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ً
سريالنكا تفرض تأمينا

الستقدام عمالتها المنزلية
»التربية« تحارب الغش بـ »التشويش« 

وحجب »اإلنترنت« في مناطق االمتحانات
 ويتحمله رّب العمل

ً
قيمته 47 دينارا  لجودة التعليم

ً
العدواني: يعد األشد إفسادا

● جورج عاطف
بدأت وزارة العمل السريالنكية، أمس األول، 
تنفيذ خطة تأمين مدفوعة األجر من صاحب 
الــعــمــل لــلــعــامــالت الــســريــالنــكــيــات فــي القطاع 

المنزلي بمنطقة الشرق األوسط.
وتهدف هذه الخطة، بحسب تعميم أصدرته 
الــوزارة وحصلت »الجريدة« على نسخة منه، 
إلـــى »ضــمــان الــرفــاهــيــة والــحــمــايــة لــلــعــامــالت، 
وتــوفــيــر تغطية تأمينية شــامــلــة للموظفات 
ــارات، وقطر،  ــ الــلــواتــي يــغــادرن للعمل فــي اإلمـ
وعــــمــــان، واألردن، والـــســـعـــوديـــة، والـــكـــويـــت، 

والبحرين«. 
وقــــد تـــم اخــتــيــار شــركــة تــأمــيــن في 

● فهد الرمضان
على هامش تفقده أمس االختبار األخير للفصل الدراسي األول 
لطلبة الصف الـ12، الذين ينتظرون إعالن النتائج خالل الساعات 
المقبلة، صرح وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
د. حمد العدواني بأن الغش وتسريب االختبارات هما أشد أنواع 

 على سير الحركة التعليمية.
ً
الفساد تأثيرا

 في محاربة هذه 
ً
وأضاف العدواني أن »التربية« لن تألو جهدا

اآلفة لتحقيق تعليم ذي جودة ونوعية عالية من أجل بناء رأس 
المال البشري القادر على المشاركة في تنمية الوطن.

وعلى صعيد محاربة التفوق الوهمي، أعلن وكيل الوزارة بالتكليف، 
الوكيل المساعد للتنمية التربوية واألنشطة الطالبية فيصل المقصيد، 

أن »التربية« تدرس التنسيق مع هيئة االتصاالت لقطع خدمة 

ــات  ــ ــاشـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ وضــــــعــــــت »الـ
االستثنائية« نائب رئيس 
الـــــــــــــــــــوزراء وزيــــــــــــر الــــــدولــــــة 
ــــؤون مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء  ــــشـ لـ
بـــراك الشيتان على منصة 
لـــة الــســيــاســيــة، إذ  الـــمـــســـاء
أعــلــن رئــيــس مــجــلــس األمــة 
ــدون تــســلــمــه  ــعــ ــســ ــد الــ ــمــ أحــ
 مـــن الــنــائــبــة د. 

ً
اســتــجــوابــا

 
ً
ــهـــري مــوجــهــا جـــنـــان بـــوشـ
 من 

ً
إلــــى الـــشـــيـــتـــان، مـــكـــونـــا

 إلــى أنــه، 
ً
3 مــحــاور، مــشــيــرا

ات الالئحية،   لــإجــراء
ً
وفقا

أرســــل نــســخــة مــن صحيفة 
ــــل مــن  ــــواب إلــــــى كـ ــــجـ ــتـ ــ االسـ
رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء 
ســمــو الــشــيــخ أحــمــد نـــواف 
األحــمــد، والـــوزيـــر المعني، 

وســـــُيـــــدَرج فــــي أول جــلــســة 
عادية مقبلة )24 الجاري(.

وفــــي تــصــريــح لــهــا عقب 
تقديمه، كشفت بوشهري، 
أن اســتــجــوابــهــا لــلــشــيــتــان 
، للدفاع 

ً
»سيكون استثنائيا

عــــــن حـــــقـــــوق الــــمــــواطــــنــــيــــن 
ــِهــك 

ُ
والـــمـــال الــعــام الــــذي انــت

بقرارات مجلس الوزراء«.

مــن جــهــتــه، أكـــد الشيتان 
فــي تــصــريــح لـــ »كـــونـــا«، أنــه 
سيتعامل مــع االستجواب 
 لــلــدســتــور 

ً
ــا ــ ــقـ ــ الـــمـــقـــدم »وفـ

والالئحة الداخلية لمجلس 
األمة«.

وجاءت المحاور الثالثة 
تــــحــــت عـــــنـــــاويـــــن »إســــــــــاءة 
اســـتـــخـــدام ســلــطــة مــجــلــس 
ــــادة ٨٠ مــن  ــمـ ــ ــلـ ــ الــــــــــــــوزراء لـ
القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ 
بــإصــدار قــانــون التأمينات 
االجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، وصـــــــــدور 
مـــراســـيـــم تــعــيــيــن قــيــاديــيــن 
في الدولة ال تنطبق عليهم 
ــائــــف  ــل الــــوظــ ــغــ شـــــــــروط شــ
الـــــقـــــيـــــاديـــــة، والـــــفـــــشـــــل فــي 
ــيـــام بـــالـــمـــهـــام الــمــوكــلــة  ــقـ الـ
لـــه بــالــتــنــســيــق مـــع مجلس 

األمة«.

محيي عامر وفهد تركي 
وعلي الصنيدح

نتنياهو يتعهد بعدم 
شن حرب »غير ضرورية« 

على إيران
12

 لتصعيد إقليمي
ً
»حزب الله« يرفع منسوب التعبئة تحسبا

إطالالت نصرالله السرية والعلنية تتزايد
● بيروت ـ منير الربيع

فـــي ظـــل الــتــلــهــي الــلــبــنــانــي الــداخــلــي 
بالتفاصيل اليومية واالختالف حولها 
كما هي الحال بالنسبة إلى جلسة مجلس 
الـــــــوزراء ومــلــفــات الــكــهــربــاء إلــــى جــانــب 
الــمــلــفــات الــقــضــائــيــة، يــبــدو »حــــزب الــلــه« 
 بأمور أخــرى، إذ يراقب تطورات 

ً
مهتما

الوضع في المنطقة، وال سيما في ضوء 
تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة يبدو 
 والبد منه، 

ً
 مشروعا

ً
التوجس منها أمرا

 في ظل التهديدات العلنية التي 
ً
خصوصا

يطلقها المسؤولون فــي تلك الحكومة، 
وفي مقدمتهم رئيسها بنيامين نتنياهو 
حول توجيه ضربات معينة داخل إيران.
ــر الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــ ويــــبــــدو أن زيــــــــارة وزيـ
اإليـــرانـــي حسين أمــيــر عــبــدالــلــهــيــان إلــى 
بيروت ولقائه األمين العام لـ »حزب الله« 
حسن نصرالله كانت ترتبط بهذه النقطة 

 .
ً
تحديدا

مــن جهته، يكثف نصر الــلــه إطــالالتــه 

الحزبية البعيدة عــن اإلعـــالم ســـواء من 
ات مع كــوادر ومسؤولين في  خــالل لــقــاء
اته مع عائالت قتلى  الحزب أو عبر لقاء

الحزب وجرحاه.
وفي حين يستعد نصرالله إلطاللتين 
خـــالل األســـبـــوع الـــجـــاري، تــقــول مــصــادر 
مــتــابــعــة إن هــــذه الـــخـــطـــوات تـــهـــدف إلــى 
رفع منسوب التعبئة الحزبية والشعبية 

 الحتمال حصول أي تطورات.
ً
استعدادا

وكــان نصرالله أعلن األسبوع الفائت 
ضــم أكــثــر مــن 9 آالف مــقــاتــل جــديــد إلــى 
ــارة  ــا تــضــمــن إشــ ــو مـ ــوات الــــحــــزب، وهــ ــ قـ
أساسية في مجاالت التعبئة مفادها أن 
المقاتلين في الحزب بحالة تزايد. وفي 
المقابل، تحدثت بعض المعلومات عن 
ــا الـــحـــزب في  مـــنـــاورات عــســكــريــة أجـــراهـ
 ألي تطور عسكري مع 

ً
الجنوب تحسبا

إسرائيل. 
وبناء على ذلك، فإن نظرة »حزب الله« 
اإلقليمية تتركز على تلمس احتماالت 

حــصــول تصعيد فــي المنطقة، 

0202

02

 من المطاردة
ً
إيطاليا توقف آخر »عّراب« للمافيا بعد 30 عاما

ج من سرطان القولون بمستشفى في باليرمو
َ
قبضت على دينارو وهو ُيعال

فـــي ضـــربـــة قـــويـــة لــمــافــيــا 
صــقــلــيــة، أوقـــفـــت الــســلــطــات 
اإليـــــــطـــــــالـــــــيـــــــة، أمـــــــــــــس، فـــي 
ــيـــرمـــو، مـــاتـــيـــو ديـــنـــارو  ــالـ بـ
المتحدر من صقلية، والذي 
يعد أحــد آخــر وأخطر كبار 
زعماء المافيا، بعد تواريه 
عن األنظار على مدى ثالثين 

.
ً
عاما

 ،)
ً
وُيعتبر دينارو )60 عاما

خليفة للعراَبين التاريخيين 
الرئيسيين لمافيا صقلية 

وبعد القبض عليه»كوزا نوسترا« التي  دينارو في شبابه وكما توقعته الشرطة اإليطالية مع تقدمه في العمر

 عبداللهيان في بيروت قبل أيام )رويترز(
ً
نصرالله مستقبال

02

عطلة اإلسراء 3 أيام
واألعياد الوطنية 4

قــرر مجلس الـــوزراء اعتبار األحــد 19 
فبراير المقبل يوم راحة يعطل فيه العمل 
بالوزارات والجهات الحكومية بداًل من 
السبت 18 فبراير الــذي يــصــادف ذكــرى 
اإلسراء والمعراج، على أن يستأنف الدوام 

الرسمي االثنين 20 منه.
 لوقوع عطلة العيد الوطني يوم 

ً
ونظرا

السبت 25 فبراير المقبل، قرر المجلس 
اعتبار االثنين 27 من الشهر نفسه يوم 
ــة تــعــطــل فـــيـــه الــــــــــوزارات والـــجـــهـــات  ــ راحــ
 بأن األحد 26 فبراير هو 

ً
الحكومية، علما

يــوم عطلة رسمية بمناسبة ذكــرى يوم 
التحرير، على أن يستأنف الدوام الرسمي 

الثالثاء 28 منه.

السعدون: أبلغت رئيس الوزراء والوزير 
درج على الجلسة المقبلة

ُ
المعني به وأ

 
ً
جنان: االستجواب سيكون استثنائيا

للدفاع عن حقوق المواطنين والمال العام
الشيتان: سأتعامل معه وفق الدستور 

والالئحة الداخلية لمجلس األمة

براك الشيتانجنان بوشهري

مجلس الوزراء يرد »عافية«
علمت »الجريدة«، من مصادرها، أن مجلس الوزراء قرر رد قانون إضافة 
شريحة ربــات البيوت واألرامــل الخاضعات لقانون المساعدات العامة 
إلــى »عــافــيــة«، الــذي أقــره مجلس األمــة فــي جلسته بتاريخ 13 ديسمبر 
الماضي، وذلك بسبب كلفته العالية، وما سيشكله من خدمات إضافية 

02تثقل كاهل المستشفيات.

مكتب مجلس األمة: ال تجديد 
لعقود المستشارين الوافدين

خــالل اجتماعه أمـــس، قــرر مكتب مجلس األمــة 
رفض التجديد لجميع المستشارين الوافدين في 

 لسياسة اإلحالل التي أعلنها.
ً
المجلس؛ تنفيذا

 بــعــدم تعويض 
ً
ــرارا ــ واتــخــذ الــمــكــتــب قـ
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»التربية« تحارب الغش...

مكتب مجلس األمة: ال تجديد...

إيطاليا توقف آخر »عّراب« للمافيا...

»حزب اهلل« يرفع منسوب التعبئة...

سريالنكا تفرض تأمينًا الستقدام...
الكويت لدفع المبلغ المخصص في حال الرغبة باالستعانة 
 
ً
 ضروريا

ً
بخدمات العمالة السريالنكية، ويعد التأمين شرطا

للموافقة على االستقدام. 
وقال المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري 
 عن كل عاملة 

ً
لـ »الجريدة«، إن »قيمة التأمين تبلغ 47 دينارا

مستقَدمة إلــى الكويت، ويتحملها صاحب العمل )الكفيل(، 
ولن يتم اعتماد أي عقد عمل إال عقب التأكد من دفع التأمين«.

ودراسة كل االحتماالت القائمة وموقع الحزب ولبنان منها، ال سيما 
أنه في حال توجيه أي ضربة إليران، فإن الحزب لن يقف مكتوف 

.
ً
األيدي مثلما أعلن نصرالله سابقا

بعض المؤشرات المتوفرة لــدى الحزب تفيد بــأن الوضع في 
ة، يركز الحزب  المنطقة ينذر بالتصعيد، وبناء على هــذه الــقــراء
 على ضــرورة استمرار التهدئة ومنع تفاقم األزمــات. وفي 

ً
داخليا

 تندرج دعــوات إيــران إلــى استمرار الــحــوار مع 
ً
هــذا السياق أيضا

السعودية ودول الخليج؛ لتمتين التهدئة اإلقليمية بمواجهة أي 
تصعيد إسرائيلي محتمل.

»اإلنترنت« عن المناطق التي تجرى فيها اختبارات الثانوية.
وقال المقصيد، في تصريح أمس، إنه سيتم التنسيق كذلك مع وزارة 
 عن 

ً
الصحة لبحث تركيب أجهزة تشويش لمنع ظاهرة الغش، كاشفا

 من الفصل الدراسي المقبل.
ً
تشكيل لجنة عليا لالختبارات، اعتبارا

تــم تجسيدها فــي أفـــالم هــولــيــوود، تــوتــو ريــنــا وبــرنــاردو 
بروفنزانو، اللذين توفيا في السجن عامي 2016 و2017. 

وبحسب المعلومات، أوقــف عناصر الــدرك المدججون 
بالسالح من وحدة النخبة »روس« دينارو داخل مستشفى 
 من سرطان 

ً
ال مادالينا في باليرمو حيث كان يتلقى عالجا

 منذ نحو عام.
ً
 مستعارا

ً
 اسما

ً
القولون مستخدما

ويحتل دينارو، المولود في أبريل 1962 قرب تراباني في 
صقلية، المرتبة األولى على قائمة وزارة الداخلية ألخطر 

المطلوبين. 

وقالت االختصاصية في شؤون الجريمة وأنشطة المافيا 
أنا سيرجي إن دينارو، وهو وريث حقبة خلت من »القوة 
التاريخية الكبرى لمافيا كوزا نوسترا«، كان »األخير، األكثر 

مقاومة ونقاوة بين فلول رجال مافيا صقلية«.
ــاذ عــلــم الــجــريــمــة فـــي جــامــعــة  ــتـ ــر أسـ ــي الـــســـيـــاق، ذكــ وفــ
أكسفورد فيديريكو فاريزي أن »بقاء دينارو في باليرمو 
 »إذا أردتــم ممارسة نــوع من السلطة، 

ً
أمــر مذهل«، مضيفا

فعليكم الحفاظ على حضور ميداني«.
وظــل ديــنــارو، المطلوب األول مــن جانب أجــهــزة األمــن، 
 منذ صيف عــام 1993 عقب هجمات المافيا في 

ً
مختفيا

 مـــن أحــكــام 
ً
الــعــاصــمــة رومــــا ومــيــالنــو وفــلــورنــســا هـــاربـــا

بالسجن مدى الحياة لمسؤوليته عن عشرات جرائم القتل 
بينها جريمة قتل طفل هزت إيطاليا، وعن دوره في مذابح 
ي 

َ
عام 1992 لقتل القاضيين فالكوني وبورسيللينو رمز

مكافحة المافيا.
 بالسجن مــدى الحياة سنة 

ً
وُحكم على دينارو غيابيا

 الصورة الوحيدة المعروفة له تعود 
ّ
2000 بتهمة القتل. لكن

إلــى أوائــل تسعينيات القرن الماضي. وكــان ُيوصف بأنه 
مولع باألزياء والسيارات الفاخرة. ولسنوات طويلة، شارك 

المئات من عناصر الشرطة والدرك في مطاردته.
ومنذ العقد األول من القرن الحادي والعشرين، ضاعفت 
الشرطة اإليطالية عمليات االعتقال ومصادرة الممتلكات 
 
ً
في محيطه، في استراتيجية عزل استغرقت قرابة 20 عاما

لتؤتي ثمارها، في داللة على حجم شبكة الدعم التي كانت 
تحيط به.

وفــي ديسمبر 2018، أوقفت الشرطة اإليطالية عشرات 
عــنــاصــر مــافــيــا صقلية، بينهم الــصــائــغ سيتيمو مينيو 
، والــذي كــان يــرأس أنشطة المافيا 

ً
البالغ حينها 80 عاما

في منطقة بالياريلي قرب باليرمو ويعتبره القضاء العراب 
الجديد لمافيا باليرمو. وكان مينيو الملقب »العم سيتيمو«، 
اختير في 2018 لخالفة توتو رينا الذي توفي عام 2017 في 
السجن، خالل اجتماع سري للجنة زعماء المافيا المكلفة 
السهر على إنــفــاذ قــواعــد »كـــوزا نوسترا« وحــل الخالفات 

بين العائالت.
ــــوزراء اإليــطــالــيــة جــورجــيــا ميلوني  ووصــفــت رئــيــســة الـ
التوقيف بأنه »نصر كبير للدولة يظهر عدم استسالمها 
أمام المافيا«، فيما رأى نائبها ماتيو سالفيني أنه يبعث 
، حتى أكبر المجرمين 

ً
 أم آجــال

ً
رسالة مفادها أنــه »عاجال

المتوارين لن يفلتوا من التوقيف«. وقدم الرئيس اإليطالي 
سيرجيو مــاتــاريــال، وهــو شقيق بيرسانتي الـــذي قتلته 
 لمنطقة صقلية، 

ً
المافيا في يناير 1980 حين كان رئيسا

»التهاني« لقوات األمن على توقيفهم دينارو.

النواب عن حضورهم للمؤتمرات غير الرسمية أو الفعاليات غير 
البرلمانية أو تلبية دعوات شخصية، في وقت بدأ مناقشة تقارير 
اللجان المعنية بالتحقيق في تعيينات القياديين والموظفين 

خالل فترة حل المجلس.
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األمير يعزي رئيسة نيبال بضحايا 
م طائرة ركاب

ُّ
تحط

بعث سمو أمير البالد الشيخ 
نواف األحمد، ببرقية تعزية إلى 
رئيسة نيبال الصديقة، بيديا 
ــانــــداري، عــبــر فــيــهــا ســمــوه  بــــهــ
ــادق  ــ ــالـــص تـــعـــازيـــه وصـ عــــن خـ
مواساته بضحايا تحطم طائرة 
الــركــاب النيبالية فــي مقاطعة 
بوكار وسط نيبال، والذي أودى 

بحياة ركابها.
وتمنى سموه لذوي ضحايا 
الحادث المؤسف جميل الصبر 

وحسن العزاء.

ولي العهد يبحث العالقات مع ملك بوتان
التقى مجلس أمناء المنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية وعزى نيبال

اســتــقــبــل ســمــو ولـــي العهد 
الشيخ مشعل األحــمــد بقصر 
بيان ظهر أمس الملك جيغمي 
كيسار نامجيل وانجشوك ملك 
مملكة بوتان الصديقة والوفد 
ــرافــــق بــمــنــاســبــة زيــــارتــــه  ــمــ الــ

الخاصة للبالد.
ونــقــل ســمــوه للملك الــزائــر 
تــحــيــات وتـــقـــديـــر ســمــو أمــيــر 
الــبــالد الــشــيــخ نـــواف األحــمــد، 
ــدوام الصحة  ــ وتــمــنــيــاتــه لـــه بـ
ــيــــة، ولـــشـــعـــب مــمــلــكــة  والــــعــــافــ
بـــوتـــان الــصــديــقــة الــمــزيــد من 

التطور والنماء.
وحـــمـــل مـــلـــك بــــوتــــان ســمــو 
ولــي العهد تحياته وتقديره 
لــصــاحــب الــســمــو، وتــمــنــيــاتــه 
له بموفور الصحة والعافية، 
ولــشــعــب دولــــة الــكــويــت دوام 
التقدم والتطور في ظل القيادة 

الحكيمة لصاحب السمو.
وتم تبادل االحاديث الودية 
ــتـــي عــكــســت عـــمـــق الـــعـــالقـــات  الـ
بــيــن الــبــلــديــن وســبــل تعزيزها 

في المجاالت كافة، كما تم بحث 
عدد من القضايا ذات االهتمام 

المشترك.
ــار  ــ ــبـ ــ ــة كـ ــ ــلــ ــ ــابــ ــ ــقــ ــ ــمــ ــ حــــــضــــــر الــ

المسؤولين بالدولة. 
واســتــقــبــل ســمــو ولـــي العهد 
ــك رئــــيــــس  ــ ــذلــ ــ ــان كــ ــ ــيــ ــ ــر بــ ــقــــصــ بــ
وأعضاء مجلس أمناء المنظمة 

اإلســــالمــــيــــة لـــلـــعـــلـــوم الـــطـــبـــيـــة، 
ــة زيـــــارتـــــهـــــم لـــلـــبـــالد  ــبـ ــاسـ ــنـ ــمـ بـ
للمشاركة بأعمال المؤتمر الـ 13 
للمنظمة المنعقدة برعاية سمو 
ولي العهد والذي يختتم اليوم.

حضر اللقاء وزير الصحة د. 
أحمد العوضي، ومــديــر مكتب 
سمو ولي العهد الفريق متقاعد 

جمال الذياب.
وفــي مجال آخــر، بعث سمو 
ولـــــــي الــــعــــهــــد بـــبـــرقـــيـــة تـــعـــزيـــة 
ــــى رئـــيـــســـة نـــيـــبـــال الــصــديــقــة  إلـ
ــا بــــــهــــــانــــــداري، ضــمــنــهــا  ــيــــديــ بــ
سموه خالص تعازيه وصادق 
مواساته بضحايا تحطم طائرة 
الــركــاب النيبالية فــي مقاطعة 
ــا  ــيـ بــــوكــــار وســــــط نــــيــــبــــال، راجـ
سموه لذوي هذا الحادث األليم 

جميل الصبر.

 ملك بوتان أمس
ً
ولي العهد مستقبال

االتحاد األوروبي: الكويت شريك لنا ومستعدون 
للمساعدة بمكافحة اإلرهاب

خالل ورشة أقامتها سفارة »االتحاد« بالتعاون مع »اإلعالم«
● ربيع كالس

قـــــال الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال بــعــثــة 
االتحاد األوروبـــي غيديمناس 
ــتــــشــــس إن الــــكــــويــــت  ــيــ ــافــ ــرانــ فــ
 
ً
 موثوقا

ً
 وحليفا

ً
»تظل شريكا

 إلــــى أن 
ً
بــــه« لـــالتـــحـــاد، مـــشـــيـــرا

»االوروبي« والكويت »يواجهان 
تحديات عالمية مشتركة بما 
ــك األمــــــــن«، وأنــــــه اقـــتـــرح  ــ فــــي ذلـ
مساعدة فنية على الكويت في 
مجال مكافحة تمويل اإلرهاب 

وغسل األموال.
جــاء ذلــك خــالل كلمة ألقاها 
فــرانــافــيــتــشــس خـــالل افــتــتــاحــه 
ــة عــمــل مــتــخــصــصــة، هي  ــ ورشـ
األولــى من نوعها في الخليج، 
ــا ســـــــفـــــــارة االتــــــحــــــاد  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــامـ ــ أقـ
األوروبي في المكتبة الوطنية، 
أمس، وتستمر 3 أيام، بالتعاون 
مــع وزارة االعــــالم، ركـــزت على 
ــيــــات لــمــكــافــحــة  ــيــــجــ ــراتــ ــتــ االســ
الــخــطــاب الــقــائــم عــلــى الــتــطــّرف 
في وسائل التواصل االجتماعي 
واالعــــالم الــتــقــلــيــدي، بمشاركة 
ــد وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ مـ

لــــشــــؤون الـــتـــنـــمـــيـــة والـــتـــعـــاون 
الدولي السفير حمد المشعان، 
ورئيس فريق مكافحة التطرف 
ــد لـــقـــطـــاع  ــ ــاعـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الـــــوكـــــيـــــل الـ
شــؤون االعــالم الخارجي مازن 
األنـــــــــصـــــــــاري، بــــحــــضــــور عــــدد 
مــن الــســفــراء والــدبــلــومــاســيــيــن 
الــعــرب واألجـــانـــب المعتمدين 

لدى البالد.
وقــال فرانافيتشس: تعتمد 
ورشة العمل هذه على العالقات 

القوية والممتازة بين االتحاد 
األوروبــــــــــي والــــكــــويــــت، والـــتـــي 
تــظــل شــريــكــا وحــلــيــفــا موثوقا 
به لالتحاد األوروبي، كما تأتي 
في إطــار استراتيجية االتحاد 
األوروبي الجديدة تجاه الخليج 
بما في ذلك الكويت، وتركز هذه 
االستراتيجية، التي تم تبنيها 
ــاضـــي، عـــلـــى تــعــزيــز  ــمـ الــــعــــام الـ
التعاون بين االتحاد األوروبي 
ودول مجلس التعاون الخليجي 

في األجندة العالمية مثل األمن 
ومكافحة اإلرهاب.

وتــابــع: تظهر ورشـــة العمل 
 مـــن الــكــويــت واالتـــحـــاد 

ً
أن كــــال

ــي يــواجــهــان تــحــديــات  ــ األوروبــ
عــالــمــيــة مــشــتــركــة بــمــا فــي ذلــك 
ــاد  ــ ــحـ ــ ــي االتـ ــ ــن فــ ــ ــحـ ــ األمـــــــــــن، ونـ
األوروبــي مقتنعون بأن تبادل 
خبراتنا ومعرفتنا مع منطقة 
الــخــلــيــج والـــكـــويـــت عــلــى وجــه 
الــخــصــوص أمـــر مــهــم للتغلب 

على هذه التحديات معا.
ــم بـــأعـــمـــال  ــائــ ــقــ وأوضـــــــــح الــ
بــعــثــة االتــــحــــاد االوروبـــــــــي أن 
ــاد األوروبــــــــي  ــ ــحـ ــ ــة االتـ ــ ــراكـ ــ »شـ
مــع الــكــويــت تــرتــكــز فــي مجال 
األمــن ومكافحة اإلرهـــاب على 
3 ركــائــز هــي مــكــافــحــة تمويل 
اإلرهـــاب وغسل األمــــوال، وفي 
هذا المجال، يسعدني أن أعلن 
أن االتـــحـــاد األوروبــــــي يقترح 
مــســاعــدة فــنــيــة، وســنــعــمــل مع 
ــي الـــكـــويـــت على  أصـــدقـــائـــنـــا فـ
ــنـــاســـب  تـــصـــمـــيـــم بـــــرنـــــامـــــج يـ
احتياجات الكويت على أفضل 

وجه«. 
وأضاف: »التعاون القضائي 
بين االتــحــاد األوروبــــي ودول 
مجلس الــتــعــاون هــو الــركــيــزة 
ــــي تـــلـــعـــب فــيــهــا  ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــانــ ــثــ الــ
الكويت دورا رائـــدا وحيويا«، 
ــالـــث ركـــيـــزة  ــــى أن ثـ  إلـ

ً
مـــشـــيـــرا

هــي »مــكــافــحــة الــتــطــرف، وأود 
أن أشــدد على أهمية التعاون 
الـــــــدولـــــــي فــــــي هــــــــذه الـــقـــضـــيـــة 

بالذات«.

متحّدثون خالل الورشة

رئيس الوزراء يعزي نيبال

بــعــث رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء ســمــو الــشــيــخ أحــمــد نــواف 
األحــمــد ببرقية تعزية إلــى رئيسة نيبال الصديقة، بيديا 
بهانداري، ضّمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته 
بضحايا تحطم طائرة الركاب النيبالية في مقاطعة بوكار 

وسط نيبال.

»الخارجية«: نثق بأهلية 
Cop28 اإلمارات الستضافة

رحـــبـــت وزارة الــخــارجــيــة 
بقرار دولة اإلمارات  الشقيقة 
ــلـــطـــان الـــجـــابـــر  تــكــلــيــف د. سـ
ــة  ــدولــ ــــاص لــ ــخــ ــ ــعــــوث الــ ــبــ ــمــ الــ
اإلمـــــــــارات لــلــتــغــيــر الــمــنــاخــي 
بمهام الرئيس المعّين للدورة 
الـــ 28 من مؤتمر األطــراف في 
اتفاقية األمم المتحدة االطارية 
 ،Cop28 بــشــأن تــغــّيــر الــمــنــاخ
التي ستستضيفها اإلمــارات 
خـــالل الــفــتــرة مــن 30 نوفمبر 

حتى 12 ديسمبر المقبلين.
وأعــربــت الــــوزارة، فــي بيان 
لها أمس األول، عن ثقة الكويت 
الكبيرة بما تمتلكه اإلمــارات 
مــن إمــكــانــات بــــارزة وطــاقــات 
بـــشـــريـــة مـــؤهـــلـــة الســتــضــافــة 
هـــذا الــمــؤتــمــر الــدولــي المهم، 
وبما يتمتع به د. الجابر من 
مكانة مهنية عالية وخبرات 
ــال الــطــاقــة  مـــتـــراكـــمـــة فــــي مـــجـ
والــصــنــاعــة تخوله إدارة هذا 

الحدث العالمي.

ت »الخارجية« لدولة 
ّ
وتمن

ــــادة وحـــكـــومـــة  ــيـ ــ اإلمـــــــــــــارات، قـ
، دوام التقدم واالزدهار 

ً
وشعبا

والـــــتـــــوفـــــيـــــق والــــــنــــــجــــــاح فـــي 
استضافة هــذا المؤتمر وفي 

تحقيق أهدافه المنشودة.
ــي مـــجـــال آخــــــر، أعـــربـــت  ــ وفـ
الـــــوزارة عــن تــعــاطــف الكويت 
وتضامنها مع نيبال الصديقة 
م طائرة نقل للركاب 

ّ
جراء تحط

ــة بـــــوكـــــار وســــط  ــعـ ــاطـ ــقـ فـــــي مـ
البالد.

وتقّدمت الـــوزارة، في بيان 
ــا أمـــــــس األول، بـــخـــالـــص  لــــهــ
ــازي ومــــــواســــــاة الـــكـــويـــت  ــ ــعـ ــ تـ
لنيبال قيادة وحكومة وشعبا، 
وإلـــى أســـر الــضــحــايــا فــي هــذا 

المصاب األليم.

 السفارة اللبنانية تفتح سجل 
العزاء بوفاة الحسيني

عرفة: الكويت عّودتنا على دعمها المتواصل لشقيقها لبنان

● ربيع كالس
فتحت السفارة اللبنانية، لمدة يومين، سجل 
الـــعـــزاء بــوفــاة رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب اللبناني 

السابق حسين الحسيني.
ــرات مـــــن رؤســــــــــاء الـــبـــعـــثـــات  ــ ــشـ ــ ــعـ ــ وتــــــوافــــــد الـ

الدبلوماسية لتقديم واجب التعازي.
ــال  ــمـ ــاألعـ ــقــــائــــم بـ ــاق، أكــــــد الــ ــيــ وفــــــي هــــــذا الــــســ
الجديد لدى السفارة، أحمد عرفة، في حــوار مع 
الصحافيين أن »الراحل كان قامة وطنية وقيمة 
قانونية وتشريعية ودستورية خسرها لبنان«. 
ــاف: »كــمــا أن الــراحــل كــان ُيــعــرف بــأنــه أحد  وأضــ
عّرابي اتفاق الطائف الذي أنهى االزمة اللبنانية 
حينها، وهنا ال بّد لنا من استذكار دور المغفور 

له األمير الشيخ صباح األحمد، طيب الله ثراه، 
الذي ترأس حينها اللجنة السداسية التي أفضت 
إلى اتفاق الطائف المذكور، مع األشقاء العرب من 
ــارات والــســودان وتونس والجزائر،  األردن واإلمـ
وبمباركة الدول العربية الشقيقة، وعلى رأسها 
الــســعــوديــة، وبــطــبــيــعــة الــحــال مــا عــودتــنــا عليه 

الكويت بدعمها المتواصل لشقيقها لبنان«.
ُيذكر أن الحسيني كان من أوائل من دانوا الغزو 
العراقي الغاشم، وقال حينها إن »الغزو العراقي 
الذي تعّرضت له الكويت عام 1990 خرق كل قواعد 
 أن »سابقة 

ً
العالقات العربية - العربية«، مضيفا

غزو دولة كبرى لدولة صغرى هي سابقة خطيرة 
جــدا، ونحن نعاني أيضا هــذا األمــر، فأرضنا ال 

تزال محتلة من قبل العدو اإلسرائيلي«.

جّسد دعم 
ُ
فيصل النواف: منظومة »الرصد« ت

الحرس الوطني لجهات الدولة
د مركز سالم العلي للدفاع الكيماوي والرصد اإلشعاعي وأشاد بقدراته

ّ
تفق

● محمد الشرهان
ــي،  ــنـ ــــرس الـــوطـ ــــحـ ــيــــس الـ ــائــــب رئــ أكــــــد نــ
الشيخ فيصل النواف، أن منظومة الرصد 
الكيماوي واإلشــعــاعــي فــي الــحــرس، تؤكد 
الـــدور االستراتيجي للحرس الوطني في 
دعم وإسناد جميع جهات الدولة للحفاظ 
ــددا عـــلـــى ضـــــرورة  ــشــ ــــالد، مــ ــبـ ــ عـــلـــى أمـــــن الـ
االستمرار في مواكبة التطور على مستوى 

ــابـــعـــة تــأهــيــل  ــتـ ــزة والـــــُمـــــعـــــدات، ومـ األجـــــهـــ
وتــدريــب المنتسبين وإلحاقهم بــالــدورات 
المتخصصة، حتى يتمكنوا من أداء المهام 

المنوطة بهم على أكمل وجه.
ده مركز سمو الشيخ 

ّ
جاء ذلك خالل تفق

ســالــم الــعــلــي لــلــدفــاع الــكــيــمــاوي والــرصــد 
اإلشــعــاعــي، حيث كــان فــي استقباله وكيل 
الحرس الوطني، الفريق الركن المهندس 

هاشم الرفاعي وكبار القادة.

واستمع نــائــب رئــيــس الــحــرس الوطني 
إلــــى إيـــجـــاز عـــن قــــــدرات الـــمـــركـــز ومــهــامــه، 
والمشاركات التي يقوم بها، وما يملكه من 
محطات رصــد متطورة وأجــهــزة ومعدات 
حديثة للقيام بعمليات الرصد والتطهير، 
 بقدرات المركز في دعــم مؤسسات 

ً
مشيدا

الدولة المعنّية بالحفاظ على البيئة وقياس 
نسب التلوث، ومكافحة عمليات التسرب 

اإلشعاعي.

النواف والرفاعي يتوسطان منتسبي المركز

 واجب العزاء ألعضاء السفارة اللبنانية
ً
سفير بنغالدش مقّدما
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دشــنــت الــحــمــلــة الــوطــنــيــة للتوعية 
بمرض السرطان )كان(، حملة التوعية 
بسرطان الغدة الدرقية، وحملة التوعية 
الــمــبــكــرة لــســرطــانــات الـــشـــبـــاب، خــال 

يناير الجاري.
وقـــال رئــيــس مجلس إدارة الحملة 
د. خالد الصالح، في مؤتمر صحافي، 
إن الشباب بالكويت يمثلون نحو 72 
 
ً
في المئة من المجتمع الكويتي، مثمنا
الـــجـــهـــود الـــتـــي تــبــذلــهــا حــمــلــة »كــــان« 

للتوعية بسرطان الغدة الدرقية.
وشــدد على أهمية تسليط الضوء 
على ضــرورة الكشف المبكر ألمــراض 
الـــــغـــــدة الـــــدرقـــــيـــــة، ضـــمـــنـــهـــا ســــرطــــان 
 إلــــــى شـــيـــوع 

ً
ــا ــ ــتـ ــ ــة، الفـ ــ ــيـ ــ ــدرقـ ــ ــدة الـ ــ ــغـ ــ الـ

اضطرابات الغدة الدرقية عند النساء، 
 بسبب ارتــبــاط هــرمــون االستروجين 

األنثوي بهرمون الغدة الدرقية.
وأشار الصالح إلى أن الكشف المبكر 
لــســرطــان الـــغـــدة الــدرقــيــة فـــي مــراحــلــه 
ــفـــاء مــرتــفــعــة  ــى يــحــقــق نـــســـب شـ ــ ــ األولـ
تصل إلى 90 في المئة. وفيما يخص 
حملة الــتــوعــيــة بــســرطــانــات الــشــبــاب، 
، ألن جميع الفئات 

ً
فتوعيتهم مهمة جدا

تصاب باألمراض السرطانية، ومنهم 
فئة الشباب.

المرتبة الخامسة
من جانبها، أكدت مسؤولة مبادرة 
حملة التوعية بسرطان الغدة الدرقية 
د. إيــمــان الــشــمــري، أن ســرطــان الــغــدة 
الــدرقــيــة يــحــتــل الــمــركــز الــخــامــس من 
 في 

ً
حــيــث أكــثــر الــســرطــانــات شــيــوعــا

الكويت، إال أن نسبة الوفيات بسبب 

 ،
ً
هذا النوع من السرطان متدنية جدا

حيث تبلغ أقل من 2 في المئة من نسبة 
الحاالت الكلية. 

بــــدورهــــا، أكـــــدت مـــســـؤولـــة مـــبـــادرة 
حــمــلــة الــتــوعــيــة الــمــبــكــرة لــســرطــانــات 
الـــشـــبـــاب د. مـــريـــم الــعــتــيــبــي، أن هــذه 

الــحــمــلــة هــــي األولـــــــى مــــن نـــوعـــهـــا فــي 
الكويت وعلى مستوى الخليج والشرق 
األوســـط، حيث تستهدف فئة معينة، 
، فئة مهمة توليها 

ً
 معينا

ً
وليس ورما

المجتمعات المتحضرة جل اهتمامها، 
فئة الشباب التي تشكل شريحة كبيرة 

من المجتمع.
وأشــارت إلى وجــود شريحة كبيرة 
مــن الــشــبــاب دون الـــ 40 سنة يعانون 
السرطان، بأنواعه المختلفة، وأكثرها 
 سرطان الثدي، وسرطان الغدة 

ً
شيوعا

الدرقية، وسرطان القولون، وسرطانات 
المسالك البولية.

ــافــــت أنــــه رغــــم تـــطـــور وســائــل  وأضــ
الـــــكـــــشـــــف الــــمــــبــــكــــر وزيــــــــــــــــادة نـــســـبـــة 
التشخيص المبكر للسرطان، وبالتالي 
زيادة نسبة الشفاء، فإن هذا ال ينطبق 
على هــذه الفئة الــعــمــريــة، ألن وسائل 
الكشف المبكر ال تشمل مــن هــم دون 
ــــدد حــــاالت  ــنـــة، حـــيـــث بـــلـــغ عـ ـــ 40 سـ ــ الـ
السرطان التي تم تشخيصها في هذه 
الفئة 532 حالة بناًء على آخر إحصاء 
لمركز الكويت لمكافحة السرطان، أي 
ما يقارب 20 في المئة من عدد حاالت 
 ،

ً
السرطان التي يتم تشخيصها سنويا

ويشكل ســرطــان الــثــدي 26 فــي المئة، 
يــلــيــه ســـرطـــان الـــغـــدة الـــدرقـــيـــة 22 في 
المئة، وسرطان القولون والمستقيم 23 
في المئة، وسرطانات المسالك البولية 

17 في المئة.
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ــرب الـــمـــجـــلـــس عــــن إدانــــــــة الـــكـــويـــت  ــ ــ أعـ
واستنكارها الشديدين للهجوم اإلرهابي 
الـــذي وقـــع بــالــقــرب مــن وزارة الخارجية 
األفــغــانــيــة، وأســـفـــر عـــن ســقــوط عــــدد من 
القتلى والجرحى، مؤكدا موقف الكويت 
الــمــبــدئــي والــثــابــت الـــرافـــض لــكــل أشــكــال 

اإلرهـــاب والــتــطــرف ووقــوفــهــا إلــى جانب 
 
ً
الــشــعــب األفـــغـــانـــي الـــصـــديـــق، ومــتــقــدمــا

بخالص العزاء والمواساة ألسر الضحايا 
وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

ــا أعـــــــــرب الـــمـــجـــلـــس عـــــن تـــعـــاطـــف  كــــمــ
الكويت وتضامنها مع جمهورية نيبال 

الصديقة جّراء تحطم طائرة نقل للركاب 
فــي مقاطعة بــوكــار وســط الــبــاد، والــذي 
 بخالص 

ً
أودى بــحــيــاة رّكــابــهــا، مــتــقــدمــا

ــى نــيــبــال  ــ ــاة الـــكـــويـــت إلـ ــ ــواسـ ــ تــــعــــازي ومـ
، وإلى 

ً
 وشعبا

ً
 وحكومة

ً
الصديقة قــيــادة

أسر الضحايا في هذا المصاب األليم.

ف مع نيبال 
ُ
إدانة للهجوم اإلرهابي بأفغانستان وتعاط

»كان«: 20% من حاالت السرطان تحدث بين الشباب
ً• تدشين حملة التوعية بسرطان الغدة الدرقية وسرطانات الشباب

• العتيبي: تشخيص 532 حالة بين الفئة األقل من 40 عاما

الصالح خالل المؤتمر الصحافي )تصوير جورج رجي(

» األشغال« تنجز أولى 
مجموعات جسور المشاة

• سيد القصاص
انتهت وزارة األشغال العامة من مشروع تصميم وإنشاء وإنجاز 
وصيانة جسور مشاة في مناطق متفرقة بالكويت ومواقف نقل 

عام »المجموعة األولى« بنسبة إنجاز %100. 
وأشــــارت الــــوزارة إلــى أن الــمــشــروع يــهــدف إلــى تنفيذ عــدد من 
جسور المشاة في عدة مناطق متفرقة في مختلف المحافظات، 
وهذه الجسور على الطرقات التي تشهد حركة نشطة لعبور المشاة 

باإلضافة إلى مواقف نقل عام تتبع لهذه الجسور. 
ولفتت إلى أنه تم االنتهاء من تنفيذ 11 جسر مشاة، وجار السير 
في إجراءات األوامر التغييرية وإضافة جسر مشاة على شارع فهد 
السالم، وكذلك جسر مشاة لربط مبنى مجمع وزارة االعام بمواقف 

السيارات الخارجية. 
وبينت الــوزارة أن تلك الجسور أنشئت من أجل تسهيل حركة 
مرور المشاة بين المناطق المختلفة ولمنع سيرهم على الطرقات 
السريعة الــتــي تتسبب فــي الكثير مــن الــحــوادث الــتــي وقــعــت في 
السابق، باإلضافة إلى األشكال المختلفة التي صممت بها الجسور 

لتعكس الجانب الحضاري للدولة. 
وأوضـــحـــت أن مـــن ضــمــن تــلــك الــجــســور جـــســـورا لــلــمــشــاة بين 
منطقتي بيان ومشرف، وشــارع الخليج والشعب البحري، وبين 
السالمية وميدان حولي، والخالدية والعديلية، ومنطقتي الفيحاء 

وكيفان، وسلوى وشاطئ أنجفة.

أحد جسور المشاة أثناء التركيب

ً
»العالج الطبيعي«: معاهد صحية ترّوج عالجات غير مثبتة طبيا
ً
»العالج الطبيعي«: معاهد صحية ترّوج عالجات غير مثبتة طبيا

• عادل سامي
حــــــذرت جــمــعــيــة الــــعــــاج الــطــبــيــعــي الــمــواطــنــيــن 
والمقيمين من بعض المعاهد الصحية التي تروج 
وسائل عاجية مستوردة من بعض الدول، تتمثل في 
وسائل استرخاء بالدرجة األولى وغير مثبتة طبيا 

وعلميا، وال ترتبط باألساليب العاجية المعتمدة 
عالميا في مهنة العاج الطبيعي.

ــــددت الــجــمــعــيــة، فـــي بــيــان صــحــافــي، عــلــى أن  وشـ
السماح لهذه المراكز بتقديم خدمات شبيهة بالعاج 
الطبيعي يعد إهانة للمهنة وممتهنيها، وقد يؤثر 
سلبا على مكانة المهنة محليا بين أفراد المجتمع.

وحثت المسؤولين في وزارتي الصحة والتجارة 
عــلــى ضــــرورة الــتــشــديــد فــي مــنــح الــتــراخــيــص لهذه 
المؤسسات، مع ضــرورة مراقبة الوسائل العاجية 
المستخدمة بها واألشخاص المخولين باستخدامها، 
مؤكدة أن صحة أفراد المجتمع من أولويات مقدمي 

الرعاية الصحية في جميع المرافق الصحية.

قرر خطة تأمين لعمالتها 
ُ
سريالنكا ت

المنزلية ضد الحوادث واإلصابات
 للعاملة يتحملها رّب العمل

ً
الشمري لـ ةديرجلا•: 47 دينارا

• جورج عاطف
عمّم مكتب سريانكا للعمالة الخارجية، التابع 
لــــوزارة العمل هــنــاك، والــمــســؤول عــن تــوريــد العمالة 
المنزلية إلــى الكويت وجميع دول الــشــرق األوســط، 
 
ً
على مكاتب االستقدام الوسيطة المرخصة كافة، كتابا

يتضمن قرار تنفيذ خطة تأمين مدفوعة األجر من قبل 
صاحب العمل للعامات السريانكيات )في القطاع 

المنزلي( بمنطقة الشرق األوسط.
وبموجب الكتاب، الـــذي حصلت »الــجــريــدة« على 
نسخة مــنــه، يتم تنفيذ سياسة حكومة سريانكا 
لضمان الرفاهية والحماية للعامات السريانكيات 
في القطاع المنزلي بالشرق األوسط، حيث تهدف خطة 
التأمين إلى توفير تغطية تأمينية شاملة للموظفات 
بالقطاع المنزلي اللواتي يغادرن للعمل في منطقة 
، على ان يسجل لدى المكتب 

ً
الشرق األوســط سنويا

الــعــامــات الــمــنــزلــيــات الــلــواتــي يعملن فــي اإلمــــارات 
وقطر وعمان واألردن والسعودية والكويت والبحرين 

ويخضعن لخطة التأمين اإللزامي هذه.
ولفت إلى أنه تم اختيار شركة تأمين في الكويت 
لدفع المبلغ المخصص في حال الرغبة باالستعانة 

بخدمات العمالة السريانكية، على أن تسري خطة 
 من 15 الجاري، وتكون شرطا إلزاميا 

ً
التأمين اعتبارا

للتسجيل لدى مكتب سريانكا للعمالة الخارجية، 
ويتم نشر بيانات مقدمي خدمات التأمين والمزايا 
وقيمة األقساط وإجــراءات المطالبة وقائمة المكاتب 
الفرعية في منطقة الشرق األوســط لكل مقدم تأمين 
على الموقع االلكتروني الخاص بالمكتب. ويتعين 
على وكــــاالت التوظيف األجنبية المرخصة تقديم 
شهادات التأمين الصادرة عن إحدى شركات التأمين 
عند الحصول على الموافقات النهائية، وسيتم التحقق 

من ذلك مع مقدم التأمين من قبل المكتب.
ــــؤون العمالة  ــــك، قــــال الــمــتــخــصــص فـــي شـ إلــــى ذلـ
المنزلية بسام الشمري، إن »قيمة التأمين المحددة 47 
 عن كل عاملة يتم استقدامها إلى الكويت، على 

ً
دينارا

أن يتحملها صاحب العمل )الكفيل(، وذلــك الصــدار 
وثيقة تأمينية ضــد الــحــوادث واالصـــابـــات، السيما 
 على أن التأمين شرط أساسي 

ً
المتعلقة بالعمل«، مشددا

للحصول على خدمات العامات السريانكيات، السيما 
أنه لن يتم اعتماد أي عقد عمل إال عقب التأكد من دفع 
 على أنه لن يسمح بأن يتحمل العامل 

ً
التأمين، مؤكدا
تكلفة التأمين.

بسام الشمري

وزير التربية: الغش وتسريب االختبارات 
أشد أنواع الفساد التعليمي وسنحاربهما
د اختبارات اليوم األخير وأكد حرص الوزارة على جودة التعليم

ّ
• تفق

• المقصيد: قطع »النت« وتركيب أجهزة التشويش لوقف التفّوق الوهمي
• فهد الرمضان

ــــاب الــصــف  بــيــنــمــا اخـــتـــتـــم طــ
الثاني عشر للقسم األدبي والتعليم 
الديني اختباراتهم للفصل الدراسي 
األول، أمس، أكد وزير التربية وزير 
التعليم العالي والبحث العلمي، د. 
حمد الــعــدوانــي، ضـــرورة محاربة 
ظــــاهــــرة الــــغــــش، وعـــــــدم الــســمــاح 
بوجود هذه اآلفة في المؤسسات 
التربوية، الفتا الى أن وزارة التربية 
لـــن تــألــو جــهــدا فـــي مــحــاربــة أشــد 
أنـــــواع الــفــســاد تــأثــيــرا عــلــى سير 
الــحــركــة الــتــعــلــيــمــيــة، كــالــغــش في 
المدارس، وتسريب االختبارات، مما 
ينعكس سلبا على جــودة عملية 

التعليم في الباد.
ــد الـــوزيـــر 

ّ
جــــاء ذلــــك خــــال تــفــق

العدواني، صباح أمس، سير العمل 
في لجان االختبارات بثانوية سعاد 

الصباح للبنات.
وأشــار الوزير إلى أن االنطباع 
العام حول االمتحان من قبل الطلبة 
ــا فــي األسئلة والمدة 

ً
أظهر تــوازن

الزمنية المقررة له، مشيدا بالجهود 
الـــتـــي تــبــذلــهــا الــــكــــوادر الــتــربــويــة 
القائمة على االمتحان من رؤساء 
لــــجــــان ومـــراقـــبـــيـــن ومــصــحــحــيــن 
ــرق فنية في  ولــجــان إشــرافــيــة وفــ

إجراءات عقد االمتحانات.
وشــدد على أن الــوزارة ستعمل 
عــلــى تــطــبــيــق الــقــوانــيــن الــداعــمــة 

لــلــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة ومـــحـــاربـــة 
الـــظـــواهـــر الــســلــبــيــة، مــمــا يضمن 
تــحــقــيــق الـــعـــدل والــــمــــســــاواة بين 
الــطــاب، وحــصــول كــل منهم على 
حـــقـــه، تــطــبــيــقــا لــســيــاســة تــكــافــؤ 

الفرص.
وبّين أن الوزارة تسعى لتحقيق 
تعليم ذي جـــودة ونــوعــيــة عالية 
لجميع فــئــات المجتمع مــن أجــل 
بناء رأس المال البشري القادر على 
المشاركة في تنمية الوطن، معربا 
عــن تمنياته بالتوفيق والنجاح 
لجميع أبنائه الطلبة والطالبات مع 
نهاية االختبارات للفصل الدراسي 
األول لعام 2023/2022، وأن يحققوا 

أعلى مراتب التفوق والتميز.
وتوّجه بالشكر الجزيل ألولياء 
ــبـــة الـــــذيـــــن حــــرصــــوا  أمـــــــــور الـــطـــلـ
على متابعة أبنائهم وتعاونهم 
ــوزارة، كما توّجه  الملموس مع الــ
بالشكر للهيئات التعليمية في 
ــذلـــوه من  جــمــيــع الــــمــــدارس لــمــا بـ
جهد وعطاء خــال أعمال الفصل 

الدراسي األول.

أجهزة تشويش
فــي ســيــاق متصل، أعــلــن وكيل 
وزارة التربية بالتكليف، الوكيل 
ــة  ــويـ ــربـ ــتـ الــــمــــســــاعــــد لــلــتــنــمــيــة الـ
واألنـــــشـــــطـــــة الــــطــــابــــيــــة، فــيــصــل 
الــمــقــصــيــد، أن »الـــتـــربـــيـــة« تـــدرس 
التنسيق مع هيئة االتصاالت لقطع 

خــدمــة »الــنــت« عــن المناطق التي 
تــجــرى فيها اخــتــبــارات الثانوية، 
الفتا الى أنه سيتم التنسيق كذلك 
مــع وزارة الصحة لبحث تركيب 
أجـــهـــزة الــتــشــويــش لــمــنــع ظــاهــرة 
الغش ووقف أي محاوالت للنجاح 

والتفوق الوهمي.
وقال المقصيد إنه سيتم تشكيل 
لجنة عليا لاختبارات اعتبارا من 
الفصل الدراسي الثاني من العام 
الحالي، الفتا الــى أنها ستتشكل 
مــن ممثلين عــن وزارات التربية 

والــصــحــة والـــداخـــلـــيـــة والــتــجــارة 
وهيئة االتصاالت، وذلك لمواجهة 
ظــاهــرة الــغــش، مبينا أن كــل جهة 
ستعنى بما يخصها في مواجهة 
ــتــــجــــارة«  الــــغــــش. وأوضــــــــح أن »الــ
ستتولى متابعة بيع السماعات 
ــابـــع هــيــئــة  ــتـ واألجـــــــهـــــــزة، فـــيـــمـــا تـ
االتصاالت قطع الخدمة عن مواقع 
المدارس، في حين تبحث »الصحة« 
تركيب أجــهــزة التشويش، بينما 
ستتابع »الداخلية« قروبات الغش 

وَمن يعملون عليها.

ده إحدى اللجان أمس
ّ
العدواني خالل تفق

اتفقت الكويت والفلبين على تشكيل فريق من الجانبين للتعامل مع 
أي قضايا تخص العمالة الفلبينية بشكل عام و»المنزلية« بشكل خاص.

وأكد نائب المدير العام لحماية القوى العاملة بالتكليف في الهيئة 
العامة للقوى العاملة، د. فهد المراد، أن الكويت توفر الحماية القانونية 

لجميع العمالة الوافدة بمختلف جنسياتها.
جاء ذلك خال استقبال المراد، وكيل وزارة العمل للتوظيف الخارجي 
وخدمات الرعاية بالخارج بالسفارة الفلبينية في الكويت، هانس كاكداك، 
والوفد المرافق له، بحضور مدير إدارة العاقات الدولية جابر العلي، 

والباحث في العلوم السياسية خالد الصباح.
وأكد المراد خال اللقاء، حرص الطرفين على التعاون المشترك بما 
يتعلق بالعمالة الفلبينية ومناقشة بعض القضايا التي تخص العمالة.
بــدوره، أبــدى كاكداك امتنانه وشكره للكويت بشكل عام و للهيئة 
العامة للقوى العاملة بشكل خاص على ما تقدمه من جهود تخص 

قضايا القوى العاملة الفلبينية في الكويت.
وأعرب عن سعيهم الدائم لتطوير العاقات بين البلدين بما يخدم 

مصلحة جميع األطراف.

»T2« مجلس الوزراء: تقليص الدورة المستندية لمشروع مطار
»ثقة كاملة بوزير المالية ومطمئنون لردوده على استجواب الحجرف«

ــوزراء تكليف وزارة األشــغــال  ــ ــ قـــرر مجلس الـ
الــعــامــة، والــجــهــاز الــمــركــزي للمناقصات العامة، 
بسرعة اتخاذ اإلجراءات الازمة الختصار الدورة 
المستندية وتقليص البرامج الزمنية المتعلقة 
 )T2( ــي ــدولــ بـــأعـــمـــال مـــشـــروع مـــطـــار الـــكـــويـــت الــ

والمشاريع والمرافق ذات الصلة.
وعقد المجلس اجتماعه األســبــوعــي، صباح 

أمــس، في قصر السيف برئاسة رئيس المجلس 
سمو الشيخ أحمد نواف األحمد، وبعد االجتماع 
صــرح نائب رئيس مجلس الــــوزراء وزيــر الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء، براك الشيتان، بأن المجلس 
تـــدارس توصية لجنة متابعة تنفيذ المشاريع 
التنموية الكبرى بشأن التقرير الـــدوري المقّدم 
مــن وزارة األشــغــال بشأن مــراحــل تنفيذ األعمال 

الخاصة بمشروع مطار الكويت الدولي )T2( عن 
شهر سبتمبر 2022.

وقرر المجلس اعتبار األحد 19 فبراير المقبل 
عطل فيها الوزارات والجهات الحكومية 

ُ
يوم راحة ت

 عن يوم السبت 18 منه، الذي يصادف 
ً
العمل بديا

ذكرى اإلســراء والمعراج، على أن يستأنف الدوام 
الرسمي يوم االثنين 20 فبراير. 

 لوقوع عطلة العيد الوطني يوم السبت 
ً
ونظرا

25 فبراير، فقد قرر المجلس اعتبار االثنين 27 منه 
عطل فيها الوزارات والجهات الحكومية 

ُ
يوم راحة ت

 
ً
 عن عطلة العيد الوطني، علما

ً
العمل، وذلك بديا

بـــأن يـــوم األحــــد 26 مــنــه هـــو يـــوم عــطــلــة رسمية 
بمناسبة ذكــرى يــوم التحرير، على أن ُيستأنف 

الدوام الرسمي يوم الثاثاء 28 فبراير.
 من جانب آخر، بحث المجلس شؤون مجلس 
األمة، واطلع بهذا الصدد على كتاب رئيس مجلس 
األمــة المرفق بــه االســتــجــواب المقّدم بتاريخ 10 
الجاري من عضو مجلس األمة  مبارك الحجرف 
الموّجه إلــى وزيــر المالية وزيــر الــدولــة للشئون 

االقــتــصــاديــة واالســتــثــمــار عــبــدالــوهــاب الرشيد، 
والذي سُيدرج على جدول أعمال أول جلسة قادمة، 
 بأحكام الــمــادة 135 مــن الائحة الداخلية 

ً
عما

لمجلس األمة.
وقد استعرض المجلس المحاور الــواردة 
بــصــحــيــفــة االســـتـــجـــواب ومــــدى استجابتها 
لمواد الدستور والائحة الداخلية لمجلس 
األمة، وأكد اطمئنانه وقناعته بالردود التي 

ساقها الوزير في تفنيد محاور االستجواب.
والمجلس إذ يؤكد أن االستجواب حق كفله 
الدستور لعضو مجلس األمة، يجدد التأكيد 
في الوقت ذاته ثقته الكاملة بالوزير الرشيد، 
ــهــــوده وعــطــائــه  ــلـــة جــ ــه عـــلـــى مـــواصـ وحــــرصــ
الــمــعــهــود لــدفــع مــســيــرة اإلصــــاح والتنمية، 
ــازات فـــي خــدمــة  وتــحــقــيــق الــمــزيــد مـــن اإلنــــجــ

الوطن والمواطنين.

 اجتماع مجلس الوزراء أمس
ً
رئيس الحكومة مترئسا
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انطلقت، أمــس، أعــمــال اجتماع 
الـــشـــركـــاء الـــســـنـــوي الـــــذي ينظمه 
االتحاد الدولي لجمعيات الصليب 
والــهــال األحــمــر فــي منطقة آسيا 
والمحيط الــهــادئ ويستمر حتى 
غــد، بمشاركة وفــد جمعية الهال 
األحـــمـــر الــكــويــتــي بــرئــاســة نــائــب 
رئيس مجلس إدارة الجمعية أنور 

الحساوي.
وقال الحساوي، لـ »كونا«، على 

هامش االجتماع، إنه ستتم مناقشة 
األوضاع اإلنسانية في أفغانستان 
وباكستان وكذلك الروهينغا في 
بــنــغــادش ومــيــانــمــار مـــع شــركــاء 
االتحاد الدولي لجمعيات الصليب 

والهال األحمر.
وأشار إلى دور »الهال االحمر« 
ــي فـــــي دعــــم  ــ ــانـ ــ ــسـ ــ الـــكـــويـــتـــيـــة اإلنـ
ــاد الســيــمــا  ــ ــــحـ ــي االتـ شـــركـــائـــهـــا فــ
فيما يتعلق بقضايا أفغانستان 

أعــــلــــن رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
الجمعية الكويتية لألسر المتعففة 
بــدر الــمــبــارك أن الجمعية بصدد 
إطــــــاق صــــنــــدوق يــعــنــى بــتــقــديــم 
المساعدات للمحتاجين الكويتيين 
من أصحاب األسر المتعففة داخل 
الــكــويــت ممن تــعــرضــوا لضوائق 

مالية وظروف مالية قاهرة.
ــارك أنـــــــه وقــــع  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ وأضــــــــــاف الـ
االخـــتـــيـــار عــلــى »تـــكـــاتـــف« ليكون 
االســـم المناسب لــهــذا الصندوق 
وليكون معبرا عنه ورمزا وعنوانا 
لــهــذا الــصــنــدوق الـــذي يــهــدف إلى 
ترجمة معنى التكاتف والتعاضد 
المجتمعي فــي البيئة الكويتية 
إلى فكرة قابلة للتعايش، من خال 
إنـــشـــاء صـــنـــدوق مــعــنــي بــتــقــديــم 
المساعدات للكويتيين المتعففين 

والمحتاجين.
وأشار إلى أن الفكرة الرئيسية 
مـــن وراء إنـــشـــاء صـــنـــدوق خيري 
يعمل على منح المساعدات لألسر 
الكويتية المحتاجة هو تأهيلها 
نحو تحقيق اســتــقــرار اجتماعي 

لتنعم بحياة كريمة، والسعي إلى 
ســـد ضــوائــقــهــم الــمــالــيــة فـــي هــذه 
الظروف واألوقــات العصيبة التي 

يمرون بها.
ــاد بـــأن صـــنـــدوق »تــكــاتــف«  ــ وأفـ
شــعــبــي 100 فـــي الــمــئــة ومـــــوارده 
ــن تـــبـــرعـــات  ــ الـــمـــالـــيـــة ســـتـــكـــون مـ
ــر  ــيـ ــن أهـــــــــل الـــخـ ــ ــ الـــمـــحـــســـنـــيـــن مـ
والــــشــــركــــات والـــمـــؤســـســـات عــبــر 

الـــدفـــعـــات الــشــهــريــة أو الــســنــويــة 
ــة مــن  ــدمـ ــقـ ــمـ ــات( الـ ــطــــاعــ ــقــ ــتــ )االســ
ــن أبـــنـــاء  جـــمـــهـــور الــمــحــســنــيــن مــ
الــكــويــت فــي هـــذا الــبــلــد المعطاء، 
مناشدا إياهم في ذات الوقت دعم 
الــصــنــدوق لــيــقــوم بــواجــبــه تجاه 
المعسرين من أبناء الكويت ممن 
تعرضوا لضوائق مالية مفاجئة 

ومستجدة.
وأشــــــــــــار إلــــــــى أن الــــصــــنــــدوق 
يــنــوي اإلنـــفـــاق فــي تشغيله على 
المحتاجين من مصارف الصندوق 
الــرئــيــســيــة، مــن خـــال دفـــع مبالغ 
الــمــســاعــدات الــتــي تنطبق عليها 
الئحة الصندوق إلى المحتاجين 
مــــــن الـــكـــويـــتـــيـــيـــن حـــــصـــــرا مــمــن 
تعرضوا لضوائق مالية تعوقهم 
من أخذ زمام المبادرة في الحياة 

من جديد.
ــــاق، بــيــن أن  ــفـ ــ ــــي مـــجـــال اإلنـ وفـ
المشروع يعتمد اإلنفاق الرشيد 
على الحاالت المستفيدة من خال 
دفــع كــفــاالت شهرية بما يتوافق 
مع حاجة األسرة بما ال يخرج عن 
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المساعدات للمحتاجين الكويتيينالمساعدات للمحتاجين الكويتيين

بدر المبارك

الكويت تشارك في اجتماع »الصليب والهالل األحمر«
 أن 

ً
وباكستان والروهينغا، موضحا

الجمعية قدمت مساعدات إنسانية 
عــاجــلــة لتلك الــــدول الســيــمــا فيما 
يتعلق بالجانب اإلغاثي والصحي 
ــان،  ــغـ لمصلحة الــروهــيــنــغــا واألفـ
ــــى تــقــديــم الــمــســاعــدات  إضــــافــــة إلـ
للمتضررين من الفيضانات التي 

اجتاحت باكستان.
ــر أنــــه يــتــطــلــع لــمــخــرجــات  ــ وذكــ
اجتماع الشركاء السنوي وكذلك 

االجــتــمــاعــات الــفــرديــة لــتــقــريــر ما 
يجب فعله فــي إطـــار الــتــعــاون مع 
الــشــركــاء بــاالتــحــاد والــنــظــراء في 
 حرص 

ً
الجمعيات األخــرى، مؤكدا

الجمعية على تعزيز سبل التعاون 
مــــع شـــركـــائـــهـــا فــــي مــنــطــقــة آســيــا 
والمحيط الهادئ لتسهيل مهمات 
تقديم المساعدات التي تقوم بها 
الجمعية فــي المنطقة وكــذلــك في 

جميع أنحاء العالم.

ــرق الــــحــــســــاوي إلـــــى دور  ــطــ وتــ
الكويت اإلنــســانــي فــي دعــم الــدول 
األكثر حاجة واستمرارها بتقديم 
المساعدات للشعوب المحتاجة، 
حـــيـــث تــحــتــل مـــوقـــع الـــــريـــــادة في 
خريطة العمل اإلنساني العالمي، 
مشيرا إلـــى دور »الــهــال األحــمــر« 
اإلنـــســـانـــي الــمــمــتــد إلــــى أكـــثـــر من 
105 دول حــول العالم منذ إنشاء 

الجمعية عام 1966.

كفالة لمدة 3 أشهر - 6 أشهر - 9 
أشهر، وفــق دراســة الحالة ومدى 
احتياج األسر، والذي تقدره دراسة 
الحالة وتفرضه اإلمكانات، مضيفا 
أن حــدود المساعدة تكون ضمن 
الحد األدنــى 150 دينارا بالشهر، 
وبحد أقصى 250 دينارا بالشهر، 
معددا في الوقت ذاته المحتاجين 
بالتالي أصحاب الدخل الضعيف 
والــمــطــلــقــات بــا نــفــقــات واألرامــــل 

والسجناء المفرج عنهم والمقالين 
من عملهم.

ولــفــت إلــى أن الجمعية تهدف 
إلـــى تــوفــيــر مــــوارد مــالــيــة شهرية 
للصندوق لفترة زمنية مدتها 3 
ســنــوات مــيــاديــة، لما يــزيــد على 
300 كويتي وكويتية محتاجة، 
ــم هـــذا  ــ مـــنـــاشـــدا الــمــحــســنــيــن دعــ
الــصــنــدوق الــجــديــد والـــجـــدي في 

دعمه للمحتاجين من أهل البلد.

وقعت الهيئة العامة لشؤون القصر بروتوكول تعاون مشترك 
مع وزارة األوقاف والشؤون اإلسامية بشأن تنظيم األنشطة 

والبرامج التي تخدم المشمولين برعاية الهيئة.
وشدد المدير العام للهيئة حمد البرجس على حرص الهيئة 
على تعزيز الشراكة في تقديم الخدمات مع الجهات ذات الصلة 

بعملها.
وأشار البرجس إلى أن بنود المذكرة تتضمن تنظيم برامج 
ثقافية وتربوية ودينية متنوعة للمشمولين برعاية الهيئة، 
تتناسب مع احتياجاتهم وفئاتهم العمرية المختلفة، وكذلك 
المساهمة والمشاركة في تنظيم أنشطة لألثاث الخيرية 

المشمولة بوصاية الهيئة.
وأكـــد حــرص الهيئة على تعزيز التنسيق والــتــعــاون مع 
العديد من الجهات الحكومية ذات الصلة بعملها، من خال 
الربط اإللكتروني أو تكثيف جهود تعزيز الشراكة المؤسسية، 
مشيرا إلى أن »طبيعة عمل الهيئة وتعاملها مع أبنائنا القصر 

تحتم عليها زيادة األنشطة الثقافية والتربوية والدينية«.
من جهته، رحب وكيل وزارة األوقاف والشؤون اإلسامية 
بالتكليف محمد المطيري بالتعاون مع الهيئة للمساهمة 
في تقديم برامج مــتــنــوعــة للمشمولين برعايتــــهــــا، ومنها 
برامج القارئ الصغير، ومشروع المنهج الدراسي، وبرنامج 
مسابقات حفظ القرآن في رمضان، إضافة إلى تنظيم برامج 
خاصة للقصر المشمولين بالرعاية وأسرهم، ومنها مسابقات 

حفظ القرآن وتكريم األم المثالية.

ع بروتوكول 
ّ
ع بروتوكول »القّصر« توق
ّ
»القّصر« توق

تعاون مع »األوقاف«تعاون مع »األوقاف«

جانب من اجتماع جمعيات الصليب والهال األحمر

يناقش األوضاع اإلنسانية في أفغانستان وباكستان والروهينغا وميانمار



السعدون مترئسًا االجتماع أمس

ــان  ــنـ تــــقــــدمــــت الــــنــــائــــبــــة د. جـ
بــوشــهــري بــاســتــجــواب مــن ثالثة 
ــاور، لــنــائــب رئـــيـــس مجلس  ــحــ مــ
الـــــــــــوزراء وزيـــــــر الـــــدولـــــة لـــشـــؤون 

مجلس الوزراء براك الشيتان.
وجــــــــاء الــــمــــحــــور األول تــحــت 
عــنــوان »إســــاءة اســتــخــدام سلطة 
مــجــلــس الــــــــوزراء لـــلـــمـــادة ٨٠ من 
الــــقــــانــــون رقــــــم ٦١ لـــســـنـــة ١٩٧٦ 
بـــــــإصـــــــدار قــــــانــــــون الــــتــــأمــــيــــنــــات 
ــاء فــيــه: »أوكـــل  االجــتــمــاعــيــة«، وجــ
الـــمـــشـــرع لــمــجــلــس الــــــــوزراء دون 
غــيــره منح مــعــاشــات استثنائية 
لــحــاالت تــخــضــع لــتــقــديــره، منها 
ــلــــوزراء وأعـــضـــاء مــجــلــس األمـــة  لــ
وأعضاء المجلس البلدي وكبار 
المسؤولين والقياديين في الدولة، 
وفي اجتماعه بتاريخ 28 نوفمبر 
الماضي، وافق مجلس الوزراء على 
تــعــديــل الــمــعــاشــات االستثنائية 
ألعضاء الحكومة ورفعها بقيمة 

ستة آالف دينار«.
وأضاف: »وإذ صدر هذا القرار 
الحـــقـــا لــتــقــديــم عــــدد مـــن أعــضــاء 
ــا بــقــانــون  ــتـــراحـ ــة اقـ ــ مــجــلــس األمــ
بإلغاء نص المادة ٨٠ من قانون 
الــتــأمــيــنــات بــتــاريــخ 24 نوفمبر 
الماضي، مما يصنع رابطا وثيقا 
بين الفعلين، وهو ما يؤكد سوء 
ــتــــخــــدام الـــســـلـــطـــة الــمــمــنــوحــة  اســ
لمجلس الوزراء باستباق مناقشة 
ــة الــمــقــتــرح، ومــــا قد  ــ مــجــلــس األمـ
يــنــتــهــي لـــه مـــن تــعــديــل تشريعي 
ــوزراء وأعضاء  قــد يمنع زيـــادة الــ
مــجــلــس األمــــة ومــــن فـــي حكمهم، 
ــي حــــالــــة تـــــعـــــارض مــصــالــح  ــ وهـــ

صارخة«.
وأردف: »عــالوة على ما سبق، 
يأتي قرار مجلس الوزراء بتعديل 
ــلــــوزراء  الـــمـــعـــاش االســـتـــثـــنـــائـــي لــ
ــان مــجــلــس  ــ ــ ــت كـ ــ ــ ورفـــــعـــــه فـــــي وقـ
األمــة ينتظر من الحكومة تقديم 
ــا بــتــعــديــل مــعــاشــات  تـــصـــوراتـــهـ
الــمــتــقــاعــديــن، ومــنــاقــشــة مــرســوم 
ــانــــون بـــتـــعـــديـــل ســـلـــم الــــرواتــــب  قــ
للموظفين الحكوميين، وفي وقت 
كــان الشعب يأمل مــن السلطتين 
مناقشات جدية وقوانين حقيقية 

ترتقي بالبيئة االقتصادية«.
ــرد: »ولــــــم يـــقـــف ســـوء  ــطــ ــتــ واســ
ــــذا  ــــد هـ ــنـ ــ اســــــتــــــخــــــدام الــــــــمــــــــادة عـ
ــــل أصـــــــدر مــجــلــس  الــــمــــســــتــــوى، بـ
الــــوزراء عـــددا مــن الـــقـــرارات بمنح 
ــيــــن ســـابـــقـــيـــن مـــعـــاشـــات  ــاديــ ــيــ قــ
ــم تــقــاعــدهــم منذ  اســتــثــنــائــيــة رغــ
ــــل ان بــعــضــهــم مــنــح  ســـــنـــــوات، بـ
المعاش االستثنائي بأثر رجعي 

لسنوات بالمخالفة ألبسط القواعد 
القانونية«.

تعيين القياديين 

أما المحور الثاني فجاء تحت 
ــدور مــراســيــم تعيين  ــ عـــنـــوان »صـ
ــة ال تنطبق  قــيــاديــيــن فـــي الــــدولــ
عــلــيــهــم شـــــروط شــغــل الــوظــائــف 
القيادية«، ونص على اآلتي: »أصدر 
مجلس الـــوزراء في اجتماعه رقم 
٤٦-٣ بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٧ مراسيم 
بتعيين عـــدد مــن الــقــيــاديــيــن في 
الدولة، بحسب ما صرح به نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء والمنشور 
بـــالـــمـــوقـــع اإللـــكـــتـــرونـــي لــأمــانــة 
العامة لمجلس الـــوزراء والموقع 
اإللكتروني لوكالة األنباء الكويتية 

)كونا(«.
واســتــدرك: »وعليه، تم توجيه 
ســــؤال إلـــى وزيــــر الـــدولـــة لــشــؤون 
ــذا الــصــدد  مجلس الــــــوزراء فــي هـ
ــتــــاريــــخ ٢٠٢٢/١١/١٠، وحـــتـــى  بــ
تــقــديــم صــحــيــفــة االســـتـــجـــواب لم 
تــصــل اإلجـــابـــة، أو يطلب تأجيل 
ــم مـــرور  اإلجــــابــــة عـــن الــــســــؤال رغــ
المدة الدستورية، لــذا بــات لزاما 
تــحــويــل الــــســــؤال إلــــى مـــحـــور في 

هــــذا االســــتــــجــــواب، وإدراجــــــــه في 
لة، وإذ نؤكد أن  صحيفة المساء
ترشيح األفراد للمناصب القيادية 
حق للوزراء، إال أن هذا الحق غير 
مـــطـــلـــق، بــــل مــــشــــروط بـــضـــوابـــط 
وضـــعـــهـــا وزيــــــر الــــدولــــة لـــشـــؤون 
مــجــلــس الـــــــــوزراء، ويـــشـــرف على 
رقابتها ديـــوان الخدمة المدنية، 
وهــــــي الـــجـــهـــة الــــمــــســــؤول عــنــهــا 
سياسيا الوزير المستجوب، وفي 
الــمــقــابــل هــو الــمــســؤول سياسيا 
عن عــرض قـــرارات الترشيح على 

مجلس الوزراء«.
وبين أنه »تسبب هذا السلوك 
فــي أزمــة بين السلطتين مجددا، 
واعتراض شعبي على عدم االلتزام 
بــاآللــيــة الــقــانــونــيــة فــي الترشيح 
للمناصب القيادية، وعليه يتحمل 
الــوزيــر المستجوب المسؤولية 
السياسية عن تقصيره في القيام 
بواجباته الرقابية بصفته وزيرا 
للدولة أوال، وثانيا بصفته رئيس 
ــــوان الــخــدمــة المدنية  مجلس ديـ
والــمــســؤول ســيــاســيــا عــن ديـــوان 

الخدمة المدنية«.

الفشل في المهام الموكلة له

وتحت عنوان »الفشل في القيام 
بــالــمــهــام الــمــوكــلــة لـــه بالتنسيق 
مــع مجلس األمـــــة«، كـــان المحور 
الثالث الذي نص على أنه »اعتمد 
ــوزراء بــاجــتــمــاعــه رقــم  ــ ــ مــجــلــس الـ
٤٣-٣ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٧ 
تشكيل الــلــجــنــة التنسيقية بين 
الحكومة ومجلس األمــة برئاسة 
ــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء  ــائــــب رئــ نــ
ــــؤون مــجــلــس  ــــشـ وزيـــــــر الـــــدولـــــة لـ
الــوزراء لتتولى التنسيق ووضع 
األولويات بين الحكومة ومجلس 
األمة بما يضمن تحقيق التعاون 
ــتـــيـــن الـــتـــشـــريـــعـــيـــة  ــلـــطـ ــن الـــسـ ــيــ بــ
والــتــنــفــيــذيــة، وفـــي اجــتــمــاعــه رقــم 
٥٢-٣ المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٩ 
أكد مجلس الوزراء استمرار جهود 
اللجنة التنسيقية الوزارية والتي 
يــتــرأســهــا نـــائـــب رئـــيـــس مجلس 
الـــــــــــوزراء وزيـــــــر الـــــدولـــــة لـــشـــؤون 
مجلس الــــــوزراء بالتنسيق بين 
الــســلــطــتــيــن لــتــحــديــد األولـــويـــات 
وتــحــقــيــق اإلنـــــجـــــازات الــمــأمــولــة 

لصالح المواطنين«.
وأضــــاف: »إال أن مجلس األمــة 

فــوجــئ بــرســالــة واردة مـــن وزيـــر 
الدولة لشؤون مجلس األمة وزير 
الــدولــة لــشــؤون اإلســكــان بتاريخ 
٢٠٢٣/١/٨ يبلغها بــقــرار مجلس 
الــــــــــوزراء الــمــتــخــذ فــــي اجــتــمــاعــه 
بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٩ والمتضمن 
اســتــعــجــال عــــدد مـــن مــشــروعــات 
بقوانين، وقد عبر أغلبية أعضاء 
مــجــلــس األمــــــة عــــن رفـــضـــهـــم لها 
بالتصريح، وسقطت الرسالة تحت 
قبة عبدالله السالم بالتصويت، 
وهو ما يؤكد على غياب التنسيق 
الحكومي مع مجلس األمة ونوابه، 
وفشل اللجنة التنسيقية برئاسة 
ــــؤون مــجــلــس  ــــشـ وزيـــــــر الـــــدولـــــة لـ
الــوزراء في تقريب وجهات النظر 
والـــوصـــول الـــى قائمة تشريعات 

متفق عليها«.
وتــابــع: »وخلق هــذا الفشل في 
التنسيق الحكومي النيابي أزمة 
سياسية حادة، منها على سبيل 
الـــمـــثـــال تــقــديــم عــــدد مـــن أعــضــاء 
مـــجـــلـــس األمـــــــة طـــلـــبـــا بــمــنــاقــشــة 
تقارير اللجنة المالية والشؤون 
ــة الـــبـــرلـــمـــانـــيـــة بــعــد  ــتــــصــــاديــ االقــ
أن تـــراخـــت الــحــكــومــة فـــي الــقــيــام 
بـــواجـــبـــاتـــهـــا، فــطــلــبــت الــحــكــومــة 
فــي جلسة مجلس األمـــة بتاريخ 
٢٠٢٢/١٢/٢٠ تأجيل إدراج التقارير 
المذكورة، وفي جلسة ٢٠٢٣/١/١٠ 
ــادت الــحــكــومــة وطــلــبــت إرجـــاع  عــ
التقارير إلــى اللجنة المختصة، 
مما ترتب عليه صداما مع النواب 
ــــره انــســحــبــت الــحــكــومــة  وعــلــى اثـ
مــن الجلسة، لتضع العالقة بين 
السلطتين على مفترق طرق، وعلى 

هاوية عدم التعاون«.
وأردف: »وهذا اإلخالل الجسيم 
في القيام بالمهام التنسيقية بين 
السلطتين يتحمل مسؤوليته وزير 
ــة لـــشـــؤون مــجــلــس الـــــوزراء  الـــدولـ
كونه المكلف بــذلــك، فقد ضاعت 
أولــويــات المواطنين وأي فرصة 
إلصالحات سياسية واقتصادية، 
فــأثــبــت عــجــزه عــن الــقــيــام بــالــدور 
الــمــطــلــوب مـــنـــه، فــدفــعــت الـــدولـــة 
والــمــواطــن الثمن، فــكــان حــريــا به 
االعــتــذار عــن المهمة، وإسنادها 
ــــدر عــلــى الــتــفــاهــم مع  لــمــن هـــو أقـ
أعـــــضـــــاء مـــجـــلـــس األمــــــــــة، وأكـــثـــر 
حرصا على استقرار العالقة بين 

السلطتين«.

ــيـــب  ــعـ طـــــــالـــــــب الـــــــنـــــــائـــــــب شـ
شـــعـــبـــان الـــحـــكـــومـــة بــحــضــور 
الـــجـــلـــســـات الــمــقــبــلــة لــمــجــلــس 
األمة، واالبتعاد عن الممارسات 
الــســلــبــيــة، ومــواجــهــة المجلس 
سواء كانت مؤيدة أم معارضة 
للقوانين التي تعرض للنقاش، 
ــات إلـــى  ــفـ ــتـ  إيــــاهــــا لـــاللـ

ً
داعـــــيـــــا

مــــطــــالــــب الــــشــــعــــب وتـــحـــســـيـــن 
معيشتهم في الفترة المقبلة.

ــد شــعــبــان، فـــي تصريح  وأكــ
صحافي بالمجلس، إن القوانين 
الــتــي قــدمــتــهــا الــلــجــنــة الــمــالــيــة 
ــســحــب 

ُ
كــــانــــت واضــــحــــة ولـــــن ت

إال إذا قــدمــت الــحــكــومــة بــدائــل 
مـــنـــاســـبـــة لــتــحــســيــن مــســتــوى 

معيشة المواطنين.
ــــى أن انــســحــاب  وأشـــــــار إلـ
الحكومة من جلسة 10 يناير 
 
ً
الماضية أمر مرفوض تماما

 أن 
ً
وغـــيـــر مـــقـــبـــول، مـــوضـــحـــا

كثيرا مــن الــنــواب كــانــت لهم 
وجــهــة نــظــر مــخــتــلــفــة بــشــأن 
القوانين التي قــدمــت، ولكن 
ــدم  انـــســـحـــاب الـــحـــكـــومـــة وعــ

ــمــــوازيــــن  ــا قـــلـــب الــ حــــضــــورهــ
عليها.

ــه مـــن الــطــبــيــعــي  ــاف أنــ ــ وأضــ
اختالف النواب حول األولويات 
ــل الــــحــــكــــومــــة  ــ ــعــ ــ ــن ردة فــ ــ ــكــ ــ لــ
وانسحابها من الجلسة ثم عدم 
حضورها الجلسة التالية كانت 

غير طبيعية.
ــــواب رأوا  ــــنــ ــ وأوضــــــــــح أن ال
ــذه الــقــوانــيــن تــســاعــد في  أن هــ

ــــوى مـــعـــيـــشـــة  ــتـ ــ ــــسـ تــــحــــســــيــــن مـ
ــدى  ــ الـــــــمـــــــواطـــــــن، وإذا كـــــــــان لـ
الحكومة رأي أو تصور آخر أو 
أن إمكاناتها ال تساعدها، فإن 
األجــــــدر بــهــا حـــضـــور الــجــلــســة 
 إلـــــى أن 

ً
ــا، الفــــتــــا ــ ــهـ ــ وإبـــــــــداء رأيـ

ــة  ــقـ ــريـ ــذه الـــطـ ــهـــ االنـــــســـــحـــــاب بـــ
ــلـــســـة غــيــر  ــن الـــجـ ــ والــــــهــــــروب مـ

مقبول.
ــــال شــعــبــان إن الــحــكــومــة  وقـ
يجب عليها االجتماع مع اللجنة 
ــلـــول  الـــمـــخـــتـــصـــة ووضــــــــع الـــحـ
المناسبة؛ »ألن تحسين معيشة 
الـــمـــواطـــن مــهــمــة بــالــنــســبــة لنا 
وللمواطن الذي يجب أن يكون 

.»
ً
مرتاحا

وأضـــاف أنــه مــن الــواضــح أن 
بعض الــــوزراء ال يــريــدون هذه 
المشكلة أن تنتهي، متسائال 
»هل هو هروب من االستجواب 
أم هو تنفيذ ألجندة معينة؟«، 
مــشــددا على أن هــذا األمـــر غير 
مقبول، وإذا لديهم رأي فعليهم 
اإلفصاح عنه داخل قاعة عبدالله 

السالم ووضع حلول مناسبة.

كشفت النائبة جنان بوشهري، أن استجوابها 
لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون 
 ،

ً
مجلس الوزراء براك الشيتان »سيكون استثنائيا

للدفاع عن حقوق المواطنين والمال العام الذي 
انتهك بقرارات مجلس الوزراء«.

وأوضحت بوشهري، في تصريح صحافي 
بمجلس األمة، أن استجواب الشيتان يتكون 
ة  مــن 3 مــحــاور، يعنى الــمــحــور األول بــإســاء
استخدام سلطة مجلس الـــوزراء في تطبيق 
الــمــادة 80 مــن قــانــون الــتــأمــيــنــات، والــمــحــور 
ــيـــم بــتــعــيــيــن  ــنـــاول صــــــدور مـــراسـ ــتـ ــثـــانـــي يـ الـ
قياديين في الدولة ال تنطبق عليهم شروط 

وضوابط التعيين في هذه المناصب.
وأفـــادت بــأن المحور الثالث مــن االستجواب 
يدور حول الفشل في قيام وزير الدولة بالمهام 

الموكلة له بالتنسيق مع مجلس األمة.
وأكـــدت أن هــذا االســتــجــواب جــاء بعد التدرج 
بــحــديــث بــــدأ داخـــــل قـــاعـــة عــبــدالــلــه الـــســـالـــم، ثم 
بتوجيه أسئلة برلمانية، وصواًل إلى االستجواب.

وقالت: »لأسف، وجدت نفسي أمام حكومتين، 
حــكــومــة بـــقـــيـــادة ســمــو الــشــيــخ أحـــمـــد الـــنـــواف، 
ــدولـــة لــشــؤون  وحــكــومــة ثــانــيــة بــقــيــادة وزيــــر الـ
مجلس الوزراء األخ براك الشيتان، ولن تستقيم 

األمور بهذه الطريقة«.
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بوشهري: استجوابي للشيتان استثنائي 
للدفاع عن المواطنين والمال العام

»وجدت نفسي أمام حكومتين... النواف والشيتان«

شعبان: ال سحب لتقارير »المالية« إال ببدائل 
لتحسين مستوى معيشة المواطنين

طالب الحكومة بحضور الجلسات المقبلة ومواجهة المجلس

سعود العصفور

شعيب شعبان

5 نواب لخفض سن الناخب إلى 18 سنة
تقدم 5 نواب هم سعود العصفور، حمد المدلج، شعيب شعبان، 
عبدالله فهاد، فالح الهاجري، باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام 

القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٢ بشأن انتخابات أعضاء مجلس األمة.
ونــص االقــتــراح على أن يستبدل بنصي المادة األولــى والفقرة 
الثانية من المادة ۲۳ من القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٢ المشار إليه 

النصان التاليان:
الــمــادة األولـــى: لكل كويتي بــالــغ مــن العمر ثماني عــشــرة سنة 
ميالدية كاملة حق االنتخاب، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم 
 لحكم المادة السادسة 

ً
يمض على تجنسه عشرون سنة ميالدية وفقا

من المرسوم األميري رقم ۱٥ لسنة ۱۹۵۹ بقانون الجنسية، ويشترط 
للمرأة في الترشيح واالنتخاب االلتزام بالقواعد واألحكام المعتمدة 

في الشريعة اإلسالمية.
الــمــادة ۲۳ الــفــقــرة الــثــانــيــة: وال يــجــوز لـــلـــوزراء ورجــــال القضاء 
والنيابة العامة وأعضاء المجلس البلدي ترشيح أنفسهم إال إذا 
 مــن وظــائــفــهــم، كما ال يــجــوز لــرؤســاء لــجــان قيد 

ً
اســتــقــالــوا مــقــدمــا

الناخبين أو أعــضــائــهــا أو أقــربــائــهــم مــن الــدرجــة األولــــى ترشيح 
أنفسهم فــي دائـــرة عمل هــذه اللجان مــا لــم يكونوا قــد تنحوا عن 

االشتراك في أعمالها.

جنان تستجوب الشيتان
من 3 محاور: رواتب الوزراء االستثنائية وتعيين القياديين والفشل في التنسيق

من ثالثة محاور، تقدمت النائبة د. جنان بوشهري باستجواب إلى نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان؛ المحور األول: إساءة 
استخدام سلطة مجلس الوزراء للمادة ٨٠ من القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ 
بإصدار قانون التأمينات االجتماعية، والمحور الثاني: صدور مراسيم تعيين 

قياديين في الدولة ال تنطبق عليهم شروط شغل الوظائف القيادية، 
والمحور الثالث: الفشل في القيام بالمهام الموكلة له بالتنسيق 

مع مجلس األمة. وفي المحور األول، قدمت بوشهري 
الدالئل واإلثباتات الخاصة بسوء استخدام المادة ٨٠ 

الخاصة بالمعاشات االستثنائية، وفي المحور 
الثاني بينت مسؤولية الوزير باعتباره المشرف 

على ديوان الخدمة المدنية في صدور 
مراسيم تعيين قياديين ال تنطبق عليهم 
الشروط، وإشارتها إلى تحويل سؤالها 

إلى محور باالستجواب، بعد تجاهل 
الوزير الرد عليه، أما في المحور الثالث فتناولت 

كيف فشل الوزير في التنسيق مع مجلس األمة 
وتحقيق التعاون المنشود بينهما.

التوجيهات السامية كسرتها انحرافات السلطة التنفيذية
ــي مــقــدمــة  ــ حــــرصــــت الـــنـــائـــبـــة جــــنــــان بــــوشــــهــــري، فـ
استجوابها، على تلخيص المشهد السياسي، إذ قالت 
فــي بدايتها: »نــصــت الــمــادة ٥٠ مــن الــدســتــور الكويتي 
على أن نظام الحكم يقوم على أســاس فصل السلطات 
مــع تعاونها، وهــو مــا كــان يتطلع لــه الشعب الكويتي 
الــذي صوت في االنتخابات البرلمانية األخيرة سعيا 
نحو التغيير، وبحثا عن االستقرار، متطلعا للنهوض 
من العثرات السياسية والكبوات االقتصادية، قاصدا رد 

تحية اإلصالح للقيادة السياسية«.
وأضــــافــــت: »عـــاشـــت الـــحـــيـــاة الـــدســـتـــوريـــة والــنــظــام 

الديموقراطي فــي السنوات األخــيــرة صــراعــات أوهنت 
روح الوطن وأنهكت حياة المجتمع الكويتي، فكانت 
االصطفافات السياسية والتجاذبات الفئوية والقبلية 
والطائفية، وخالفات األسرة الحاكمة، واالعتداءات على 
األموال العامة، وبات القانون نصا بال قيمة، والوطنية 

شعارا بال هوية، وصار مسار الدولة مجهوال«.
وتابعت: »كان خطاب سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحــمــد، حفظه الله ورعـــاه، نيابة عــن حضرة صاحب 
السمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد، في 22 يونيو 
العام الماضي، خطابا سياسيا بقراراته واستثنائيا 

بـــإصـــالحـــاتـــه، إال أن الــتــوجــيــهــات الــســامــيــة كــســرتــهــا 
انحرافات السلطة التنفيذية، وانحدار األداء الوزاري ال 
سيما األفعال المناهضة لإلصالح التي ارتكبها نائب 
ــر الـــدولـــة لــشــؤون مجلس  رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء وزيــ
الــــــــوزراء، فــاخــتــطــف ســلــطــات رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء، 
وانتزع صالحيات الوزراء، وتسبب في هدم العالقة بين 
السلطتين عوضا عن بنائها، وتأتي صحيفة االستجواب 
هــذه، المكونة مــن ثالثة مــحــاور، لعلها تعيد لمجلس 
الوزراء سلطاته، وتتصدى لتجاوزات الوزير المستجوب 

الجسيمة على الدستور ومؤسسة مجلس الوزراء«.

زيادة رواتب 
الوزراء في 

وقت كان 
الشعب يأمل 

مناقشات 
جدية لقوانين 

حقيقية 
ترتقي 

بالبيئة 
االقتصادية

منح قياديين 
سابقين 

معاشات 
استثنائية 

رغم تقاعدهم 
منذ سنوات... 

وبعضهم 
بأثر رجعي

الشيتان هو 
المسؤول 

 عن 
ً
سياسيا

عرض قرارات 
الترشيح 

على مجلس 
الوزراء

نافذة نيابيةنافذة نيابية

ال تجديد لعقود المستشارين الوافدين

عـــقـــد مــكــتــب مــجــلــس األمــــــة اجـــتـــمـــاعـــا أمــــس، 
برئاسة رئيس المجلس أحمد السعدون.

وحضر االجتماع نائب رئيس مجلس األمة 
محمد براك المطير، وأمين سر المجلس النائب 
أســامــة الــشــاهــيــن، ومــراقــب المجلس الــنــائــب د. 
عــبــدالــكــريــم الـــكـــنـــدري، ورئـــيـــس لــجــنــة الــشــؤون 
المالية واالقتصادية النائب شعيب المويزري، 
ورئــيــس لجنة الــشــؤون التشريعية والقانونية 
النائب مهند الساير، ورئيس لجنة األولــويــات 
عبدالله فهاد العنزي، واألمين العام لمجلس األمة 

عادل اللوغاني.

 من االجتماع أعضاء الفريق 
ً
كما حضر جانبا

ــرارات اإلداريـــــة  ــقــ الــمــكــلــف بــمــراجــعــة عــــدد مـــن الــ
المتعلقة باألمانة العامة للمجلس وهــم: حمد 
العليان، ود. يوسف الظفيري، ود. منيرة النمش، 
وحمود الحاتم، إضافة إلى منسق الفريق ناصر 
المطني.ومن أبرز قرارات مكتب المجلس رفض 
التجديد لجميع المستشارين الوافدين بمجلس 
 لسياسة اإلحــالل التي أعلن عنها، 

ً
األمــة تنفيذا

 بعدم تعويض النواب عن حضورهم 
ً
واتخذ قرارا

لــلــمــؤتــمــرات غــيــر الــرســمــيــة أو الــفــعــالــيــات غير 
 لدعوات شخصية.

ً
البرلمانية أو تلبية

الري: زيادة عالوة غالء المعيشة
 من 120

ً
إلى 300 دينار بدال

أعلن النائب أحمد الري، أنــه سيتقدم باقتراح لرفع عالوة 
 الحالية، وهذه 

ً
غالء المعيشة إلى 300 دينار بداًل من 120 دينارا

العالوة يتسلمها الموظف في القطاع العام والموظف في القطاع 
، حيث إن المعاش التقاعدي يضاف 

ً
الخاص، والمتقاعدون أيضا

 عالوة غالء معيشة.
ً
إليه 120 دينارا

ــــادة عــــالوة غـــالء المعيشة  ــال الري، فـــي اقـــتـــراحـــه، إن زيـ وقــ
 
ً
 إلى 300 دينار، أي زيــادة 180 دينارا

ً
سترتفع من 120 حاليا

سيحصل عليها الــمــوظــفــون والــمــتــقــاعــدون فــي نفس الــوقــت، 
وستكون نسبة الزيادة لمن راتبه أو معاشه المنخفض أعلى 

من نسبة زيادة صاحب الراتب أو المعاش المرتفع.
وأضاف أن من راتبه أو معاشه 1000 دينار سيحصل على 
زيادة بنسبة 18 في المئة، فيما سيحصل من راتبه أو معاشه 
3000 دينار على زيادة 6 في المئة فقط. وبالتالي تحقق هذه 
الـــزيـــادة الــعــدالــة والــمــســاواة فــي نــفــس الــوقــت، حــيــث إن الحد 
األقصى للقروض االستهالكية هو 25 ألف دينار، ومدة سدادها 
 لسداد أغلب 

ً
خمس سنوات، ومبلغ 300 دينار سيكون كافيا

أقساط القروض االستهالكية.
ولــفــت إلـــى أن مــن كـــان قــســط قــرضــه االســتــهــالكــي أكــثــر من 
 مــن قرضه 

ً
 بسيطا

ً
ا 300 ديــنــار، يمكن أن تشتري الــدولــة جـــزء

االستهالكي )إن لم يستطع إعادة جدولة باقي القرض مع البنك، 
ليصبح قسطه 300 دينار(، بعدها يسدد ما تبقى للدولة.

أحمد الري

الخالد إلنشاء هيئة للسجل المدني لمباشرة
االختصاصات بشأن الجنسية الكويتية

أعلنت النائبة عالية الخالد 
تقدمها باقتراح بقانون بإنشاء 
هيئة للسجل المدني وشؤون 
الــجــنــســيــة مــــع إعـــطـــائـــه صــفــة 
االســـتـــعـــجـــال. ونــــص االقـــتـــراح 
على إنشاء هيئة عامة مستقلة 
تتمتع بالشخصية االعتبارية 
تــســمــى هــيــئــة الــســجــل الــمــدنــي 
وشـــــــــــــؤون الــــجــــنــــســــيــــة، ولــــهــــا 
اســـتـــقـــاللـــيـــتـــهـــا، وتــــــــــؤول لــهــا 
ــتــــصــــاصــــات  الـــســـلـــطـــات واالخــ
كافة بتطبيق أحكام المرسوم 
األمـــيـــري رقــــم 15 لــســنــة 1959 
ــأن الـــجـــنـــســـيـــة الـــكـــويـــتـــيـــة،  بــــشــ
ومـــراجـــعـــة الـــتـــشـــريـــعـــات كــافــة 
ــيــــة  ــنــــســ ــالــــجــ لــــــصــــــلــــــة بــ ا ذات 
والتشريعات المتعلقة بالهيئة 
الـــعـــامـــة لــلــمــعــلــومــات الــمــدنــيــة 
واإلدارة الــمــركــزيــة لــإلحــصــاء 
والــســجــل الـــخـــاص بــالــمــوالــيــد 
والوفيات ولجنة دعاوى النسب 
ــاء، وحــرصــا  ــمـ وتــصــحــيــح األسـ
عــلــى الــتــطــبــيــق الــصــحــيــح لما 

يرتبط بتنفيذ شؤون الجنسية 
تصبح الهيئة ذات اختصاص 
بــــاقــــتــــراح مـــنـــح أو ســـحـــب او 
إسقاط الجنسية أو إبداء الرأي 
فيما يعرض عليها بهذا الشأن 
كما تختص بالفصل في طلبات 
استرداد الجنسية أو إعادتها.

 وأضـــــــــــاف: يــــكــــون لــلــهــيــئــة 

بــــدال عـــن إدارة الــجــنــســيــة في 
وزارة الداخلية فحص حــاالت 
ــحــــصــــول عــلــى  ــالــ االشـــــتـــــبـــــاه بــ
الجنسية الكويتية عــن طريق 
التزوير أو التزييف أو الغش أو 
اإلدالء بمعلومات غير صحيحة 
أو الحصول عليها بطرق غير 
قــانــونــيــة، لــمــزيــد مـــن الــحــرص 
فــي الــتــعــامــل مــع تــلــك الــحــاالت 

وتحقيق العدالة. 
ويتضمن اختصاص الهيئة 
فحص ومطابقة قاعدة البيانات 
الخاصة بأرشيف الجنسية مع 
قــاعــدة بــيــانــات كــل مــن الهيئة 
الـــعـــامـــة لــلــمــعــلــومــات الــمــدنــيــة 
وســجــالت الــمــوالــيــد والــوفــيــات 
فــي وزارة الــصــحــة والتسلسل 
الــــدراســــي واإلدارة الــمــركــزيــة 
ــيــــكــــون ســجــلــهــا  ــاء، لــ ــ ــــصـ ــــإلحـ لـ
سجال وطنيا متكامال متوافقا 
مع المعايير السليمة والدقيقة.

عالية الخالد

https://www.aljarida.com/article/11369
https://www.aljarida.com/article/11324
https://www.aljarida.com/article/11317
https://www.aljarida.com/article/11313
https://www.aljarida.com/article/11314
https://www.aljarida.com/article/11306
https://www.aljarida.com/article/11306
https://www.aljarida.com/article/11306
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 كمال يسأل 
 عن تطبيق 

الئحة اإلعالنات

● محمد جاسم
قدم عضو المجلس البلدي 
د. حـــســـن كــــمــــال ســــــــؤااًل إلـــى 
الــجــهــاز التنفيذي فــي بلدية 
الكويت بشأن تطبيق الئحة 

اإلعالنات.
 وقال كمال، في سؤاله، إن 
البلدية تطبق الئحة خاصة 
ــات لـــلـــتـــعـــريـــف عــن  ــ ــــالنـ ــاإلعـ ــ بـ
األنشطة والسلع والمنتجات، 
وبـــهـــا ضـــوابـــط واشـــتـــراطـــات 

ومواد تنظيمية أخرى. 
وأضاف أن اإلعالن التجاري 
ــات  ـــ ــالنــ ــ ــيــــع اإلعـــ ــمــ ــمــــل جــ يــــشــ
الــتــي تتم مــن خــالل اللوحات 
اإلعالنية الثابتة والمتحركة 
ــة  ــافـ ــة، بـــاإلضـ ــيـ ــونـ ــزيـ ــفـ ــلـ ــتـ والـ
إلــى اللوحات اإلعالنية التي 
يــتــم اســتــثــمــارهــا عـــن طــريــق 
الــــمــــزايــــدات الــمــقــتــصــرة على 
الشركات المختصة والمؤهلة 

لدى البلدية. 
وتساءل عن شروط تأهيل 
ــة فــي  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ ــات الـ ــ ــركــ ــ ــشــ ــ الــ
مــزايــدات الــلــوحــات اإلعالنية 
االســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة، والــــســــمــــاح 
بمشاركة الشركات األجنبية 
بــالــتــأهــيــل مــع شــــروط وجــود 

وكيل محلي. 
ــل تــعــتــبــر  ــ وذكـــــــر كــــمــــال »هــ
ــات االنـــتـــخـــابـــيـــة مــن  ــ ــالنــ ــ اإلعــ
ضمن المحتوى المسموح به 
في عقد مزايدة اإلعالنات؟ وأال 
يتعارض مع المادة الخاصة 
بـــ )إعــالنــات االنــتــخــابــات( في 
الـــالئـــحـــة، مــــن حـــيـــث الــمــوقــع 
 عــن 

ً
والــــــــــعــــــــــدد؟«، مــــتــــســــائــــال

كـــيـــفـــيـــة تــــــزويــــــد اإلعــــــالنــــــات 
الـــــضـــــوئـــــيـــــة فـــــــي الـــــطـــــرقـــــات 
واإلعــــــــالنــــــــات الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة 
بــالــتــيــار الــكــهــربــائــي، وكــيــف 
ــتــــهــــالك  ــتــــم احــــتــــســــاب االســ يــ

الكهربائي؟

الفجام: تضافر الجهود 
لتطوير التعليم التطبيقي

● أحمد الشمري
فـــي أول تــصــريــح لـــه بعد 
تعيينه مــديــرا عــامــا للهيئة 
لــعــامــة للتعليم التطبيقي  ا
ــتــــدريــــب، تـــقـــّدم د. حسن  والــ
الــفــجــام بــالــشــكــر واالمــتــنــان 
إلى سمو أمير البالد الشيخ 
ــواف األحـــمـــد، وســمــو ولــي  نــ
العهد الشيخ مشعل األحمد، 
وسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ أحمد نــواف األحمد، 
ووزير التربية وزير التعليم 
العالي والبحث العملي للثقة 
الـــتـــي أولـــــــوه إيــــــاه بــتــكــلــيــفــه 
بـــــــإدارة إحـــــدى الــمــؤســســات 
الــــتــــعــــلــــيــــمــــيــــة الــــمــــهــــمــــة فـــي 

الكويت.
وأعــرب الفجام عن سعيه 
لــتــنــمــيــة وتـــطـــويـــر الــتــعــلــيــم 
التطبيقي ليكون خير سند 
في تحقيق تطلعات الكويت، 
وأكـــد أن الهيئة بحاجة إلى 

تــضــافــر الــجــهــود والــتــعــاون 
ــتــــوى  ــيــــن مــــســ نـــــحـــــو تــــحــــســ
األداء الــــمــــنــــشــــود وتــنــمــيــة 
وتطوير البرامج التعليمية 
ــا يــــخــــدم  ــ ــمـ ــ ــة بـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــدريـ ــ ــتـ ــ والـ
تطلعات الدولة في رفد سوق 
الـــعـــمـــل بـــمـــخـــرجـــات وطــنــيــة 

مدربة تدريبا عاليا.

 للطلبة
ً
»فنون األميركية« يختتم معرضا

أعلن قسم الفنون والتصميم 
الغرافيكي بكلية اآلداب والعلوم 
بالجامعة األميركية في الكويت 
ختام معرض مشاريع التخرج 
نصف السنوي الذي أقيم على 
مدار أسبوع في الحرم الجامعي 

بالسالمية.
وذكــــــــــــر الـــــقـــــســـــم فــــــــي بــــيــــان 
صحافي امس، أن المعرض أتاح 
للطلبة فــرصــة تقديم مشاريع 
ــهــــم وطــــــــــرح أفــــكــــارهــــم  تــــخــــرجــ
اإلبــــداعــــيــــة، بــحــضــور عــــدد من 
أعضاء هيئة التدريس والطلبة 
وأولياء األمور وعامة الجمهور. 
وقالت مشرفة مقرر مشاريع 
ــم حــســيــنــيــا،  ــريــ ــتــــخــــرج د. مــ الــ
ــمـــعـــرض هــــو األول  إن »هــــــذا الـ
الــذي يقام في الحرم الجامعي 
كمعرض نصف سنوي«، مبينة 
أن »الــمــشــاريــع ســلــطــت الــضــوء 
على قضايا اجتماعية وثقافية 
ــز الــطــلــبــة  ــ مـــتـــعـــددة، بــيــنــمــا ركـ
عـــلـــى قـــضـــايـــا الــــوعــــي الــبــيــئــي 

والمسؤولية االجتماعية«. 
وذكرت حسينيا أن المشاريع 
ــبــــة عــلــى  ــلــ عــــكــــســــت قــــــــــدرة الــــطــ
الـــتـــفـــكـــيـــر الــــنــــقــــدي والــتــحــلــيــل 

ــداع، موضحة أن »الطلبة  واإلبــ
حـــرصـــوا عــلــى إظـــهـــار قــدرتــهــم 
عـــلـــى تـــحـــويـــل األفــــكــــار الــعــامــة 
لــمــشــروع ذي تــخــصــص دقــيــق 

يخدم الدولة«. 
وأكد الطلبة أن أساتذة القسم 
ساهموا بشكل كبير في تطوير 
مــشــاريــعــهــم ودعـــمـــهـــم لــتــقــديــم 

أفضل ما لديهم.
مـــن جــهــتــهــا، بــيــنــت الــطــالــبــة 
زينب دشتي أن فكرة مشروعها 
هي تشجيع األطفال على تقّبل 
ــم وعــــــــــدم الــــخــــضــــوع  ــهــــرهــ ــظــ مــ

لمعايير الجمال التي يفرضها 
المجتمع. 

وبــــيــــنــــت الــــطــــالــــبــــة حــــــــوراء 
العنزي أن مشروعها يهدف إلى 
حماية البيئة عن طريق التقليل 
مــــــن اســـــتـــــخـــــدام الـــبـــالســـتـــيـــك، 
مشيرة إلى أن الفكرة مستوحاة 
مـــن الــخــيــل الــكــويــتــي األصــيــل 

المصنوع من الطين.

حسن الفجام

الفضلي بحثت افتتاح معاهد لتعليم »التركية«
ــكـــويـــت  ــفـــت مـــــديـــــرة جــــامــــعــــة الـ كـــشـ
بــاإلنــابــة د. ســعــاد الــفــضــلــي مناقشة 
سفيرة تركيا طوبى نور سونمز افتتاح 
معاهد لتعليم اللغة التركية والثقافة 
التركية العريقة، متطلعة إلى المزيد من 
التعاون البناء والتبادل الثقافي بين 

جامعة الكويت والجامعات التركية.
وقــالــت الــفــضــلــي، خـــالل استقبالها 
ســفــيــرة تــركــيــا أمـــس األول فــي مدينة 
صباح السالم الجامعية، إن الجامعة 
مهتمة باستقبال األنــشــطــة الثقافية 
واألدبية والفنية وتبادل الخبرات بين 

الــجــامــعــات والــمــؤســســات التعليمية 
فــي تركيا، الفتة إلــى أن مركز اللغات 
بجامعة الكويت يقدم مقاعد للطلبة 

األتراك لدراسة اللغة العربية.
مــن جانبها، أكــدت سونمز اهتمام 
الــجــامــعــة بــتــبــادل الــخــبــرات الثقافية 
والتعليمية مع تركيا؛ من خالل افتتاح 
مــعــاهــد تــهــتــم بــتــعــلــيــم الــلــغــة الــتــركــيــة 
داخل جامعة الكويت، إضافة إلى زيادة 

مقاعد الطلبة األتراك.

الفضلي تكرم السفيرة التركية

»المرور«: تحرير 120 مخالفة 
وغلق 4 ورش في »صناعية« شرق

● محمد الشرهان
بالتنسيق مــع وزارة التجارة 
ـــذ قـــطـــاع الـــمـــرور 

ّ
والـــصـــنـــاعـــة، نـــف

 فــــي اإلدارة 
ً
والـــعـــمـــلـــيـــات مـــمـــثـــال

الــعــامــة لــلــمــرور »قـــطـــاع الــشــؤون 
الفنية«، مساء أمس األول، حملة 
ــــرق الــصــنــاعــيــة،  عـــلـــى مــنــطــقــة شـ
أســفــرت عــن تحرير 120 مخالفة 
مرور وضبط مركبتين مطلوبتين 
لحجز قضائي، وإحــالــة أخريين 
لــكــراج الحجز، بسبب تركيبهما 
ــــوات  ــعــــوادم الـــتـــي تــســبــب األصـ الــ

المزعجة.
كــمــا أســفــرت الحملة عــن غلق 
4 ورش مــخــالــفــة مـــن قــبــل وزارة 
ــة، وتــحــريــر  ــاعـ ــنـ الـــتـــجـــارة والـــصـ
ــة لــــلــــورش  ــ ــعـ ــ ــراجـ ــ 13 إشــــــعــــــار مـ
والحرفيين، وتحرير 5 تعهدات 
ــــرى لــمــخــالــفــتــهــا  بـــحـــق ورش أخــ

القرارات الوزارية.
وأكد قطاع المرور والعمليات، 
ــرار الـــحـــمـــالت  ــمــ ــتــ ــــان، اســ ــيـ ــ ــــي بـ فـ
الـــمـــروريـــة واألمــنــيــة عــلــى جميع 

ــالد، لـــلـــتـــصـــدي ألي  ــ ــبـ ــ ــنـــاطـــق الـ مـ
ــرارات  ــقـ خــــروج عــلــى الــقــانــون والـ
الوزارية، مشددة على أنه ال تهاون 
في ردع الــورش والكراجات التي 
ــوادم الــمــركــبــات  تــقــوم بــتــركــيــب عــ
وتغيير الشكل الجوهري للمركبة 
ومخالفة شروط األمن والسالمة.

وأضــاف قطاع المرور أن هذه 
 لتنفيذ 

ً
الحمالت تأتي استمرارا

تــعــلــيــمــات وتـــوجـــيـــهـــات الــقــيــادة 
العليا بــوزارة الداخلية بتكثيف 

الحمالت األمنية والمرورية على 
الكراجات والورش المخالفة، بناًء 
على توجيهات وتعليمات النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء وزير 
الــداخــلــيــة وزيـــر الــدفــاع بــاإلنــابــة، 
الــشــيــخ طــــالل الـــخـــالـــد، بتكثيف 
ــنـــيـــة  ــمــــالت األمـ ــحــ واســـــتـــــمـــــرار الــ
والمرورية على الكراجات والورش 
ــرارات  ــ ــقـ ــ وتــطــبــيــق الـــقـــوانـــيـــن والـ
الــــوزاريــــة عــلــى الــمــخــالــفــيــن بكل 

حزم وشدة.

ضبط عوادم مخالفة داخل أحد الكراجات

الجامعة: التحويل بين الكليات 
و»الداخلي« ينطلق اليوم

● أحمد الشمري
أعلنت عمادة القبول والتسجيل في جامعة الكويت بدء تقديم 
طلبات التحويل بين كليات الجامعة، والتحويل الداخلي إلكترونيا، 

اعتبارا من اليوم حتى 19 الجاري.
وأشارت العمادة، في بيان أمس، إلى أن التحويل يكون من كلية 
ألخرى بعد استيفاء الطالب للشروط العامة والخاصة للتحويل.

وأضافت أن الطلبة دفعة 2015 وما بعد ال يحق لهم التحويل إلى 
أية كلية أخرى بعد اجتياز 78 وحدة، مشيرة إلى أن تقديم طلبات 
التحويل إلكترونيا يسمح للطلبة المستوفين لشروط التحويل 
من دفعات 2019 وما بعد، أما الطلبة دفعات 2018 وما قبل فإن 
عليهم مراجعة العمادة خالل ساعات الدوام الرسمي اعتبارا من 

اليوم حتى 19 الجاري.
وأردفت: »ال يسمح للطلبة المقيدين في كليات الحقوق والطب 
والصيدلة وطب األسنان بالتحويل وفقا لهذا النظام«. وفيما يخص 
التحويل الداخلي داخل الكلية، بينت أن أبرز شروط التحويل من 
خالل تقديم طلبات التحويل الداخلي الكترونيا للطلبة المستوفين 
لشروط التحويل من دفعات 2019 وما بعد فقط، أما الطلبة دفعات 
2018 ومــا قبل فــإن عليهم مراجعة مكتب التوجيه واإلرشـــاد في 

كليتهم خالل الفترة المحددة من الكلية.

https://www.aljarida.com/article/11380
https://www.aljarida.com/article/11377
https://www.aljarida.com/article/11375
https://www.aljarida.com/article/11373
https://www.aljarida.com/article/11372
https://www.aljarida.com/article/11371
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قطاع الوساطة: مطلوب تحديث البيانات
ب وقف الحسابات

ّ
كل 3 سنوات لتجن

ال تتغير خالل العام... ومطالبات باالعتداد بصالحية الحساب المصرفي
قالت مصادر معنّية لـ »الجريدة«، إن شركات 
الوساطة تعاني تخمة في حجم المسؤوليات 
الملقاة عليها كبوابة للسوق، دون أن يقابل ذلك 
أي فائدة أو رسوم أو تعدد مصادر اإليرادات. 

وفــي التفاصيل، أوضحت المصادر أن من 
أبــــرز الــتــحــديــات الــتــي بـــات يــواجــهــهــا القطاع 
ل عامل ضغط طوال العام، ملف التحديث 

ّ
وتمث

الــســنــوي لــلــبــيــانــات، حــيــث تــقــول مـــصـــادر إن 
ل مرحلة زمنية طويلة، كما أنه ال 

ّ
العام ال يمث

توجد متغيرات تحدث خالل العام على صعيد 
البيانات، وبالتالي يجب أن تكون عملية تحديث 
البيانات كل 3 سنوات، حتى تكون هناك فائدة 
أو تغّير أو مبرر ُيذكر، لكن من غير المنطقي 
تحديث البيانات كل عام بنفس التكرار، وهو 

ل عبئا وإرهاقا على قطاع الوساطة. 
ّ
ما يمث

أيضا عملية توقيف الحسابات أحد الملفات 
الــشــائــكــة الــتــي يعانيها الــقــطــاع بشكل كبير 
وتخلق مشاكل كبيرة مع العمالء، بحجة تجميد 
أموالهم وضياع فرص كبيرة عليهم، حيث يكون 
الــحــســاب المصرفي ســاريــا وفـــّعـــاال، وانتهت 
البطاقة على سبيل المثال أثناء غياب خارجي 
أو غيره من الــظــروف، وهــو ما تجب مراعاته، 
حيث إن األصل في عملية التداول حساب بنكي 

ساري المفعول ومصدر واضح لألموال، مادامت 
البورصة مفتوحة ومسموح فيها التداول من 
خارج الدولة، فكما هو مسموح ألّي مستثمر 
عربي أو أجنبي أن يــتــداول من خــالل وسائل 
 النظر عن صالحية 

ّ
التقنية المعمول بها، بغض

إقامة أو غيرها، فيجب التسهيل، خصوصا أن 
األسواق المالية العالمية متاحة للجميع من أّي 

مكان، ومن أي موقع.
وعلى سبيل المثال السوق األميركي الذي ال 
يطلب كثيرا من البيانات المعمول بها، ومنها 
على سبيل المثال ال الحصر، مصادر الدخل 
ب العميل من أي جهاز تداول، فالسوق 

ّ
أو تعق

األميركي يتداول فيه مئات الماليين حول العالم 
ب أوامرهم. 

ّ
ال تتم مالحقتهم أو تعق

ــلــــف الــــمــــســــؤولــــيــــات الــجــســيــمــة  ــا مــ ــ ــــضـ أيـ
ــة، فـــي حــيــن أن هــنــاك  ــاطـ عــلــى شـــركـــات الـــوسـ
جــهــات أخــــرى تــتــقــاســم الــعــمــولــة مـــع شــركــات 
الوساطة دون أن تتشارك مع القطاع في نفس 
المسؤوليات، فهناك جهات تحصل على نحو 
30 بالمئة من العمولة، في حين أن مسؤولية 
قطاع الوساطة أكبر في المحاسبة على أي خطأ 

يخّص العميل. 
حجم البيانات المطلوبة يوميا من شركات 

ــــداوالت الــتــي  ــتـ ــ ــل الـ الـــوســـاطـــة فــيــمــا يــخــص كـ
تّمت عبر تطبيقات الشركات، وحتى الدخول 
والـــخـــروج، والــتــي تــصــل فــي بــعــض الــشــركــات 
إلى أكثر من 7 إلى 10 آالف عملية، يشكل عبئا 
إضافيا بسبب عميل واحــد تجاوز أو خالف، 
وهـــو مــا يجب معه معاقبة المخالف وليس 
تعقيد بيئة العمل وتعقيد الــمــمــارســات، في 
الـــوقـــت الــــذي تــتــجــه كـــل دول الــعــالــم لتسهيل 
اإلجـــراءات على كل المستويات االستثمارية، 
ق 

ّ
ليبقى األصل في ملف السوق المالي هو تدف

األموال من خالل حساب مصرفي واضح. 
أيضا ملف المعّرضين سياسيا في حالة 
الــوفــاة يجب أن ينتفي األثــر نهائيا، حيث إن 
الشخص المعّرض لم يعد موجودا، ولم يُعد 
له أي أثر ُيذكر، فلماذا تبقى الصفة فيما بعد؟ 
كثير من الملفات تحتاج إلى مراجعة وإعادة 
نــظــر ومـــراعـــاة تنافسية الــســوق، فــرفــع سقف 
العقبات مسبقا يطرد المستثمر، بل ما يجب 
ترسيخه هــم تعظيم وتغليظ العقاب، وعلى 
سبيل المثال يجب السعي إليجاد تشريع لعزل 
المتالعبين والمخالفين، كما هو معمول به في 

أسواق منطقة الخليج.

محمد اإلتربي

ً
البورصة... جولة جديدة للترويج محليا

مع الشركات العائلية والتجارية والحكومية
● عيسى عبدالسالم

لعة لـ »الجريدة« أن بورصة 
ّ
كشفت مصادر مط

ــدأت جـــولـــة جـــديـــدة  ــ الـــكـــويـــت لــــــــألوراق الـــمـــالـــيـــة بــ
لتسويق البورصة محليا عن طريق لقائها العديد 
مـــن الــشــركــات الــتــجــاريــة والــعــائــلــيــة والــحــكــومــيــة 
وشركات التقنيات واألنظمة اإللكترونية، ليرتفع 
عدد اللقاءات التي قامت بها البورصة خالل الفترة 

الماضية الى ما يزيد على 160 شركة. 
وقــالــت الــمــصــادر إن الــفــتــرة الــمــاضــيــة شهدت 
لقاءات عدة مع شركة عائلية وتجارية مع بورصة 
الكويت، بهدف التواصل معها لتعريفها بجدوى 
ومــزايــا اإلدراج وطـــرق تأهيل الــشــركــات، وتقديم 
شرح مبسط عن قواعد البورصة وقواعد اإلفصاح 
ــة الــــى الـــتـــواصـــل مــعــهــا وفــهــم  ــافـ والـــحـــوكـــمـــة، إضـ

متطلباتها التي تسّهل إدراجها بالسوق المالي.
وبينت أن هناك العديد من الشركات العائلية 
والتجارية النوعية التي تعمل فــي عــدة مجاالت 
تجارية وصناعية تتنوع بين المتوسطة الحجم 
والكبيرة، والتي يمكن أن تقّدم قيمة مضافة الى 
البورصة، لما لهذه النوعية من الشركات من مكانة 
ل في الغالب النسبة 

ّ
كبيرة في أي اقتصاد، إذ تمث

األكبر من إجمالي الشركات العاملة في أي اقتصاد، 
بمتوسط يفوق الـ 50 بالمئة من إجمالي الشركات.
وأضــافــت المصادر أنــه رغــم وجــود العديد من 
الــتــحــديــات الــتــي تــحــول دون انــضــمــام الــشــركــات 
العائلية والــتــجــاريــة إلــى الــبــورصــة، فــإن الجهود 
الـــمـــبـــذولـــة مـــن شـــركـــة بـــورصـــة الـــكـــويـــت لـــــألوراق 

المالية تــهــدف الــى إعطائها صـــورة واضــحــة عن 
الــمــزايــا والــفــوائــد الــتــي يمكن تحقيقها مــن خالل 

عملية اإلدراج.
وذكــرت أن إن هناك استراتيجية عملت عليها 
شركة بورصة الكويت لألوراق المالية، وتتضمن 
إعطاء الفرصة كاملة للشركات التجارية والعائلية 
والحكومية لتقديم جميع االستفسارات المتعلقة 
بجدوى اإلدراج، وضمن جهودها المستمرة الرامية 
إلى تطوير السوق الكويتي وتلبية متطلبات هذه 
الــشــركــات، وفقا لما هــو معمول بها فــي األســواق 

المتقدمة. 
وأوضــــحــــت الـــمـــصـــادر أن الـــجـــولـــة تـــهـــدف إلــى 
تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى فــــرص اإلدراج فـــي الــســوق 
، وعــلــى الـــفـــرص الــتــي يــمــكــن أن 

ً
الــكــويــتــي عــمــومــا

تحققها الشركات، فضال عن رفع مستوى الوعي 
حــول ما تم تطبيقه في بورصة الكويت لــألوراق 
، واإلجـــــــــراءات الـــتـــي ســاهــمــت في 

ً
ــرا ــيــ الــمــالــيــة أخــ

دخولها إلى نادي األسواق الناشئة من مؤسسات 
التصنيف العالمية، مثل فوتسي راسل وستاندر 

آند بورز ومورغان ستانلي. 
ولــفــتــت إلـــى أن الــجــهــود الــمــبــذرولــة تــرمــى الــى 
إظهار مميزات اإلدراج بعد سلسلة االنسحابات، 
الــتــي تـــكـــررت خـــالل الــفــتــرة الــمــاضــيــة، حــيــث بلغ 
 
ً
عــدد الشركات المشطوبة والمنسحبة اختياريا

مــن الــســوق خـــالل الــفــتــرة الــمــاضــيــة مــا يــزيــد على 
60 شركة.

● علي العنزي
ــــدت مـــؤشـــرات بـــورصـــة الــكــويــت خــالل  ارتـ
تعامالت جلستها أمس وسجلت ارتفاعات 
بنسب كبيرة، كما ارتفعت متغيرات السوق 
الــثــالثــة بــشــدة، وحــقــق مــؤشــر الــســوق الــعــام 
نسبة 1.3 في المئة أي 92.47 نقطة ليقفل على 
مستوى 7206.91 نقطة بسيولة هي االكبر 
خالل هذا الشهر اقتربت من 75 مليون دينار 
تداولت 211.5 مليون سهم نفذت عبر 11698 
 ربح منها 67 

ً
صفقة، وتم تــداول 118 سهما

سهما، وخسرت أسهم 35 شركة واستقر 16 
 دون تغيير.

ً
سهما

 أكبر 
ً
 وســجــل مــؤشــر الــســوق األول نــمــوا

بلغ 1.57 فــي المئة اي 123.96 نقطة ليقفل 
على مستوى 7999.37 نقطة بسيولة كبيرة 
تـــجـــاوزت 65.3 مــلــيــون ديـــنـــار، تــركــزت على 
أسهم بيتك وأجيليتي والوطني وتم تداول 
122.4 مــلــيــون ســهــم عــبــر 8097 صــفــقــة، وتــم 
تداول جميع مكونات السوق األول 25 سهما 
ربح منها 16 سهما، وتراجعت أسعار ستة 
أسهم، بينما استقرت ثالثة أسهم دون تغيير. 
وسجل مؤشر السوق الرئيسي نموا محدودا 
بنسبة 0.23 فــي الــمــئــة تــعــادل 12.78 نقطة 

ليقفل على مستوى 5590.69 نقطة بسيولة 
تحسنت بفضل تعامالت الوطنية العقارية 
ــداولـــت 89  لــتــصــل الــــى 9.5 مــاليــيــن ديـــنـــار تـ
مليون سهم عبر 3601 صفقة، وتم تداول 93 
سهما ارتفع منها 51 سهما، بينما تراجع 29 

سهما واستقر 13 سهما دون تغيير.

ارتداد جيد

وبــعــد ثـــالث جــلــســات مـــن الــبــيــع المكثف 
الذي استهدف سهم أجيليتي وبعض األسهم 
المرتبطة به كسهم الوطنية العقارية، بدأت 
تعامالت بورصة الكويت خالل جلسة أمس 
ثاني جلسات األســبــوع على ارتـــداد واضــح، 
ومكاسب ألسهم أجيليتي وبيتك ووطنية 
عقارية ثم زين ومشاريع، وسجلت التعامالت 
سيولة أعلى مــن معدالتها لهذا الشهر اول 
نصف ساعة، وحــدث تدفق للسيولة واضح 
خالل الساعة األولى، واستمر وارتفع بوتيرة 
موازية الرتفاع األسعار التي بلغت نسبة 3.36 
في المئة لسهم أجيليتي بينما بيتك اكتفى بـ 
2 في المئة، وربح أيضا وطنية عقارية نسبة 
3 في المئة، وارتد البنك الوطني بنسبة 1.3 
في المئة، وكان سهم مشاريع االكثر ارتفاعا 

بين االسهم القيادية وحقق نموا بنسبة 4.6 
في المئة، وربح صناعات نسبة 3.7 في المئة، 
وحقق بوبيان 2.3 في المئة، وصعد االفكو 

بنسبة 5.2 في المئة.
في المقابل، تحركت أسهم السوق الرئيسي 
بنسب اقل، وحقق جي اف اتش فقط ربع نقطة 
مئوية، وايفا نصف نقطة مئوية، وكانت هناك 
تداوالت استثنائية على وربة للتأمين بقيمة 
بلغت 470 مليون دينار ارتفع خاللها السهم 
بنسبة 3.5 في المئة تقريبا، لتنتهي الجلسة 
خضراء وبمكاسب هي االفضل خليجيا أمس، 
وبسيولة كبيرة تجاوزت بها القلق من بيع 
30 مليون سهم مــن اســهــم بيتك وضغطها 

على االسعار.
ــالــــت مــــؤشــــرات أســـــــواق دول مــجــلــس  ومــ
ــتـــعـــاون إلــــى االرتــــفــــاع فـــي ثـــانـــي جــلــســات  الـ
األسبوع وحقق خمسة منها مكاسب كانت 
أفــضــلــهــا فــي مــؤشــر بــورصــة الــكــويــت الــعــام 
بنسبة 1.3 فــي المئة وبمكاسب أقــل لبقية 
المؤشرات، وكــان التراجع فقط في مؤشري 
سوقي قطر وعمان، وكان القطري فقد نسبة 
واضـــحـــة تـــجـــاوزت 1 فـــي الــمــئــة، واســتــمــرت 
أســـعـــار الــنــفــط تـــتـــداول حـــول مــســتــويــات 84 

 لبرميل برنت.
ً
دوالرا

ارتفاع متفاوت لألسهم القيادية وأسهم السوق الرئيسي

»السوق السعودي« يغلق
على ارتفاع طفيف

أنهى »مؤشر السوق السعودي«، جلسة أمس، على ارتفاع طفيف بـ 
»نقطتين« مغلقا عند 10728 نقطة، وبتداوالت بلغت قيمتها اإلجمالية 
نحو 4.1 مليارات ريال. وارتفع سهم »سابك« بأكثر من 1% عند 95.30 
رياال. وصعدت أسهم »بنك الرياض« و»مصرف اإلنماء« و»كيان السعودية« 
و»مجموعة تداول« و»بن داود« و»المراعي«، بنسب تراوحت بين 1 و%2.

وتصدر سهم »تهامة لإلعالن« ارتفاعات امس بالنسبة القصوى عند 
83.60 رياال، وسط تداوالت بلغت نحو 500 ألف سهم.

في المقابل، تراجع سهم »أرامكو السعودية« بأقل من %1 عند 32.05 
رياال. وأغلق سهم »البحري« عند 27.60 رياال )- %8(.

وأنهت »معادن« و»سدافكو« و»كهرباء السعودية« و»أســواق العثيم« 
و»التصنيع الوطنية« و»ساب« و»سبكيم العالمية« و»أسمنت اليمامة« 
و»اللجين« و»دله الصحية«، تداوالتها على تراجع بنسب تراوحت بين 

1 و%3.

»األرجان« توقع عقد تخصيص قسيمة مع »الصناعة«
 مع الهيئة العامة للصناعة؛ لتخصيص 

ً
وقعت شركة األرجان العالمية العقارية عقدا

القسيمة رقم )F89( في منطقة خدمية متعددة األغراض، ضمن منطقة المستقبل )المنطقة 
.)

ً
الحرة سابقا

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم إدراج األثر المالي لتلك القسيمة ضمن المركز المالي، 
ونتائج أعمال المجموعة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

مدد عقد تسهيالت ائتمانية بـ 3 ماليين دينار
ُ
»عقار« ت

أعلنت شركة عقار لالستثمارات العقارية تمديد عقد تسهيالت ائتمانية مع أحد البنوك 
الخارجية، علما بأن إجمالي قيمة التسهيالت يبلغ نحو 36 مليون درهم إماراتي، بما يعادل 

3 ماليين دينار.

»عقارات« توقع 
عقد قرض بـ 7.25 

ماليين دينار 
وقعت شركة عقارات الكويت 
ــد قــــــرض مــــع أحــــــد الـــبـــنـــوك  ــقـ عـ
الــمــحــلــيــة بــقــيــمــة 7.25 ماليين 
ــائــــدة مــنــاســب  ــنــــار بــســعــر فــ ديــ

وفترة سداد مرنة.
ولفتت الشركة إلى أن الهدف 
من هذا القرض تمويل مشروع 

سكن العمال – صبحان.

أخبار الشركات

يغيب أصــحــاب الــمــلــيــارات مــن روســيــا والصين 
عــن أعــمــال المنتدى االقــتــصــادي العالمي بــدافــوس 
 لــمــا ذكــرتــه 

ً
ــتــح أمــــس، وفـــقـــا

ُ
الــســويــســريــة، الــــذي افــت

»بلومبرغ«، واطلعت عليه »العربية.نت«.
ورغم الوجود األساسي للمليارديرات الروس خالل 
السنوات الماضية، فــإن الحرب في أوكرانيا قضت 
باستبعادهم عــن قائمة الحضور، والـــذي يتضمن 
 من حول العالم مدعوين، وأكدوا 

ً
نحو 116 مليارديرا

حضورهم بالمؤتمر.
وباإلضافة إلى الروس الغائبين، أظهرت القائمة 
 للمليارديرات من الصين هذا العام، 

ً
غيابا تاما أيضا

إذ التزال الدولة تحت وطأة ارتفاع اإلصابات بكوفيد، 
فضال عن ســوق األسهم المترنحة التي محت 224 
مليار دوالر مــن ثـــروات مــلــيــارديــرات الصين خالل 

.2022
وذكر التقرير أن قائمة الضيوف من المليارديرات 
تختلف بشكل الفت عن قوائم السنوات السابقة، مما 

يعكس االضــطــرابــات العالمية التي أعـــادت تشكيل 
الثروات، وغيرت مراكز القوى وسط النزاعات والوباء 

وارتفاع التضخم.
وينعقد المؤتمر االقتصاد العالمي في دافــوس 
هذا العام خالل الفترة من 16 حتى 20 يناير تحت 
شعار »التعاون في عالم منقسم«، بزيادة 40 في المئة 

مقارنة بالعقد الماضي.
ورغم اقتراب موقع المؤتمر والذي يقام في منتج 
»دافوس« بالقرب من أماكن التزلج على الجليد، من 
ــا، فــإن قائمة الــحــضــور لــم تضم  مــلــيــارديــرات أوروبــ
 فقط، وبالتأكيد شكل 

ً
 أوروبيا

ً
سوى 18 مليارديرا

الــمــلــيــارديــرات مــن أمــيــركــا الــجــزء األكــبــر بــنــحــو 33 
.
ً
مليارديرا

 عــن حــضــور قـــوي لعمالقة وول ســتــريــت، 
ً
فــضــال

بقيادة جيمي دايمون، من جي بي مورغان، والري 
ــــالك روك« وســـتـــيـــف شــــــوارزمــــــان مــن  ــ فـــيـــنـــك مــــن »بـ

بالكستون إنك.

 لـــ »بــلــومــبــرغ«، فــقــد ســاهــم فــي ســد الــفــراغ 
ً
ووفــقــا

ارتفاع أعــداد المليارديرات من دول الخليج، والتي 
شهدت انتعاشا معاكسا لمعظم اقتصادات العالم، 
بفضل ارتــفــاع أســعــار النفط وسمعة الخليج بأنه 

واحة استقرار في منطقة تتعدد فيها المشكالت«.
كما سيشهد المؤتمر حضور 13 مليارديرا من 
الهند، ومن بينهم غواتام أدانــي، قطب الفحم الذي 
نمت ثــروتــه 44 مليار دوالر الــعــام الــمــاضــي. ويعد 
 
ً
أدانــــي حــالــيــا رابـــع أغــنــى شــخــص فــي الــعــالــم، وفــقــا

لمؤشر »بلومبرغ للمليارديرات«.
وحتى بالنسبة للمليارديرات البريطانيين، فإن 
الحضور متوقف فقط على مليارديرات من أصول 

هندية.
وبـــاإلضـــافـــة لــكــل هــــذا فــــإن تـــراجـــع تــقــيــيــمــات 
الشركات بصورة حادة، حول البعض من كونهم 
مليارديرات إلى ما هو دون هذا المستوى بكثير، 
إذ فقدت بعض الشركات أكثر من 90 في المئة من 

قيمتها خالل أزمة األسواق الحالية.
وكانت السفارة الروسية في سويسرا أكــدت في 
وقت سابق من هذا الشهر أن الوفد الروسي لن يشارك 

في فعاليات منتدى دافوس.
يذكر أنه لم توجه دعوة لممثلي روسيا في الدورة 

الــســابــقــة لــلــمــنــتــدى فـــي مــايــو الـــمـــاضـــي، بــعــد قــيــام 
المنتدى بتجميد العالقات مع المنظمات الروسية 

على خلفية الحرب على أوكرانيا.
)العربية. نت(

البورصة: تعديل النتائج السنوية 
لتقسيم السوق

 أعلنت بورصة الكويت استمرار إدراج أسهم الشركة الوطنية 
العقارية )وطنية( ضمن شركات السوق الرئيسي، بناء على إفصاح 
الــشــركــة الـــذي يفيد برغبتها فــي االســتــمــرار بــــاإلدراج فــي السوق 
الرئيسي، تطبيقا للمادة 8-5 من كتاب قواعد البورصة التي تفيد 
بأنه يجوز للشركة ان تطلب بقاءها في السوق المدرجة فيه وعدم 
تأهلها للسوق األول حتى في حال استيفائها كل متطلبات اإلدراج 
في السوق األول. وعليه فإنه سيتم تعديل مكونات مؤشر رئيسي 
50، بحيث تستمر الشركة الوطنية العقارية )وطنية( ضمن مكونات 
المؤشر، على أال يتم إدراج أسهم شركة رابطة الكويت والخليج 

للنقل ضمنه.

غياب أصحاب المليارات من روسيا والصين يعكس تغيير النظام العالمي

ً
 مليارديرا
ً
أعمال »دافوس« تنطلق بحضور أعمال »دافوس« تنطلق بحضور 116116 مليارديرا

ارتداد لمؤشرات البورصة... والسيولة ارتداد لمؤشرات البورصة... والسيولة 7575 مليون دينار مليون دينار
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»بيتك كابيتال«: 22 مليار دوالر إجمالي حجم إصدارات الصكوك
دول الخليج تستحوذ على النصيب األكبر في 2022 بنسبة 44.5% من إجمالي اإلصدارات

استحوذت دول الخليج على 
النصيب األكبر من إصدارات 

الصكوك لتبلغ 44.5 في المئة 
من إجمالي اإلصدارات في 
2022، وكانت اإلصدارات 

الحكومية والسيادية المحرك 
الرئيسي للصكوك بإصدارات 
 

ً
بلغت 71.9 في المئة، مقارنة

بإصدارات الشركات التي بلغت 
نسبتها 28.1 في المئة.

شهد عام 2022 ارتفاعا كبيرا في اسعار الفائدة، لم 
تشهده األســـواق العالمية خــال العقد الماضي، حيث 
أنهى بنك االحتياطي الفدرالي العام بسلسلة زيــادات 
بلغت 425 نقطة أساس لتصل الفائدة إلى 4.50 في المئة، 
حيث كانت معدالت أسعار الفائدة لدى البنك المركزي 
األوروبـــي نحو 0 فــي المئة فــي 2021، إال أنــه قــد سجل 
زيادة بلغت 250 نقطة أساس ليصل إلى 2.50 في المئة، 
بينما أغلقت أسعار الفائدة في المملكة المتحدة عند 
 
ً
3.50 في المئة، بارتفاع قدره 325 نقطة أساس مقارنة

بعام 2021.
وحسب تقرير صادر عن »بيتك كابيتال«، ففي منطقة 
الخليج، باستثناء دولــة الكويت، حــذت جميع البنوك 
الــمــركــزيــة الخليجية حـــذو بــنــك االحــتــيــاطــي الــفــدرالــي 
األميركي من حيث رفع أسعار الفائدة، وبلغ المعدل لدى 
البنك الكويت المركزي عند نهاية العام 3.50 في المئة، 
بارتفاع قــدره 200 نقطة أســاس، بينما بلغت معدالت 
أسعار الفائدة في المملكة العربية السعودية 5 في المئة، 
 بعام 2021، 

ً
أي بزيادة قدرها 400 نقطة أساس مقارنة

 بمقدار 425 
ً
وسجلت اإلمارات العربية المتحدة ارتفاعا

نقطة أساس، وينطبق هذا األمر على كل من دولة قطر 
ومملكة البحرين وسلطنة ُعمان.

غلقت سندات الخزانة األميركية ذات االستحقاقات 
ُ
وقد أ

 ألسعار الفائدة بـ 
ً
لمدة سنتين والتي تعد أكثر حساسية

4.384 في المئة في نهاية 2022، أي بــزيــادة قدرها 365 
 بمستواها لسنة 2021 البالغ 0.734 

ً
نقطة أساس، مقارنة

في المئة، بينما أغلقت السندات ذات األجل األطول )سندات 
الخزانة األميركية لعشرسنوات( عند 3.795 في المئة، أي 

بزيادة 228 نقطة أساس.
 

سوق الصكوك العالمي

شــهــد الــربــع األول مــن عـــام 2022 اســتــمــرار الــنــمــو في 
 
ً
إصدارات الصكوك بشكل كبير، حيث سجلت السوق نموا

 تجاوز 45 في المئة، مدعوما بإصدارات من قطاع 
ً
ملحوظا

الــشــركــات والــقــطــاع الــحــكــومــي، إال أن وتــيــرة اإلصــــدارات 
 خــال الربع الثاني، جــراء ارتــفــاع أسعار 

ً
شهدت هبوطا

الفائدة واستمرار السياسة النقدية المتشددة، وسجلت 
 بنسبة 49 فــي الــمــئــة، وقـــد بلغت 

ً
اإلصـــــدارات انــخــفــاضــا

قيمة اإلصدارات 13 مليار دوالر في نهاية النصف األول 
من 2022.

 ،
ً
أمــا الــربــع الــثــالــث مــن 2022 فقد كــان األكــثــر تــأثــرا

 بمعدل 2 في 
ً
 هامشيا

ً
حيث سجلت اإلصــدارات نموا

المئة. وكــان إجمالي اإلصـــدارات بلغ 22 مليار دوالر 
بــحــلــول نــهــايــة 2022، أي بــانــخــفــاض نسبته 34 في 
 بمستوى اإلصدارات للعام 2021، البالغ 

ً
المئة مقارنة

33 مليار دوالر.
واســتــحــوذت دول الخليج الــعــربــي عــلــى النصيب 
األكــبــر مــن إصــــدارات الــصــكــوك لتبلغ 44.5 فــي المئة 
من إجمالي اإلصدارات، وكانت اإلصدارات الحكومية 
والسيادية هي المحرك الرئيسي للصكوك بإصدارات 
 بإصدارات الشركات التي 

ً
بلغت 71.9 في المئة، مقارنة

بلغت نسبتها 28.1 في المئة من إجمالي اإلصدارات 
لعام 2022.

أداء مؤشر بيتك كابيتال للصكوك في 2022

كان أداء مؤشر »بيتك كابيتال للصكوك« جيدا مقارنة 

ــرى الــمــمــاثــلــة، وعــلــى الــرغــم  بــالــمــؤشــرات الــرئــيــســيــة األخــ
من هبوط مؤشر »بيتك كابيتال« للصكوك بنسبة 3.25 
في المئة خــال الــعــام، إال أنــه تخطى مؤشر الــداو جونز 

للصكوك الذي انخفض بمعدل 7.81 في المئة.

األسواق خالل 2023

 على مدى 
ً
من المتوقع أن تهدأ حدة التضخم تدريجيا

ــر الـــذي مــن الــمــتــوقــع أن يــكــون لــه أثــر  الــعــام الــحــالــي، األمـ
إيجابي على أسواق أدوات الدخل الثابت، ومن المتوقع أن 
دورة ارتفاع أسعار الفائدة ستكتمل بحول النصف األول 
من 2023، طالما كانت أرقــام التضخم العالمية وتقارير 

 مع توقعات السوق.
ً
ومؤشرات الوظائف متماشية

وعــلــى النقيض مــن 2022، الـــذي شهد عمليات إعــادة 
تسعير كبرى لجميع فئات األصول بسبب الزيادة الحادة 
، مع 

ً
في األسعار، فإن عام 2023 يبدو أنه سيكون أقل تقلبا

وجود تأثير محتمل على أربــاح الشركات بسبب ارتفاع 
تكلفة االقتراض والركود المحتمل في األسواق الرئيسية 

بسبب التشدد المالي.

ر العمالء
ّ

»التجاري« يحذ
من عمليات غسل األموال

في إطار حملة »لنكن على دراية«
ــتــــجــــاري  ــنــــك الــ ــبــ يـــــواصـــــل الــ
الكويتي مساهماته في حملة 
»لنكن على درايــة«، وهي حملة 
ــتــــي أطـــلـــقـــهـــا بــنــك  الـــتـــوعـــيـــة الــ
الــكــويــت الـــمـــركـــزي، بــالــتــعــاون 
ــارف الــكــويــت،  ــاد مـــصـ ــحـ ــع اتـ مـ
لــتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى حــقــوق 
وواجــبــات العماء، وتوعيتهم 
بــكــل مـــا يــتــعــلــق بــالــتــعــامــل مع 
ــة بـــيـــانـــاتـــهـــم  ــايــ ــمــ ــنــــوك وحــ ــبــ الــ

المصرفية. 
ويــأتــي ذلــك فــي إطــار حرص 
ــقــــافــــة  ــثــ ــر الــ ــ ــشـ ــ ــــى نـ ــلـ ــ ــك عـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ الـ
ــة بــيــن  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــة والـ ــيــ ــرفــ ــمــــصــ الــ
ــرائـــح الــمــجــتــمــع الــمــخــتــلــفــة،  شـ
وزيــــادة الــوعــي لـــدى الجمهور 
بدور القطاع المصرفي وكيفية 
االســـــــتـــــــفـــــــادة مـــــــن الـــــخـــــدمـــــات 
الــمــصــرفــيــة الــمــقــّدمــة لــلــعــمــاء 
ــب الــوقــوع فــي معامات 

ّ
وتــجــن

أو أعمال قد تنطوي على غسل 
أموال أو تمويل إرهاب.

وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، أشـــــار 
رئــــيــــس إدارة مـــكـــافـــحـــة غــســل 
األمـــــوال وتــمــويــل اإلرهـــــاب في 
 :

ً
الــبــنــك عــبــدالــعــزيــز عــلــي قــائــا

»إن غــســل األمـــــوال يــعــد عملية 
ارتــــكــــاب أي فـــعـــل أو الـــشـــروع 
فيه يقصد من ورائــه إخفاء أو 
تــمــويــه أصـــل أو حقيقة أمـــوال 
 لـــلـــقـــانـــون أو 

ً
ــا مــكــتــســبــة خــــافــ

النظام وجعلها تــبــدو وكأنها 
 
ً
مشروعة المصدر«. وتابع مبينا
ـــه يــجــب عــلــى جميع العماء 

ّ
أن

ــن مـــخـــاطـــر  ــ ــذر مــ ــ ــحــ ــ ــي الــ ــ ــ
ّ

ــوخ ــ تــ
عمليات االحتيال وغسل األموال 
وتمويل اإلرهــاب بكل أشكالها 
وأنــــواعــــهــــا، ألنـــهـــا تــعــتــبــر فــي 

مقدمة الجرائم المالية الواجب 
ــبــهــا، ولــذلــك 

ّ
عــلــى الــعــمــيــل تــجــن

ــرورة الـــمـــتـــابـــعـــة  ــ ــــضــ نـــنـــصـــح بــ
ــلــــى الـــتـــعـــلـــيـــمـــات  واالطــــــــــــاع عــ
الـــتـــي يــتــم تــوفــيــرهــا مـــن خــال 
قــنــوات الــبــنــك الــرســمــيــة، حيث 
 رسائل توعية 

ّ
يقوم البنك ببث

لــلــتــعــريــف بــمــخــاطــر عــمــلــيــات 
االحتيال وبعض أشكال غسل 

األموال وتمويل اإلرهاب. 
ــد عــلــي  ــ ــانــــب آخـــــــر، أكــ مــــن جــ
ه على  أن الــبــنــك يشجع عــمــاء
ضـــــــــــــــرورة تـــــحـــــديـــــث نـــــمـــــوذج 
»اعــرف عميلك« ومــوافــاة البنك 
بـــأي تــغــيــيــرات قــد تــحــدث على 
األمــــــور الـــجـــوهـــريـــة الــمــرتــبــطــة 
بالعميل فيما يتصل بالجوانب 
الــمــالــيــة للعميل، الفــتــا إلـــى أن 
ــنـــمـــوذج يــســهــم فــي  تـــحـــديـــث الـ
حماية العميل مــن أي مخاطر 
مالية ويجنبه أي انــقــطــاع في 
الــخــدمــات الــمــالــيــة الــمــقــدمــة له 

نتيجة عدم تحديث النموذج. 

عبدالعزيز علي

»بوبيان« يعقد برنامجه التدريبي الثاني 
لقياديي »البترول الوطنية«

ــان بـــرنـــامـــجـــه  ــ ــيـ ــ ــوبـ ــ نــــظــــم بــــنــــك بـ
الــتــدريــبــي الــثــانــي لــقــادة فـــرق شركة 
البترول الوطنية الكويتية، في إطار 
تسليط الــضــوء عــلــى تــجــربــة البنك 
فــي تطوير قــيــاداتــه وكيفية تطوير 
مواهب البنك على مختلف مستوياته 

ومشاركتها مع الشركة.
ــيــــذي فــي  ــفــ ــنــ ــتــ وقــــــــــال الـــــمـــــديـــــر الــ
مجموعة الــمــوارد البشرية فــي بنك 
بوبيان عبدالعزيز الــرومــي تعليقا 
ــي بـــوبـــيـــان  ــ ــل فـ ــ ــواصــ ــ عـــلـــى ذلــــــــك: »نــ
استراتيجيتنا الهادفة إلى أن نكون 
ا مــؤثــرا فــي مجتمعنا، والعمل  جــزء
ــطــــط مــمــنــهــجــة  ــلــــى خــ وفـــــــق هـــــــذا عــ
لــدعــم مختلف الــجــهــات بالقطاعين 
ــــن خــــال  ــكــــومــــي والـــــــخـــــــاص، مــ الــــحــ
مشاركة خبراتنا وتجاربنا المتعلقة 
ــدة والــــتــــي قــد  ــ ــرائــ ــ بـــالـــمـــمـــارســـات الــ
يستفيد منها قادة هذه الشركات على 
جميع المستويات وتطبيقها على 

مستوى فرق العمل لديهم«.
وأوضـــح الــرومــي أن بنك بوبيان 
سباق دائما لرفع معدالت تعاونه مع 

شــركــات القطاع الــعــام والمؤسسات 
الحكومية وإطاق مبادرات وبرامج 
مماثلة، وعلى سبيل المثال تعاونه 
ــع بــنــك االئـــتـــمـــان الــكــويــتــي وبــيــت  مـ
ــاة ومـــؤســـســـة الـــكـــويـــت لــلــتــقــدم  الــــزكــ
العلمي وغيرهم من الشركاء، الفتا 
الـــى أن الــبــرنــامــج الــتــدريــبــي الثاني 
لقياديي البترول الوطنية الكويتية 
ــز عــلــى إدارة الــمــواهــب والــقــيــادة  ركـ
وطـــــرق ومـــنـــاهـــج اخـــتـــيـــار وتــطــويــر 

وتقييم القيادات.
وأضــــاف أن الــبــرنــامــج تــطــرق إلــى 
ــتــــي تــضــمــن  مـــخـــتـــلـــف األســــالــــيــــب الــ
سعادة ورضا الموظفين ورفاهيتهم 
داخــــل وخـــــارج بــيــئــة الــعــمــل، مــؤكــدا 
ــأتـــي لــتــتــمــاشــى  ــذه الـــجـــهـــود تـ ــ أن هـ
مــع مساعي بنك بوبيان المستمرة 
لــتــنــفــيــذ مــــــبــــــادرات مـــتـــنـــوعـــة تــفــيــد 
مختلف شــرائــح المجتمع الكويتي 
ضــمــن مـــبـــادرات الــبــنــك الــتــي تــنــدرج 
تحت مظلة المسؤولية االجتماعية، 
وشدد على أن »بوبيان يؤمن بفكرة 
الــمــؤســســة دائـــمـــة الــتــعــلــم، وهــــو ما 

يؤكد حرصنا على مواصلة العمل 
مــع شــركــاء مــن جميع التخصصات 
ــقــــل الــــمــــهــــارات  لـــلـــمـــســـاعـــدة فـــــي صــ
التكنولوجية لموظفينا لمواصلة 

رحلة النمو وتطورنا جميعا«.
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، قــــال مــســاعــد 
الــمــديــر فـــي إدارة تــطــويــر الــمــواهــب 
فــــؤاد الــعــبــيــد: »ســعــدنــا باستضافة 
قادة الفرق في شركة البترول الوطنية 
الكويتية خــال البرنامج التدريبي 
 Boubyan Business الثاني المقدم من
ــادة  ــيـ ــقـ School، لـــقـــنـــاعـــتـــنـــا بــــــأن الـ
السليمة تؤثر إيجابا على المؤسسة، 
وأن هـــذا الــتــأثــيــر ينتقل بــــدوره إلــى 

موظفي الشركة«.
وأشــــــار الــعــبــيــد إلــــى أن انــضــمــام 
ــن قـــــيـــــادات الـــبـــنـــك مــن  ــ مـــجـــمـــوعـــة مـ
مــخــتــلــف اإلدارات خــــال الــبــرنــامــج 
التدريبي، وذلــك لمشاركة تجاربهم 
في التطور الشخصي والمهني منذ 
بــدايــة التحاقهم بالعمل كموظفين 
طــمــوحــيــن وصـــــوال إلــــى مــنــاصــبــهــم 

القيادية الحالية في بنك بوبيان.

لقطة جماعية لقياديي »البترول الوطنية« المتدربين في »بوبيان«

»وربة« يطلق شريحة
»الصفوة بلس«
أعــلــن بــنــك وربــــة إطــــاق شريحة 
جـــديـــدة »الــصــفــوة بــلــس« بــمــمــيــزات 
جـــــــــديـــــــــدة، وخــــــصــــــائــــــص تــــنــــاســــب 
احــتــيــاجــاتــهــم وأســــلــــوب حــيــاتــهــم، 
ــــب  لــــأفــــراد الــــذيــــن يـــتـــقـــاضـــون رواتـ
شهرية 2500 د. ك أو أكثر، أو لديهم 
رصيد إجمالي بين 150 ألف دينار 
إلى أقل من 350 ألفا، تقّدم شريحة 
»الصفوة بلس« مزايا نوعية جديدة 
ضمن االهتمام المتواصل بشرائح 
الــعــمــاء الــمــخــتــلــفــة، وابــتــكــار صيغ 
منتجات وخــدمــات جــديــدة يتم من 
ــيـــاجـــات كــل  ــتـ ــاء بـــاحـ ــ ــوفـ ــ ــا الـ خـــالـــهـ
ــا يــــائــــم خــصــائــصــهــا  ــمـ ــة بـ ــريـــحـ شـ

العمرية واهتماماتها المتعددة. 
وقال رئيس المجموعة المصرفية 
لأفراد بالتكليف في »وربة«، مساعد 
ــد، »نـــحـــرص فـــي الــبــنــك على  ــزيـ ــمـ الـ
تــصــمــيــم خـــدمـــات ومــنــتــجــات تلبي 
ــقــــدم لــهــم  ــيـــاجـــات الـــعـــمـــاء، وتــ ــتـ احـ
الخدمات المصرفية التي يحتاجون 
 أن الشريحة الجديدة 

ً
إليها، موضحا

تــأتــي مــعــّبــرة عـــن طــمــوح عــمــائــنــا، 
ومواكبة لتطلعاتهم، وتعتبر مبادرة 
»بنك وربة« نحو تنويع المنتجات، 
والخدمات المصرفية حيث تتناسب 
مــع جميع شــرائــح الــعــمــاء، وتلبي 
احتياجاتهم في الحصول على خدمة 
متميزة، وفق معايير وأساليب من 

حيث الجودة والدقة والسرعة.
ــزيـــد إلـــــى أن »وربــــــة«  ــمـ وأشـــــــار الـ
يــواصــل نجاحه فــي ابتكار وسائل 
جـــديـــدة يـــعـــزز بــهــا تــجــربــة عــمــائــه 
االستثنائية مــن مختلف الشرائح، 
ويمنحهم قيمة مضافة تائم نمط 
حــيــاتــهــم، وفــــي ذات الــــوقــــت، يــؤكــد 
منهجه الــذي يسعى من خاله إلى 
الـــتـــواصـــل مــــع عـــمـــائـــه وخــدمــتــهــم 
فــي أدق وأبــســط األمـــور الــتــي تمّس 
حــيــاتــهــم الــيــومــيــة كــشــريــك ولــيــس 

مـــجـــرد مـــصـــرف أو مــؤســســة مــالــيــة 
فقط.

وأوضـــح أن مــن أهــم الــمــزايــا التي 
ــمــــن شـــريـــحـــة  ســـيـــتـــم تـــقـــديـــمـــهـــا ضــ
»الــــصــــفــــوة بـــلـــس« هــــي وجــــــود قــســم 
خـــــاص يـــخـــدم الـــشـــريـــحـــة مــــن خـــال 
مـــــديـــــر عــــــاقــــــات عـــــمـــــاء مــخــصــص 
لمساعدة عماء هذه الشريحة وتلبية 
متطلباتهم المصرفية، وزيـــادة حد 
السحب اليومي مــن أجــهــزة الصرف 
اآللـــــي حــتــى 3 آالف د. ك، وإصـــــدار 
ــة االولـــــــــــى لـــبـــطـــاقـــة  ــنـ ــلـــسـ ــي لـ ــانــ ــجــ مــ
World Mastercard االئــتــمــانــيــة، 
وخدمات وربة كونسيرج )المساعد 
الشخصي(، إضافة إلى حصوله على 
نسبة خاصة تنافسية على معامات 
الــتــمــويــل الــشــخــصــي ومــنــح العميل 
فترة سماح تصل إلى 12 شهرا، كما 
تمنح بطاقة »الصفوة بلس« للعميل 
الدخول المجاني ألكثر من 25 قاعة 
انتظار في المطارات حول العالم، مع 
عروض عالمية )مطاعم، مقاه، ترفيه( 
 priceless Specials IOS / عبر تطبيق
Android، إضافة إلى حساب »ممتاز« 

من MyUS مجانا للسنة األولى. 

مساعد المزيد

»الوطني«: تذبذب عائدات السندات السيادية في الربع الرابع
»السندات الخليجية تتفوق وإصداراتها تعكس اتجاهها الهبوطي لتسجل 15.9 مليار دوالر«

عكست إصدارات السندات 
الخليجية اتجاهها الهبوطي، 

وارتفعت إلى 15.9 مليار 
دوالر في الربع الرابع من 

2022 مقابل 11.8 مليارا في 
الربع الثالث من العام نفسه. 
واستحوذت السعودية على 

أعلى قيمة لإلصدارات الجديدة 
السيادية وشبه السيادية 

)11.3 مليارا(.

ارتـــفـــعـــت عــــائــــدات الــســنــدات 
السيادية بشكل كبير في أكتوبر 
الــمــاضــي قــبــل أن تــتــراجــع في 
وقــت الحـــق، بعد إشـــارة بعض 
ــتـــدال وتــيــرة  الــتــوقــعــات إلـــى اعـ
التضخم. إال أنــه رغــم ذلــك، فقد 
أدى اســــتــــمــــرار تــبــنــي الــبــنــوك 
الــمــركــزيــة لــنــبــرة مــتــشــددة إلــى 
ارتـــفـــاع عـــائـــدات الـــســـنـــدات في 

النصف الثاني من ديسمبر. 
ــادر عــن  ــ ــ وحــــســــب تـــقـــريـــر صـ
بــنــك الــكــويــت الــوطــنــي، تفوقت 
الــســنــدات السيادية الخليجية 
متوسطة األجل على نظيراتها 
العالمية، إذ أنهت تداوالت الربع 
األخــيــر مــن 2022 بـــأداء أفضل، 
وتراجعت عائداتها على أساس 

ربع سنوي. 
ومـــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أشـــــارت 
أحدث بيانات التضخم الصادرة 
ــــادات إلـــى  ــتـــــصـ ــ عــــن مـــعـــظـــم االقـ
ــلـــة مــــن ارتــــفــــاع  أن أســـــــوأ مـــرحـ
أســـعـــار المستهلكين قـــد مــرت 
ــح، رغـــم أن األســعــار  عــلــى األرجــ
 مــقــارنــة 

ً
مـــازالـــت أكــثــر ارتـــفـــاعـــا

بما قبل 2022. بــاإلضــافــة إلى 
ذلك، يبدو أن زخم األسعار بدأ 
يتحول من السلع )مثل الطاقة( 
إلــى الــخــدمــات، مما قــد يساهم 
في الحفاظ على معدل التضخم 
 نسبيا خال 

ً
األساسي مرتفعا
األشهر المقبلة. 

واتــجــهــت الــبــنــوك الــمــركــزيــة 
العالمية الرئيسية في ديسمبر 
إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 
50 نقطة أساس فقط، في أعقاب 
الزيادات الكبيرة التي طبقتها 
فــي وقــت سابق مــن الــعــام. وقد 
نــشــهــد الــمــزيــد مــن رفـــع أســعــار 

الــفــائــدة فــي الــنــصــف األول من 
عام 2023، نظرا الرتفاع أسعار 
المستهلكين وتشديد أوضــاع 
سوق العمل، مما قد يبقي على 
ارتـــفـــاع عـــائـــدات الـــســـنـــدات من 
منظور تاريخي، وفي المقابل، 
ــإن أي تــــحــــول مـــــحـــــوري فــي  ــ ــ فـ
الــســيــاســات الــنــقــديــة بــمــا يدعم 
ــائـــدة خــال  ــفـ خــفــض أســـعـــار الـ
الجزء األخير من 2023 قد يؤدي 
ــاع أســـعـــار الــســنــدات،  ــفـ إلــــى ارتـ

وبالتالي انخفاض العائدات.
وفــــــي ذات الـــــوقـــــت، عــكــســت 
ــدارات الــســنــدات الخليجية  إصــ
اتــجــاهــهــا الــهــبــوطــي وارتــفــعــت 
إلى 15.9 مليار دوالر في الربع 
الـــرابـــع مـــن 2022 مــقــابــل 11.8 
مـــلـــيـــارا فــــي الــــربــــع الـــثـــالـــث مــن 

2022. واســتــحــوذت السعودية 
عــلــى أعـــلـــى قــيــمــة لــــإصــــدارات 
ــدة الــــســــيــــاديــــة وشـــبـــه  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
ــارا(.  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــة )11.3 مـ ــ ــاديـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
وســاهــم ارتـــفـــاع أســعــار النفط 
ــام فـــي تــعــزيــز الــمــركــز  ــعـ ــذا الـ هــ
المالي للحكومات الخليجية، 
مما أدى بدوره إلى تمكنها من 
تقليص الهوامش بين السندات 
السيادية الخليجية وســنــدات 
الــخــزانــة األمــيــركــيــة على الرغم 
مـــــن انــــخــــفــــاض االحــــتــــيــــاجــــات 

التمويلية.

تراجع العائدات 

وتراجعت عائدات السندات 
خــــال الـــربـــع الـــرابـــع مـــن 2022 

مـــقـــارنـــة بـــأعـــلـــى مــســتــويــاتــهــا 
ــلـــة فـــــي عـــــــدة ســــنــــوات  الـــمـــســـجـ
فــــي أكـــتـــوبـــر. إال أن الـــســـنـــدات 
المعيارية تخلت عن مكاسبها 
)باستثناء السندات السيادية 
البريطانية( في أواخر ديسمبر، 
بــعــد الــتــصــريــحــات الــمــتــشــددة 
ــة، وأنــــهــــت  ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ ــمـ ــ لـــلـــبـــنـــوك الـ
عائدات السندات الربع األخير 
 
ً
 صافيا

ً
من العام مسجلة نموا

عـــــلـــــى أســــــــــــاس ربـــــــــع ســـــنـــــوي.
وانــخــفــضــت عـــائـــدات الــســنــدات 
السيادية الخليجية متوسطة 
األجــل في الربع الرابع من عام 
2022، عــلــى عــكــس نــظــيــراتــهــا 
العالمية، إذ ساهمت األرصــدة 
المالية القوية وتوقعات النمو 
الــقــوي لاقتصاد غير النفطي 

فـــي تــعــزيــز جـــاذبـــيـــة الــســنــدات 
اإلقــــلــــيــــمــــيــــة وســـــــط انـــخـــفـــاض 
الـــــــمـــــــعـــــــروض مــــــــن الـــــســـــنـــــدات 
الــمــعــيــاريــة الـــجـــديـــدة. وجـــاءت 
الــبــحــريــن وعــمــان فــي الــصــدارة 
مــن حــيــث انــخــفــاض الــعــائــدات، 
بـــتـــراجـــعـــهـــمـــا بـــأكـــثـــر مــــن 100 
نــقــطــة أســــــاس، بــيــنــمــا سجلت 
دول الخليج األخــــرى، بــمــا في 
ذلك الكويت، انخفضت بوتيرة 
، تــراوحــت بين 

ً
معتدلة نــســبــيــا

22-48 نقطة أســاس خــال هذا 
الربع. 

إصدارات السندات الخليجية 
تعكس اتجاهها الهبوطي

عــكــســت إصــــــــــدارات أدوات 

ــــدات  ــنـ ــ ــيـــة وسـ ــلـ ــمـــحـ الـــــديـــــن الـ
اليوروبوند )المقومة بالدوالر 
األميركي( اتجاهها الهبوطي، 
إذ ارتـــفـــعـــت إلــــى 15.9 مــلــيــار 
دوالر فــــي الــــربــــع الــــرابــــع مــن 
2022 مقابل 11.8 مليارا في 
الـــربـــع الــثــالــث مـــن عــــام 2022 
و14.7 مليارا في الربع الثاني 
من عام 2022. وقد بلغت قيمة 
أدوات الدين مستحقة السداد 
عـــلـــى دول مــجــلــس الـــتـــعـــاون 
الخليجي 607 مليارات دوالر 
بنهاية الربع الرابع من 2022، 
ــة  ــارنـ ــقـ ــاع هــــامــــشــــي مـ ــ ــفـ ــ ــارتـ ــ بـ
بالربع الثالث من عــام 2022. 
ــم عـــــــام 2022،  ــعـــظـ وخــــــــال مـ
انــــخــــفــــض عـــــــدد اإلصــــــــــــدارات 
ــــاع  ــفـ ــ ــدة نـــتـــيـــجـــة الرتـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
تكاليف خدمة الدين، وتراجع 
االحتياجات التمويلية لسداد 
 الرتــفــاع 

ً
عجز الــمــوازنــة نــظــرا

ــــط، وااللـــــــتـــــــزام  ــفـ ــ ــنـ ــ أســــــعــــــار الـ
باإلصاحات المالية متوسطة 
األجل. إال ان تزايد اإلصدارات 
الــــجــــديــــدة فــــي الــــربــــع الــــرابــــع 
مــن عــام 2022، خصوصا في 
الــســعــوديــة، قــد يــعــزى لرغبة 
الـــحـــكـــومـــة فــــي الـــحـــفـــاظ عــلــى 
هـــامـــش الــــفــــروق مــــع ســـنـــدات 
الخزانة األميركية في حدود 
 الستفادة الدول 

ً
ضيفة، نظرا

الخليجية من ارتفاع العائدات 
ــاع  ــ الــنــفــطــيــة وتــحــســن األوضـ

المالية.
ــحــــوذت اإلصـــــــــدارات  ــتــ واســ
ــن الـــســـعـــوديـــة  ــ الــــســــيــــاديــــة مــ
واإلمارات على النصيب األكبر 
من إصــدارات الربع الرابع من 
عام 2022. وجمعت الحكومة 

الــســعــوديــة 5 مــلــيــارات دوالر 
من خال أول برنامج سندات 
ــة األجــــــــل بــــالــــيــــورو  ــطـ ــتـــوسـ مـ
 
ً
ــنــــذ عـــــــام تـــقـــريـــبـــا تـــــصـــــدره مــ

والـــمـــنـــقـــســـم إلـــــى شــريــحــتــيــن 
بــقــيــمــة 2.5 مــلــيــار دوالر لكل 

منهما. 
ــة  ــ ــومــ ــ ــكــ ــ ــحــ ــ وواصــــــــــــلــــــــــــت الــ
السعودية برنامجها إلصدار 
الــصــكــوك الــمــحــلــيــة، إذ قامت 
بإصدار صكوك جديدة بقيمة 
3.3 مليارات دوالر مقابل 2.1 
مليار في الربع السابق. كما 
جــمــع صــنــدوق االســتــثــمــارات 
العامة الــســعــودي 3 مليارات 
من خال بيع سندات خضراء 
عـــلـــى ثـــــاث شــــرائــــح. أمـــــا فــي 
أبوظبي، فقد جمعت مبادلة 
مــــلــــيــــار دوالر مــــــن ســــنــــدات 
فــورمــوزا. وعلى صعيد إبــراز 
إصـــــدارات الــشــركــات الــكــبــرى، 
أتــــم الــبــنــك األهـــلـــي الــكــويــتــي، 
بالتعاون مع شركته التابعة 
 لها، 

ً
التي تتخذ من دبي مقرا

بنجاح صفقة تسهيات قرض 
 بقيمة 825 

ً
ألجل مدة 37 شهرا

مليون دوالر. 
ــدارات  ــبــــة لـــــــإصـــــ ــنــــســ ــالــ وبــ
ــة لــــلــــكــــويــــت، فــمــن  ــ ــاديـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
هـــــا  الـــمـــرجـــح أن تـــواصـــل أداء
 لــعــدم إقـــرار 

ً
الــضــعــيــف، نـــظـــرا

قــانــون الــديــن الــعــام الــجــديــد، 
ــال  ــمــــجــ والـــــــــــــذي ســــيــــفــــســــح الــ
لــاســتــفــادة مــن أســـواق الدين 

الدولية والمحلية.
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https://www.aljarida.com/article/11334
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تراجع أسعار النفط رغم التفاؤل بزيادة الطلب في الصين

تــراجــعــت أســعــار الــنــفــط في 
التعامالت اآلسيوية المبكرة، 
أمــس، لكنها استقرت بالقرب 
ــلــــى مـــســـتـــويـــاتـــهـــا مــنــذ  مــــن أعــ
بداية العام رغم التفاؤل بزيادة 
الطلب على الوقود في الصين، 
ــــورد لــــلــــخــــام فــي  ــتـ ــ ــــسـ أكـــــبـــــر مـ
العالم، بعد إعادة فتح الحدود 
وتخفيف القيود التي فرضت 

لمكافحة »كوفيد«.
ــفـــض خـــــام بـــرنـــت 36  وانـــخـ
 أو 0.4 فـــي الــمــئــة إلــى 

ً
ســنــتــا

 للبرميل بينما 
ً
84.92 دوالرا

ســــجــــل خــــــــام غــــــــرب تـــكـــســـاس 
 
ً
الوسيط األميركي 79.65 دوالرا
21 سنتا  للبرميل، منخفضا 
أو 0.3 في المئة وسط تداوالت 
ضعيفة خــالل عطلة عامة في 

الواليات المتحدة.
ارتفع الخامان بأكثر من 8 
فــي المئة األســبــوع الماضي، 
في أكبر مكاسب أسبوعية منذ 
أكتوبر، بعدما ارتفعت واردات 
الصين من الخام بنسبة 4 في 
المئة على أســاس سنوي في 
ديسمبر، في حين أدى انتعاش 
الــســفــر بمناسبة رأس السنة 
الــقــمــريــة الــجــديــدة إلـــى تعزيز 

توقعات الطلب على الوقود.
ــادر تـــجـــاريـــة  ــ ــــصـ ــــت مـ ــالـ ــ وقـ
ومحللون إنــه من المتوقع أن 
يؤدي انتعاش الطلب المحلي 
إلـــى انــخــفــاض بنسبة 40 في 
المئة في صادرات الصين من 

المنتجات النفطية المكررة في 
يناير  مقارنة بشهر ديسمبر.

مـــن جــانــب آخــــر، قــــال وزيـــر 
ــة اإلمـــــــــاراتـــــــــي ســهــيــل  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ الـ
الــمــزروعــي االثنين إن أســواق 

 
ً
ــط مــــــتــــــوازنــــــة، مـــضـــيـــفـــا ــفــ ــنــ الــ
لــلــصــحــافــيــيــن أنــــه يــعــتــقــد أن 
، وأن 

ً
الـــســـوق مــــتــــوازن تـــمـــامـــا

األمــــــر لـــيـــس كـــذلـــك فــــي ســـوق 
الغاز ولذلك يشهد تقلبات.

وأعــلــنــت روســـيـــا أن شــركــة 
ــادرات  غـــازبـــروم زادت مـــن صــ
الغاز إلى الصين في عام 2022 
بمعدل 15.5 مليار متر مكعب، 
ــا مــن  ــ ــهـ ــ ــادراتـ ــ مـــضـــيـــفـــة أن صـ

النفط ارتفعت العام الماضي 
بمقدار 7 في المئة.

يأتي ارتفاع صادرات النفط 
الروسية في عــام 2022 بسبب 
ــات الـــــمـــــشـــــددة الـــتـــي  ــ ــوبـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ

يـــفـــرضـــهـــا الــــغــــرب عـــلـــى قــطــاع 
الـــنـــفـــط والــــغــــاز الــــروســــي بــعــد 
قــيــام موسكو بشن حــرب على 

أوكرانيا في فبراير الماضي.
ــــت دول االتـــــحـــــاد  ــلـ ــ ــــوصـ وتـ
األوروبــــي، فــي ديسمبر 2022، 
ــع حــد  ــ ــى اتــــفــــاق بــــشــــأن وضــ ــ إلــ
ــيـــل الــنــفــط  أقــــصــــى لـــســـعـــر بـــرمـ
الـــــــروســـــــي قــــــــــدره 60 دوالرا، 
لــحــرمــان مــوســكــو مـــن وســائــل 

تمويل حربها في أوكرانيا.
وبـــــهـــــذا االتـــــــفـــــــاق، انـــضـــمـــت 
دول الــتــكــتــل إلـــى حــلــفــائــهــا في 
مــجــمــوعــة الــســبــع وخــصــوصــا 
الــواليــات المتحدة وبريطانيا 
إضافة إلى أستراليا، وذلك بعد 
لته بولندا قبل أن تسحب 

ّ
أن عط

اعتراضها.
ومـــــــع اشــــــتــــــداد الـــعـــقـــوبـــات 
ــواق  ــى أســ ــا إلــ ــيـ تــوجــهــت روسـ
ــة عـــــن أوروبـــــــــا  ــلــ جـــــديـــــدة بــــديــ
لتسويق النفط والــغــاز، وكــان 
كل من الصين والهند وجهتها.

ــاضــــي  ــمــ وخـــــــــــالل الـــــــعـــــــام الــ
استقبلت أكبر مصافي التكرير 
الــهــنــديــة »مــصــفــاة جــامــنــاغــار« 
شحنات الــخــام وزيـــت الــوقــود 
مــن موسكو بكمية تصل إلى 
215 شــحــنــة؛ مــا يــعــادل معدل 
الشراء، خالل العام السابق له 
2021، بنحو 4 أضعاف، بحسب 

بيانات »كبلر«.
وخالل الربع الرابع من العام 
الـــمـــاضـــي 2022، مــــن أكــتــوبــر 

حتى ديسمبر، حافظت روسيا 
على تصدرها قائمة مصدري 
النفط الخام إلى الهند، بحسب 
بــيــانــات نــقــلــتــهــا صــحــيــفــة ذي 
إيـــكـــونـــومـــيـــك تـــايـــمـــز الــهــنــديــة 
)The Economic Times( عن 

فورتيكسا.
وعـــلـــى صــعــيــد شـــهـــري، زاد 
معدل واردات الهند من النفط 
الــروســي فــي ديسمبر )2022( 
على مليون برميل يوميا، في 
سابقة هي األولــى من نوعها؛ 
ــاه مـــوســـكـــو  ــ ــجــ ــ ــا يـــعـــكـــس اتــ ــ مــ
لتحويل مسار الشحنات إلى 
منافذ آسيوية بديلة في أعقاب 

سريان الحظر.
واســـــتـــــقـــــبـــــلـــــت الــــمــــصــــافــــي 
ــه، ما  ــ الــهــنــديــة، فـــي الــشــهــر ذاتـ
يصل إلــى 1.19 مليون برميل 
يــومــيــا مـــن خـــامـــات مــوســكــو، 
 رقما قياسيا يرتفع عن 

ً
مسجلة

ذروة يونيو الماضي البالغة 
942 ألفا و694 برميال يوميا.

ويحتل النفط الــروســي، في 
ــة الــحــالــيــة، 25 فــي المئة  اآلونــ
من حصص واردات الخام إلى 
الهند، متخطيا مــورديــن مثل 
العراق والسعودية، وأثار شهية 
المصافي في نيودلهي؛ نظرا 
إلــــى انــخــفــاض ســـعـــره، بينما 
سعى الموردون العرب لتزويد 
المصافي األوروبية بالتدفقات 

بوصفها بديال أكثر ربحا.
)رويترز(

زيادة الصادرات الروسية 7% العام الماضي رغم العقوبات

»إيكوبالنت« الكورية تعتزم 
إغالق مكتبها في الكويت

تعمل شركة المقاوالت الكورية الجنوبية 
اس كي ايكوبالنت SK Ecoplant، على إغالق 
مكتبها الــرئــيــســي فــي الــكــويــت، إذ لــم تعد 
تخطط للمشاركة في أي مناقصات للنفط 
والغاز داخل البالد، وفقا لمصادر صناعية.
ــزال مــكــتــب إداري  ــ وبـــحـــســـب »مــــيــــد« ال يــ
إقليمي أصغر مفتوحا للتعامل مع األعمال 
الــمــتــعــلــقــة بــعــقــود الــهــنــدســة والــمــشــتــريــات 
والــبــنــاء )EPC( الــتــي تــم الــفــوز بها بالفعل، 

ويتم االنتهاء منها. 
وقال مصدر مطلع إن »الشركة ال تشارك 
فـــي أي مـــشـــاريـــع جــــديــــدة، وال يـــــزال هــنــاك 
ــال الــتــي يــتــم إنـــجـــازهـــا داخـــل  ــمـ بــعــض األعـ
المكتب فيما يتعلق بمشروع مصفاة الزور 
الجديدة وبعض المشاريع األخرى التي ال 
تــزال تحتوي على عناصر غير مكتملة أو 
قضايا مالية متبقية«، مضيفا »وُيعتقد أنه 
سيتم إغالق المكتب اإلداري المتبقي بمجرد 

االنتهاء من هذا العمل«.
وكـــانـــت الــشــركــة اســتــهــدفــت، بــيــن عــامــي 

2014 و2017، في خضم طفرة في مشاريع 
ات النفط والــغــاز الكويتية الكبيرة،  إنــشــاء
بقوة العقود في قطاع النفط والغاز، وفازت 

بعقود بمليارات الدوالرات. 
ويــأتــي إغــالق المكتب الفرعي الرئيسي 
للشركة في الوقت الذي ال يزال فيه النشاط 
ــاز فــي  ــغــ ــــوق مـــشـــاريـــع الـــنـــفـــط والــ ــل سـ ــ داخــ

الكويت عند مستوى منخفض.
عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، تــــخــــطــــط الــــشــــركــــة 
الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة 
)كيبيك( إلصدار دعوة لتقديم عطاءات على 
ــام 2023. وتــمــضــي  الـــمـــشـــروع مــنــتــصــف عــ
»كيبيك« قــدمــا فــي الــمــشــروع بعد االنتهاء 
من دراســة الجدوى التي أجرتها مجموعة 
Wood Mackenzie لألبحاث واالستشارات 

ومقرها إدنبرة.

»كويت بتروليوم - إيطاليا« 
تخفق في حماية المستهلك

قــالــت هــيــئــة مــراقــبــة الــمــنــافــســة، فـــي بـــيـــان، إن شــركــات 
إيني وإسو وإيطاليا بترولي وكويت بتروليوم - إيطاليا 
ات المناسبة لمنع  وتــامــويــل أخــفــقــت فــي اتــخــاذ اإلجـــــراء
ومواجهة السلوك غير القانوني الذي يضر بالمستهلكين. 
وأشارت هيئة مكافحة االحتكار اإليطالية إلى أن مكاتب 
الــعــديــد مــن شــركــات الــنــفــط، بما فــي ذلــك إيــنــي اإليطالية 
ووحـــدة إيــســو إيتاليانا التابعة لشركة إكــســون موبيل 
كــــورب، تــم تفتيشها بــشــأن انــتــهــاكــات مــزعــومــة ألســعــار 

الوقود.
وقالت الهيئة، التي نفذت عمليات التفتيش بمساعدة 
شرطة الضرائب اإليطالية، إنها تحقق في مخالفات تتعلق 
باألسعار التي يتم تحصيلها في المضخة، والتي كانت 
أعــلــى مــن تلك المعلن عنها، وكــذلــك إخــفــاقــات فــي إعــالن 

أسعار الوقود بشكل واضح.
وبحسب ياهو فاينانس لم يكن لــدى إيني أي تعليق 
فوري، في حين لم يتسن على الفور الحصول على تعليق 

من الشركات األخرى المعنية. 
واحتلت أسعار الوقود مركز الصدارة في إيطاليا بعد أن 
أسقط المدير التنفيذي لرئيس الوزراء جيورجيا ميلوني 
تخفيضا مكلفا في رسوم اإلنتاج التي قدمتها الحكومة 

السابقة عندما تجاوز سعر البنزين 2 يورو للتر.

 
ً
 كبيرا

ً
السويد تكتشف مخزونا

من معادن نادرة
تبين أن السويد تنام على ثروة أرضية غير متوقعة، حيث 
تــم اكتشاف مــخــزون كبير مــن الــمــعــادن الــنــادرة والثمينة في 
 »أثمن من النفط 

ً
أراضيها، وهي معادن يمكن أن تصبح قريبا

والغاز«، بحسب ما يؤكد خبراء.
وقالت شركة التعدين السويدية LKAB، الواقعة في مدينة 
كيرونا أقصى شمال السويد، والمملوكة للدولة، إنها عثرت 
على ما تعتقد أنه »أكبر مستودع معروف للعناصر األرضية 

النادرة في أوروبا«. 
وبينت أن المخزن يحتوي على أكثر من مليون طن متري 
من أكاسيد التربة النادرة، وتستخدم هذه المعادن في صناعة 
السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح، وكذلك المغناطيس 
والشاشات الزجاجية ومكبرات الصوت والعديد من األجهزة 

اإللكترونية األخرى.
وذكر تقرير نشرته شبكة »CNBC« األميركية، واطلعت عليه 
»العربية.نت«، أن هــذا االكتشاف يمكن أن يمهد الطريق لبدء 
ــا، حــيــث تعتمد  ــ تــعــديــن الــعــنــاصــر األرضــيــة الـــنـــادرة فــي أوروبـ
 بالكامل على الـــواردات من سوق تهيمن عليه 

ً
المنطقة حاليا

الصين.
ويستورد االتحاد األوروبي 99% من تلك العناصر األرضية 

النادرة من الخارج، وفقا لتقرير عام 2020.

ألمانيا: نستهدف إنهاء أزمة 
الطاقة في 2024

قال وزير االقتصاد األلماني، روبرت هابيك، 
إن أزمــــــة الـــطـــاقـــة ال تــــــزال مـــســـتـــمـــرة، ونـــهـــدف 

إلنهائها عام 2024.
وأضـــــــاف أن بـــوتـــيـــن كـــــان يــخــطــط لــتــدمــيــر 

ه فشل.
ّ
اقتصادنا، لكن

وكان هابيك قد صرح، قبل أيام، بأن الحرب 
الروسية على أوكرانيا جعلت ألمانيا وأوروبا 
في أزمة طاقة حادة، وردت الحكومة الفدرالية 
ــن اإلجـــــــــراءات  فــــي وقـــــت مــبــكــر بـــعـــدد كــبــيــر مــ
لضمان أمن اإلمـــدادات، ومن أجل منع النقص 
الحاد في الغاز، هناك محطات طاقة إضافية 

تعمل بالفحم قيد االســتــخــدام. وأشـــار إلــى أن 
االستخدام المؤقت لمحطات الطاقة التي تعمل 
بالفحم ال يغّير الهدف الطويل األجل للحكومة 
ــن الـــنـــاحـــيـــة الــمــثــالــيــة إلكـــمـــال  ــ الـــفـــدرالـــيـــة، ومـ
التخلص التدريجي من توليد الطاقة بالفحم 

بحلول عام 2030.
ولفت إلــى أن الحكومة الفدرالية اتفقت مع 
 )RWE( واليــة شمال الراين- وستفاليا ومرفق
على إنــهــاء عمل محطات الــطــاقــة، الــتــي تعمل 
بالفحم في نهر الــرايــن بحلول عــام 2030 قبل 

ا.
ً
ا له سابق

ً
حوالي 8 سنوات، مما كان مخطط

هل تشهد أسعار الغاز الطبيعي 
تقلبات حادة في 2023؟

قال مستشار طاقة في Hawk Energy، خالد 
العوضي، في مقابلة مع »العربية«، إن أسعار الغاز 
الطبيعي خالل 2023 لن تشهد تقلبات كبيرة في 

األسعار مثل العام الماضي.
وتــوقــع الــعــوضــي أن ترتفع أســعــار الــغــاز في 
2023 إلى مستويات 40 دوالرا للوحدة الحرارية، 

ثم تعاود التراجع لمستويات الـ25 دوالرا.
وأشــار إلــى أن أسعار الغاز الطبيعي شهدت 
تذبذبات عالية في 2022، من مستويات 20 دوالرا 
للوحدة الحرارية إلى مستويات 90 دوالرا، وبلغ 
المتوسط الــســنــوي فــي الــعــام الــمــاضــي عند 56 

دوالرا للوحدة الحرارية.

وأضاف أن السوق األوروبي سيكون متعطشا 
للغاز الطبيعي في 2023، بسبب انقطاع الغاز 
الــروســي مــع الــعــقــوبــات األوروبـــيـــة واألمــيــركــيــة، 
وهو ما يدفع روسيا لتوجيه إنتاجها إلى جهات 

آسيوية مثل الصين والهند بدال من أوروبا.
»أوروبــــا نجحت فــي بــنــاء منصات الستقبال 
الغاز المسال حيث من المقرر تشغيل 4 منصات 
خــالل الــعــام الــجــاري، وهــي تعد بــديــال لخطوط 
 
ً
ــارة األوروبـــــيـــــة«، تــبــعــا ــقــ الـــغـــاز بــيــن روســـيـــا والــ

للعوضي.
وأوضح أن روسيا تعمل على زيادة صادرتها 

من الغاز إلى الصين عبر خط أنابيب جديد.

أعلنت روسيا أن شركة غازبروم 
زادت من صادرات الغاز إلى 

الصين في عام 2022 بمعدل 
15.5 مليار متر مكعب، 

مضيفة أن صادراتها من 
النفط ارتفعت العام الماضي 

بمقدار 7 في المئة.
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»كامكو إنفست«: انخفاض مضاعف ألداء األصول العالمية في 2022
عوائد فئات األصول العالميةمع تراجعات أسواق األسهم والسندات

ــئــــات األصــــــول  ــد أداء فــ ــهـ شـ
العالمية منعطفا حـــادا خالل 
عام 2022، حيث أنهت معظمها 

العام على انخفاض مضاعف.
وحـــــــســـــــب تــــــقــــــريــــــر صـــــــــادر 
ــفـــســـت،  ــكــــو إنـ ــامــ ــة كــ ــ ــركـ ــ عـــــن شـ
كـــــان عـــــام 2022 اســتــثــنــائــيــا، 
حــيــث شــهــدت أســـــواق األســهــم 
والـــســـنـــدات تـــراجـــعـــات مــتــأثــرة 
ــل، مـــنـــهـــا الـــحـــرب  ــ ــوامـ ــ بــــعــــدة عـ
الـــــــروســـــــيـــــــة - األوكــــــــرانــــــــيــــــــة، 
ــاع أســـعـــار  ــ ــفـ ــ والـــتـــضـــخـــم، وارتـ
الفائدة، والقيود المستمرة في 
الصين، وارتفاع أسعار السلع 
األساسية، والعديد من القضايا 

الجيوسياسية الدولية.
ــرة أخــــرى  ــ ــانــــت الـــســـلـــع مـ وكــ
أفـــضـــل فــئــة أصـــــول أداء خــالل 
ــفــــع الــمــؤشــر  الــــعــــام، حـــيـــث ارتــ
ــة بــعــد  ــئــ ــمــ ــي الــ ــ ــة 26 فــ ــبـ ــنـــسـ بـ
مكاسب بلغت 50 في المئة عام 
2021، كما سجل النفط الخام 
ارتفاعا بنسبة 10.5 في المئة، 
وهــــو ثـــانـــي أفـــضـــل أداء لــلــعــام 

الثاني على التوالي. 
ــاع فـــي أســعــار  ــفــ ــاء االرتــ ــ وجـ
الــنــفــط الـــخـــام عــلــى الـــرغـــم من 
التقلبات الشديدة خــالل العام 
وبلوغها مستوى قمة فوق 130 
دوالرا للبرميل قبل التراجع إلى 
ما دون 80 دوالرا للبرميل، في 
حين أدى ارتفاع أسعار الفائدة 
إلى تفوق الدوالر على العمالت 

األخــرى في العالم، حيث حقق 
مكاسب بنسبة 8.2 فــي المئة 

مقابل سلة من العمالت.
من ناحية أخرى، أثر ارتفاع 
ــائــــدة عـــلـــى مــلــكــيــة  ــفــ أســــعــــار الــ
ــعـــل مــؤشــر  ــا جـ ــمـ الــــعــــقــــارات مـ
ــوأ أداء  ــ ــ ــقـــاري األسـ ــعـ ــت« الـ ــ ــ »ريـ
ــتــــراجــــع بــلــغــت  ــام بــ ــ ــعـ ــ خــــــالل الـ
نــســبــتــه 26.9 فــــي الـــمـــئـــة، كــمــا 
تراجعت مــؤشــرات الشريعة و

ESG بما يقرب من 20 في المئة  
ــــك مـــؤشـــر  ــــذلـ خــــــالل الـــــعـــــام، وكـ
MSCI لألسواق الناشئة، حيث 
انخفض بنسبة 22.4 في المئة. 
الى ذلك، أظهر تقرير صادر عن 
»فايننشال تــايــمــز« أن األسهم 
والــســنــدات فــقــدت مــا يــقــرب من 
35 تــريــلــيــون دوالر مـــن حيث 

القيمة خالل عام 2022.
وبـــــــــعـــــــــد الـــــــــــــوصـــــــــــــول إلــــــــى 
مــســتــويــات قياسية فــي نهاية 
2021، سجلت أســـواق األسهم 
الــعــالــمــيــة أول انـــخـــفـــاض لــهــا 
ــــالل 2022،  ــنــــوات خـ مـــنـــذ 4 ســ
مما يعكس المعاناة في معظم 
األســــواق الــعــالــمــيــة، وانخفض 
مــؤشــر MSCI العالمي بنسبة 
لـــيـــعـــكـــس  لـــــمـــــئـــــة  ا فــــــــي   19.5
انخفاضا ثنائي الرقم في معظم 
األسواق الرئيسية على مستوى 

العالم. 
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد األســـــــــــواق 
الـــمـــتـــقـــدمـــة، كــــانــــت الـــــواليـــــات 

المتحدة الخاسر األكبر، حيث 
تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 
ــــالل الـــعـــام،  19.4 فــــي الـــمـــئـــة خـ

وتعرضت أسهم التكنولوجيا 
ــالـــواليـــات الــمــتــحــدة لــصــدمــة  بـ
ــل الـــتـــقـــيـــيـــمـــات  ــ ــ ــي ظـ ــ ــ ــة فـ ــ ــويــ ــ قــ

المرتفعة في بداية العام، األمر 
الــــذي أدى الـــى خــســارة مؤشر 
نــاســداك الــمــركــب مــا يــقــرب من 

ثلث قيمته خالل العام، وكانت 
ــتــــحــــدة الــــســــوق  ــمــ ــة الــ ــكـ ــلـ ــمـ ــمـ الـ
الــرئــيــســي الــوحــيــد الـــذي أظهر 

مكاسب هامشية، بينما سجلت 
ــئــــة كـــالـــهـــنـــد  ــنــــاشــ األســــــــــــواق الــ

والبرازيل مكاسب جيدة.

بتكوين ترتفع 28% منذ بداية 2023
ثاني أفضل بداية سنوية في تاريخها

دخلت عملة بتكوين عام 2023 بزيادة 
تــجــاوزت 28 فــي المئة، مما زاد مــن حدة 
التوتر لــدى الدببة الذين توقعوا المزيد 
من التحديات لالستثمارات األكثر خطورة 

بعد عمليات البيع الحادة في 2022.
ويعتبر ارتفاع العملة المشفرة األكبر 
فــي العالم حتى اآلن هــو األفــضــل للشهر 
االفتتاحي مــن الــعــام منذ ارتــفــاع بنسبة 
31 في المئة في 2020 قبل انتشار الوباء.

وأظهرت بيانات CoinGecko أن الزيادة 
ساعدت في رفع القيمة اإلجمالية لألصول 
الــرقــمــيــة لــتــتــجــاوز تــريــلــيــون دوالر، وهــو 
المستوى الذي تالشى في نوفمبر عندما 

.FTX انهارت بورصة
وارتفعت بتكوين بما يصل إلى 2.5 في 
المئة يوم االثنين وتم تداولها عند 21230 
دوالرا، وهو االرتفاع اليومي الثالث عشر 
على التوالي. فيما كانت العمالت المعدنية 
األصغر مثل: إيثر وكاردانو في المنطقة 

.
ً
الخضراء أيضا

كما ارتفعت األسهم اآلسيوية المرتبطة 
 Monex Group بالعمالت المشفرة مثل

.Woori Technology Investment Coو
 
ً
يعتبر صعود العمالت المشفرة جزئيا
 على نهاية ارتفاع أسعار الفائدة، 

ً
رهانا

 صــعــود األسهم 
ً
وهــو احتمال عــزز أيــضــا

والــســنــدات والـــذهـــب. ومـــع ذلـــك، يتساءل 
المستثمرون عما إذا كانت كل هذه األصول 
، وبــســرعــة كبيرة 

ً
 جــــدا

ً
قــد تــحــركــت بــعــيــدا

 ألن البنوك المركزية مثل االحتياطي 
ً
نظرا

الــفــيــدرالــي تتعهد بإبقاء أســعــار الفائدة 
مرتفعة حتى يتم القضاء على التضخم 
 لــمــا ذكــرتــه 

ً
ــا ــقـ ، وفـ

ً
الـــــذي اليــــــزال مـــرتـــفـــعـــا

»بلومبرغ«، واطلعت عليه »العربية.نت«.
ــيـــرة الـــعـــمـــالت الـــمـــشـــفـــرة،  ــبـ وتــــؤيــــد خـ
والمؤلف لكتاب »التشفير هو ماكرو اآلن«، 
نويل أتشسون، أن الكثير من عدم اليقين 
يــحــوم حـــول األصــــول الــرقــمــيــة، وتــــرى أن 
االرتفاعات الحالية قد تكون مدفوعة بما 
 Short« يــعــرف بـــ »الــضــغــط الــقــصــيــر«، أو
، إال 

ً
Squeeze«، والذي قد يتالشى سريعا

 FOMO أن الــخــوف مــن فـــوات الــفــرصــة أو
 في كيفية تطور السوق من 

ً
قد يلعب دورا

مناطقه الحالية.
ــات  ــ ــــروري الــــحــــذر فــــي األوقــ ــــضـ ــن الـ ــ ومـ
الـــحـــالـــيـــة، إذ تــســتــمــر صـــنـــاعـــة الــعــمــالت 
ــفــــرة فـــــي االســـــتـــــعـــــداد لــــمــــزيــــد مــن  الــــمــــشــ
التداعيات الناجمة عن إفــالس FTX، وما 
أعــقــب ذلـــك مــن اتــهــامــات بــاالحــتــيــال ضد 
المؤسس المشارك ســام بانكمان فرايد. 

كــمــا تــســعــى شـــركـــة Genesis لــلــســمــســرة 
 Digital بالعمالت المشفرة وشركتها األم
Currency Group إلى حل مشاكل الديون، 
وهي عملية يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات 

السوق.
ــيــــر بـــعـــض  ــشــ وفـــــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، تــ
الــمــؤشــرات الفنية إلــى أن قفزة بيتكوين 
ــع مـــؤشـــر الـــقـــوة  ــفــ ــدة. ارتــ ــتـ ــمـ أصـــبـــحـــت مـ
 - وهو مقياس 

ً
النسبية للرمز مدة 14 يوما

لــلــزخــم - إلـــى 90. وهــــذا أعــلــى بكثير من 
الــمــســتــوى 70 الــــذي ُيــنــظــر إلــيــه عــلــى أنــه 

»ذروة شراء« واألعلى في حوالي عامين.
فيما كتب كبير استراتيجيي السوق 
في Miller Tabak + Co، في مالحظة يوم 
األحد، مات مالي: »يعتبر ارتفاع بتكوين 
هذا العام من بين الدالئل على أنه »اليزال 
هناك الكثير من المخاطرة في السوق، وأن 
المستثمرين يواصلون التصرف بطريقة 

 مما يتحدثون به«.
ً
أقل تحفظا

)العربية. نت(

»ساكسو بنك«: الذهب والنحاس يقودان 
االرتفاع المستمر في األسعار

ارتفع مؤشر »بلومبرغ« للسلع الرئيسية خالل األسبوع بنسبة 2.4 
 من الخسائر التي تكبدها في وقت مبكر من 

ً
ا في المئة ليعوض جزء

يناير، بعد االرتفاع المستمر في أسعار قطاع الطاقة، باستثناء الغاز 
الطبيعي، وقطاع المعادن بقيادة الذهب والنحاس. 

وحسب تقرير صادر عن »ساكسو بنك«، يتأثر قطاع السلع بشكل 
رئيسي باحتمالية رفع قيود اإلغالق في الصين، ما يساهم بتعزيز 
التوقعات بارتفاع الطلب على السلع من قبل أكبر مستهلك للمواد 

الخام في العالم. 
ــــدوره، يــســاهــم االنــخــفــاض الــكــبــيــر والــمــســتــمــر فــي قيمة الـــدوالر  بـ
األميركي في دعم توجهات اإلقبال على المخاطر مع استمرار تراجع 
مستوى التضخم في الواليات المتحدة األميركية، الذي يساهم في 
انخفاض متزايد لمسار أسعار الفائدة الخاصة باالحتياطي الفدرالي.
وسلطت المكاسب الكبيرة الــتــي حققها الــذهــب والــنــحــاس على 
وجه الخصوص خالل األسابيع القليلة الماضية الضوء على االتجاه 
الصحيح خالل هذا العام. ورغم صحة هذه التوجهات مــازال الوقت 
 التخاذ القرار، األمر الذي يزيد من خطر التصحيح قبل تسجيل 

ً
مبكرا

 .
ً
ارتفاع آخر مجددا

وتشير المعطيات إلى أنه من غير المحتمل أن تشهد الحركة في 
 قبل بداية العام القمري الجديد هذا الشهر، 

ً
 ملحوظا

ً
الصين تحسنا

حيث من الممكن أن تساهم التوقعات باستقرار الحركة االقتصادية 
في كبح جماح االرتفاع الحالي باألسعار قبل حشد الزخم والعودة 

لتسجيل األرباح في نهاية الربع الحالي.
ويحافظ الدوالر األميركي على دوره كمحرك رئيسي لألسعار على 
المدى القصير، وعلى الرغم من المكاسب التي حققها اليوان الصيني 
والدوالر األسترالي نتيجة رفع قيود اإلغالق في الصين، استطاع الين 
الياباني تسجيل أرباح كبيرة مع اقتراب موعد اجتماع البنك المركزي 

الياباني في 18 يناير، والذي سيفرض بظالله على المشهد.
وتشير األخــبــار األخــيــرة إلــى نية البنك المركزي الياباني إجــراء 
المزيد من التعديالت على سياساته المتعلقة بسقف العوائد في الوقت 
الذي تستمر فيه السندات اليابانية التي تستحق بعد 10 سنوات في 
التداول بحد أعلى بنسبة 0.50 في المئة من نطاق التداول المسموح 
به. ويتيح توسيع النطاق تقليص الهوامش بين العوائد اليابانية 
المرتفعة والعوائد األميركية المنخفضة بنسبة أكبر، وبالتالي دعم 
المزيد من االرتفاع في قيمة الين الياباني واالنخفاض في قيمة الدوالر 

األمريكي الداعم للسلع.
 في وصول 

ً
وساهم انخفاض أسعار السلع في األشهر األخيرة جزئيا

معدالت التضخم في الواليات المتحدة األميركية إلى ذروتها، ويبقى 
السؤال األبرز خالل عام 2023 حول إمكانية عودة هذه المعدالت إلى 
نسبة 2.5 في المئة، وهو المستوى الذي يتم التسعير وفقه بصفته 

الهدف متوسط وطويل األمد.
وتتواصل التأثيرات السلبية للغزو الروسي ألوكرانيا ومحاوالت 
العالم الغربي التصدي لها على سالسل الــتــوريــد العالمية للسلع 
 من النفط الخام والوقود والغاز، وصواًل إلى المعادن 

ً
ا الرئيسية؛ بدء

الصناعية والمحاصيل الرئيسية. 
ومن المرجح أن يساهم فرض الحظر األوروبي على منتجات الوقود 
 
ً
 من الشهر المقبل في المزيد من االضطرابات مقارنة

ً
الروسية اعتبارا

بالحظر النفطي الذي تم تطبيقه الشهر الماضي، حيث يتعين على 
أوروبا البحث عن مصادر أخرى للديزل والبنزين، في حين قد تعاني 
روسيا إليجاد أسواق جديدة لتصدير منتجاتها. وتبقى احتمالية 
 مع تسجيل أوروبا 

ً
ارتفاع أسعار النفط في وقت الحق من العام قائمة

ب الركود والتوقعات بارتفاع الطلب الصيني 
ّ
للمزيد من مؤشرات تجن

على منتجات الوقود.

»زين« تكّرم نجوم الجوالت الثالث 
الماضية من »دوري زين«

كّرمت شركة زين في الكويت الالعبين الفائزين 
بجائزتها التشجيعية ألفضل العب في الجولة عن 
الجوالت الثالث الماضية من دوري زين الممتاز لكرة 
 لتمّيز أدائهم الذي أسهم 

ً
 لهم وتقديرا

ً
القدم، تشجيعا

في تألق الدوري وإضافة الحماس للكرة الكويتية.
وأعلنت »زين« أسماء الفائزين وهم: العب النادي 
العربي الرياضي بندر السالمة الفائز بجائزة الجولة 
م الجائزة بالنيابة عنه زميله جمعة 

ّ
التاسعة )تسل

عبود لدواعي السفر(، والعب نادي الساحل الرياضي 
راشد المطيري الفائز بجائزة الجولة العاشرة، والعب 
نــادي النصر الرياضي محمد دحــام العنزي الفائز 
بجائزة الجولة الحادية عشرة، وتم التكريم في مقر 
»زين« الرئيسي بحضور رئيس اللجنة الفنية الكابتن 
سعد الحوطي، وعضو اللجنة وائل سليمان، ومدير 
إدارة العالقات المؤسسية في »زيــن الكويت« حمد 

المصيبيح. 
ــّدم »زيـــــن« جـــوائـــز نــقــديــة وعــيــنــيــة لالعبين  ــقــ ــ

ُ
وت

والجماهير تصل قيمتها 50 ألف دينار في الموسم 
الــواحــد، وهــي أعلى قيمة جوائز في تاريخ الــدوري 
قّدم الشركة جوائز قّيمة لالعبين 

ُ
الكويتي، بحيث ت

 لهم للسعي وراء التميز في 
ً
والرياضيين تشجيعا

األداء، فهي تؤمن أن دعم الالعبين واألجهزة الفنية 
سيسهم في تألق الدوري وإضافة الحماس والمتعة، 
وقدمت الجوائز ابتداًء من الجولة التاسعة للموسم 
ــقــّدم »زيــن« جوائزها التشجيعية على 

ُ
الــجــاري.   وت

النحو التالي: 10,000 د.ك جــائــزة أفضل العــب في 
الموسم، و500 دينار جائزة أفضل العب في الجولة، 
و5000 دينار جائزة هــّداف الموسم، و5000 دينار 
جائزة أفضل حارس في الموسم، و3000 دينار جائزة 
أفضل ُمدرب في الموسم، و2000 دينار جائزة أفضل 

نجم صاعد في الموسم.

وتم تشكيل لجنة تضم العبين دوليين سابقين من 
أصحاب الخبرة لوضع المعايير واألسس التي يتم 
اختيار الفائزين بالجوائز التشجيعية بناًء عليها، 
بالتنسيق مــع االتــحــاد الكويتي لــكــرة الــقــدم، وهم 
جنة، ووائل سليمان، 

ّ
 لل

ً
الكابتن سعد الحوطي رئيسا

وأسامة حسين، ومحمد بنيان.
وتعتبر »زيــن« الــراعــي الرسمي ألنشطة االتحاد 
الكويتي لكرة القدم خــالل المواسم األربـــع الُمقبلة 
)2022-2026( وهــي الـــدوري الكويتي الممتاز الذي 
ُيعرف اآلن باسم »دوري زين«، ودوري الدرجة األولى، 
باإلضافة إلى دعمها لـ »أغلى الكؤوس« كأس سمو 
أمير البالد، حفظه الله ورعاه، وكأس سمو ولي العهد، 
حفظه الله ورعاه، وكأس االتحاد الكويتي لكرة القدم 

»كأس زين«.
ويرتكز دور »زيـــن« حــول ثــالثــة مــحــاور رئيسية 
هي: الدعم المادي الذي تقدمه لالعبين والرياضيين، 
وتواجدها على الساحة خالل المباريات وتفاعلها 
 
ً
مــع الجماهير، باإلضافة إلــى مفاجأة جــديــدة كليا

للمرة األولى في الكويت وهي أول لعبة »فانتسي« في 
تاريخ الدوري الكويتي، وهي األنشطة التي تتماشى 
مع رؤية االتحاد لتطوير الكرة الكويتية، والرفع من 

 في الدولة. 
ً
شأنها كونها الرياضة األكثر شعبية

وتؤمن »زيــن« أن لدى مؤسسات القطاع الخاص 
 فـــي تــنــمــيــة قــطــاعــي الــشــبــاب 

ً
 وحـــيـــويـــا

ً
 مــهــمــا

ً
دورا

والرياضة في الكويت، وهي تقوم بنقل هذا المفهوم 
إلى أرض الواقع من خالل رعايتها ودعمها للعديد 
من الفعاليات الرياضية الكبرى، وهذه الشراكة مع 
عزز من الدور الريادي 

ُ
أكبر حدث كروي محلي تأتي لت

الــذي تلعبه الشركة في القطاع الرياضي الكويتي، 
 مع استراتيجيتها االجتماعية لدعم 

ً
وتأتي تماشيا

الرياضة والشباب.

الحوطي وسليمان والمصيبيح يتوسطون النجوم الُمكّرمين وفريق »زين«

 لتسويق 
ً
»غلوبال العقارية« وكيال

مشاريع »أتيش يابي« في الكويت
وقعت شركة غلوبال ريل استيت العقارية )عضو مجموعة غلوبال( 
اتفاقية تسويق مع شركة »اتيش يابي للتطوير العقاري« -شركة عقارية 
تركية- تقوم بموجبها »غلوبال ريل استيت« بتسويق المشاريع العقارية 
المختلفة التي تنفذها »اتيش يابي« والموزعة في عدد من مناطق مدينة 

بورصة التركية.
ووقع االتفاقية عن »غلوبال ريل استيت« العقارية نائب رئيس مجلس 
اإلدارة، الرئيس التنفيذي يوسف عبدالله شموه، فيما وقعها عن »اتيش 

يابي للتطوير العقاري« المدير اإلقليمي نبيل الخطيب.
وعقب توقيع االتفاقية أعرب شموه، عن سعادته بتوقيع االتفاقية مع 
»شركة اتيش يابي« التي تأسست في 2000، والتي نجحت منذ  2005 
في تطوير مجموعة من العقارات المميزة بمدينة بورصة التركية، والتي 
وفرت من خاللها تشكيلة واسعة من الشقق السكنية والمحال التجارية 
ذات الــجــودة المميزة. وأضـــاف أن »أتيش يابي« تعد إحــدى الماركات 
القوية والحديثة في مجال التطوير العقاري بتخطيطها الجيد، وقيمتها 
 
ً
 مضت 15 مشروعا

ً
االستثمارية العالية، حيث سلمت على مدى 17 عاما

، ضمت أكثر من 3000 شقة سكنية، استفاد منها شريحة كبيرة 
ً
سكنيا

من المواطنين االتراك والمستثمرين األجانب على حد سواء.
وأشار إلى أن »بورصة« تعد إحدى المدن السياحية التركية التي تتميز 
بمعالمها الدينية والثقافية والتاريخية وتحتضن مناطق أدرجت ضمن 
الئحة مواقع التراث العالمي من منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافية 
والعلوم »يونسكو«، كما انها تعتبر قبلة للمواطنين الكويتيين الذين 
يحتلون المرتبة األولى في عدد مالك العقار األجانب فيها. ومضى شموه 
 من تنفيذ وتسليم مشروع »داون تاون« 

ً
يقول إن الشركة انتهت مؤخرا

الذي يعد أحد اكبر مشاريع المنطقة بمساحة إجمالية تزيد على 100 
 بينها 10 أبراج 

ً
ألف متر مربع، وهو المشروع الذي يحتوي على 13 برجا

سكنية و3 أبراج خدمات، إلى جانب فندق من فئة 5 نجوم، ونافورة راقصة 
تزين المشروع وتقع على مساحة 4000 متر مربع والتي تعد من أكبر 
النوافير الراقصة في تركيا. وأكد أن المشروع يحتوي إلى جانب ذلك كله 
 لآلثار العثمانية، 

ً
على عدد من المرافق الحيوية، التي من بينها متحفا

ومول تجاري على مساحة 71 الف متر مربع، باإلضافة إلى أن المشروع 
يقع بالقرب من إحدى الجامعات الخاصة التي تقوم الشركة بتطويرها.

خالل توقيع عقد التسويق

stc تنظم بطولة البادل لموظفيها
الجاسم: نركز على الفعاليات المعززة للعمل الجماعي

نظمت »االتــصــاالت الكويتية« stc، بطولة البادل 
لموظفي الــشــركــة األولــــى لــهــذا الــعــام، لتعزيز بيئة 
العمل المثالية التي تحفز الموظفين على التفاعل 
فيما بينهم، وتحسين أسلوب نمط حياتهم وممارسة 
ــة، حـــيـــث ســـاهـــمـــت هـــــذه الـــبـــطـــولـــة بــجــمــع  ــاضــ ــريــ الــ
 بأجواء تنافسية ممتعة، وشارك في 

ً
الموظفين سويا

 من موظفي stc من مختلف اإلدارات. 
ً
البطولة 24 فريقا

وأقيمت البطولة على مالعب Padel CT، وشهدت 
 بين الفرق المشاركة، وفي ختام البطولة 

ً
 كبيرا

ً
تنافسا

تم تكريم المركزين األول والثاني وتوزيع هدايا قيمة 
ودروع تكريمية على الفائزين. 

باعتبارها واحـــدة مــن أكثر الــريــاضــات ممارسة 
فــي الــكــويــت، نظمت stc بطولة الــبــادل للموظفين، 
بما يتماشى مع نهج stc الهادف الى تعزيز الثقافة 
الداخلية التي تتبناها الشركة والمتمثلة بتحفيز 
وتشجيع العمل الجماعي والمنافسة الصحية بين 
فرق العمل. وقد اقيمت في أجواء حماسية ومسلية 
حـــفـــزت الــمــوظــفــيــن عــلــى تــشــجــيــع زمـــالئـــهـــم طـــوال 
الفعالية. وفيما يتعلق بثقافتها الداخلية وقيمها 
الــمــؤســســيــة الــتــي تــرتــكــز حـــول الــحــيــويــة والتفاني 
واإلقـــــدام الــتــي تــقــودنــا الـــى خــلــق بيئة عــمــل جــاذبــة 
 stc وتــعــزيــز شــعــور االنــتــمــاء بين موظفيها، تعمل
دون عناء على تعزيز روح العائلة والعمل الجماعي 
والتنافسي، بما يعزز األداء في أجــواء مريحة، لذا 
 على تنظم العديد من المبادرات 

ً
فإنها تحرص دوما

على مدار العام التي تدعم خلق ثقافة األسرة الواحدة 
فــي مــكــان الــعــمــل، مــع الــوضــع فــي االعــتــبــار تشجيع 
الموظفين بشكل مستمر إلبراز مهاراتهم وابتكاراتهم، 
بما يساعدهم على االرتــقــاء والتطور الــدائــم وبناء 

مستقبل وظيفي مستدام.

ا على هــذه الفعالية، قالت دانــة الجاسم، 
ً
وتعليق

مدير إدارة اتصاالت الشركات في stc: »سعدنا برؤية 
مــســتــوى اإلقــبــال والــحــمــاس بــيــن الموظفين الــذيــن 
شاركوا في البطولة، باإلضافة الى الموظفين الذين 

جاؤوا لتشجيع زمالئهم«.
وأضافت الجاسم: »تدعم stc بقوة األنشطة التي 
 .

ً
تشجع على تبني أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطا

 على تشجيع موظفينا على ممارسة 
ً
نحرص دائما

األنشطة الرياضية بكل أنواعها، كما نوفر البيئة 
التي تدعم الحفاظ على نمط حياة صحي. ومن خالل 
رعايتها أو مشاركتها في تنظيم األحداث والمبادرات، 
تسعى إلــى تعزيز العمل الجماعي، باعتباره سمة 
أســاســيــة مرتبطة بــزيــادة اإلنــتــاجــيــة والــكــفــاءة في 

مكان العمل«. 
وذكرت: »أن تنظيم stc لمثل هذه الفعاليات يأتي 
من منطلق إيمانها بأهمية تحسين صحة وسالمة 
 ال يــتــجــزأ مــن نهج 

ً
ا ــزء الــمــوظــفــيــن، بــاعــتــبــار ذلـــك جــ

التنمية المستدامة«.
وأوضــحــت: »أن stc ملتزمة بتعزيز بيئة العمل 
المثالية التي تحفز الموظفين على التفاعل فيما 
بينهم، وتسخير كل اإلمكانات التي تساعدهم على 
مــمــارســة هــوايــاتــهــم الــمــفــضــلــة وتــحــســيــن حالتهم 
 على أدائهم الوظيفي«.

ً
الصحية، بما ينعكس إيجابا

 stc واختتمت: »نحن نؤمن أن ثقافة بيئة العمل في
قد عززت الشعور باالنتماء بين موظفينا، ومن خالل 
والئهم وتفانيهم تمكنت الشركة من تحقيق إنجازات 
 
ً
مميزة وضعتها في مكانتها الحالية، وبالمضي قدما

سنواصل تنظيم مثل هذه الفعاليات، بما يعزز أواصر 
.»stc الصلة بين جميع أفراد عائلة

stc لقطة جماعية للفرق المشاركة وفريق العالقات العامة في

المصدر: بحوث كامكو إنفست بلومبرغ
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الكاتب 
الدرامي 

يخلق حالة 
من الصدمة 
والطمأنينة 

الزائفة 
للمشاهد

عزة إبراهيم

خبريات

بدأت شركة اإلنتاج 
اململوكة للنجم تامر 

حسني بناء أكبر ديكورات 
وكروما لفيلمه الجديد 
)تاج(، بمدينة اإلنتاج 

اإلعالمي بمدينة السادس 
من أكتوبر، مستعينًا 

بأوناش عمالقة من أجل 
ذلك، ويقوم هو باإلشراف 

املباشر على ذلك.
ويدخل تامر اللوكيشن 

خالل الفترة املقبلة، حيث 
يعلن أيضًا البطلة، بعد 

اعتذار الفنانة هنا الزاهد 
أخيرًا، وتقوم املخرجة 

سارة وفيق بإخراج الفيلم 
أيضًا، ويقدم تامر خالل 
الفيلم عددًا من األغنيات 

أيضًا.
وبالتوازي مع الفيلم 
سجل تامر عددًا من 

األغنيات، من أجل طرح 
ألبومه خالل الصيف 

القادم، حيث ينوي طرح 
الفيلم في عيد األضحى، 

وبعده األلبوم الغنائي 
الجديد.

تامر حسني في مدينة 
اإلنتاج من أجل »تاج«

رحل الشاعر الغنائي 
ناصر الجيل، أمس، عن 
عمر يناهز الـ 48 عامًا، 

بعد تعّرضه لوعكة 
صحية مفاجئة.

ونعى عدد من الشعراء 
ومجموعة من الفنانني 
الراحل، عبر حساباتهم 

على »فيسبوك«، معّبرين 
عن صدمتهم برحيله.

ُيذكر أن الراحل من مواليد 
17 مارس 1975 بمحافظة 
الجيزة املصرية، وتعاون 

مع أبرز نجوم الغناء 
في الوطن العربي؛ 
مثل: أصالة وأنغام 

وهاني شاكر، وراغب 
مة ونوال، ونبيل 

ّ
عال

شعيل، وإيهاب توفيق، 
ومصطفى قمر، وأنغام، 
وبوسي، ويارا، ويسرا 

محنوش.
ومن أشهر أغانيه: »خانة 

الذكريات، متلغبطة، 
حاجة متخصكش، سؤال 
بسيط، وقت الشدة، بفّكر 
فيك، بعشقك، مابهزرش، 
بوعدك، اللي بعيد سنة، 
مش مهم، وعيب عليكو، 
اتحملت كتير، سبع أيام 

ي سنة، 
ّ
سنة، حته من

عادي سنة، كّمل عليا 
سنة«.

رحيل الشاعر ناصر الجيل 
بعد وعكة صحية مفاجئة

تبدأ النجمة حنان 
مطاوع األسبوع القادم 
تصوير أحدث أعمالها 
الدرامية الجديدة باسم 

»بيت الحريم«، الذي 
تخوض به السباق 

الرمضاني القادم 
ببطولة مطلقة جديدة، 
حيث عادت للعمل بعد 

أن تم تأجيله أخيرًا، 
وانضم ألبطال املسلسل 

أخيرًا سماح أنور وعبير.
وبهذا العمل تدخل 

حنان املوسم الدرامي 
الرمضاني بعملني دفعة 

واحدة، حيث تشارك 
أيضًا في مسلسل »سر 

السلطان« مع املخرج 
خالد يوسف في عمل 

مكون من 60 فنانًا 
مصريًا وعربيًا.

وطلبت حنان من طاقم 
العملني التنسيق في 

التصوير من أجل 
إنجازهما، خصوصًا 
أن مشاهدها في »سر 

السلطان« أقل، وقاربت 
على االنتهاء، حيث بدأ 
مخرج العمل التصوير 

في وقت مبكر.

حنان مطاوع بطلة رمضان 
بعملين دفعة واحدة

الرميضي: قدمت ورقتين علميتين
في جامعة كاليكوت وكلية الفاروق

خالل مشاركته في مؤتمر »عالمية اللغة العربية وآدابها« بالهند
•فضة المعيلي

شــــــــــــــــارك الــــــــشــــــــاعــــــــر ســـــالـــــم 
الرميضي في المؤتمر الدولي 
حــــول »عــالــمــيــة الــلــغــة الــعــربــيــة 
وآدابـــهـــا«، الـــذي أقــيــم فــي واليــة 
كــــيــــرال بـــالـــهـــنـــد، خـــــالل الــشــهــر 

الجاري.
ــذا  ــيــــضــــي إن هــ ــرمــ وقـــــــــال الــ
المؤتمر يحظى بالدعم الكبير 
من الجهات الراعية، ومنها دار 
الياسمين للنشر في اإلمــارات، 
ــاد الــــصــــبــــاح مــن  ــعــ ودار د. ســ
ــويـــــــت، وأيـــــــضـــــــا جــــامــــعــــة  ــكـــــ الـــــ
كــالــيــكــوت، وكــلــيــة الـــفـــاروق في 
الهند، مضيفا أن المؤتمر أقيم 
على مدى أربعة أيام في جامعة 
كاليكوت، وكلية الــفــاروق، وتم 
ة العديد من األوراق  خالله قراء
العلمية بمشاركة عدة ضيوف.

وعــــــــن مــــشــــاركــــتــــه، أوضــــــــح: 
»شــــاركــــت بــورقــتــيــن علميتين 
في يومين مختلفين، أحدهما 
في جامعة كاليكوت، والثانية 
في كلية الفاروق، وكانت عبارة 
عن ورش عمل، األولــى بعنوان 
األخــــطــــاء الــــعــــروض فــــي صـــدر 
البيت الشعري، وتفاعل معها 

ــــذة، وطــرحــت  ــاتـ ــ الـــطـــالب واألسـ
فيها أمــثــلــة لــأخــطــاء وتبيانا 
لـــمـــا يـــجـــوز اتـــبـــاعـــه فــــي صـــدر 
بيت الشعر، أما الورقة الثانية 
فكانت مدخال في علم القافية، 
وفيها حاولت أن أبسط لطالب 
الــــعــــروض والــقــافــيــة مـــن طلبة 
ــــي الـــجـــامـــعـــات  الـــمـــاجـــســـتـــيـــر فـ
ــيـــان عــلــم الــقــافــيــة  الــهــنــديــة، وبـ
ــــرز مــعــالــمــه،  بـــالـــوقـــوف عــلــى أبـ
وكانت مشاركة ممتازة وناجحة 

بكل المقاييس«.
ــن  ــ وتـــــــابـــــــع الـــــرمـــــيـــــضـــــي: »مـ

ضـــــيـــــوف الــــمــــؤتــــمــــر الـــرئـــيـــس 
التنفيذي لدار الياسمين 

ــــي مـــن  ــــاصـ ــنـ ــ ــــشـ ــم الـ ــ ــريــ ــ د. مــ
ــارات، والروائية اإلماراتية  اإلمـ
فاطمة الــمــزروعــي، ومــن سلطة 
عــمــان الــدكــتــور خــالــد الــكــنــدي، 
ود. ناصر الحسني، ود. فاطمة 
المخيني، ومن تونس شاركت 
د. هادية مشيخي، وقدم الجميع 

أوراقا علمية مفيدة«.
وأردف: »استفدت شخصيا 
ــات  ــ ــدراســ ــ ــلـــبـــة الــ مـــــن أوراق طـ
الــعــلــيــا، ومـــن األوراق المميزة 
التي حظيت باهتمام الجميع، 
ــة الــتــكــامــل التقني  وكــانــت ورقــ
ــيــــة  ــتــــراضــ فـــــي الــــمــــنــــصــــات االفــ
الـــداعـــمـــة لــلــغــة الــعــربــيــة، وهــي 
تــســلــط الــــضــــوء عـــلـــى الـــمـــواقـــع 
والتطبيقات الــتــي تعلم اللغة 
الــعــربــيــة، والــتــي اســتــفــاد منها 
الطلبة الهنود في تطوير لغتهم 

العربية«.

سالم الرميضي

المطيري تشارك بورشة 
فنية في يوم البحار

ــــل  ــة أمـ ــ ــانـ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ ــت الـ ــ ــ ــاركـ ــ ــ شـ
المطيري ضمن الفعاليات 
الــتــي أقــيــمــت فـــي قــريــة يــوم 
الــــــبــــــحــــــار، بـــــالـــــتـــــعـــــاون مـــع 
الــمــجــلــس الــوطــنــي للثقافة 
والـــفـــنـــون واآلداب، وقــدمــت 
ــة بـــعـــنـــوان »الــتــشــكــيــل  ــ ورشــ
بالشريحة وزخرفة األعمال 

في الحالة الطينية«.
وبـــهـــذه الــمــنــاســبــة، قــالــت 
ــري إن الـــــــورشـــــــة  ــ ــيــ ــ ــطــ ــ ــمــ ــ الــ
ليست محددة لُعمر معين، 
ــراد األســــرة،  ــ وخــصــصــت ألفـ
 للمشاركين بصورة 

ً
وأيضا

فردية على اختالف أعمارهم، 
والذين جــاؤوا ليوم البحار 
لـــالســـتـــفـــادة مــــن فــعــالــيــاتــه 
الــــفــــنــــيــــة، وبــــنــــفــــس الــــوقــــت 

الترفيه وكسر الروتين. 
وأشــــــارت إلــــى أن الــهــدف 
مــــــن الـــــــورشـــــــة هــــــو تــعــلــيــم 
مـــــبـــــادئ صــــنــــاعــــة الــــخــــزف، 
ــن ثـــم يــطــلــق كـــل مــشــارك  ومــ
ــان لــخــيــالــه وإبــــداعــــه،  ــنـ ــعـ الـ
فيخرج نماذج جميلة، كما 
ــــذوق  ــة تــنــمــي الـ ــ ــــورشـ أن »الـ
الفني، وتبين أهمية الفن في 

حياتنا«.

وذكـــــــــرت أنــــهــــا اخــــتــــارت 
الـــــتـــــشـــــكـــــيـــــل بــــالــــشــــريــــحــــة 
والبصمة، ألنه شيء بسيط 
ــعــــرف  ــتــ وســــــــهــــــــل، حـــــيـــــث يــ
ــلـــى الــتــشــكــيــل  ــارك عـ ــمــــشــ الــ
الـــــيـــــدوي، واســـتـــغـــاللـــه فــي 
ــيــــاة الـــبـــســـيـــطـــة،  أمـــــــور الــــحــ
فيمكن من خالله عمل درع 
تذكارية أو لوحة، أو عقد، 
 تعليم المشاركين 

ً
وأيــضــا

فــي الـــورشـــة كــيــفــيــة الــطــالء 
عن طريق استخدام األلوان 

الباردة.

أمل المطيري

محمد أنور: وظيفة الكاتب باألساس... الترفيه

يرى الكاتب الدرامي محمد أنور 
أن وظيفة الكاتب باألساس 

هي الترفيه، ال البحث عن 
حلول لمشكالت الناس.

• فضة المعيلي
ــد أنـــــور  ــمـ م الــــكــــاتــــب مـــحـ قــــــــدَّ
محاضرة »السيناريو في الدراما 
الكويتية«، بمركز الشيخ عبدالله 

السالم الثقافي.
وقــــــد اســـتـــهـــل أنــــــــور حــديــثــه 
بــاقــتــبــاس مـــفـــاده: »الــخــيــال هو 
ــــرب  ــي حـ ــ ــ ــــالح الـــــوحـــــيـــــد فـ ــ ــسـ ــ ــ الـ
 أنــــه لــذلــك 

ً
ضـــد الــــواقــــع«، مــبــيــنــا

السبب يتوقع أن الكاتب يقوم 
ــم تـــطـــرق إلــى  ــن ثـ بــالــكــتــابــة. ومــ
وظيفة الــكــاتــب الـــدرامـــي، وقــال: 
»وظيفته باألساس هي الترفيه، 
ألنــنــا نــأخــذ مــن وقـــت المشاهد 
 أو 

ً
ثالثين ساعة، وثالثين يوما

 مع األعمال القصيرة، 
ً
أقل حاليا

وخلق عالم مثالي للقصة، حيث 
 Suspension( يحدث ما يسمى
of belief(«، وأعطى مثااًل لذلك، 
وهو الجزء الثاني من مسلسل 

كتبه وهو »محمد علي رود«.
وأوضـــــــــــح أن الـــمـــشـــاهـــديـــن 
اقتنعوا بالقصة، وفهموا أنها 
لن تتقيد بالقوانين الفيزيائية. 
وذكــر أن الكاتب الــدرامــي يسرد 
قصة متكاملة بكل عناصرها، 

ــلـــب  بــــشــــخــــصــــيــــات تـــــــالمـــــــس قـ
ــلـــق حــــالــــة مــن  الـــمـــشـــاهـــد، ويـــخـ
الــصــدمــة والــطــمــأنــيــنــة الــزائــفــة 

للمشاهد.

مسلسل »الناموس«
وذكر أنور أنه في كل أعماله 
ــا، كــمــا كــان  ــر مـ يــحــرص عــلــى أمـ
فــي مسلسل »الــنــامــوس«، وقــال: 
 ،

ً
»الـــنـــاس آمــنــت بــالــقــصــة كــثــيــرا

لـــوا مـــن هو  لـــدرجـــة أنـــهـــم تـــســـاء
القاتل، والدفاع عن شخصيات 
مــعــيــنــة، وعــنــد اكــتــشــاف الــقــاتــل 
ــمــــشــــاهــــديــــن،  غــــضــــب بــــعــــض الــ
وظهر ذلك من خالل تعليقاتهم 
بوسائل التواصل االجتماعي«. 
وتـــطـــرق إلــــى األمـــــور الـــتـــي ال 
تعتبر من وظيفة الكاتب، وقال 
 أن تعكس 

ً
إن القصة ليس شرطا

 أن 
ً
، كما أنــه ليس شــرطــا

ً
واقــعــا

توفر حلواًل اجتماعية للناس. 
ولفت إلــى أنــه شــيء طبيعي أن 
يكون في القصة شخصية سيئة، 
وال توجد مسؤولية اجتماعية 
: »بالنسبة لــي، 

ً
لــلــكــاتــب، مــعــلــقــا

ال أظـــــن أنـــــه تــــوجــــد مــســؤولــيــة 
 ،

ً
اجتماعية على الكاتب نهائيا

ألنه ليس من وظيفتي أو وظيفة 
أي كاتب آخر أن نقول لكم ما هو 

الصح وما هو الخطأ«.

كتابة السيناريو
ــن كــيــفــيــة كــتــابــتــه  وتـــحـــدث عـ
السيناريو، وعــن مجموعة من 
األمــور، منها: »أنا أبدأ بالفكرة، 
بـــعـــد ذلــــــك أقــــــــرر نــــــوع الـــقـــصـــة، 
واخــتــار الــزمــن، والشخصيات، 
ــم اإلحـــســـاس،  ــن ثـ ــقـــدة، ومــ ــعـ والـ
ــــوار، هــــذا أســـلـــوبـــي، ومــن  ــــحـ والـ
الممكن أن يختلف أي كاتب آخر 
معي، لكن لو تالحظون الفكرة 
ــــاس. أمـــا نـــوع القصة،  هــي األسـ
فمن الممكن أن تكون كوميدية، 

 أو غير ذلك«. 
ً
أو رعبا

ــت مـــهـــا  ــ ــالــ ــ ــا، قــ ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ مـــــــن جـ
المنصور، من فريق الفعاليات 
والتشغيل بمركز الشيخ عبدالله 
السالم الثقافي: »نحن في المركز 
نـــقـــيـــم الـــعـــديـــد مــــن الــفــعــالــيــات 
الثقافية والفنية، منها المعارض 
الــتــشــكــيــلــيــة، مــثــل مـــعـــرض )فــن 
إعادة التدوير(، الذي شارك فيه 
 ضمن 

ً
 وفنانة، وأيضا

ً
11 فنانا

نشاط المركز فعاليات وندوات 
وحلقات نقاشية تعنى بالشأن 
الثقافي والفني، ومنها المسرح، 
ــمـــجـــاالت  ــالـ ــون بـ ــنــ ــفــ وعـــــالقـــــة الــ

األخرى وغيرها«.

محمد أنور ومها المنصور

تستعد الفنانة هبة الدري 
إلنهاء بروفات مسرحيتها 

الجديدة »مدينة البطاريق 
3«، المقرر عرضها األسبوع 

المقبل، إلى جانب أنها تصور 
حاليا أعمالها التلفزيونية 

الجديدة للحضور بقوة ضمن 
الموسم الدرامي لرمضان 

المقبل.

الدري ونجوم المسرحية

هبة الدري: »مدينة البطاريق 3« 
تستقبل الجمهور 26 الجاري

كشفت الفنانة هبة الدري عن استعدادها النطالق 
عروض مسرحيتها الجديدة »مدينة البطاريق 3«، 
الــتــي تستقبل الجمهور ضمن مــوســم مسرحيات 
الشتاء الخميس 26 الــجــاري، على مسرح البرامج 

المشتركة في السالمية.
وأعــربــت الـــدري عــن سعادتها بانطالق عــروض 
المسرحية التي تؤكد من خاللها حضورها المستمر 
في مسرح الطفل، بعد آخر أعمالها العام الماضي 
مــســرحــيــة »تــرامــبــولــيــن« لــلــمــخــرج شــمــالن النصار 
والمؤلف عثمان الشطي، والتي يشترك في بطولتها 
الفنانون غدير حسن ورهف العنزي وطالل باسم 
وضاري الرشدان وعبدالله هيثم، وقدمت المسرحية 

لوحة فنية استعراضية موسيقية مبهجة.
ــــارت إلـــى أن مسرحيتها الــجــديــدة »مدينة  وأشـ
البطاريق« هي النسخة الثالثة من المسرحية التي 
تــم تقديمها فــي السابق، وهــي مسرحية كوميدي 
اجــتــمــاعــيــة عــرضــت ألول مـــرة عـــام 2012، وحققت 
نجاحا كبيرا، ما دفع القائمين على العمل إلى تقديم 
نسخة مبتكرة منها بفريق عمل ورؤية فنية جديدة، 
خاصة أن »مدينة البطاريق« من األعمال الشعبية 

التي تحظى بحب وإقبال الجمهور.
وأضافت أن طاقم عمل المسرحية سيقدم نسخة 
ــواء عــلــى مــســتــوى الــكــتــابــة أو  مــمــيــزة وخـــاصـــة، ســ
اإلخـــراج أو الفنانين، والــذيــن استطاعوا من خالل 
البروفات الجارية تحقيق التناغم بين جميع أعضاء 
الــفــريــق بــمــا يــصــب بــالــنــهــايــة فــي مصلحة الــعــمــل، 
والمسرحية من إخراج عبدالمحسن العمر وتأليف 
جاسم الجالهمة وبطولة هبة الدري وعبدالمحسن 
الــعــمــر وهــنــادي الــكــنــدري ومــحــمــد الــحــداد وأحــمــد 

النجار وشيماء سليمان، ومشعل المجيبل، ويوسف 
العمر، وعبدالرحمن الخراز.

وإلـــى جــانــب حــضــورهــا الــمــســرحــي، فـــإن الـــدري 
مــن أنــشــط فنانات جيلها، حيث اعــتــاد جمهورها 
على حضورها في الموسم الواحد بأكثر من عمل 
درامي متنوع ومختلف، حيث تنشغل حاليا بعدة 
مشروعات درامية تلفزيونية هي مسلسالت »جنات«، 
و»حياة ال تشبهني«، و»نون النسوة«، الذي تشاركها 
فيه مجموعة من الفنانين هم أمل محمد وباسمة 
حمادة وشيخة البدر ورانيا شهاب وأميرة محمد 
وحسين المهدي وعبدالمحسن القفاص وعبدالله 
الطليحي ونواف نجم ونواف العلي، والمسلسل من 

تأليف سالم محمد، وإخراج محمد الكاظم.
وحــول آخر أعمالها مسلسل »خط أحمر«، الذي 
انتهى عرضه مؤخرا عبر قناة أبوظبي، أضافت: 
»قــدمــت مــن خــالل المسلسل شخصية بشرى التي 
ــواز، وجــســده أخـــي الفنان  القـــت الــعــذاب عــلــى يــد فــ
يعقوب عبدالله، فقد دمرها نفسيا وجسديا ونال 
عقابه، وأتمنى أن يكون العمل حاز إعجاب الجمهور، 
وأشكر كل القائمين على المسلسل وخاصة الفنان 
عبدالله التركماني مخرج العمل، الــذي استمتعت 
بــالــعــمــل تــحــت إدارتـــــه الــفــنــيــة ورؤيـــتـــه اإلخــراجــيــة 
المميزة، والمؤلف عيسى الحساوي، وهذه التجربة 

ال تنسى«.

هبة الدري

 بطريقة إنسانية
ً
القناعي: أترجم الواقع فنيا

تقيم معرضها الشخصي الثاني في قاعة الفنون
• فضة المعيلي 

افتتح األمين العام المساعد 
ــــون بـــالـــمـــجـــلـــس  ــنـ ــ ــفـ ــ لــــقــــطــــاع الـ
ــنــــون  ــفــ ــة والــ ــافـ ــقـ ــثـ ــلـ الــــوطــــنــــي لـ
واآلداب مساعد الزامل، معرض 
»انــعــتــاق«، للفنانة التشكيلية 
منى القناعي، في قاعة الفنون 
بضاحية عبدالله السالم، أمس 

األول.
وبهذه المناسبة، قال الزامل 
ــذا الـــمـــعـــرض يــمــثــل فــكــرة  إن هــ
جميلة ورائعة، من خالل امتزاج 
بعض األلــوان في العمل بشكل 
متكرر على اللوحة، حتى تصل 
 إلى 

ً
إلــى نتيجة معينة، مشيرا

أن الــقــنــاعــي اســتــطــاعــت إظــهــار 
ــددة تـــحـــمـــل كــل  ــعــ ــتــ ــات مــ لـــــوحـــ
ــر عن  مــنــهــا كــلــمــة مــعــيــنــة تــعــبِّ
 أن 

ً
ــيء مـــــحـــــدد، خــــصــــوصــــا ــ ــ شـ

روح الــفــنــانــة مـــوجـــودة فــي كل 
لوحاتها. 

وبــالــنــســبــة لــلــفــن التشكيلي 
الـــكـــويـــتـــي فــــي الــــخــــارج ومــــدى 
حضوره، أكد أن الفن التشكيلي 
الكويتي موجود على مستوى 
دول مجلس التعاون الخليجي، 
 
ً
وكذلك بالوطن العربي، وأيضا

، مــــــن خــــــــالل مـــشـــاركـــة 
ً
دولــــــــيــــــــا

الفنانين الكويتيين في العديد 
ــة  ــيـ ــربـ ــعـ مــــــن الــــمــــهــــرجــــانــــات الـ
ــيـــث إن بــعــض  والـــعـــالـــمـــيـــة، حـ
الــفــنــانــيــن الـــكـــويـــتـــيـــيـــن، ســــواء 
مــن الــــرواد أو الــشــبــاب، ُيــدعــون 
بــــاالســــم لـــلـــمـــهـــرجـــانـــات، وهــــذا 
ــــدى حـــضـــور الــفــن  ــدل عـــلـــى مـ ــ يـ
التشكيلي الكويتي، ويؤكد أن 

له بصمة. 
وعـــن وجـــود بــرنــامــج محدد 
لــمــعــارض الــفــنــون التشكيلية 
ــكـــويـــت والـــمـــشـــاركـــات  داخــــــل الـ
الخارجية، قــال إنــه منذ توليه 
منصبه الحالي ُيقام معرضان 
، كــمــا 

ً
ــا ــ ــيـ ــ ــــوعـ ــبـ ــ ــلــــى األقـــــــــل أسـ عــ

 أو 
ً
 مـــعـــيـــنـــا

ً
أن هــــنــــاك مـــوســـمـــا

مــشــاركــات خليجية بالكويت، 
 إلــــــى أن ذلــــــك يـــعـــنـــي أن 

ً
ــا ــ ــتـ ــ الفـ

مــعــارض الــفــن التشكيلي تقام 
على مدار العام. 

ــــل إنـــــه يـــأمـــل أن  ــزامـ ــ وقــــــال الـ
يكون هناك مجمع ثقافي كبير 
للمعارض، حتى يستطيع كل 
الــفــنــانــيــن الــتــشــكــيــلــيــيــن إقــامــة 
ــى أن  ــ ــ  إلـ

ً
ــرا ــيــ ــشــ ــم، مــ ــهــ ــارضــ ــعــ مــ

هــنــاك خــطــة بــهــذا الــخــصــوص، 
وبـــالـــتـــوازي مــعــهــا خــطــة لعمل 
الــفــعــالــيــات عــلــى مــســتــوى عـــاٍل، 
ــة إلــــــى تـــحـــســـيـــن جــمــيــع  ــ ــافـ ــ إضـ
المرافق، وبنفس الوقت إثبات 
استراتيجية المجلس الوطني 

للثقافة وتنفيذها.

عدم التعلق

مــن جانبها، قالت القناعي: 
، وبــكــثــيــر من 

ً
»انــتــظــرت طـــويـــال

الصبر، ليتحقق هذا اليوم، الذي 
أطــلــق فــيــه هـــذه الــلــوحــات على 
المأ. بهذه األعمال أسعى إلى 
تمكين الجميع مــن فكرة )عــدم 
التعلق والتخلي عما نحب(، ألن 
تأثير التعلق على الــروح ثقيل 
 
ً
 مــا يــتــرك أثـــرا

ً
ومــعــقــد، وغــالــبــا

 فــي الــنــفــس. كــذلــك ألقــول 
ً
غــائــرا

لــكــل واحــــد هــنــا: لــســت وحــــدك. 
قبول التخلي أمر صعب، لكنه 

سيحررك«.
وأضـــــافـــــت: »حـــيـــن تــقــومــون 
ــاعــــة ســــتــــرون  بــــجــــولــــة فـــــي الــــقــ
 تأثير كل هذه المشاعر 

ً
جميعا

على الروح، لهذا كان لي هدفان 
مــــحــــددان لــتــأســيــس مــعــرضــي 
الــشــخــصــي الـــثـــانـــي )انـــعـــتـــاق(؛ 
الهدف األول أن أعــرض رؤيتي 
ــاصـــة ومـــــن وجـــهـــة نــظــري  الـــخـ
الفنية، والهدف الثاني أن أترجم 
 بطريقة إنسانية، 

ً
الــواقــع فنيا

ففي هذه اللوحات التي ترونها 
مــعــلــقــة عــلــى الــــجــــدران مــشــاعــر 
كثيرة مختلطة. فكرتي األولى 
ــحــــب فــي  ــاة الــ ــانــ ــعــ أن أرســــــــم مــ
الــتــعــلــق، العملية نفسها التي 
ــات مـــرت  ــلـــوحـ أنـــتـــجـــت فــيــهــا الـ
بـــمـــراحـــل مــخــتــلــفــة، لـــقـــد قــمــت 
بطباعة أربــع لــوحــات مــن رسم 
واحـــد على لــوح إكريليك، وكل 
مــرحــلــة طباعية كــانــت بمنزلة 

شعور ارتباط ما«.

الزامل أثناء جولته في المعرض

تستعد الفنانة أحالم إلحياء حفل غنائي بالسعودية في 26 
الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض على مسرح أبوبكر سالم.
وحــرصــت أحـــالم على توجيه الشكر لرئيس هيئة الترفيه 
تركي آل الشيخ، على الدعم الــذي قدمه لها، حتى يخرج حفلها 

بصورة مميزة.
وروجت أحالم حفلها عبر حسابها بـ »إنستغرام«، من خالل نشر 
مقطع فيديو لم يظهر منه أي شيء سوى اسمها فقط، وأرفقت به 
: »نعم يا سادة، إنها الليلة الماسية  26 يناير  في موسم ال 

ً
تعليقا

 
ً
مثيل له، موسم الرياض 2023 ، على مسرح أبوبكر سالم. شكرا
 تركي آل الشيخ  على الدعم الالمحدود، أنتظركم... أحالم«.

ً
شكرا

وانهالت التعليقات على منشور أحالم من محبيها ومتابعيها 
روا من خاللها عن مدى حماسهم  بمجموعة من التعليقات، عبَّ
للحفل، مثل: »منتظرينك يا عز وفخر األغنية العربية والخليجية، 

صوتك عظيم«، و»متأكدين انها أعظم وأفخم حفلة ليلة«.
على جانب آخــر، تــشــارك أحــالم فــي برنامج اكتشاف المواهب 
)سعودي أيـــدول(، وهــو برنامج للمواهب الغنائية للمقيمين 
بالمملكة، حيث يكون النسخة السعودية األولى 
من البرنامج الشهير »Arab Idol«، الذي كان 

ُيعرض عبر قنوات »إم بي سي«.
ويضم برنامج »ســعــودي أيـــدول« في لجنة 
التحكيم: الفنان أصيل أبوبكر، والمطربة أحالم، والمطربة 

أصالة، والمطرب ماجد المهندس. 
وال تـــزال الــنــجــمــة اإلمــاراتــيــة أحـــالم الشامسي 
تحصد نجاح أغانيها الجديدة التي طرحتها 
خــالل الفترة األخــيــرة، وحققت نسب مشاهدات 

عالية.

أحالم تروج حفلها أحالم تروج حفلها •
الغنائي في الرياضالغنائي في الرياض

 اجتماعية للناس«
ً
»ال يشترط في القصة أن توفر حلوال
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ــر رئـــيـــس هــيــئــة األركــــــان األمــيــركــيــة  ذكــ
المشتركة مارك ميلي أن التدريب القتالي 
الجديد والموسع للجيش األميركي للقوات 
األوكرانية انطلق في ألمانيا أمس األول، 
في حين أعلنت وزارة الدفاع البيالروسية 
أن الــقــوات الروسية والبيالروسية بــدأت 
مناورات جوية مشتركة تستمر حتى أول 

فبراير المقبل.
وأشـــار ميلي إلــى أن الــهــدف هــو الدفع 
ــرانــــي إلــى  بــكــتــيــبــة مـــن 500 عــســكــري أوكــ
جــبــهــات الـــقـــتـــال فـــي األســـابـــيـــع الــخــمــســة 
المقبلة، ويدور التدريب حول تحسين أداء 
الجنود، بحيث يشنون هجمات أو يصدون 

هجمات روسية مضادة.
وفــي حديثه إلــى اثنين من المراسلين 
الذين سافروا معه إلــى أوروبـــا قــال ميلي 
إن الهدف تسليم جميع األسلحة والمعدات 
القادمة إلى أوكرانيا حتى تتمكن القوات 
المدربة حديثا من استخدامها »في وقت 

ما قبل ظهور أمطار الربيع«.
وتــأتــي التدريبات الجديدة فــي الوقت 
الذي تواجه القوات األوكرانية قتاال عنيفا 
بمقاطعة دونيتسك الشرقية، حيث زعم 
الــجــيــش الـــروســـي أنـــه يسيطر عــلــى بلدة 

ســولــيــدار الــصــغــيــرة، وتــؤكــد أوكــرانــيــا أن 
قــواتــهــا ال تــــزال تــقــاتــل، لــكــن إذا سيطرت 
قـــوات مــوســكــو عــلــى ســولــيــدار فستسمح 
لها باالقتراب من مدينة باخموت، حيث 
احــتــدم الــقــتــال مــنــذ شــهــور. فــي الــمــقــابــل، 
»إحراق« الدبابات  توعد الكرملين أمس بـ
الــتــي يــنــوي الــغــربــيــون، خــصــوصــا لندن 
ــا، وقــــال  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ووارســــــــــو، تــســلــيــمــهــا ألوكـ
ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة 
الروسية في مؤتمره اليومي مع الصحافة 
ــابــــات تــحــتــرق  عـــبـــر الـــهـــاتـــف، »هــــــذه الــــدبــ
وستحترق«. وتعهدت المملكة المتحدة 
السبت بــإرســال 14 دبابة ثقيلة من طراز 
»تشالنجر 2« إلـــى أوكــرانــيــا، كما أعلنت 
بــولــنــدا اســتــعــدادهــا لــتــزويــد كــيــيــف بــــ14 
دبابة متطورة من نوع »ليوبارد 2« ألمانية 
الصنع، األمر الذي يتطلب موافقة برلين... 
وكانت كييف تلقت من حلفائها نحو 300 
دبابة سوفياتية الصنع، لكن لم تتلق بعد 

دبابات غربية الصنع.
وفيما نفى الكرملين وجــود أي صراع 
بين وزارة الدفاع الروسية ومجموعة فاغنر 
العسكرية الــخــاصــة، كشفت روســيــا أنها 
أنتجت ألول مرة ذخائر لتزود بها طوربيد 

بوسيدون النووي الفائق الستخدامه في 
غواصة بيلغورود النووية.

وأعلن الرئيس فالديمير بوتين ألول مرة 
عن طوربيد بوسيدون في 2018، موضحا 
أنه نوع جديد تماما من األسلحة النووية 
االستراتيجية مزود بمصدر طاقة نووية 
ــداه غــيــر مــحــدود وبــوســعــه  ــ خـــاص بــه ومـ
العمل في أقصى األعماق بأضعاف سرعة 
أي غواصة أو صواريخ أخرى. وقال بوتين 
حينها: »صــوتــه منخفض جـــدا، وقــدرتــه 
عالية على المناورة، وال يستطيع العدو 
تدميره عمليا. ال ســالح في العالم اليوم 

يمكنه التصدي له«. 
ووصــفــت الرئاسة السويدية لالتحاد 
األوروبـــي قصف مبنى سكني في مدينة 
دنيبرو الجنوبية الشرقية، حيث ارتفع عدد 
القتلى إلى 40، بأنه جريمة حرب، في حين 
أشارت موسكو إلى احتمال سقوط صاروخ 
من الدفاعات الجوية األوكرانية عليه، فيما 
 )NATO( قــال األمــيــن الــعــام لحلف الــنــاتــو
ينس ستولتنبرغ إنه ال وجود لمؤشرات 
على أن الرئيس الروسي فالديمير بوتين 
يسعى لــلــســالم، وان أهــدافــه فــي إخــضــاع 

أوكرانيا لم تتغير.

دوليات ١٢
العدد 5237 / الثالثاء 17 يناير 2023م / 24 جمادى اآلخرة 1444هـ

ةديرجلا•
foreigndesk@aljarida●com

توجه آالف املتظاهرين 
في البيرو نحو العاصمة 

ليما لالحتجاج ضد 
الرئيسة دينا بولوارتي، 

واملطالبة بتنحيها، 
وإجراء انتخابات فورية، 
رغم إعالن حال الطوارئ 

في العاصمة وثالث 
مناطق أخرى. 

وكانت حركة السير، 
أمس االول، ال تزال 

مقطوعة في 10 من أصل 
25 منطقة في البيرو، 

خصوصا في الجنوب، 
مركز االحتجاجات. وقتل 

نحو 50 شخصا منذ 
بدء االحتجاجات بعد 
عزل البرملان الرئيس 

االشتراكي بيدرو كاستيو 
في 7 ديسبمر املاضي. 

وتتركز أعمال العنف في 
جنوب جبال األنديس، 

حيث يعيش شعبا 
الكيتشوا واأليماراس. 

وبولوارتي سادس 
شخصية تتولى رئاسة 

البيرو منذ 5 سنوات، في 
بلد يشهد أزمة سياسية 
دائمة تتخللها شبهات 

بالفساد.

سلة أخبار

البيرو: آالف المحتجين 
يشاركون بمسيرة إلى ليما

أطلقت اليابان والهند، 
أمس، أول تدريبات 

عسكرية جوية مشتركة، 
بهدف تعزيز روابطهما 

األمنية والدفاعية 
بمواجهة نفوذ الصني 

املتنامي في منطقة آسيا 
واملحيط الهادئ.

وتستمر املناورات 11 
يومًا في قاعدة هياكوري 

الجوية بشمال شرق 
طوكيو، وتضم 8 طائرات 

مقاتلة يابانية، في حني 
ترسل الهند 4 مقاتالت 

ي نقل وناقلة 
َ
وطائرت

للتزود بالوقود في الجو، 
وفق ما أكدت وزارة الدفاع 

اليابانية. ويشارك نحو 
150 عنصرًا من القوات 

الجوية الهندية في 
املناورات.

أول مناورات يابانية - هندية 
 في مواجهة نفوذ الصين

غداة تصريح الفت لرئيس 
الوزراء العراقي محمد 

شياع السوداني، أكد فيه 
حاجة بالده إلى بقاء 

القوات األميركية، كشفت 
مصادر حكومية عراقية 

في العاصمة بغداد، 
أمس، عن زيارة مرتقبة 

لوفد أميركي برئاسة 
منسق البيت األبيض 

لشؤون الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا، بريت 

ماكغورك، إلى بغداد 
وأربيل، لبحث جملة من 

امللفات بينها الوجود 
العسكري األميركي في 

العراق، و«تحايل« بعض 
البنوك العراقية على 
العقوبات األميركية 

املفروضة على إيران، من 
خالل التحويالت املالية 

بالدوالر إلى طهران. 
ومن املقرر أن يزور وزير 

الخارجية فؤاد حسني 
واشنطن قريبا، تحضيرا 

لزيارة السوداني الى 
العاصمة األميركية.

وفد أميركي رفيع
يزور العراق

نتنياهو يتعهد بعدم شن حرب »غير ضرورية« على إيران
 عن الطعام 

ً
صدر 3 أحكام إعدام جديدة... وأميركي محتجز لديها يبدأ إضرابا

ُ
• طهران ت

• وزير سابق ينتقد فرض الحجاب
أطلق رئيس الحكومة 

اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو 
تهديدات مبّطنة بشن ضربة 

ضد منشآت إيران النووية، 
لمنعها من امتالك سالح 
نووي وصفه بمنزلة »سيف 

تضعه على رقبة إسرائيل«، 
إال أنه تعّهد بعدم شن حرب 
»غير ضرورية«، بعد تحذيرات 

من احتمال إقدامه على 
»مغامرة خارجية« بسبب أزمته 

الداخلية.

ــــدة« عــن  ــريـ ــ ــــجـ ــداة كـــشـــف »الـ ــ ــ غـ
دعوته لــرؤســاء األجــهــزة األمنية 
لــجــلــســات ســـريـــة مـــن أجــــل بحث 
تــوجــيــه ضــربــة لــمــنــشــآت طــهــران 
ر رئـــيـــس الــحــكــومــة 

ّ
ــة، حـــــذ ــ ــذّريـ ــ الـ

اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، 
أمــــس، مـــن أن بــلــده »لـــن تنتنظر 
حتى تضع طهران سالحها على 
ن بإمكانية 

ّ
رقابنا« في تلويح مبط

شـــن الــهــجــوم لــمــنــع الــجــمــهــوريــة 
اإلسالمية من تطوير قنبلة ذرية.
وقــــال نتنياهو خـــالل مــراســم 
تعيين الجنرال هرتسي هليفي 
 لــأركــان العامة للجيش، 

ً
رئيسا

ــي، إن  ــ ــ ــافـ ــ ــ ــوخـ ــ ــ خــــلــــفــــا ألفــــــيــــــف كـ
»الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة تــرصــد 
اليوم الخطر الذي يواجه إسرائيل 
وتوجه الجيش إلعداد خطة لصّد 
التهديد الــوجــودي لنا، إذ يهدد 
النظام اإليراني بإبادتنا«. وتابع: 
ــاك،  ــابــ ــشــ ــيـــش والــ »ســـيـــعـــمـــل الـــجـ
والمخابرات الداخلية، والموساد 
كــل مــا يــلــزم لــشــن حـــرب مــضــادة 

ضد أعدائنا«.
 رئيس االئتالف اليميني 

ّ
لكن

الــــحــــاكــــم الـــــــــذي دخـــــــل بـــمـــعـــركـــة 
مــحــتــدمــة مــــع الـــمـــعـــارضـــة حـــول 
إعــادة هيكلة السلطة القضائية، 
شـــدد عــلــى أنـــه »لـــن نــنــجــّر لحرب 

ال لزوم لها«.
وبعد تحذيرات من أن رئيس 
الــــــــــــوزراء قـــــد يــــهــــرب مـــــن أزمـــتـــه 
الـــداخـــلـــيـــة عـــبـــر تـــوجـــيـــه ضــربــة 
متهورة إليران، أوضح نتنياهو: 
»ســنــحــارب، عــنــد الـــضـــرورة على 
مـــا هـــو ضـــــروري والزم، غــيــر أن 
إيران مسؤولة عن 90 بالمئة من 

المشاكل بالشرق األوسط«.

3 تحديات

ــر رئــيــس  ــ ــك، أقـ ــ فــــي مــــــــوازاة ذلــ
ـــ 3 تــحــديــات  األركــــــــان الـــجـــديـــد بــ
رئــيــســيــة ســيــواجــهــهــا كــجــزء من 
مهامه. وقال هيلفي إن »إسرائيل 
ــن دولـــــــــة مـــحـــاصـــرة  ــ ــولــــت مــ ــحــ تــ
بـــــــاألعـــــــداء إلـــــــى دولـــــــــة تـــحـــاصـــر 
أعــدائــهــا بفعل قــوتــهــا وقــدراتــهــا 

المتطورة«.

ألمانيا تستدعي 
سفير إيران 

 
ّ

لمناقشة سجل
طهران في مجال 

حقوق اإلنسان 
وموجة اإلعدامات

نتنياهو يقّلد هليفي شارة رئاسة أركان الجيش خالل احتفال في القدس أمس )أ ف ب(

جنود أوكران يطلقون النار من مدفع مضاد للطائرات في باخموت أمس األول

وأضـــاف أن »الــتــهــديــدات التي 
تواجهها إسرائيل تبدأ من إيران، 
ــيـــل بـــدور  حــيــث تــضــطــلــع إســـرائـ
حــاســم بــاالســتــعــداد لمواجهتها 
 
ً
 الــتــهــديــد اإليـــرانـــي، مــــرورا

ّ
ــل وحــ

بــالــحــدود الــشــمــالــيــة مــع ســوريــة 
ــــزة والـــمـــواجـــهـــة في  ولـــبـــنـــان، وغـ

الضفة الغربية« المحتلة. 

زيارة وتنسيق

ــاريـــر  وفـــــــي وقـــــــت أفــــــــــادت تـــقـ
 
ً
 شيعيا

ً
 دينيا

ً
عبرية بــأن رجــال

 لــدى 
ً
 مــعــروفــا

ً
 مــعــاِرضــا

ً
إيــرانــيــا

سلطات طــهــران، ويــوصــف بأنه 
ــق لــــلــــمــــرشــــد عــلــي  ــ ــابـ ــ ــــب سـ ــالـ ــ طـ
ــاَرة  ــ  زيـ

ً
ــــرى أخـــيـــرا خــامــنــئــي، أجـ

ــب، والــتــقــى  ــيــ ــل أبــ ســـريـــة إلـــــى تــ
 في حاشية نتنياهو، 

ً
أشخاصا

بــدأ وزيــر الخارجية البريطاني 
جـــيـــمـــس كـــلـــيـــفـــرلـــي مـــبـــاحـــثـــات 
تنسيقية بشأن الملف اإليراني 
مــــع نـــظـــيـــره األمـــيـــركـــي أنــتــونــي 

بلينكن في العاصمة واشنطن.
ــن ذلــــــك مـــــع مـــنـــاشـــدة  ــ ــزامــ ــ وتــ
ســيــامــاك نــمــازي )األمــيــركــي   من 
ــي الـــمـــســـجـــون فــي  ــ ــرانــ ــ أصــــــل إيــ
طــهــران منذ أكــثــر مــن 7 سنوات 
بتهم تجسس ترفضها الواليات 
الــمــتــحــدة، باعتبارها ال أســاس 
ــيــــركــــي جــو  لــــهــــا(، الـــرئـــيـــس األمــ
ــــى واشـــنـــطـــن.  بــــايــــدن إعــــادتــــه إلـ
وقــــال نــمــازي )51 عـــامـــا(، أمــس، 
إنــه »سيبدأ إضــرابــا عن الطعام 

لـ 7 أيام«.
وأضــــاف، فــي رســالــة موجهة 
لبايدن، نشرها المحامي جاريد 
غينسر: »عــنــدمــا تركتني إدارة 
بــاراك أوباما في خطر. وأطلقت 
ــراح الــمــواطــنــيــن األمــيــركــيــيــن  ســ
اآلخرين المحتجزين كرهائن في 
إيران عام 2016، وعدت الحكومة 
األميركية عائلتي بإعادتي بأمان 
إلى الوطن في غضون أسابيع«.

وتابع: »اآلن وبعد 7 سنوات، 
ـــى خــاللــهــا رئــيــســان آخــــران 

ّ
تـــول

السلطة فــي الــواليــات المتحدة، 
 في سجن إيفين 

ً
مازلت محتجزا

سيئ السمعة بطهران«.
وطــلــب نـــمـــازي مـــن بـــايـــدن أن 
يقضي دقيقة واحـــدة فــي اليوم 
على مدى األيام السبعة المقبلة 
في التفكير بمعاناة المواطنين 
ــتــــجــــزيــــن  األمـــــيـــــركـــــيـــــيـــــن الــــمــــحــ
ــن بــيــنــهــم خــبــيــر  ــ فــــي إيــــــــران، ومـ
البيئة مــراد طهباز، )67 عاما(، 
الــــــذي يــحــمــل أيـــضـــا الــجــنــســيــة 
البريطانية، ورجل األعمال عماد 

شرقي )58 عاما(.

استدعاء واعدامات

فــــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، ذكــــــــرت 
وزارة الخارجية األلمانية، أنها 
اســتــدعــت الــســفــيــر اإليـــرانـــي في 
بــرلــيــن إلجــــــراء مـــحـــادثـــات على 
خلفية المخاوف األلمانية بشأن 
سجل طــهــران فــي مــجــال حقوق 
اإلنسان وموجة اإلعدامات التي 

ــتـــي طــالــت  ــذهــا طــــهــــران، والـ
ّ
تــنــف

آخرها المسؤول اإليراني البارز 
عــلــي رضــــا أكـــبـــري الــــذي يحمل 
الجنسية البريطانية، بعد اتهامه 

بالتجسس لمصلحة لندن.
جاء ذلك في وقت توالت أحكام 
اإلعـــــدام الــتــي يــصــدرهــا الــنــظــام 
اإليراني بعد محاكمات صورية، 
في محاولة لتخويف المحتجين 
ووقف تظاهرات الحراك الشعبي 
المطالب بالتغيير التي اندلعت 

سبتمبر الماضي.
وآخر هذه األحكام ما أصدره 
ــاء الــــنــــظــــام اإليـــــــرانـــــــي فــي  ــ ــــضـ قـ
قــضــيــة غــامــضــة مــعــروفــة بــاســم 
»بيت أصفهان«، والحكم على 3 
مواطنين باإلعدام بتهمة الرّدة، 
بــســبــب »تــدنــيــس الـــقـــرآن الــكــريــم 
بحرقه وإهانة المقدسات«، ومرة 
بتهمة »الفساد في األرض«، ومرة 

واحدة بتهمة »المحاربة«.
فــي هــذه األثــنــاء، أيــدت رابطة 
أهالي ضحايا الطائرة األوكرانية 

التي أسقطتها القوات اإليرانية 
فــــوق طـــهـــران يــنــايــر 2020، في 
بيان لها، االحتجاجات اإليرانية 
ــبــــورغ  ــراســ ــتــ ــــي ســ الــــمــــرتــــقــــبــــة فــ
الـــفـــرنـــســـيـــة، لــمــطــالــبــة االتـــحـــاد 
ــــرس  ــحـ ــ األوروبــــــــــــــي بــــــــــــإدراج »الـ

الثوري« كمنظمة إرهابية.
في السياق، انتقد علي جنتي، 
وهو وزير اإلرشاد األسبق ونجل 
رئيس مجلس صيانة الدستور 
المتشدد، آية الله أحمد جنتي، 
ــام اإليـــــرانـــــي فــي  ــظـ ــنـ ســـيـــاســـة الـ
ــع فـــــرض الــحــجــاب  الـــتـــعـــاطـــي مــ

القسري بالقوة.
 إلــى 

ً
وقـــــال: »تـــوصـــلـــوا أخـــيـــرا

ــا دوريــــــة  ــدهـ ــنـ نـــقـــطـــة أوقـــــفـــــوا عـ
اإلرشـــــــــــــــــــــــاد، شـــــــرطـــــــة اآلداب، 
ــعـــّرض الــمــحــجــبــات  ــتـ والــــيــــوم تـ
للضغط واإلذالل أكــثــر مــن غير 
المحجبات، أنــا ال أفــهــم إطالقا 
من أيــن استخرجوا من اإلســالم 
أنــه على الحكومة فــرض ارتــداء 

الحجاب؟!«.

مصر: ال تمديد لقانون استيراد السيارات للمغتربين
قمة مصرية - أردنية - فلسطينية لمواجهة التصعيد اإلسرائيلي

● القاهرة - حسن حافظ
ــة  بــعــد الــنــجــاح الــمــحــدود فـــي تــحــصــيــل عـــائـــدات دوالريــ
مليارية، أعلنت الحكومة المصرية، أمــس، أنها ال تعتزم 
مد فترة العمل بقانون يسمح للمصريين بالخارج بإدخال 
سيارات أجنبية إلى السوق المصري دون جمارك، بعد انتهاء 
أمد العمل بالقانون الخاص بالمبادرة، والــذي ينتهي في 

14 مارس المقبل.
وقــال المركز اإلعــالمــي لمجلس الـــوزراء، نقال عن وزارة 
المالية، إنه ال صحة لما تداولته بعض المواقع اإللكترونية 
وصــفــحــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي مـــن أنـــبـــاء حـــول اعــتــزام 

الحكومة مد فترة العمل بقانون »تيسير استيراد سيارات 
المصريين بالخارج« بعد 14 مارس.

وتــم التشديد على أن آخــر موعد للتسجيل فــي مبادرة 
»تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج«، وسداد قيمة 
الوديعة المقررة، وفقا ألحكام القانون، هو 14 مارس المقبل، 
وأشار المركز إلى أن عدد المتقدمين لالستفادة من القانون 
وصل إلى أكثر من ٣5 ألف حساب، وهو رقم ال يعد مرتفعا إذا 
أخذنا في االعتبار وجود من 10 إلى 15 مليون مصري خارج 
الــبــالد، ويحق لهم االســتــفــادة مــن الــقــانــون. وأرجـــع مصدر 
مطلع سبب عدم تمديد العمل بالقانون إلى ضعف اإلقبال، 
فضال عن عدم مساواتها المصريين في الخليج بالمصريين 

في أوروبا، إذ يستفيد المقيم في أوروبا من إعفاء جمركي.
في األثناء، أعلن بنكا مصر واألهلي أمس أن الشهادات 
ذات عائد 25 في المئة حققت المستهدف، وسيتم وقف العمل 
بها خالل أيــام، وبحد أقصى نهاية الشهر الجاري. وأعلن 
البنك األهلي تحقيق رصيد 200 مليار جنيه عائدات من 
هذه الشهادات، بما يكشف عن نجاح الجهاز المصرفي في 
جذب بعض السيولة في السوق المصري، على أمل التحكم 

في معدالت التضخم المرتفعة.
فــي سياق منفصل، وفــي تحرك عربي لمواجهة وجــود 
حكومة يمينية بمكون متشدد في إسرائيل، يعقد الرئيس 
الــمــصــري عبدالفتاح السيسي مباحثات قمة مــع العاهل 

األردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود 
عباس، في القاهرة اليوم.

وقــال مصدر مصري إن القمة تأتي لمواجهة التصعيد 
اإلسرائيلي في األراضي المحتلة، وبحث سبل العمل على 
التهدئة، وتفويت الفرصة على الجانب المتشدد في إسرائيل 

إلشعال الموقف في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وذكر سفير فلسطين لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى 
جامعة الدول العربية دياب اللوح، في بيان، أن القمة تأتي في 
توقيت مهم لمواجهة التحديات الراهنة، وفي وقت »يشهد 
النظام السياسي بإسرائيل تغييرا جــذريــا، حيث أصبح 

محكوما بمنهجية دينية متطرفة«.

موسكو تتوعد بإحراق دبابات الغرب وتنتج ذخائر لـ »بوسيدون«موسكو تتوعد بإحراق دبابات الغرب وتنتج ذخائر لـ »بوسيدون«

 نيران أوكرانيا »تحرق« وزيرة الدفاع األلمانية
قّدمت وزيرة الدفاع األلمانية، كريستين المبرخت، 
ــك بــعــد تصاعد  أمــــس، اســتــقــالــتــهــا مـــن مــنــصــبــهــا، وذلــ
االنـــتـــقـــادات لــهــا عــلــى خــلــفــيــة الـــحـــرب الـــروســـيـــة على 
 حــول قــدرات الجيش 

ً
أوكــرانــيــا، وســط تــســاؤالت أيضا

األلماني في وقت تعيش القارة األوروبية أكبر تحّد لها 
منذ الحرب العالمية الثانية.

ا من  وحّملت الوزيرة وسائل اإلعالم األلمانية جزء
مــســؤولــيــة قـــرار استقالتها. وقــالــت فــي بــيــان: »تركيز 
وســائــل اإلعـــالم على شخصي ألشــُهــر ال يــكــاد يسمح 

بإصدار تقارير موضوعية أو إجراء نقاش حول جنود 
الجيش أو تحديد مسارات سياسية أمنية لمصلحة 
مــواطــنــي ألـــمـــانـــيـــا«.  وتــنــتــمــي المــبــرخــت إلــــى الــحــزب 

االشتراكي الديموقراطي المنتمي إليه شولتس.
( النتقادات منذ أشهر، 

ً
وتعّرضت المبرخت )57 عاما

 بإقالتها، واتهمها 
ً
وطالب »التحالف المسيحي« مرارا

منتقدوها بـــاألداء البطيء فــي عمليات شـــراء أسلحة 
وعتاد للجيش األلماني، واالفتقار إلى الخبرة، وقال 

البعض إنها تعارض استمرار دعم أوكرانيا.

واشنطن تدرب كتيبة أوكرانية في ألمانيا

https://www.aljarida.com/article/11396
https://www.aljarida.com/article/11394
https://www.aljarida.com/article/11391
https://www.aljarida.com/article/11389
https://www.aljarida.com/article/11386
https://www.aljarida.com/article/11386
https://www.aljarida.com/article/11388
https://www.aljarida.com/article/11383


13رياضة
العدد 5237 / الثالثاء 17 يناير 2023م / 24 جمادى اآلخرة 1444هـ

ةديرجلا•
sports@aljarida●com

البرتقالي عَبر الساحل 
بسهولة في »ممتاز الطائرة«

● محمد عبدالعزيز
حــقــق الــفــريــق األول لــكــرة 
ــرة بــــــنــــــادي كـــاظـــمـــة  ــ ــائــ ــ ــطــ ــ الــ
 عـــلـــى مــنــافــســه 

ً
 ســـهـــال

ً
فـــــــوزا

الساحل أمس األول بنتيجة 
ــــل ال  ــابـ ــ ــقـ ــ ــة أشـــــــــــــواط مـ ــ ــالثــ ــ ثــ
ــتـــي  ــاراة الـ ــ ــبــ ــ ــمــ ــ ــي الــ ــ شـــــــيء فــ
جمعت الفريقين على صالة 
االتــــــحــــــاد بـــمـــجـــمـــع الـــشـــيـــخ 
ســعــد الــعــبــدالــلــه الــريــاضــي، 
في افتتاح الــدور الثاني من 
الــدوري الممتاز، الــذي شهد 
 فـــوز بــرقــان بصعوبة 

ً
أيــضــا

على الجهراء بنتيجة 3 - 2.
ــة، رفــــع  ــجــ ــيــ ــتــ ــنــ  بـــــهـــــذه الــ
الــبــرتــقــالــي رصـــيـــده إلــــى 15 
ــــي الــــمــــركــــز الـــثـــالـــث  نـــقـــطـــة فـ
 بــفــارق األشـــواط عن 

ً
متأخرا

الـــعـــربـــي األول والـــقـــادســـيـــة 
الثاني بنفس الرصيد، بينما 
الجهراء في المركز الخامس 

ــقـــاط يــلــيــه بــــرقــــان فــي  ـــ 8 نـ بــ
الــمــركــز الـــســـادس بـــ 5 نقاط 
والساحل في المركز السابع 

واألخير بدون رصيد.

الصليبيخات والشباب 

من جانب آخر، تقام اليوم 
مــبــاراتــان فــي دوري الــدرجــة 
األولــى للكرة الطائرة، حيث 
يــلــتــقــي فـــي الــســابــعــة مــســاء 
الــصــلــيــبــيــخــات »األول بــــ 13 
نــقــطــة« مــع الــشــبــاب »الــثــانــي 
بـــ 10 نــقــاط«، وفــي الخامسة 
مساء يلتقي اليرموك »األخير 
بـــــ 3 نــــقــــاط« مــــع الــتــضــامــن 
ــــاط«، عــلــى  ــقـ ــ ـــ 4 نـ ــثــــالــــث بــ »الــ
صالة االتحاد بمجمع الشيخ 

سعد العبدالله.

مايكل أومو خارج حسابات 
الجهاز الفني لكاظمة

● حازم ماهر
ــات مــحــتــرف الـــفـــريـــق األول  بــ
لــــكــــرة الـــــقـــــدم بـــــنـــــادي كـــاظـــمـــة، 
النيجيري مايكل أومـــو، خــارج 
حــســابــات الــجــهــاز الــفــنــي، بقيادة 

المدرب الروماني ايلي ستان.
ــاء عقد  ــهـ وطـــلـــب ســـتـــان مـــن جـــهـــاز الــــكــــرة، إنـ
الالعب، ولم يحدد ما إذا كان بحاجة لمحترف 
ــق فـــــي فـــتـــرة  ــريــ ــفــ ــيـــم صــــفــــوف الــ ــتـــدعـ بــــديــــل لـ

االنتقاالت الشتوية »الحالية« من عدمه.
ــمــــدرب خــــالل الــفــتــرة  ولــــم يــقــنــع أومـــــو الــ
الماضية، ســواء في المباريات الــوديــة أو 
الــرســمــيــة، الـــتـــي خــاضــهــا الــفــريــق تحت 
 
ً
 خلفا

ً
قيادته منذ تسلم المهمة رسميا

للمدرب الصربي زيلكو ماركوف، الذي 
أنهت اإلدارة عقده بالتراضي، لتراجع 

النتائج.
إلى ذلك، قرر ستان منح عدد من 
العبي كاظمة الشباب الفرصة 
في الفترة المقبلة، من أجل 
االعــــتــــمــــاد عــلــيــهــم وصــقــل 
خــبــراتــهــم، ووقــــع اخــتــيــاره 

بالفعل على الالعبين: فيصل المحطب، وفيصل 
المال، ومحمد الصريعي، وفهد الفضلي، وظهروا 

 بمستوى فني وبدني الفت.
ً
جميعا

مـــن جــهــة أخـــــرى، يـــواصـــل كــاظــمــة تــدريــبــاتــه 
 
ً
اليومية على استاد الصداقة والسالم، استعدادا
لدور الثمانية لبطولة كأس األمير، الذي سيقام 

في 28 الجاري.
ُيذكر أن كاظمة، حامل لقب النسخة األخيرة من 
البطولة، لن يشارك في الدور األول الذي سينطلق 

االثنين المقبل.
ويسعى ستان ومساعده فواز العسعوسي إلى 
 أن مجلس 

ً
تجهيز الالعبين بشكل الئق، خصوصا

اإلدارة وجهاز الكرة يطمحان للحفاظ على اللقب.
ويركز ستان على االرتقاء بمستوى الالعبين، 
السيما بعد انضمام العبي المنتخب عبدالله 

الفهد وشبيب الخالدي للتدريبات.
ويــبــحــث الــجــهــاز اإلداري االتـــفـــاق عــلــى لعب 
ــة نــهــايــة األســبــوع الـــجـــاري، لــوقــوف  مــبــاراة وديـ

المدرب على المستوى الذي وصل له الالعبون.
وكـــان كاظمة خــاض مباراتين تجريببيتين 
خالل توقف النشاط، بسبب بطولة »خليجي 25«، 
حيث واجه خيطان والجهراء وتفوق عليهما 1-2 

و3-1 على التوالي.

 لرئيس االتحاد 
ً
صقر المال نائبا

اآلسيوي للجمباز

أعلن االتحاد الكويتي للجمباز 
فــــــــوز مــــرشــــحــــه د. صــــقــــر الـــمـــال 
بــمــنــصــب نـــائـــب رئـــيـــس االتـــحـــاد 
اآلسيوي للعبة، خالل االنتخابات 
التي جرت على هامش اجتماعات 
»الــــكــــونــــغــــرس« اآلســـــيـــــوي، أمـــس 
)االثنين(، في العاصمة القطرية 

الدوحة.
وأفاد رئيس االتحاد الكويتي 
للعبة فهد الصولة، بأن فوز المال 
بهذا المنصب القاري جاء بإجماع 
عدد أعضاء الكونغرس اآلسيوي، 
 لهم كل الشكر والتقدير 

ً
ومقدما

عـــلـــى ثـــقـــتـــهـــم الـــغـــالـــيـــة بــمــمــثــل 
الكويت. وبارك الصولة للمال هذا 
الفوز، كما هنأ األسرة الرياضية 
ــاد  ــبـــي اتــــحــ ــتـــسـ ــنـ الـــكـــويـــتـــيـــة ومـ
ــه الــخــصــوص  الــجــمــبــاز عــلــى وجـ
 أن د. صقر 

ً
بهذا اإلنجاز، مضيفا

جــديــر بتحمل هــذه المسؤولية، 
فهو من منتسبي لعبة الجمباز، 
وحقق فيها عدة إنجازات دولية، 
كما يمتلك الخبرة والــقــدرة على 
تطوير رياضة الجمباز، ليس في 
الــكــويــت فــقــط، بـــل عــلــى مستوى 

القارة اآلسيوية.

نايف إلى نهائي رماية 
»سكيت« في كأس العالم

تأهل الرامي الكويتي محمد نايف، أمس األول )األحد(، 
لنهائي الرماية )سكيت( في بطولة كــأس العالم للرماية 
التي تستضيفها مدينة سال بضواحي العاصمة المغربية 

)الرباط(.
وحــل نايف خــالل منافسات أمــس ضمن أفضل ثمانية 
 من أصل 125، 

ً
 122 طبقا

ً
رماة على صعيد العالم، مسجال

ليحتل المركز الخامس.
وقال إداري الوفد الكويتي مشفي المطيري إن النتيجة 
التي حققها الرامي نايف »مشرفة، وتليق بسمعة الرماية 
 عن أمله في أن يحقق المنتخب الكويتي 

ً
الكويتية«، معربا

 مــن الــنــتــائــج اإليــجــابــيــة فــي المنافسات 
ً
الــمــشــارك مـــزيـــدا

المتبقية.
ويــضــم المنتخب الــكــويــتــي الــمــشــارك فــي كـــأس العالم 
 ورامية في فئة سكيت وفئة تراب، منهم: 

ً
للرماية 16 راميا

محمد الطرقي، ونايف الديحاني، وعبدالعزيز الفيحان، 
ونـــاصـــر الــمــقــلــد، وإيـــمـــان الــشــمــاع، وأفـــــراح عــبــدالــرحــمــن، 

وفاطمة الزعابي. 
)كونا(

استقرار في الهجن والفتاة... والمري خارج الصم

أسفرت نتائج األندية المتخصصة 
الـــتـــي أقــيــمــت أمــــس األول، فـــي أنــديــة 
الفتاة، والهجن، والصم، عن استقرار 
في ناديي الفتاة والهجن، فيما شهد 
نـــادي الــصــم بــعــض الــتــغــيــرات، بــواقــع 
فوز قائمة أبناء النادي بسبعة مقاعد، 
ــد لـــقـــائـــمـــة تــصــحــيــح  ــاعـ ــقـ ــابـــل 4 مـ ــقـ مـ

المسار.

التزام في الهجن

ــادي  ــ ــنـ ــ ــة أبـــــنـــــاء الـ ــمــ ــائــ وتـــمـــكـــنـــت قــ
ــفـــوز بجميع  ــادي الــهــجــن مـــن الـ ــ فـــي نـ
المقاعد المخصصة، وسط التزام من 
المقترعين. وفي المقابل، جاء المرشح 
الــمــســتــقــل مــحــمــد الـــخـــالـــدي بــالــمــركــز 

األخير.
وقال ربيح العجمي، من قائمة أبناء 
النادي، إن األمور سارت في اتجاهها 

 أن العملية االنتخابية 
ً
الصحيح، مؤكدا

ســـــــارت بـــشـــفـــافـــيـــة كـــبـــيـــرة، وتـــنـــافـــس 
ــريــــف، بـــيـــن اخـــــــوان هـــدفـــهـــم خــدمــة  شــ

رياضة الهجن في الكويت.
وأســفــرت نتائج انتخابات مجلس 
إدارة نــــادي الــفــتــاة، الــتــي جـــرت أمــس 

ــــوالء بــكــامــل  األول، عـــن فــــوز قــائــمــة الــ
عــضــواتــهــا )11(، حــيــث نــلــن عضوية 
ــه الــجــديــدة 2023  ــ الــمــجــلــس فـــي دورتـ

.2027 -
وفـــازت بالعضوية كــل مــن: فضيلة 
ــة  ــيـ ــامـ ، وسـ

ً
ــــالن 299 صــــــوتــــــا ــويـ ــ ــشـ ــ الـ

المكيمي )256(، وعــائــشــة عــبــدالــرزاق 
وســـعـــاد الـــديـــكـــان ولـــكـــل مــنــهــمــا 252 
ــمـــد )245(،  ــمـــحـ ، ونـــــجـــــوى الـ

ً
ـــا ــ ــوتـ ــ صــ

وســـبـــيـــكـــة بــــروســــلــــي )241(، وعــبــيــر 
، وحـــمـــيـــدة 

ً
ــا ــ ــ ــوتـ ــ ــ ــان 236 صـ ــطــ ــلــ ــســ الــ

اليوسفي وفاطمة البناي ولكل منهما 

، وإيــــمــــان عـــبـــدالـــلـــه 228 
ً
229 صــــوتــــا

.
ً
، وتنسيم المجيمي 216 صوتا

ً
صوتا

غياب المري

ــم يتمكن حــمــد الـــمـــري، الــرئــيــس  ولـ
الــســابــق لــنــادي الــصــم، مــن االســتــمــرار 
ــادي، بــعــد أن  ــنــ ــاء الــ ــنـ ضــمــن قــائــمــة أبـ
، بفارق 5 أصوات عن 

ً
حصد 130 صوتا

صاحب المركز العاشر فيصل العازمي.
وفـــاز بالمركز األول فــي انتخابات 
 ،

ً
ــا ــوتــ ــم أنـــــــور الــــحــــربــــي 146 صــ الــــصــ

ومساعد الزعبي )143(، وناصر القالف 
ــد زمـــــان )142(، وخــلــف  ــالـ )143(، وخـ
الشمري )142(، وحسين بوحمد )139(، 
ــربـــي )139(، وهـــــادي  ــنـــصـــور الـــحـ ومـ
العجمي )138(، والفــي العنزي )136(، 
وزهير التتان )135(، وفيصل العازمي 

.)135(

جانب من عملية التدقيق في »الهجن«

جانب من مباراة كاظمة والساحل

المال خالل اجتماع »الكونغرس« اآلسيوي

عضوات قائمة الوالء

»الجميع« تطعن في انتخابات النصر»الجميع« تطعن في انتخابات النصر
تقدمت قائمة »الــجــمــيــع« بشكوى إلــى الهيئة الوطنية 
للتحكيم الرياضي، طعنت من خاللها على انتخابات نادي 

النصر التي أقيمت يوم الخميس الماضي.
ونافست »الجميع« قائمة أبناء النادي في االنتخابات التي 
شهدت فوز »الثانية« بـ 9 مقاعد، مقابل مقعدين فقط لألولى.

وطالبت القائمة في شكواها للهيئة ببطالن االنتخابات، 
بسبب مخالفات جسيمة للنظام األساسي، ولوجود أخطاء 

 
ً
في عملية جمع األصــوات والعملية االنتخابية كلها، وفقا

لما جاء في الشكوى.
الجدير بالذكر أن رئيس »أبناء الــنــادي« خالد الشريدة 
استمر في رئاسة مجلس اإلدارة، على أن يتم حسم بقية 

المناصب التنفيذية خالل الساعات القليلة المقبلة.
ــادي«، حــفــل عـــشـــاء بــمــنــاســبــة الــفــوز  ــ ــنـ ــ ــاء الـ ــنــ وتــقــيــم »أبــ

باالنتخابات مساء اليوم الثالثاء بمقر النادي.

العراق يتغلب على قطر ويتأهل لنهائي »خليجي العراق يتغلب على قطر ويتأهل لنهائي »خليجي 2525««
تأهل المنتخب العراقي 

لنهائي »خليجي 25« لكرة 
القدم، أثر تغلبه على نظيره 

القطري بهدفين مقابل 
هدف، في الدور نصف 

النهائي الذي أقيم أمس.

خطف المنتخب العراقي لكرة 
الــقــدم إحــدى بطاقتي الوصول 
الى المباراة النهائية لـ »خليجي 
25« بفوزه على نظيره القطري 
2-1 أمــس االثــنــيــن، على استاد 
البصرة الــدولــي وســط حضور 

جماهيري فاق 65 ألف متفرج.
سجل للعراق إبراهيم بايش 
)20(، وأيمن حسين )44(، وعمرو 

سراج )30( لقطر.
وسيلتقي العراق في النهائي 
الــمــقــرر الــخــمــيــس الــمــقــبــل، مع 
الفائز من مباراة البحرين حاملة 
ــتـــي أقــيــمــت  الــلــقــب وعــــمــــان، والـ
مساء أمس على استاد الميناء 
األولمبي أثناء مثول »الجريدة« 

للطبع.
ــاراة  ــبـ ــمـ ــطــــالق الـ وســـبـــقـــت انــ
دقــيــقــة صــمــت تــكــريــمــا ألرواح 
عـــدد مـــن الــمــشــجــعــيــن قــضــوا 
ــــروي بين  ــــادث ســيــر مـ فـــي حـ
محافظتي الناصرية والبصرة، 
حيث كانوا متوجهين لحضور 

مباراة العراق وقطر.
وكانت المرة الخامسة التي 
يـــصـــل فـــيـــهـــا الـــمـــنـــتـــخـــبـــان إلـــى 
دور نصف النهائي عبر تاريخ 
مــشــاركــتــهــمــا فـــي بــطــولــة كــأس 
الخليج العربي، ومنذ اعتماد 
نظام المجموعتين منذ النسخة 

السابعة عشرة في قطر 2004.

ضغط ورغبة في التسجيل 

أظهر منتخب العراق رغبته 

ــتـــاح  ــتـ ــــدف االفـ فــــي تــســجــيــل هــ
وأرغم العنابي على التراجع ولم 
يمنع هـــذا الــضــغــط األخــيــر من 
اغتنام بعض الفرص والوصول 
الــــى مـــرمـــى الــــحــــارس الــعــراقــي 
ــرأة واضـــحـــة  ــجــ جـــــالل حـــســـن بــ
خففت، بمرور الوقت، عن كاهله 

ضغط المواجهة.
واحــتــســب الــحــكــم ركــلــة حــرة 
مـــبـــاشـــرة لـــلـــعـــراق نــفــذهــا علي 
فــائــز عــلــى رأس أيــمــن حسين، 
الذي أرسل بدوره رأسية أبعدها 
الحارس مشعل برشم بصعوبة، 
ليتابعها ابراهيم بايش داخل 

الشباك القطرية.
ــل المنتخب الــعــراقــي  وواصــ
ــه الـــهـــجـــومـــيـــة  ــ ــــاوالتـ ــــحـ ـــــم مـ زخــ
لــتــعــزيــز تــقــدمــه مــســتــفــيــدا من 
مساحات لعب كبيرة، ومتفوقا 
بتنوع أدائه، وكان اكثر فاعلية 

مقارنة بنظيره القطري.
ولـــــم يــســتــمــر تــــقــــدم الــــعــــراق 
ســــــــوى عــــشــــر دقــــــائــــــق لـــيـــعـــود 
الــعــنــابــي الـــى الـــمـــبـــاراة ويـــدرك 
التعديل بواسطة عمرو سراج 
عندما استثمر تــمــريــرة زميله 
احمد عالء الدين بطريقة ماكرة 
بالكعب لم يستطع جالل حسن 
السيطرة عليها، فأكملها سراج 
الــديــن داخــل الشباك بتسديدة 

مباشرة.
ــه هـــدف الــتــعــديــل  ــ بــعــد إدراكــ
ــتــــعــــاد الـــمـــنـــتـــخـــب الـــقـــطـــري  اســ
تـــوازنـــه وقـــــواه، وازدادت ثقته 
ليواصل محاوالته الهجومية 

ومـــــقـــــارعـــــة مــــنــــافــــســــه صـــاحـــب 
ـــة عــــــامــــــلــــــي االرض  ــ ـــيـ ــ ــلـ ــ ـــــضــ افـ

والجمهور.
قـــبـــل انـــتـــهـــاء الــــشــــوط األول 
الذي شهد سجاال بين الطرفين 
ــاد المنتخب  بــدقــيــقــة واحــــدة عـ
الــعــراقــي وتــقــدم بــواســطــة ايمن 
حسين مستغال خطأ مزدوجا 
لعاصم مدبو والحارس برشم، 

فــأرســل كــرة عالية إلــى الشباك 
لــيــنــتــهــي الـــشـــوط االول بــتــقــدم 

عراقي بهدفين لواحد.

بداية قوية لقطر

وكانت بداية الشوط الثاني 
قــطــريــة، إذ إن الــعــنــابــي اقــتــرب 
بقوة من التعديل لــوال عارضة 

الـــمـــرمـــى الـــعـــراقـــي الـــتـــي وقــفــت 
حائال دون ذلك، عندما ردت كرة 
قوية لعمرو سراج سددها بقوة 

بعد ان هيأها لنفسه )46(.
وأدرك الــمــنــتــخــب الـــعـــراقـــي 
خطورة منافسه القطري فحاول 
ــــرض نــفــســه وزيــــــــادة تــركــيــزه  فـ
ــاوالت  ــ ــحــ ــ ــه مــ ــ ــــوجــ الــــــدفــــــاعــــــي بــ
المنتخب القطري، الذي بدا هذا 

الشوط بأفضلية واضحة على 
العكس من الشوط األول، وبحث 
عــن فـــرص الــوصــول إلـــى مرمى 
ــــذي أخــذ  الــمــنــتــخــب الـــعـــراقـــي الـ
يعتمد طريقة دفاعية للمحافظة 

على التقدم.
ــقـــطـــري  وأبـــــعـــــد الــــــحــــــارس الـ
مشعل برشم كــرة ثابتة هائلة 
سددها ضرغام إسماعيل )72(، 

وأخــــرى رأســيــة أليــمــن حسين، 
ــر ارداك  ــطـ وحـــــــــاول مـــنـــتـــخـــب قـ
التعادل في ربع الساعة االخير 
لكنه لم ينجح في ذلك، لينتهي 
اللقاء بفوز المنتخب العراقي 
بــهــدفــيــن مــقــابــل هـــدف، وتأهله 

لنهائي البطولة. 
)أ ف ب(

القطري أحمد عالء الدين في كرة هوائية مشتركة مع العراقي أمير العماري )رويترز(
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فوز روما والتسيو وأتاالنتا في »الكالتشيو«
بــقــي الـــصـــراع حـــول الــمــراكــز 
المؤهلة لــدوري أبطال أوروبــا 
مشتعال فــي الــــدوري االيطالي 
لكرة القدم )الكالتشيو( بعد فوز 
الثالثي التسيو وأتاالنتا وروما 
على ساسوولو وساليرنيتانا 
وفـــيـــورنـــتـــيـــنـــا تــــبــــاعــــا، ضــمــن 
مـــنـــافـــســـات الـــمـــرحـــلـــة الــثــامــنــة 
عـــشـــرة مــــن الــــــــدوري اإليـــطـــالـــي 

لكرة القدم.
ــرق الـــثـــالثـــة  ــ ــفــ ــ ــ وتــــــســــــاوت ال
بـــ34 نقطة بــفــارق 3 نقاط فقط 
ــتـــر الــلــذيــن  عـــن يــوفــنــتــوس وإنـ
يــتــســاويــان فــي الــمــركــز الثالث، 
مــع افضلية االهــــداف لليوفي، 
ــن مـــيـــالن  ــ ــارق 4 نــــقــــاط عـ ــ ــفــ ــ وبــ

الثاني.
ــــى، تغلب  فـــي الـــمـــبـــاراة األولــ
التسيو على مضيفه ساسوولو 
2 - صــفــر، بفضل هــدفــي ماتيا 
تساكاني من ركلة جزاء )3+45( 
والــبــرازيــلــي فيليبي أنــدرســون 

.)4+90(

وفــي الــثــانــيــة، حقق اتاالنتا 
فــــــــــوزا ســــاحــــقــــا عــــلــــى حـــســـاب 
ســالــيــرنــيــتــانــا 8 - 2 لــيــواصــل 
ــتـــراب مـــن الــمــراكــز  ســعــيــه لـــالقـ

االربعة االوائل.
ــــق رومــــا 

ّ
وفـــــي الـــثـــالـــثـــة، حــــق

فــوزا مهما على حساب ضيفه 

فيورنتينا 2 - صفر. وبقي روما 
للمباراة الخامسة توالًيا دون 
خـــســـارة، حــيــث تــعــود هزيمته 
االخيرة الى مباراته امام جاره 
التسيو عندما سقط صفر - 1 

ضمن المرحلة 13.
ــا عـــلـــى  ــ ــيـ ــ ــونـ ــ ــولـ ــ ــا فـــــــــاز بـ ــ ــمـ ــ كـ
اودينيزي 2 - 1، حارما االخير 
من فرصة البقاء على مقربة من 
الــمــراكــز الطليعة، حيث يحتل 
اودينيزي المركز الثامن برصيد 
25 نــقــطــة بــفــارق 12 نــقــطــة عن 

انتر ميالن الرابع.
وتغلب ايضا سبيتسيا على 
تــوريــنــو بـــهـــدف وحـــيـــد سجله 
االنغولي مباال نــزوال من ركلة 

جزاء في الدقيقة 28.

)أ ف ب( جانب من مباراة روما مع فيورنتينا  

نابولي يواجه كريمونيزي في »الكأس«
يطمح نابولي اليوم إلى الفوز على كريمونيزي لمواصلة 
سلسلة االنتصارات، عندما يلتقي منافسه في بطولة كأس 

إيطاليا.
في المقابل، يأمل كريمونيزي تحقيق المفاجأة وإقصاء 

نابولي من كأس إيطاليا ومواصلة مغامرته.

رين ُيسِقط سان جرمان في الدوري الفرنسي
ُمــنــي بــاريــس ســـان جــرمــان 
بخسارته الثانية هذا الموسم 
ــانـــــت أمــــــــام مـــضـــيـــفـــه ريـــن  وكـــ
صفر - 1، رغم مشاركة ثالثي 
الــهــجــوم الـــنـــاري الــمــؤلــف من 
البرازيلي نيمار، واألرجنتيني 
لــيــونــيــل مــيــســي، والــفــرنــســي 
كيليان مــبــابــي لــلــمــرة األولـــى 
منذ عودتهم من كأس العالم، 
ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات الـــمـــرحـــلـــة 
الــتــاســعــة عــشــرة مـــن الــــدوري 

الفرنسي لكرة القدم .
والخسارة هي الثانية لسان 
جـــرمـــان فـــي 4 مـــبـــاريـــات منذ 
مــعــاودة النشاط المحلي اثر 
التوقف بسبب كأس العالم في 
قطر، وكانت االولى امام لنس 
بالذات 1 - 3 يوم رأس السنة، 
ه لم يخسر قبل ذلك 

ّ
علما بأن

فــــي 23 مــــبــــاراة فــــي مــخــتــلــف 
المسابقات هذا الموسم.

في المقابل، حقق رين فوزه 
التاسع تواليا على ملعبه هذا 
الموسم ليعزز مركزه الخامس 

برصيد 37 نقطة.
ولــــــــم يــــعــــد ســــــــان جــــرمــــان 
المتصدر يتقدم على منافسه 
الــمــبــاشــر لــنــس ســـوى بــثــالث 
نــقــاط بــعــد فــــوز األخـــيـــر على 
اوكسير في هذه المرحلة و5 
نـــقـــاط عــــن مــرســيــلــيــا الــثــالــث 
الـــفـــائـــز بـــــــدوره عـــلـــى لـــوريـــان 

.1 - 3

وجد فريق العاصمة صعوبة 
فــي اخــتــراق دفــاع ريــن المنظم، 
فلم يشكل تهديدا حقيقيا على 
مرمى منافسه، وكانت الفرصة 
األولـــــــى ألصــــحــــاب األرض مــن 
هــجــمــة مــرتــدة ســريــعــة وصلت 
فيها الكرة الى ارنو كاليمويندو 
ــــزاء  ــــجـ ــة الـ ــطـ ــقـ فــــســــددهــــا مـــــن نـ
تصدى لها الــحــارس اإليطالي 
جانلويجي دونــارومــا ببراعة 
قــبــل أن يــبــعــدهــا قــائــد الــفــريــق 
ــلـــي مـــاركـــيـــنـــيـــوس الـــى  ــرازيـ ــبـ الـ

ركنية )28(.

وتدخل دوناروما مرة جديدة 
ــقـــاذ مـــرمـــاه مـــن الـــكـــرة الــتــي  إلنـ
ســددهــا الــكــرواتــي لــوفــرو ماير 

من ركلة حرة.
ــاح  ــتــ ــتــ ـــي افــ ــ ــح ريـــــــــن فــ ــ ــجــ ــ ونــ
ــة الـــمـــالـــي  الـــتـــســـجـــيـــل بــــواســــطــ
هـــــامـــــاري تــــــــــراوري بـــتـــســـديـــدة 
زاحــــــفــــــة بــــعــــيــــدا عــــــن مـــتـــنـــاول 

دوناروما )64(.

مهرجان أهداف لليل 

ــه  ــتـ ــاعـ ــل نـــجـ ــ ــيـ ــ واســــــتــــــعــــــاد لـ

التهديفية بــفــوزه الكبير على 
ضيفه تروا 5 - 1.

ــديــــد  ــجــ ــل الــــــــوافــــــــد الــ ــ ــجــ ــ وســ
الــمــهــاجــم الغيني محمد بايو 
فـــي أول مـــشـــاركـــه اســـاســـيـــة له 
منذ أغسطس الماضي هدفين 
)16 و47(، فيما أضاف الكندي 
جوناثان ديفيد هدفين )2+45 
 
ً
و88( واالن فيرجينيوس هدفا

)75(. وسجل لتروا ماما بالديه 
من بيساو غينيا )65(.

 
ً
ووجدد ليل، المتعادل سلبا

ــلـــة  ــريــــســــت فـــــي الـــمـــرحـ أمـــــــــام بــ

الــمــاضــيــة، فـــوزه عــلــى تـــروا في 
ــة بـــيـــنـــهـــمـــا فــي  ــهــ ــواجــ ثــــانــــي مــ
ثـــمـــانـــيـــة أيـــــــــام، حـــيـــث اســقــطــه 
بهدفين نظيفين في دور الـ 32 

من مسابقة كأس فرنسا.
ــروا  ــع تــ ــراجــ ــابـــل، تــ ــقـ ــمـ فــــي الـ
للمركز الرابع عشر مع 18 نقطة.

موناكو يسحق أجاكسيو 

فــي المقابل، سحق موناكو 
ضــيــفــه اجـــاكـــســـيـــو 7 - 1 عــلــى 
ملعب لويس الثاني في االمارة 
بينها ثــالثــيــة لمهاجم فرنسا 

السابق وسام بن يدر.
وجــــــــــــاءت أهــــــــــــداف بــــــن يــــدر 
فـــي مــــدى 15 دقــيــقــة منتصف 
ــشــــوط االول )21 و28 و35  الــ
مــن ركــلــة جـــزاء(، بعد ان افتتح 
مــونــاكــو التسجيل مــبــكــرا بعد 
مرور دقيقتين بواسطة مدافعه 
أكسل ديساسي، قبل ان يضيف 
ــثــــانــــي فــي  ــا الــ ــ ــاتـ ــ كـــربـــيـــبـــيـــن ديـ

الدقيقة السادسة.
وأضاف السويسري الدولي 
الــبــديــل بــريــل امــبــولــو الهدفيم 
االخيرين في الدقيقتين 63 و89، 
امــــا هــــدف أجــاكــســيــو الــوحــيــد 
فحمل توقيع الجزائري يوسف 

باليلي )11(.
وصــعــد موناكو إلــى المركز 
الرابع بفارق 3 نقاط بالتساوي 

مع رين الرابع.

احتفال العبي رين بعد تسجيل هدف الفوز )أ ف ب(

نادال إلى الدور الثاني من »أستراليا المفتوحة«
ــل نــــــادال، حــامــل الــلــقــب،  ــايـ خــســر اإلســبــانــي رافـ
مجموعة، لكنه عبر إلــى الـــدور الثاني مــن بطولة 
أستراليا المفتوحة، أولى البطوالت األربع الكبرى 

في كرة المضرب، بفوزه 7-5، 2-6، 6-4، 6-1 على 
البريطاني الشاب جاك درايبر.

ويسعى نادال لتعزيز رقمه القياسي في عدد 
البطوالت الكبرى وتحقيق لقبه الــــ23، ونجح 

فـــي بــلــوغ الـــــدور الــثــانــي فـــي مــلــبــورن 
 سجله إلى 15-77. 

ً
للمرة الـ17، معززا

 األميركي ماكينزي 
ً
ويلتقي تاليا

مــاكــدونــالــد، الــــذي تــغــلــب على 
مواطنه بــرانــدون ناكاشيما 

في مباراة مثيرة من خمس 
مجموعات.

لــم تكن المهمة سهلة 
بــالــنــســبــة لــــنــــادال، الـــذي 

خــســر ســـت مـــن مــبــاريــاتــه 
الـــســـبـــع األخـــــيـــــرة، بـــمـــا فــيــهــا 

اثنتان هذا العام. واستخدم نادال خبرته أمام الالعب 
 والضربات 

ً
 المصنف 38 عالميا

ً
البالغ 21 عــامــا

األمامية القوية، في حين ظهر البريطاني 
يــدلــك بطنه مـــرات عــدة خــالل الــمــبــاراة، 
 فــي المجموعة األخــيــرة، 

ً
وبـــدا عــاجــزا

ليخسر بعد ثالث ساعات و41 دقيقة.
ــدات، عـــبـــرت األمــيــركــيــة  ــيــ ــســ لـــــدى الــ
 جــيــســيــكــا بــيــغــوال، 

ً
ــرا ــيــ الــمــنــتــفــضــة أخــ

، بفوز كاسح على 
ً
الثالثة عالميا

الــرومــانــيــة جاكلين كريستيان 
.1-6 ،0-6

كما حسمت البيالروسية 
فــيــكــتــوريــا أزاريـــنـــكـــا مــواجــهــة 
بطلتين سابقتين في ملبورن، 
بفوزها على األميركية صوفيا 
كينن 6-4، 7-6 )7-3(، لتبقى 
ــدة الــســابــقــة  ــيــ ــوحــ الـــبـــطـــلـــة الــ

بأستراليا في المنافسات.

بـــات لــيــبــرون جيمس ثــانــي العـــب فــقــط في 
تاريخ دوري كرة السلة األميركي للمحترفين 
)NBA( يتجاوز عتبة الـ38 ألف نقطة في مسيرته، 
لكن ذلــك لم يجنب فريقه لــوس أنجلس ليكرز 
خسارة ثالثة توالًيا، عندما سقط على أرضه 

أمام فيالدلفيا سفنتي سيكسرز 113-112.
ويحتل »الملك« المركز الثاني خلف أسطورة 
لــيــكــرز االخــــر كــريــم عــبــدالــجــبــار الــــذي يتصدر 
هدافي الدوري مع 38387 نقطة، ومن المتوقع أن 

يتجاوزه جيمس في األسابيع المقبلة.
وأحــــرز لــيــبــرون 35 نقطة مــع 10 تــمــريــرات 
 حــاجــز الــــ38 

ً
حــاســمــة و8 مــتــابــعــات، مــتــجــاوزا

ألــف نقطة في الربع االول، وســط تصفيق من 
الجماهير والالعبين. ولكن بعد نهاية المباراة 
بخسارة ليكرز الثالثة تواليا والرابعة والعشرين 
في 43 مباراة حتى اآلن، لم يكن ليبرون في مزاج 

التفكير بإنجازه التاريخي.
وبرز الكاميروني جويل إمبيد في صفوف 
سيكسرز بتسجيله 35 نقطة مع 11 متابعة، 

ــل« بـــدوره  ــ ــل دابـ ــ ــاردن »دابـ ــ ــاف جــيــمــس هـ ــ وأضـ
بتسجيله 24 نقطة مع 13 تمريرة حاسمة وكان 
قريبا من »تريبل دابل« بتحقيقه سبع متابعات.
ــاد المونتينيغري نيكوال  فــي شــيــكــاغــو، قـ
فوتشيفيتش فريقه بولز إلى الفوز على ضيفه 
غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب 118-132، 

بتسجيله 43 نقطة مع 13 متابعة.
»دابل دابل« التاسعة  وحقق فوتشيفيتش الـ
تــوالــًيــا، بعد أن تسلم المهام فــي غياب النجم 
ــروزان ليساعد بــولــز على  ــ الــمــصــاب ديــمــار ديـ

وضع حد لسلسلة من ثالث هزائم توالًيا.
لكن الخسارة كانت بمنزلة جرس إنذار آخر 
لووريرز المتعثر، والذي يحتل المركز الثامن 
في الغربية بسجل سلبي 21 فوزا و22 خسارة.
وتــغــلــب دنـــفـــر نــاغــتــس، مــتــصــدر المنطقة 
الغربية، على ضيفه أورالندو ماجيك 116-119 
بقيادة الصربي نيكوال يوكيتش الــذي سجل 

ثالثية حاسمة قبل 1.2 ثانية من النهاية.
ليبرون جيمس يحاول التسجيل  )أ ف ب()أ ف ب(

NBA رقم قياسي لليبرون جيمس في

االتحاد الهولندي يكشف
عن مراهنات في مسابقاته

كشف االتحاد الهولندي لكرة القدم أن نحو 25 العبا في 
مسابقتي دوري الدرجتين األولى والثانية راهنوا على نتائج 
مباريات لفرقهم، أو مباريات في نفس مسابقة الدوري التي 
تتنافس بها فرقهم. وأكــد االتحاد الهولندي بذلك ما ذكره 

تقرير لقناة »إن. أو. إس« التلفزيونية أمس األول. 
تجدر اإلشارة إلى أنه ال يسمح لالعبين بدخول مراهنات 
على مباريات في نفس المسابقة التي يلعبون فيها، وذلك 
لمنع أي تالعب بالنتائج. وأثير اشتباه في التالعب بنتائج 

مباريات، وقام المسؤولون عن المراهنات بإبالغ الشرطة.
 وذكــرت وكالة »إيــه.إن.بــي« الهولندية لألنباء أن االتحاد 
الــهــولــنــدي لــم يتلق مــن الــســلــطــات قــائــمــة بــأســمــاء الالعبين 
المعنيين حتى اآلن. وكشفت وثيقة من منظمي المراهنات 
في هولندا، اطلعت قناة »إن.أو.إس« التلفزيونية عليها، أن 
6 العبين من الدوري الهولندي الممتاز و19 العبا من دوري 
الدرجة األولى الهولندي شاركوا في المراهنات على مباريات.
 )د ب أ(

مصر تعبر المغرب وتتأهل للدور الثاني في مونديال اليد
• محمد عبدالعزيز

تـــأهـــل مــنــتــخــب مــصــر لــلــدور 
ــيـــة«  ــثـــانـــي »الـــمـــرحـــلـــة األســـاسـ الـ
ــم لــكــرة  ــالـ ــعـ فــــي بـــطـــولـــة كـــــأس الـ
الــيــد، المقامة حاليا فــي بولندا 
والــســويــد، أمــس األول، بعد فوز 
عـــريـــض عــلــى الـــمـــغـــرب بنتيجة 
30-19، ضمن منافسات الجولة 
الثانية من المجموعة السابعة 
للدور التمهيدي في المونديال، 
والتي شهدت أيضا فوز كرواتيا 
ــا بــنــتــيــجــة 22-40،  ــركـ ــيـ عـــلـــى أمـ
وبذلك تصدرت مصر مجموعتها 
السابعة بـ4 نقاط، تليها كرواتيا 
ثــانــيــا، وأمـــيـــركـــا ثــالــثــا بــرصــيــد 
واحــــــــد نـــقـــطـــتـــيـــن، بـــيـــنـــمـــا ظــلــت 
المغرب في المركز الرابع بدون 

رصيد.

وأسفرت نتائج بقية مباريات 
ــن فــــــوز ألـــمـــانـــيـــا  ــ أمــــــس األول عـ
على صربيا 34-33، وقطر على 
الــجــزائــر 29-24، وهــولــنــدا على 
مقدونيا 34-24، والنرويج على 
األرجــنــتــيــن 32-21، والــدنــمــارك 
على البحرين 36-21، وبلجيكا 

على تونس 29-31.

الترتيب 

وبــذلــك انــفــردت ألمانيا بقمة 
مجموعتها الخامسة وتأهلت 
ـــ4 نــقــاط، تليها  لــلــدور الــثــانــي بـ
صــــربــــيــــا ثــــانــــيــــا، وقــــطــــر ثـــالـــثـــا 
بــرصــيــد واحـــد نقطتين، بينما 
الجزائر في المركز الرابع بدون 
رصيد، وحسم منتخبا النرويج 
وهولندا تأهلهما للدور التالي، 

ــة  ــمـــوعـ ــمـــجـ بــــعــــدمــــا تــــــصــــــدرا الـ
ـــ4  ــد واحـــــــد بـ ــيـ الــــســــادســــة بـــرصـ
نقاط، وبقي منتخبا األرجنتين 

فـــي الـــمـــركـــز الـــثـــالـــث ومــقــدونــيــا 
ــد، وصـــعـــد  ــ ــيـ ــ ــا بـــــــدون رصـ ــ ــعـ ــ رابـ
ــارك لــلــمــرحــلــة  ــ ــمـ ــ ــدنـ ــ مـــنـــتـــخـــب الـ

األساسية »الثاني«، بعدما تصدر 
ـــ4 نــقــاط،  الــمــجــمــوعــة الــثــامــنــة بــ
وجاءت بلجيكا ثانية بنقطتين، 

وظلت تونس في المركز الثالث 
والــبــحــريــن رابــعــة بنقطة واحــد 

لكل منهما.

مباريات اليوم

ويختتم اليوم الدور التمهيدي 
لــلــمــونــديــال بــإقــامــة 8 مــبــاريــات 
ضــمــن الــجــولــة الــثــالــثــة األخــيــرة 
ــة  ــامـــسـ لـــلـــمـــجـــمـــوعـــات مــــــن الـــخـ
حــتــى الــثــامــنــة، حــيــث تلتقي في 
الــثــامــنــة مــســاء منتخبات مصر 
مع أميركا، والجزائر مع ألمانيا، 
وبلجيكا مع البحرين، ومقدونيا 
مـــع األرجـــنـــتـــيـــن، وفــــي الــعــاشــرة 
والنصف مساء تلعب تونس مع 
الدنمارك، وكرواتيا مع المغرب، 
وهولندا مع النرويج، وقطر مع 

صربيا.

جانب من مباراة مصر والمغرب

... ويقبل الميداليةالشطي يحمل علم الكويت

الشطي رفع علم الكويت في رالي داكار السعودية الشطي رفع علم الكويت في رالي داكار السعودية 20232023
 من التنافس القوي

ً
 من التنافس القوي يوما
ً
وصل إلى خط النهاية في الدمام بعد وصل إلى خط النهاية في الدمام بعد 1515 يوما

رفع المتسابق الكويتي للدراجات النارية عبدالله 
الشطي علم الكويت، في رالي داكار السعودية 2023، 
الذي اختتم أمس داخل أراضي المملكة للمرة الرابعة 

على التوالي، في الدمام.
ونــجــح الــشــطــي فـــي إنـــهـــاء جــمــيــع مـــراحـــل الــرالــي 
بنجاح منقطع النظير، رغم الصعوبات التي واجهته 
خــالل مختلف المراحل، ليسجل اسمه بحروف من 

.
ً
ذهب في تاريخ الرالي األكبر واألقوى عالميا

وتنافس البطل الكويتي مع أبطال العالم، أمثال 
األرجــنــتــيــنــي لــوتــشــيــانــو بــيــنــافــيــديــس؛ دراج فريق 
»هوسكفارنا«، واألسترالي توبي برايس، دراج فريق 
»ريــد بل كيه تي إم«، واألميركي سكايلر هــاوز دراج 
فريق »هوسكفارنا«، واإلسباني خوان باريدا، دراج 

فريق »مونستر إنرجي«، وغيرهم من أبطال العالم.

»الجريدة« دعم النادي  وثّمن الشطي، في تصريح لـ
الكويتي للسيارات والدراجات النارية، وهيئة الرياضة، 
والــشــعــب الــكــويــتــي، مـــؤكـــدا أنــــه بــــذل قـــصـــارى جــهــده 
للوصول إلى خط النهاية، بنجاح، ورفع علم الكويت 

في الدمام.
وقال إن الرالي تمّيز في نسخته هذا العام بوجود 
مسارات جديدة، بدءا من شواطئ البحر األحمر، مرورا 
برمال صحراء المملكة، وصوال إلى الدمام على ساحل 
الخليج العربي. وأضاف أن المشاركين عبروا األراضي 
السعودية في رحلة استغرقت 14 مرحلة، إلى جانب 

مرحلة تهميدية، في فترة زمنية 15 يوما.
وبّين الشطي أن رالي داكار اتجه أوال إلى المناطق 
الجبلية الشمالية الــغــربــيــة قــبــل الــتــوجــه إلـــى أقصى 
الجنوب الشرقي، في رحلة استغرقت 3 أيام عبر محيط 

من الكثبان الرملية في صحراء الربع الخالي، ومثلهم 
في الربع الخالي.

ــبــــاق ضــم  وأشـــــــــار الـــبـــطـــل الـــكـــويـــتـــي إلــــــى أن الــــســ
المتنافسين األكثر نجاحا حول العالم »المحترفين«، 
إلــى جانب المتحمسين »الــهــواة« الذين وضعوا أمام 

أعينهم التحدي الرياضي.
وبــّيــن أن المشاركين اســتــفــادوا خــالل أيــام السباق 
من تصنيف منفصل في كل أيــام البطولة، إلى جانب 
جوائز مالية، خاصة بسائقي »المصنع« لكل فئة بناء 

على النتائج في مسيرتهم في الراليات. 
يذكر أن الشطي نجح من قبل في سباقات عالمية، 
السيما في بطولة العالم »باها«، التي أقيمت في األردن، 
ومـــن ثــم قــطــر، مسجال الــمــركــز الــثــالــث، بــيــن 18 دولــة 

شاركت من كل أنحاء العالم.

https://www.aljarida.com/article/11395
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https://www.aljarida.com/article/11387
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فالفيردي: افتقرنا إلى الحماسة 
واألداء الحاسم

أقـــــر األوروغـــــويـــــانـــــي فــيــدي 
ــال  فـــالـــفـــيـــردي، العــــب وســــط ريـ
ــر  ــقـ ــتـ مـــــــدريـــــــد، بــــــــأن فــــريــــقــــه افـ
ــائـــي  ــهـ إلــــــــى الــــحــــمــــاســــة فــــــي نـ
كـــأس الــســوبــر اإلســبــانــي أمـــام 
بــرشــلــونــة، ولــم يكن فــي أفضل 

مستوى لديه.
وصــرح الــالعــب عقب اللقاء، 
الـــذي انتهى بــفــوز الــبــرشــا 1-3 
على استاد الملك فهد الدولي: 
»لـــقـــد افــتــقــرنــا إلــــى ذلــــك األداء 
الحاسم وتلك الحماسة. حينما 
، عليك أن 

ً
تــريــد أن تــكــون بــطــال

تــخــرج بــنــيــة الــفــوز بــكــل شــيء، 
وتقديم أكثر من مئة في المئة«.

ــاف الــــالعــــب: »خــرجــنــا  ــ ــ وأضـ
ونحن على مستوى 80 أو 90 
فــي المئة أمــام خصم هكذا في 
نــهــائــي، وهــــذا مـــا كــــان ينبغي 
أن يــــحــــدث. عــلــيــنــا أن نـــواجـــه 
، وأن نمضي 

ً
المسؤولية جميعا

، ألنه مازال أمامنا الكثير«.
ً
دما

ُ
ق

فالفيردي )إفي(

البورتا: هذا لقب خاص
أكد رئيس نادي برشلونة، جوان 
البــــــورتــــــا، أن لـــقـــب كــــــأس الـــســـوبـــر 
اإلســـبـــانـــي، الــــذي تــــوج بـــه الــفــريــق، 
«، ألنــــــه األول 

ً
 خــــــاصــــــا

ً
ــا ــبــ ــقــ ــد »لــ ــعــ ــ ُي

لـــلـــمـــدرب تــشــافــي هـــرنـــانـــديـــز، وألن 
ــان يــفــتــقــد األلــقــاب  »الـــبـــالوغـــرانـــا« كـ

بالفترة الماضية.
ــا لــــ »مــوفــيــســتــار  وصـــــرح البــــورتــ
ــــب لـــعـــشـــاق  ــقـ ــ ــلـ ــ ــــس«: »أهــــــــــــدي الـ ــ ــلـ ــ ــ بـ
برشلونة. الجميع ساهموا بحصد 
هــــذا الــلــقــب، وبـــاألخـــص الــالعــبــيــن، 
فهذا الجيل رائــع، ويــقــودهــم مــدرب 

مدهش«.
ــادي بــشــكــل  ــ ــنــ ــ ــ وأشـــــــــاد رئــــيــــس ال
خــــاص بـــالـــمـــبـــاراة »الـــكـــبـــيـــرة« الــتــي 
قدمها جافي، الذي استحق حصوله 
على جائزة أفضل العب في المباراة، 

حيث خاضها »بمستوى كبير«.
 وصـــنـــع 

ً
وســـــجـــــل جـــــافـــــي هــــــدفــــــا
الهدفين اآلخرين للبرشا.

وأكد البورتا اقتناعه بأن تشافي 
 ،»

ً
 جديدا

ً
قادر على أن يصنع »عهدا

ألنــه يمتلك »المعرفة والشخصية، 
إضافة ألسلوب اللعب الفريد الذي 

يلعب به البرشا تحت قيادته«.
 
ً
وأضــــــــاف: »نـــحـــن فــــخــــورون جــــدا

 
ً
 يــشــكــل فــريــقــا

ً
ــه حـــقـــا بـــمـــدربـــنـــا، ألنــ

.»
ً
موحدا

وشدد: »كان ينقصنا اللقب، كان 
)البالوغرانا( بحاجة للقب«. 

)إفي(

غافي: تشافي خطط
للمباراة بشكل مميز

أبـــرز نــجــم وســط برشلونة 
الواعد بابلو جافيرا )غافي( 
الــــعــــمــــل الـــــــــذي قـــــدمـــــه مــــــدرب 
الـــفـــريـــق تــشــافــي هــيــرنــانــديــز 
ــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــتـــخـــطـــيـــط  فــ
لــــــمــــــواجــــــهــــــة ريــــــــــــــال مــــــدريــــــد 
ــي نــــهــــائــــي كـــــــأس الــــســــوبــــر  ــ فــ

اإلسباني.
وعـــقـــب انـــتـــهـــاء الـــلـــقـــاء، قــال 
غافي، الذي اختير أفضل العب 
فـــي الــــمــــبــــاراة، »لـــقـــد ســيــطــرنــا 
بشكل كبير. لقد خطط المدرب 

للمباراة بشكل جيد جدا«.
18 عاما  وسجل صاحب الـــ
لـــبـــرشـــلـــونـــة  لــــــهــــــدف األول  ا
ــم تــكــفــل  ــ ــي الـــدقـــيـــقـــة 33، ثـ ــ فـ
ــيـــن الـــثـــانـــي  ــدفـ ــهـ بـــصـــنـــاعـــة الـ
والـــثـــالـــث لــلــبــولــنــدي روبــــرت 
ــي، وبـــــيـــــدرو  ــكــ ــســ ــدوفــ ــانــ ــفــ ــيــ لــ
ــــس )بــــــــيــــــــدري( فـــي  ــيـ ــ ــزالـ ــ ــونـ ــ غـ
69 عــلــى  45 و لــــدقــــيــــقــــتــــيــــن  ا

الترتيب.

وأكـــــــــــد: »أنـــــــــا ســـعـــيـــد 
ــار. مـــــا زال  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــاالنـ ــ بـ
ــا الــــكــــثــــيــــر مـــن  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ لـ
ــور الــتــي ينبغي  األمــ
ــى  ــ ــلـ ــ عـ نـــــــعـــــــمـــــــل  ن  أ
تحسينها، أرى نفسي 

فــي مــســتــوى جــيــد جــدا 
لـــكـــن يـــجـــب أن أواصـــــل 

التحسن«.
وأضـــــاف غـــافـــي، الـــذي 
أبــــرز انـــهـــا كـــانـــت مـــبـــاراة 

ــاء يــعــتــبــر  ــقــ كـــالســـيـــكـــو ولــ
بمنزلة نهائي، أن التتويج 
بأول لقب له مع برشلونة 
ــرا »يــنــتــظــره« منذ  ــان أمــ كـ

بدايته مع الفريق. 
)إفي(

أحرز برشلونة لقب بطولة 
كأس السوبر، بعد تغلبه على 

ريال مدريد بنتيجة 1-3.

 لكأس 
ً
تـــوج بــرشــلــونــة بــطــال

السوبر اإلسبانية في كرة القدم، 
بـــفـــوزه عــلــى غــريــمــه الــتــقــلــيــدي 
ريــــال مــدريــد 3-1، أمـــس األول، 
ــاد الـــمـــلـــك فـــهـــد فــي  ــ ــتـ ــ عـــلـــى اسـ

الرياض.
واللقب هو األول الذي يحرزه 
الـــنـــادي الــكــتــالــونــي مــنــذ تــولــى 
اإلشــــــراف عــلــيــه نــجــمــه الــســابــق 
تــشــافــي. كــمــا أنـــه الــلــقــب الــرابــع 
عشر لبرشلونة في هذه الكأس، 

وهو رقم قياسي. 
وكـــانـــت الـــمـــرة األخـــيـــرة الــتــي 
تــــــــوج فــــيــــهــــا بــــرشــــلــــونــــة بـــهـــذا 
اللقب عــام 2018 بقيادة النجم 
األرجـــنـــتـــيـــنـــي لــيــونــيــل مــيــســي، 

بالتغلب على إشبيلية 2 - 1.
فـــي الـــمـــقـــابـــل، فــــاز بــهــا ريـــال 
مــــدريــــد عــــامــــي 2020 و2022. 
وتــــلــــقــــى مــــــــدرب ريــــــــال مــــدريــــد، 
ــو أنــشــيــلــوتــي،  ــارلــ اإليــــطــــالــــي كــ
ــي نــهــائــي  ــ ــه األولـــــــــى فـ ــارتــ ــســ خــ
منذ عــام 2014، ليخسر الفريق 
الملكي اللقب الــذي أحــرزه على 
حساب برشلونة نفسه الموسم 

الماضي.
وفــرض العــب الوسط الشاب 
 لــلــمــبــاراة، 

ً
غـــافـــي نــفــســه نــجــمــا

بافتتاح التسجيل )33(، وكانت 
لـــه الـــيـــد الـــطـــولـــى فـــي الــهــدفــيــن 
ــة  ــطــ الـــــثـــــانـــــي والــــــثــــــالــــــث بــــواســ
البولندي روبرت ليفاندوفسكي 
)45( وبـــيـــدري )69(، ورد ريـــال 

مــدريــد بــهــدف شــرفــي بــواســطــة 
هــدافــه الــفــرنــســي كــريــم بنزيمة 

.)90+3
ولم يكن غافي، الفائز بجائزة 
»الــفــتــى الــذهــبــي« )غــولــدن بــوي( 
لعام 2022، نجم اللقاء فحسب، 
 على 

ً
 واضــحــا

ً
بــل أعطى مــؤشــرا

أن البرشا في أياٍد أمينة حاليا 
ولألعوام المقبلة.

فرصة يجب اغتنامها 
وقال قائد برشلونة سيرغيو 
ــار«:  ــتـ ــيـــسـ بـــوســـكـــيـــتـــس لـــــ »مـــوفـ
ــنـــا نــعــلــم أنـــهـــا كـــانـــت فــرصــة  »كـ
يجب أن نغتنمها. عشنا حقبة 
مـــن الــتــغــيــيــرات بـــالـــنـــادي وفــي 
غرفة المالبس، وهــذا سيعززنا 
لمواصلة القتال من أجل المزيد 

من األلقاب«.
وأضـــــــــــاف الــــــالعــــــب الـــــدولـــــي 
ــــرم: »أنــــــتــــــم تـــعـــرفـــون  ــــخـــــضـ ــمـ ــ الـ
كيف ينافس غــافــي، إنــه صغير 
 - معظم الالعبين في سنه 

ً
جــدا

سيكونون بفريق الشباب - وهو 
يلعب بمستوى مــذهــل، ويــقــدم 
الــتــمــريــرات الــحــاســمــة، ويــحــرز 
األهــــداف. أمــامــه مستقبل باهر 
ومـــتـــســـع كــبــيــر لــلــتــحــســن. آمـــل 
 يمثل حقبة في 

ً
أن يــكــون العــبــا

برشلونة«.
كــان برشلونة، الــذي يتصدر 
بطولة إسبانيا بــفــارق 3 نقاط 
عن ريال مدريد، الطرف األفضل 

معظم فترات المباراة، حتى إن 
ــال لـــم يــســدد بــيــن الــخــشــبــات  ريــ

الثالث حتى الدقيقة 70.
ــت الـــفـــرصـــة الــخــطــيــرة  ــانــ وكــ

األولى لبرشلونة 
عــــــــبــــــــر هــــــــدافــــــــه 
لــيــفــانــدوفــســكــي، 

لـــــــــــكـــــــــــن حــــــــــــــــارس 
الــريــال، البلجيكي 

تيبو كـــورتـــوا، ارتــمــى 
على تسديدته الزاحفة، 

فأبعدها، 

واصطدمت بالقائم وخرجت.
لكن غــافــي افتتح التسجيل 
ــة مـــن  ــ ــنـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ إثــــــــــــر تـــــــمـــــــريـــــــرة مـ
ليفاندوفسكي داخل المنطقة، 
بـــــعـــــد تــــــمــــــريــــــرة أمــــــامــــــيــــــة مـــن 

بــوســكــيــتــس، لــيــســددهــا 
ــاك. ثــم  ــ ــبــ ــ ــشــ ــ داخــــــــــل الــ
رد غـــــافـــــي الـــجـــمـــيـــل 

ــلــــبــــولــــنــــدي، فـــمـــرر  لــ
لـــه كــــرة رائـــعـــة في 

ــيــــرة مـــن الــشــوط  الــدقــيــقــة األخــ
األول، ليعزز األخير تقدم فريقه.

نقاط ضعف الريال 
وتابع برشلونة أفضليته في 
الشوط الثاني، وحسم النتيجة 
 لمصلحته عندما 

ً
نــهــائــيــا

ــل لــــه  ــ ــ ــجـ ــ ــ سـ
بــــــــــيــــــــــدري، 

 
ً
ــرا ــمــ ــثــ ــتــ ــســ مــ

كــرة عرضية من 

غافي قبل النهاية بـ21 دقيقة.
وكـــانـــت أول فــرصــة حقيقية 
ــد عـــنـــدمـــا تــصــدى  ــدريــ ــال مــ ــريــ لــ
الــحــارس األلماني مــارك أندريه 
تير شتيغن لكرة قوية سددها 
مواطنه تــونــي كـــروس )70(، ثم 

أخرى للبرازيلي رودريغو.
ورد بــنــزيــمــة صـــاحـــب الــكــرة 
الذهبية ألفضل العب في العالم 
عــام 2022 بالدقيقة الثالثة من 

الوقت بدل بهدف شرفي.
 وقـــــــــــال مـــــــــــدرب أنـــشـــيـــلـــوتـــي 

لـ »موفيستار«: »علينا أن نتعلم، 
إنـــهـــا لــحــظــة صــعــبــة، وهـــــذا كل 
شـــــــيء. لـــيـــس عـــلـــيـــنـــا أن نــفــعــل 
الكثير. كنا نعلم قبل المباراة أن 
الفريق لم يكن في أفضل حاالته«.
وشــرح أنشيلوتي: »المباراة 
كــشــفــت بــعــض نـــقـــاط الــضــعــف، 
ــة، عــلــيــنــا الــتــعــافــي  ــربــ إنـــهـــا ضــ

واالستعداد للمباراة القادمة«.
)أ ف ب(

احتفال العبي البرشا بكأس البطولة )أ ف ب(

برشلونة »سوبر« إسبانيا
تشافي يحرز اللقب األول مع البرشا

أهدر أتلتيكو مدريد نقطتين إضافيتين 
ليتابع عــروضــه المتذبذبة هــذا الموسم، 
عقب تعادله أمام ألميريا 1-1 في منافسات 
الـــمـــرحـــلـــة الـــــــــ17 مــــن الـــــــــدوري اإلســـبـــانـــي 
لــكــرة الـــقـــدم، وتــقــدم الــضــيــوف عــن طريق 
األرجنتيني أنخل كوريا )18( قبل أن يعادل 
المالي البالل توريه النتيجة أللميريا )37(.

وبات أتلتيكو، الذي يحتل المركز الرابع، 
ويــتــخــلــف بـــفـــارق 13 نــقــطــة عـــن بــرشــلــونــة 
متصدر الترتيب، علما بأن الفريق الكتالوني 
يملك مباراة أقل. وشهدت المباراة طرد العب 
أتلتيكو األرجنتيني سيرخيو ريغيلون، الذي 
دخل كبديل بعد نيله بطاقتين صفراوين في 

غضون 5 دقائق )89(.
وفــاز أتلتيكو بمباراة واحــدة فقط من 
مبارياته الست األخــيــرة في الـــدوري ضد 
ــر في  ــيـ إلــتــشــي الـــــذي يــحــتــل الـــمـــركـــز األخـ

الترتيب.

وانتزع »روخيبالنكوس« التقدم في 
الدقيقة الثامنة عشرة بعد تمريرة من 
المدافع الفرنسي جيوفري كوندوغبيا 
الى مواطنه انطوان غريزمان الذي ترك 
الــكــرة عــن طــريــقــة الــتــمــويــه، لــتــصــل الــى 
كوريا فلم يتردد االخير في ايداع الكرة 
الشباك )18(، وسجل االرجنتيني هدفه 

الـ50 في مسيرته مع اتلتيكو.
وحــاول الميريا الــرد ودنــت له فرصة 
ثمينة عــبــر سيرخيو أكييمي إال أنها 
مرت فوق المرمى، قبل أن ينجح أصحاب 
األرض فـــي فـــرض الــتــعــادل قــبــل نهاية 
ــــذي أحـــرز  ــه الـ الـــشـــوط األول عــبــر تـــوريـ
ــــدوري هـــذا الموسم  هــدفــه الـــرابـــع فــي الـ
بكرة رأسية قوية إثر تمريرة عرضية من 
األرجنتيني لوكاس روبرتون )37(، وكاد 
البديل مــوراتــا يخطف الــفــوز لمصلحة 
أتلتيكو إال أن حارس الميريا فيرناندو 

مارتينيس تصدى لمحاولته )73(.
وفــي وقــت ســابــق، فــاز إســبــانــيــول على 
خــيــتــافــي 1-2 بــعــد هــــدف رائــــع للمهاجم 
جوزيلو من مسافة 36 مترا، ومنح المهاجم 
التقدم لفريقه فــي الدقيقة السادسة لكن 
ــادل الــنــتــيــجــة بعد  ــال عــ ــ الــتــركــي انـــس اونـ

دقيقة واحدة من مجهود رائع )7(.

ــوادو الــفــوز للضيوف  وحــســم جــافــي بــ
بمراوغة فردية رائعة قبل ان ينهي الكرة 
بشكل رائع في الشوط الثاني )62(، وبعد 
هذه النتيجة، تراجع اشبيلية مؤقتا الى 
الــمــركــز الــثــامــن عــشــر بــعــد خــســارتــه امـــام 

جيرونا 2-1 السبت.

الخيبة واضحة على العبي أتلتيكو )رويترز(

خيخون يلجأ إلى راميريز لقيادته
يــنــتــظــر نــــــادي ســـبـــورتـــنـــغ خـــيـــخـــون اإلســـبـــانـــي 
ــز لــتــولــي  ــريـ ــيـ ــمــــدرب مــيــجــل أنـــخـــل رامـ انـــضـــمـــام الــ
مسؤولية الفريق قبل يومين من مواجهة فالنسيا 
في كأس الملك، عقب إقالة المدرب أبيالردو فرنانديز 
بعد الهزيمة أمام راسينج في دوري الدرجة الثانية.

وتتابع إدارة نادي سبورتنغ منذ فترة مشوار 
المدرب الشاب الذي يحقق نتائج جيدة في كرة 
القدم بأميركا الجنوبية، حيث قاد إندبنديينتي 
ديل بايي اإلكوادوري للقب كأس سود أمريكانا 

وقاده للعب في كأس ليبرتادوريس.

دورتموند يمنح موكوكو مهلة أخيرة
كشف سيبستيان كيل، مدير الكرة بنادي بوروسيا 
دورتــمــونــد األلــمــانــي لــكــرة الــقــدم، أنـــه منح المهاجم 
يوسوفا موكوكو مهلة تنتهي خالل أيام، لحسم قراره 
بشأن مستقبله. وينتهي عقد األلماني الدولي موكوكو 

( في يونيو المقبل. 
ً
)18 عاما

وتــــســــتــــأنــــف مــــنــــافــــســــات الــــــــــــــدوري األلــــمــــانــــي 
 مـــن يـــوم الــجــمــعــة الــمــقــبــل، 

ً
)بــونــدســلــيــغــا( اعـــتـــبـــارا

بعد نهاية اإلجــازة الشتوية للمسابقة، وسيلتقي 

بوروسيا دورتموند فريق أوجسبورغ األحد المقبل. 
وقـــال كيل فــي تصريحات لمجلة كيكر، نشرتها 
أمس: »يوسوفا يمكنه اآلن قبول هذا العرض وااللتزام 
مــع بــوروســيــا دورتـــمـــونـــد، وإال ســنــفــتــرق. يوسوفا 
ومستشاروه يعرفون أننا بانتظار قــرار خــالل هذا 
األسبوع، ألننا نود حسم األمر قبل المرحلة المقبلة من 
الدوري، حتى يتمكن الالعب من تكريس نفسه بالكامل 

للتحديات الرياضية المقبلة«. 

أتلتيكو يواصل عروضه المخيبة لآلمالأتلتيكو يواصل عروضه المخيبة لآلمال

ابتعد أرســنــال 8 نــقــاط عــن منافسه 
المباشر مانشستر سيتي حامل اللقب 
بفوزه الالفت على جاره وغريمه اللدود 
توتنهام 2 - صفر فــي عقر دار االخير 
أمـــس األول فــي المرحلة العشرين من 

بــطــولــة انــكــلــتــرا لــكــرة الـــقـــدم، فـــي حين 
استعاد نيوكاسل المركز الثالث وتنفس 

تشلسي الصعداء.
ورفــع ارســنــال رصيده الــى 47 نقطة 
مقابل 39 لمانشستر سيتي الذي خسر 

ــاره مانشستر يونايتد 1 - 2  امــامــه جـ
السبت.

ــــى احـــــــراز لقبه  ــال الـ ــنــ ويــســعــى ارســ
االول مــنــذ مــوســم 2004-2003 عندما 
أكــمــل الــفــريــق بــقــيــادة مــدربــه الفرنسي 

أوديغارد يحتفل بتسجيل هدفه )د ب أ(

ليفربول يواجه وولفرهامبتون في كأس إنكلترا
 على وولفرهامبتون، 

ً
 ثقيال

ً
يحل ليفربول ضيفا

الــيــوم، على ملعب مولينيو، فــي إعـــادة مــبــاراة الــدور 
الثالث مــن منافسات موسم 2022-
ــاد  ــة كــــــأس االتــــحــ ــولـ ــطـ ــــي بـ 2023 فـ

اإلنكليزي.
وكـــانـــت الـــمـــبـــاراة األولـــــى انــتــهــت 
بالتعادل اإليجابي بهدفين لكل فريق 
عــلــى مــلــعــب آنــفــيــلــد. ووفــــق قــوانــيــن 
ــإن الــــمــــبــــاراة فــــي حــالــة  ــ الـــبـــطـــولـــة، فـ

التعادل تعاد من جديد.
ليفربول يــدخــل الــمــبــاراة وهدفه 
تــنــاســي الــكــبــوات الــمــتــواصــلــة التي 

يتعرض لها في الدوري اإلنكليزي، والتي كان آخرها 
الخسارة أمــام بــرايــتــون، وتحقيق انتصار يضمن له 
الـــتـــقـــدم فـــي حــمــلــة الــــدفــــاع عـــن لقب 

كأس إنكلترا.
أما وولفرهامبتون، الــذي يعاني 
بشدة في الــدوري اإلنكليزي ودخل 
دائـــــــرة الــــصــــراع عـــلـــى الـــهـــبـــوط إلـــى 
دوري الدرجة األولى، فهدفه تحقيق 
مــفــاجــأة، وتــحــقــيــق الـــفـــوز، مـــن أجــل 
ــــدور الـــرابـــع مـــن كــأس  ــى الـ الــتــقــدم إلـ

إنكلترا.

ارسين فينغر الموسم بأكمله من دون 
أي خسارة.

والـــــفـــــوز هــــو االول ألرســـــنـــــال عــلــى 
توتنهام في ملعب االخير منذ 9 سنوات 
عندما كان مدربه الحالي االسباني ميكل 

ارتيتا العبا في صفوفه.
وفـــــــــرض أرســــــنــــــال ســـيـــطـــرتـــه عــلــى 
مــجــريــات الـــشـــوط االول تــمــامــا وشكل 
خطورة متواصلة على مرمى توتنهام 
فـــي حــيــن فــشــل االخـــيـــر فـــي تشكيل اي 
ــلـــى مــــرمــــى ارون  خــــطــــورة حــقــيــقــيــة عـ

رامسدايل.
ونجح ارسنال في افتتاح التسجيل 
عندما ســار بوكايو ساكا بالكرة على 
الجبهة اليمنى وتوغل داخــل المنطقة 
ــرة قــويــة لــم يحسن الــحــارس  واطــلــق كـ
الــفــرنــســي هــوغــو لــوريــس فــي التعامل 

معها فأدخلها خطأ داخل شباكه )14(.

فوز قاتل لنيوكاسل 
واستعاد نيوكاسل يونايتد المركز 
الــثــالــث مـــن مانشستر يــونــايــتــد بفوز 

متأخر على ضيفه فولهام -1صفر.
وكان مانشستر يونايتد ارتقى مؤقتا 
الى المركز الثالث بعد ان قلب تخلفه امام 
جاره وضيفه مانشستر سيتي الى فوز 

2 - 1 السبت.
ورفع نيوكاسل رصيده الى 38 نقطة 

متفوقا على مانشستر يونايتد بفارق 
االهـــــداف فــقــط علما بـــان االخــيــر يملك 

مباراة مؤجلة.
وكانت نقطة التحول في المباراة في 
الدقيقة 70 عندما احتسب الحكم ركلة 
جزاء لصالح فولهام انبرى لها هدافه 

الصربي الكسندر ميتروفيتش مهاجم 
نيوكاسل السابق وســددهــا بيمناه 
داخل الشباك، لكن الحكم الغى الهدف 
ألن الكرة اصطدمت بقدم ميتروفيتش 
الــيــســرى لـــدى تنفيذها اثـــر تزحلقه 

واحتسب ركلة ثابتة لنيوكاسل.

موعد المباراةموعد المباراة
10:4510:45
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أرسنال يبتعد عن مانشستر سيتي
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الشيخ/ فواز دعيج السلمان الحمود الصباح 
، شيع، العزاء في المقبرة، ت: 99783333، 62220666

ً
66 عاما

صفاء عيسى أحمد النشمي
، شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: مشرف، 

ً
57 عاما

ق6، ش6، م14، ت: 97966639، 66828582، 99609200، 
99423398

مها أحمد عبدالله المقهوي
زوجة: عبدالعزيز سليمان خالد المطوع

، شيعت، الــرجــال: ديـــوان الجناعات، الــشــويــخ، ق3، 
ً
61 عــامــا

شــارع ناصر محمد عبد المحسن الخرافي، م5، قسيمة 19، 
النساء: الشهداء، ق2، ش201، م41، ت: 90082556، 90010053، 

97255545
عبدالله غلوم رضا تقي

78 عاما، شيع، الرجال: حسينية االشكنانية، ميدان حولي، 
ــمـــوســـوي، بــنــيــد الــــقــــار، ت:  الـــنـــســـاء: حــســيــنــيــة ســيــد عــلــي الـ

96634887 ،94155554
أمينة حسن أحمد إبراهيم 

أرملة: عبدالغفور أحمد العبدالغفور
ــوان  ــ ــال: الـــــســـــرة، ق6، ش12، ديــ ــ ــرجــ ــ ــيـــعـــت، الــ 88 عــــامــــا، شـ
 
ً
العبدالغفور، النساء: السرة، ق2، ش8، م4 أ، )العزاء اليوم وغدا

فقط(، ت: 99788398، 97605721
فاطمة حمدان خالد الحمدان

أرملة سلمان محمد سلمان الشعيب
، شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: العدان، 

ً
81 عاما

ق8، ش14، م11، ت: 97118199
سعد فالح سعيد الجويسري

، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: مشرف، ق4، 
ً
86 عاما

ش8، م29، ت: 99635789، 99906450، 66613777
فاطمة محمد مهدي

أرملة: ظفر آل إبراهيم الهاجري
89 عاما، شيعت، الــرجــال والنساء: صباح األحمد )5(، ق3، 

ش350، ت: 99902074، 99045605، 97830630
عبدالله فاضل محمد الكندري

، شيع، الــرجــال: الــعــزاء في المقبرة، النساء: صباح 
ً
68 عــامــا

الــســالــم، ق8، ش1، ج15، م33، ت: 97266639، 99895972، 
99866506

محمد جاسم حسن الشيبه
، شيع، الرجال: جامع القدس في مبارك الكبير صباحا 

ً
70 عاما

الساعة 10 والساعة 3 مساء، النساء: جامع القدس في مبارك 
الكبير الساعة 3 مساء، ت: 97916618، 92243417
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تجارب سريرية ناجحة لبنكرياس صناعي رضيع يتجول بمسدس محشو!
نجح أطباء بريطانيون في 
اخــتــبــار بــنــكــريــاس صناعي 
ــوى الـــســـكـــر  ــتــ ــســ لـــتـــثـــبـــيـــت مــ
واألنـــســـولـــيـــن فــــي جـــســـم 26 
 مــصــابــيــن بــالــنــوع 

ً
مــتــطــوعــا

الثاني من داء السكري.
ــة طــــب  ــ ــلــ ــ ــجــ ــ وأشــــــــــــــــــــــارت مــ
الطبيعة، في خبر نقله موقع 
روسيا اليوم، أمس األول، إلى 
أن نتائج االختبار أظهرت أن 

البنكرياس الصناعي نجح 
، حيث ال 

ً
فــي وظيفته تــمــامــا

حظ األطباء استقرار مستوى 
السكر في دم جميع المرضى 
خالل 66 في المئة من الوقت، 
ــــوا يــحــصــلــون  ــانـ ــ ــا كـ ــ وهــــــو مـ
عــلــيــه عــنــد حــقــن األنــســولــيــن 
في أجسامهم عــدة مــرات في 

اليوم.

ــقــت كاميرا مراقبة فــي أحــد المباني بــواليــة إنديانا األميركية 
ّ
 وث

 ال يــزال يرتدي الحفاض، وهو يحمل 
ً
لحظات مرعبة أظهرت رضيعا

 
ً
 بالرصاص، ويتجول به في ممر بين الشقق، مصوبا

ً
 محشوا

ً
مسدسا

إياه في مختلف االتجاهات، ونحو وجهه، وسحب الزناد.
ونشر موقع On Patrol: Live الفيديو الذي نقله موقع سكاي نيوز، 
لينتشر بعدها في مختلف وسائل التواصل، وسط دهشة المستخدمين 
وغضبهم. وفــي المقطع يمكن رؤيــة الرضيع وهــو يتجول حــول بئر 
السلم خارج باب شقته المغلق، ويحمل المسدس المحشو، وفي إحدى 
المرات صوبه نحو نفسه وضغط على الزناد، لكنه نجا ألن الرصاص 

لم يكن في موضع اإلطالق.

صورة جديدة لـ »جيمس ويب«صورة جديدة لـ »جيمس ويب«
أصــدر تلسكوب جيمس ويــب الفضائي التابع لـ »ناسا« 
صـــورة جــديــدة أخــــرى، مــمــا يــوفــر رؤى جــديــدة حـــول كيفية 
تشكل النجوم في الكون المبكر منذ أكثر من 10 مليارات سنة.

 وقال موقع روسيا اليوم، أمس، إن الصورة تظهر مجموعة 
صغيرة من نجوم NGC 346، التي تبعد أكثر من 200.000 
سنة ضوئية عن األرض. وتقع NGC 346 في سحابة ماجالن 
الصغيرة )SMC(، وهــي مجرة قزمة بالقرب من مجرة درب 
التبانة مثيرة الهتمام علماء الفلك؛ ألنها تشبه ظروف الكون 

المبكر عندما كان تكّون النجوم في ذروته. 

فرعون أسيوط يثير 
الجدل والحكومة تزيله!

أثــــارت صـــور تــمــثــال فــرعــونــي مــزعــوم 
، فــي مــيــدان عــام بمركز 

ً
مصنوع حــديــثــا

أبــوتــيــج فــي محافظة أســيــوط، بصعيد 
مصر، حالة مــن السخرية والــجــدل عبر 
»فيسبوك«، بسبب طريقة نحته الرديئة.

ــوم، أمــــس،  ــ ــيـ ــ ونــــقــــل مــــوقــــع روســــيــــا الـ
عــن مــصــدر فــي هيئة تنشيط السياحة 
 من 

ً
 عـــاجـــال

ً
بــأســيــوط، أن هــنــاك تــحــركــا

الهيئة، »وتـــم إرســـال مــذكــرة للمحافظة 
ومركز أبوتيج إلزالة التمثال، ألنه ال يمثل 
، وليست له 

ً
الــحــضــارة المصرية تــمــامــا

عالقة بالنحت المصري القديم«.
ــاف الـــمـــصـــدر أن نـــص الــمــذكــرة  ــ وأضــ
ــاء فــيــه أنــــه ال يــتــم وضــــع أي تــمــاثــيــل  جــ
عند تجديد الميادين تخص الحضارة 
المصرية القديمة، إال بعد عرضها على 
لجنة السياحة واآلثـــار وهيئة تنشيط 

السياحة.
يذكر أن الفنان المصري القديم صنع 
التماثيل الخشبية في عدة أجزاء، وهي: 
صناعة منطقة الصدر قطعة واحدة، ثم 
صناعة الذراعين على حدة، ويتم تثبيتها 
فـــي الــكــتــفــيــن بــواســطــة تــعــاشــيــق الــنــقــر 
والــلــســان أو األلــســن العيرة المستطيلة 
ــاالت قــلــيــلــة بــاســتــخــدام  الــشــكــل، وفـــي حــ
الكوايل، مع زيادة التثبيت ومنع الذراع 

من االنفصال عن الجسم.

الشكاوى والتوزيع: 
شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

تلفون: 1828111 - داخلي:739 - فاكس: 22252540
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يومية سياسية مستقلة

حسن العيسىفي انتظار الباص

بعد التحرير بفترة ال تتجاوز السنة، اقترح المرحوم داود 
 لحولي، إقامة مهرجانات 

ً
مساعد الصالح، الذي ُعّين محافظا

ترفيهية ومسيرات احتفاالت في المحافظة بمناسبة األعياد 
، بعد 

ً
الوطنية، وكانت فكرة من داود لحلحلة روح الفرح قليال

 كــانــت محاولة 
ً
شــهــور القمع والــرعــب أثــنــاء االحــتــالل، أيــضــا

لتنشيط الــتــجــارة واالنــفــتــاح للمحافظة، ولــربــمــا كــان يفكر 
بالكويت ككل.

ت الديني والــمــزايــدات السياسية  زمُّ
ّ
ت جماعات الت

ّ
انقض

على وْهم العادات والتقاليد المتيبسة من الكثير من أعضاء 
مجلس األمة بالهجوم الُمّر على داود واقتراحه، وكأنه اقترح 
نقل صــورة مطابقة لمهرجانات »ريـــو« البرازيلية للكويت، 
 - أن ارتفعت أصــوات 

ً
ال أذكــر ذلــك الوقت - وقــد أكــون غلطانا

ميين تساند اقتراح داود أو تدافع ال عن رؤيته  من نواب تقدُّ
فقط، بل عن حق البشر في البهجة والفرح وحلحلة الوضع 
ــط، ربــمــا كـــان الجميع فــي مجلس األمـــة، 

ّ
االجــتــمــاعــي الــمــحــن

وبتحريض قوى التجّهم المتسيدة بأمر السلطة السياسية، 
يرى أن اقتراح المحافظ في ذلك الوقت ليس من األولويات 
 كان هناك التوافق الضمني 

ً
السياسية واالقتصادية، وطبعا

عند أغلبية النواب بعدم االهتمام بمثل محاولة داود البسيطة 
لالنفتاح، واضطر بالتالي - بأوامر من السلطة »الحكيمة« في 
دنيا موت الحكمة - إلى غلق ملف االحتفاالت والمهرجانات 

بمناسبة ذكرى اليوم الوطني والتحرير.
شر في وسائل اإلعــالم خبر افتتاح مركز البحوث 

ُ
أمس، ن

لتكنولوجيا النظرية الكمّية وتطبيقاتها بمحافظة حولي، 
تحت عنوان »افتتاح محطة انتظار ركاب الباصات«، مكّيفة، 
وبها إضاءة تنير القلوب، وفيها أجهزة مراقبة تترّصد الناس 
 في 

ً
 محّرما

ً
في حالة إذا سّولت ألحد ما نفسه أن يفعل شيئا

األجواء الخالبة المغلقة بالمحطة.
ت مشاعرنا 

ّ
وألــقــى مــحــافــظ حــولــي كــلــمــة جــمــاهــيــريــة هــــز

وأسالت دموع الفرح عن مزايا اإلنجاز الرائع لمحطة حولي 
لعلوم الــفــضــاء وتكنولوجيا انــتــظــار الــبــاصــات، وتــراصــص 
 على كراسي المحطة، 

ً
المحافظ مع فريقه اإلعالمي جلوسا

ــق عــلــى واجــهــة 
ّ
ــدهــا الــتــاريــخ، وعــل

ّ
فــي صـــورة مــبــهــرة ســيــخــل

المحطة لوحة خشبية أنــه تــم افتتاحها بعهد سمو األمير 
وسمو ولي العهد.

هــل هناك أي تعليق على هــذا الخبر، بعد مــرور أكثر من 
ربع قرن على محاولة المرحوم داود الصالح للفرح واالنفتاح 
ذلك التاريخ، والقفزة الكبرى التي حققتها الدولة في محطة 
... سالمتكم... انتظروا غودو في محطة 

ً
الباصات اليوم؟... ال أبدا

الباصات، وال عزاء لصموئيل بيكيت الكويتي.

مصاب بالسمنة أو حتى بزيادة الوزن؟!
مصاب بداء السّكري؟!

أتـــريـــد االحـــتـــفـــاظ بـــوزنـــك الــحــالــي الـــذي 
ك 

ّ
تعتقد أنه الوزن المثالي لمن هو في سن

؟!
ً
وحالتك الصحية عموما

 تتركز فــي زيـــادة النشاط 
ً
النصيحة إذا

البدني واالبتعاد أو التقليل من السكريات 
والنشويات بجميع أشكالها وأنواعها من 

حلويات وكيك وأرز وخبز وغيرها.
معظم هؤالء يستبدلون السكر الطبيعي 

بالمحليات الصناعية.
ــن األنـــــواع  ال بــــأس فـــي ذلـــــك، فــالــكــثــيــر مـ
موجودة ومجازة من هيئات صحية وطبية 

في دول عديدة.
ــك، ومـــع اقــتــنــاعــي الـــتـــام بفكرة  ــم ذلــ ورغــ

 نشر 
ً
 عــلــمــيــا

ً
 هــنــاك بــحــثــا

ّ
الــمــحــلــيــات، فــــإن

ــة فــلــوريــدا فــي أميركا   بجامعة واليـ
ً
أخــيــرا

أثار اهتمامي.
العلماء في تلك الجامعة استخدموا فئران 
التجارب وتابعوا تغذيتها بإضافة المحلي 
أو السّكر الصناعي »aspartame«، وتمت 
متابعة سلوكيات تلك الفئران بعد فترة وفي 

أجيال متتابعة بعد ذلك.
 

ّ
وتــبــّيــن أن ســلــوكــيــات تــلــك الــفــئــران تــدل

على ازدياد القلق لديها، وأن هناك تغييرات 
طفيفة في خاليا المخ بمنطقة األميجداال 

.»amygdala«
ــن الــشــعــور  وهـــــذه الــمــنــطــقــة مـــســـؤولـــة عـ
والــعــاطــفــة والــســلــوكــيــات والــــدوافــــع ضمن 

وظائف أخرى.

جريت على 
ُ
وأذكر هنا أن هذه التجربة أ

الفئران ال على اإلنسان، وأن القلق باإلمكان 
، وكذلك التأكيد 

ً
عالجه بأدوية متوافرة حاليا

عــلــى أن نــتــائــج تــلــك الــتــجــربــة قـــد تــشــّجــع 
البعض على زيادة تناول السكر والحلويات 
والنشويات، مع أن ذلك خطأ، وقد يؤدي إلى 

عواقب سلبية.
ص هذا 

ّ
رأيت أن يشاركني القارئ بملخ

البحث، فقد تكون به فائدة للبعض، والبحث 
مــنــشــور فـــي الــــدوريــــة الــعــلــمــيــة الــعــالــمــيــة: 
 Proceedings Of The National Academy«

»Of Siences

د. ناجي سعود الزيدشاركوني الرأي

الله بالنور

كتب اإلســبــانــي لــكــالــديــرون، عــام 1673، مسرحية رمــزيــة عن 
اإلنــســان تــبــدأ خـــالل الــفــتــرة الــتــي تــلــي خــلــق الــلــه تــعــالــى للكون، 
 بين العناصر الطبيعية األربعة؛ الماء والهواء والنار 

ً
فنرى نزاعا

والتراب، وال ُيحسم النزاع في النهاية إال بقدوم »الحكمة«، و»القدر« 
و»الحب«، إذ يتفق الجميع على أن ينتظروا خلق كائٍن جديٍد ُيعهد 
 في هذا الكون، وُيعطى هذا الكائن من كل 

ً
إليه بأن يكون سّيدا

 من خصائصها.
ً
ا عنصر من هذه العناصر األربعة جزء

وهكذا يظهر هذا المخلوق الجديد... )اإلنسان(، فتظهر معه 
 من النور يغمر األفق، مما ُيوجب 

ً
 باهرا

ً
عناية الله، فنرى شعاعا

على اإلنسان أن يتبعه بكامل حّريته وإرادتــه حتى النهاية في 
مسيرة حياته، وإلى أن ينتهي به المطاف إلى دخول الفردوس؛ 
، وُيبهر عينيه ما 

ً
 وإعجابا

ً
ه إلى الفردوس عجبا

ُ
ويملؤه دخول

يرى من أضوائه، وأذنيه ما يسمع من موسيقى سماوية رائعة، 
لبسه أفخر الثياب، 

ُ
وتأتي العناصر األربعة لتمنحه كل شيء، فت

ثم يقّدم له »الماء« مرآة يطالع فيها صورته فيعجب بنفسه أشد 
العجب، ويدخل الغرور إلى قلبه، إذ يرى نفسه أكمل المخلوقات. 

***
ثم يأتي »الظالم« و»الخطيئة«، وهما مخلوقان لحديثهما طالوة 
وإغراء، فيزّينان لإلنسان أكل الفاكهة التي ُحّرمت عليه، فتوافقهما 
 أن 

ّ
ره، إال

ّ
 الفهم يحذ

ّ
»اإلرادة«، وتدفع به إلى ذلك »الحرية«، لكن

 من تحذير »الفهم«، ويلقي به من قمة الجبل، 
ً
اإلنسان يضيق ذرعا

فيرتكب »الخطيئة«، فيحدث صراع بين الخطيئة والظالم والحكمة 
واإلرادة والحرية، وهنا يظهر الشعاع الرباني في النهاية لحسم 
األمور، لتنتصر »الحكمة«... وهكذا تنتهي المسرحية الرمزية التي 

 !
ً
ها لكم بطريقة مكثفة جدا

ُ
اختصرت

***
هذا عمل مسرحي ُكتب بطريقٍة رمزية، ليناقش خلق اإلنسان 
ف 

ّ
 لهذا الكون، ووظ

ً
منذ عدة قرون، وجعل من هذا اإلنسان محورا

جميع المفردات التي تحّرك غرائزه بحيث تقوم بمهامها... ولكن 
كل ذلك تحت الشعاع الرباني الــذي بدأ بخلق هذا الكون، وهو 

 وتبارك.
ّ

الذي سُينهيه وفق مشيئته جل

مسرحية رمزية 
د. نجم عبدالكريمعن اإلنسان
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