس: 
»كان من بين جمهورنا مسعفة 
قــدمــت لــهــا اإلســعــافــات األولــيــة 

طواعية«.

العبة سيرك تسقط 
من علو ٥ أمتار
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