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األمطار تجاوزت 51 ملم وتسببت بإغالقات وانهيارات

»التعليمية« توافق على زيادة 
 
ً
مخصصات الطلبة داخليا

ظ حكومي
ُّ
50%...  وتحف

رد »عافية« فني ال سياسي 
واجتماع لـ »الصحية« البرلمانية 

اليوم لتصحيح الخطأ 
● فهد تركي

ــــؤون الــتــعــلــيــم والــثــقــافــة واإلرشـــــاد  فـــي وقــــت وافـــقـــت لــجــنــة شـ
ــادة الــمــكــافــآت  ــ الــبــرلــمــانــيــة فـــي اجــتــمــاعــهــا أمـــس عــلــى مــقــتــرح زيـ
االجتماعية للطلبة الكويتيين المبتعثين للدراسة فــي جامعة 

الكويت وهيئة التعليم التطبيقي 50 في المئة، تحفظت 

● علي الصنيدح
علمت »الجريدة«، من مصادرها، أن وزير الدولة لشؤون 
مجلس األمة وزير الدولة لشؤون اإلسكان عمار العجمي 
أبــلــغ رئــيــس المجلس أحــمــد الــســعــدون، أمـــس، أن مجلس 

الوزراء رد قانون »إضافة ربات البيوت إلى تأمين 

محمد الصقر وماجد جمال الدين ورباح الرباح ودبوس الدبوس وعمران حيات في اجتماع اللجنة أمس

انهيار في طريق الشعيبة

»الداخلية«: إذن الغياب بالخارج متاح 
للطلبة الوافدين والحاالت اإلنسانية

محكمة الوزراء تبّرئ الجراح 
و4 متهمين من صفقة »اليوروفايتر«

● محمد الشرهان
كشف المدير العام لإلدارة العامة للعالقات 
العامة واإلعالم األمني بوزارة الداخلية اللواء 
توحيد الكندري، أن قطاعات شؤون اإلقامة 
ستستقبل طلبات إذن الغياب للوافدين خارج 

البالد أكثر من 6 أشهر، بشرط تقديم 

قـــضـــت مــحــكــمــة الــــــــــوزراء بــرئــاســة 
المستشار نصر آل هيد، أمس، ببراءة 
ــبـــق الــشــيــخ خــالــد  وزيـــــر الــــدفــــاع األسـ
ــرار وتــســهــيــل  ــ ــ الــــجــــراح مـــن تــهــم اإلضـ
االستيالء على المال العام في قضية 

صفقة طــائــرات الــيــوروفــايــتــر، إضافة 
إلى تبرئة باقي المتهمين في القضية. 
ــانــــت لــجــنــة الــتــحــقــيــق الـــدائـــمـــة  وكــ
ــوزراء أحـــالـــت الــجــراح  ــ ــ فـــي مــحــكــمــة الـ

وأربـــعـــة مــســؤولــيــن سابقين 

٠٦

جميع مؤسسات المجتمع المدني يجب أن 
تتمتع باستقاللية القرار وذاتية اإلدارة

أجبنا عن تساؤالت اللجنة بشأن رسوم 
الغرفة واشتراكاتها وخدماتها 

اتفقنا أن تقدم الغرفة للجنة رأيها 
 بشأن عدد من القضايا 

ً
مكتوبا

الصقر: اجتماعنا بـ »المالية« البرلمانية
اتسم بالصراحة والرقي وروح التعاون
 عن دورها بوصفها ممثلة للقطاع الخاص وإنجازاتها ومكانتها التاريخية«

ً
»ممثلو الغرفة عرضوا ملخصا

• وضع الغرفة تحت اإلشراف الحكومي يناقض أهميتها في تحقيق التحول الديموقراطي وينافي مبرر وجودها

عاشور: التعاون ساد االجتماع ونأمل 
الخروج بقانون يحقق المصلحة العامة

بحضور رئيس غرفة الــتــجــارة والصناعة محمد جاسم الصقر 
وبعض أعضاء الغرفة، ناقشت لجنة الشؤون المالية واالقتصادية 
البرلمانية، في اجتماعها أمس، تقريرها الخامس عن االقتراح بقانون 

المقدم من بعض النواب بشأن الغرفة.
وبينما قال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور، في تصريح أمس، إن 
»االجتماع سادته روح التعاون، وبانتظار رد الغرفة على استفسارات 
 الخروج بقانون يحقق المصلحة العامة، قال الصقر، في 

ً
اللجنة«، آمال

بيان عقب االجتماع أمس: »كان من دواعي سرورنا، أنا والزمالء الذين 
شاركوني في تمثيل غرفة تجارة وصناعة الكويت، أن نحضر صباح 
اليوم )أمس(، االجتماع الذي عقدته لجنة الشؤون المالية واالقتصادية 
في مجلس األمة، لالطالع على وجهة نظر الغرفة ومالحظاتها حول 
التقرير الـــذي رفعته اللجنة إلــى المجلس بــشــأن المقترح بقانون 

بتعديل قانون الغرفة«.
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»لقاء أخوي« في أبوظبي يجمع 
دول الخليج ومصر واألردن

● القاهرة - حسن حافظ
ــة  ــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ تـــســـتـــضـــيـــف الــــعــــاصــــمــــة اإلمـ
« يجمع قادة 

ً
أبوظبي اليوم »لقاء أخويا

دول مجلس التعاون الخليجي والرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي، والعاهل 
األردنـــي الملك عبدالله الثاني، فــي قمة 
ترفع شعار تنسيق المواقف في مقابلة 
تحديات سياسية واقتصادية تواجه دول 
العالم العربي، حيث من المتوقع إعالن 
دعـــم خليجي علني لمصر فــي أزمتها 

االقتصادية.
ـــد قــمــة أبــوظــبــي فـــي وقــــت تمر 

َ
ـــعـــق

ُ
وت

المنطقة بــمــســتــجــدات عــــدة، إذ 

توقعات بإعالن دعم خليجي مالي 
للقاهرة في أزمتها االقتصادية

١١
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»التعليمية« توافق على زيادة...الصقر: اجتماعنا بـ »المالية« البرلمانية...

رد »عافية« فني ال سياسي واجتماع...

محكمة الوزراء تبّرئ الجراح...

»لقاء أخوي« في أبوظبي يجمع...

»الداخلية«: إذن الغياب بالخارج متاح...

 وأوضـــح الصقر أن »ممثلي الغرفة عــرضــوا فــي الــجــزء األول من 
االجتماع، دور الغرفة االقتصادي والتنموي، كممثلة للقطاع الخاص، 
 أنهم »قدموا لمحة سريعة عن 

ً
ودورهــا التاريخي الوطني«، مضيفا

منطلقاتها ومنجزاتها ومواقفها والمحطات الرئيسية في مسيرتها، 
وخاصة في مجال تأهيل الكفاءات الكويتية للعمل في القطاع الخاص، 
والتحكيم الــتــجــاري، وإبـــداء الـــرأي فــي خطط التنمية والتشريعات 
االقتصادية، وتمثيل القطاع الخاص الكويتي في المنظومة العالمية 
للغرف، وفي المنظمات والمنصات االقتصادية اإلقليمية والدولية«.

وأضاف أنه »خالل الجزء الثاني واألطول من االجتماع أجاب ممثلو 
 أن 

ً
الغرفة عن أسئلة واستفسارات أعضاء اللجنة وغيرهم«، موضحا

»هذه التساؤالت قد انصبت بشكل رئيسي على قانون الغرفة، والرسوم 
واالشــتــراكــات، وأنـــواع الخدمات وعــدالــة تقديمها، ودعــم المشاريع 
الصغيرة والمتوسطة، واألسباب المبررة لتمثيل الغرفة في مجلس 
إدارة التأمينات االجتماعية، ومجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة«.

 »عن تساؤالت األعضاء بكل شفافية مدعمة 
ً
وتابع أنهم أجابوا أيضا

بالرقم والــوقــائــع، وأكـــدوا فــي ســيــاق ذلــك أن كــل منظمات المجتمع 
المدني في الكويت يجب أن تتمتع باستقاللية القرار وذاتية اإلدارة، 
ألن وضعها تحت إشراف الجهات الحكومية يتناقض مع أهميتها 
في تحقيق التحول الديموقراطي، ويتناقض مع مبرر وجودها، وهو 
تمثيل مصالح أعضائها ومجتمعاتها تجاه الجهات الحكومية، 
وبالتالي فإن تحويل اختصاصات الغرفة إلى جهة حكومية هو سير 

عكس التيار العلمي والعملي والوطني«.
وذكر أن رئيس »المالية البرلمانية« وأعضاءها أكدوا أن استعادة 
تقريرهم عن قانون الغرفة ينبغي أن يتم في إطار الالئحة الداخلية 
 إلــى أن االجتماع انتهى إلــى أن تقدم الغرفة رأيها 

ً
للمجلس، الفــتــا

 الى اللجنة حول بعض القضايا الخاصة بالغرفة.
ً
مكتوبا

وأكد الصقر أن االجتماع تميز بالحوار الصريح والراقي، وسادته 
 عــن شكر الــغــرفــة لرئيس اللجنة وأعضائها 

ً
روح الــتــعــاون، مــعــربــا

 
ً
وألعــضــاء المجلس الــذيــن كــانــت مشاركتهم فــي االجــتــمــاع مــؤشــرا

 على أهميته.
ً
واضحا

الحكومة عن هذا المقترح. 
وصـــرح رئــيــس اللجنة الــنــائــب د. حمد الــمــطــر، أمـــس، بــأن ممثلي 
الجامعة و»التطبيقي« والمؤسسات واالتحادات الطالبية الذين حضروا 
االجتماع جاءت آراؤهم متوافقة مع رأي اللجنة باستحقاق تلك الزيادة، 

في حين كان لوزارة المالية رأي مالي فقط.
وبين أن اللجنة ناقشت 5 اقتراحات بقوانين بشأن زيادة مكافآت 
هؤالء الطلبة، وانتهت إلى الموافقة بأغلبية األعضاء الحضور على 
زيادتها 50 في المئة، بحيث تزيد مكافأة الطالب األعزب من 200 إلى 
 إلى إضافة الطلبة 

ً
، مشيرا

ً
300 دينار والمتزوج من 350 إلى 525 دينارا

مــن فئة غير مــحــددي الجنسية إلــى المستفيدين مــن هــذه المكافأة، 
 أن عددهم بسيط واليتجاوز 150 طالبا في الجامعة ومثلهم 

ً
ومبينا

في »التطبيقي« والجامعات الخاصة.
وأوضـــح أن تلك الــزيــادة لــن تتجاوز تكلفتها على الــدولــة الـــ 150 
 أنها مستحقة لمواجهة زيــادة معدالت 

ً
، مؤكدا

ً
مليون دينار سنويا

التضخم الذي بلغ معدله التراكمي في الكويت بحسب دراسة للمكتب 
الفني للجنة 33 في المئة، وهو يعد األكبر مقارنة بالدول المجاورة.

 وفي السياق، قال مقرر اللجنة النائب د. محمد الحويلة إن »المالية« 
ت آراء الجهات  تحفظت عن االقــتــراح من الجانب المالي، بينما جــاء

التعليمية واألكاديمية متوافقة مع رأي اللجنة باستحقاق الزيادة.
من جانب آخــر، طالبت لجنة المرافق العامة البرلمانية الجهات 
الحكومية بسرعة تنفيذ مشروع ربط مدينة صباح األحمد السكنية 
بالمناطق الــمــجــاورة، فــي وقــت رفــضــت شــركــة نفط الــكــويــت خريطة 
المشروع لمرورها بمنشآت وآبار نفطية، بحسب ممثليها في اجتماع 

اللجنة.

عافية« ال لسبب سياسي بل ألنه لم ينص صراحة على ربة 
المنزل الكويتية، وأن الحكومة على استعداد لتطبيقه بعد 

تصحيح ذلك الخطأ.

عذر مقبول وموثق حسب كل حالة.
ــاف الــكــنــدري، فــي تصريح لـــ »الــجــريــدة«، أمـــس، أن  وأضـ
الطلبة الــوافــديــن الــذيــن يكملون دراســاتــهــم خـــارج البالد 
 للمادة )22( بإمكان أولياء أمورهم 

ً
من حملة اإلقامة وفقا

تقديم طلب إذن غياب ألبنائهم مدعم بإثبات من الجامعة 
 عن اعتماده من سفارة الكويت في 

ً
التي يدرس بها، فضال

بلد دراستهم.
وأوضــح أن األمــر ذاتــه ينطبق على الــحــاالت اإلنسانية 
والــمــرضــى بــشــرط تقديم مــا يثبت حالتهم الصحية، مع 

 من سفارة الكويت في البلد ذاته.
ً
توثيقه أيضا

عــن الصفقة إلــى المحكمة، إال أنهم أنــكــروا التهم المنسوبة 
إليهم من اللجنة. 

ومن المتوقع أن تطعن النيابة العامة، وفق ما ينص على 
ذلك قانون إنشاء محكمة الوزراء، على الحكم الصادر أمس أمام 
 في محاكمة المتهمين، 

ً
محكمة التمييز الجزائية؛ للنظر مجددا

وبينهم الجراح، عن الوقائع المنسوبة إليهم.

 مــن جانب 
ً
تشهد األراضــــي الفلسطينية المحتلة تصعيدا

أجنحة يمينية متطرفة في الحكومة اإلسرائيلية الجديدة 
بقيادة بنيامين نتنياهو، األمر الذي كان محل انتقاد صريح 

من بيان قمة ثالثية جمعت مصر واألردن وفلسطين أمس. 
وتناقش قمة أبوظبي تداعيات الحرب الروسية ــ األوكرانية 
على اقتصاديات المنطقة، بما فــي ذلــك مصر التي تعاني 
أزمة اقتصادية تعتمد على الدعم الخليجي للخروج منها. 
 ألمن دول 

ً
 صريحا

ً
ومن المتوقع أن تقدم مصر واألردن دعما

الخليج وسط تعقد الملف النووي اإليراني والتصعيد مع 
الغرب.

ونقلت وكالة األنباء العمانية، عن بيان صادر عن البالط 
السلطاني، أن السلطان هيثم بن طارق سيزور اإلمارات اليوم؛ 
مو الشيخ محمد بن زايد  »تلبية لدعوة من أخيه صاحب السُّ
رئيس اإلمارات، للمشاركة في اللقاء األخوي لقادة دول مجلس 

التعاون والعاهل األردني والرئيس المصري«.
 في سوق 

ً
من جانبه، أعلن البنك المركزي المصري تحسنا

 أن ســـوق الــصــرف 
ً
صـــرف الــعــمــالت األجــنــبــيــة، أمــــس، مــبــيــنــا

 على مــدار أسبوع، مع 
ً
 كبيرا

ً
 إيجابيا

ً
المصري شهد حراكا

.
ً
استقرار سعر صرف الدوالر عند 29.6 جنيها

وبينما لفت »الــمــركــزي« إلــى عمليات دخـــول مستثمرين 
أجانب للسوق المصري بمبالغ تجاوزت 925 مليون دوالر، 
 مــن هذا 

ً
 كــبــيــرا

ً
ا قــالــت مــصــادر مطلعة لـــ »الــجــريــدة« إن جـــزء

 للجنيه 
ً
 سريعا

ً
المبلغ قادم من دول الخليج، التي قدمت دعما

المصري.

 مرسوم رد القانون، الذي جاء 
ً
وبينما تسلم المجلس رسميا

قر بها يترتب 
ُ
بسبب خطأ مادي، إذ إن القانون بالصيغة التي أ

عليه امتداد التغطية التأمينية لتشمل المطلقة سواء كانت 
كويتية أو غير كويتية، قــال رئيس لجنة الشؤون الصحية 
واالجتماعية والعمل البرلمانية النائب الصيفي الصيفي: 
»اطلعت على رد الحكومة لقانون  عافية،  الــخــاص بإضافة 
ربات البيوت والمطلقات، وكان سبب الرد إعادة صياغة بعض 
المصطلحات القانونية، ووجــهــت الــدعــوة ألعــضــاء اللجنة 
 )اليوم(،  لتعديل بعض نصوص الصياغة ورفعه 

ً
لالجتماع غدا

إلى المجلس إلعادة الموافقة عليه«.
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ملك بوتان يستقبل رئيس الوزراء وسالم الصباح

استقبل ملك مملكة بوتان الصديقة جيغمي 
كــيــســار نامجيل وانــجــشــوك صــبــاح أمـــس سمو 
الشيخ أحمد نواف األحمد رئيس مجلس الوزراء، 

وذلك في مقر إقامته بقصر بيان.
ــر الــخــارجــيــة الــشــيــخ ســالــم  كــمــا اســتــقــبــل وزيــ

الصباح.

وانجشوك مستقبال رئيس الوزراء ووزير الخارجية أمس

الخالد: إلغاء تقييد الترقيات بيونيو وديسمبر
● رعى مراسم ترقية الدفعة 27 بالجيش من رتبة عقيد إلى عميد

● الترقيات من الحقوق األصيلة لمنتسبي الجيش ونحرص على االلتزام بها
● محمد الشرهان

قـــــــال الــــنــــائــــب األول لـــرئـــيـــس 
ــر الــداخــلــيــة  مــجــلــس الــــــوزراء وزيــ
ــاع بــــاإلنــــابــــة، الــشــيــخ  ــدفــ ــر الــ ــ وزيــ
طالل الخالد، إن منتسبي الجيش 
الكويتي يحظون باهتمام ورعاية 
ســامــيــة مـــن الــقــيــادة الــســيــاســيــة، 
 منها لدورهم المشّرف في 

ً
تقديرا

الـــدفـــاع عــن تـــراب وطــنــنــا الغالي 
وحماية أمنه واستقراره وسالمة 

أراضيه.
ووّجـــــه الــخــالــد خــــالل رعــايــتــه 
وحــضــوره، صــبــاح أمـــس، مراسم 
ترقية الضباط من الدفعة 27 من 
رتبة عقيد إلى عميد، وتقليدهم 
 لــهــم، نقل 

ً
رتبهم الــجــديــدة، كلمة

خــاللــهــا تــحــيــات وتـــهـــانـــي سمو 
أمير البالد القائد األعلى للقوات 
المسلحة وسمو ولي عهده األمين 
بهذه المناسبة، كما هنأهم على 

نيلهم هذه الثقة الغالية.
ــــرص ســمــو  ــ ــد حـ ــالــ ــخــ وأكــــــــد الــ
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
ومتابعته لشؤون أبنائه منتسبي 
القوات المسلحة، ودعوته الدائمة 
إلى ضرورة العمل على إعدادهم 
وتأهيلهم وتدريبهم، والسعي إلى 
رفع روحهم المعنوية، وهو األمر 
الــــذي يــســهــم بــــدوره فــي االرتــقــاء 

بمستوى وكفاءة أدائهم.

توقيت الترقية

 
ٌ

وشـــدد على أن الــتــرقــيــات حق
مــن الــحــقــوق األصــيــلــة لمنتسبي 

الـــقـــوات الــمــســلــحــة، يــحــرص على 
االلــــــتــــــزام بـــهـــا واعــــتــــمــــادهــــا فــي 
مواعيدها، موضحا أنه بناء على 
ذلك، فقد تم إلغاء المادة المقيدة 
لتوقيتات الترقية في أحكام خدمة 
الضباط بالجيش الكويتي، والتي 
حــددت الترقيات بشهَري يونيو 
ــام، لتصبح  وديــســمــبــر مـــن كـــل عــ
الترقية مرتبطة باستكمال المدة 
ــررة لــلــبــقــاء فــي  ــقـ ــمـ الـــقـــانـــونـــيـــة الـ
الرتبة، دون تأخير أو تسويف أو 
 إلى إعطاء كل ذي 

ً
تعطيل، سعيا

 لتحقيق العدل 
ً
حٍق حقه، وضمانا

والــمــســاواة بين جميع منتسبي 
القوات المسلحة، الذين هم حماة 
الوطن وسده المنيع في مواجهة 
مــخــتــلــف الـــتـــحـــديـــات والــــظــــروف 

واألزمات.
ــال وطــمــوحــات  ــاف أن آمــ ــ وأضـ
الــــوطــــن تـــقـــع عـــلـــى عـــاتـــق أبــنــائــه 
 الـــضـــبـــاط 

ً
الـــمـــخـــلـــصـــيـــن، داعـــــيـــــا

 
ً
ــكـــونـــوا أهــــال ــى أن يـ ــ ـــيـــن إلـ

ّ
الـــمـــرق

ل مسؤولياتهم الــقــيــاديــة،  لتحمُّ
مستشعرين أهميتها، ومستعدين 
صب 

ُ
للقيام بواجباتها، واضعين ن

أعينهم مصلحة الكويت وخدمتها 
هم على 

ّ
والعمل ألجلها. كما حث

ــانـــون عـــلـــى الــجــمــيــع  ــقـ تــطــبــيــق الـ
ات من  دون تمييز ودعــــم الــكــفــاء
منتسبي وحــداتــهــم بالتشجيع 
والتحفيز، والعدل بينهم ومنحهم 
كــــامــــل حـــقـــوقـــهـــم، قــــائــــال إن الــلــه 
ســبــحــانــه وتــعــالــى سيحاسبهم 
عن أي تقصير أو إهــمــاٍل أو ظلٍم 
قد يقع منهم تجاه مرؤوسيهم، 
ــلــــيــــهــــم بـــــُحـــــســـــن الــــتــــوجــــيــــه،  فــــعــ
وجــديــة الــمــتــابــعــة والــنــصــح لهم 
ــــح، والــــــحــــــرص عــلــى  ــيـ ــ ــــوضـ ــتـ ــ والـ
إعدادهم وتدريبهم وتأهيلهم وفق 
خطٍط وبرامج مدروسٍة وشاملٍة.

 
جدية وإخالص

وفــــي خـــتـــام مـــراســـم الــتــرقــيــة، 

ين 
ّ
أوصــى الخالد الضباط المرق

ــرورة الـــمـــحـــافـــظـــة والــتــقــيــد  ــ ــــضـ بـ
ــهـــم، والــعــمــل  ــيـــاداتـ بــتــعــلــيــمــات قـ
بــكــل جــديــٍة وإخــــالص الستكمال 
مسيرة البناء واإلصالح والتطوير 
لوحدات الجيش الكويتي، سائال 
 أن يــديــم على 

ّ
الــمــولــى عـــز وجــــل

بلدنا الحبيب نعمة األمن واألمان 
والــعــزة والــرفــعــة، فــي ظــل القيادة 
الحكيمة لسمو أمير البالد القائد 
األعــلــى للقوات المسلحة وسمو 
ولــي عهده األمين، حفظهما الله 
ــا ووفــقــهــمــا لــمــا يحبه  ــمـ ــاهـ ورعـ

ويرضاه.
حــضــر مـــراســـم الــتــقــلــيــد وكــيــل 
وزارة الــدفــاع، الشيخ د. عبدالله 
المشعل، وأعضاء مجلس الدفاع 
الــعــســكــري وعــــدد مـــن كــبــار قـــادة 

الجيش.

الخالد خالل مراسم الترقية أمس

وزير الخارجية لحل سلمي ألزمة أوكرانيا
باالنوتسا ثّمن موقف الكويت ودعمها اإلنساني

الــتــقــى وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــشــيــخ ســالــم 
ــام وزارة  ــ ــاح، أمـــــــس، فــــي ديــــــــوان عــ ــبــ الــــصــ
الخارجية، سفير أوكرانيا لدى الكويت د. 
أوليكساندر باالنوتسا؛ لبحث التطورات 

األخيرة لألزمة األوكرانية.
وأكد الصباح موقف الكويت حيال هذه 
األزمة والداعي إلى ضرورة االلتزام بمبادئ 
ــم المتحدة  الــقــانــون الـــدولـــي ومــيــثــاق األمــ
ــــدول واســتــقــاللــهــا  وتــأكــيــد مــبــدأ ســـيـــادة الـ
ووحــــدة وســالمــة أراضــيــهــا وفـــق حــدودهــا 

المعترف بها دوليا.
وشدد على أهمية دعم المساعي الدولية 
ــار وخــفــض  ــنـ الـــرامـــيـــة إلــــى وقــــف إطـــــالق الـ
 
ً
التصعيد إليجاد حل سلمي لألزمة التزاما
بمبدأ حل المنازعات والخالفات بالطرق 

والوسائل السلمية عبر الحوار بما يتوافق 
مع القانون الدولي وميثاق األمم المتحدة.

من جانبه، نقل السفير باالنوتسا تحيات 
الــرئــيــس والــشــعــب األوكـــرانـــي إلــى الكويت 
قيادة وحكومة وشعبا، معربا عن تقدير 
وامتنان بالده لموقف الكويت حيال األزمة 
فــي أوكــرانــيــا، ودعــمــهــا للشعب األوكــرانــي 
 على الصعيد اإلنساني ودعمها 

ً
خصوصا

ــيـــة إلــى  ــيـــة الـــرامـ كـــذلـــك كـــل الـــجـــهـــود الـــدولـ
تخفيف المعاناة اإلنسانية التي يعيشها 
جراء األزمة، ومساعيها الحميدة في ترسيخ 

دعائم حفظ السلم واألمن الدوليين.
واستقبل وزير الخارجية، أمس، المقرئ 
الكويتي الشيخ محمود الرفاعي، الذي أعرب 
عن امتنانه وعرفانه لالهتمام الكبير من 

القيادة السياسية والحكومة في الكويت 
بالوقوف بجانبه، متوجها بالتقدير العميق 
لــلــقــيــادة الــســيــاســيــة ولـــــــوزارة الــخــارجــيــة 
وسفارة الكويت في تونس والقائمين عليها 
لتسخير جميع اإلمكانات المتاحة لإلفراج 

عنه ومساندته وتقديم الدعم له.
وأكد وزير الخارجية أن قضية اإليقاف 
حــظــيــت بــاالهــتــمــام الــمــبــاشــر والــمــتــابــعــة 
المستمرة مــن القيادة السياسية، مشددا 
عــلــى أن الــكــويــت لــم ولـــن تــّدخــر جــهــدا في 
ــــون  ــــل إمـــكـــانـــاتـــهـــا لـــحـــمـــايـــة وصـ وضــــــع كـ

مواطنيها ورعاياها في الخارج.

قــدم السفير نــواف العنزي أوراق اعتماده سفيرا فــوق العادة 
ومفوضا لدولة الكويت لدى حلف شمال األطلسي إلى األمين العام 

لحلف شمال األطلسي ينس شتولتنبرغ.
»كونا«،  وذكــرت بعثة الكويت لدى الحلف، في بيان صحافي لـ
أمس، أن السفير العنزي قدم أوراق اعتماده مساء أمس األول إلى 

ينس شتولتنبرغ في مقر حلف الناتو.
ووفقا للبيان نقل السفير الكويتي تحيات القيادة السياسية 
في الكويت، وتحيات وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح، إلى 
األمين العام للحلف شتولتنبرغ، معربا عن تطلع الكويت الى تعزيز 

العالقات الثنائية مع الحلف على مختلف الصعد.
من جانبه، أعرب األمين العام للحلف عن تقديره لدور الكويت 
وجــهــودهــا الــواضــحــة فــي حــفــظ األمـــن واالســتــقــرار فــي المنطقة، 
وامتنانه لكل أوجــه الدعم الــذي قدمته الكويت إلى حلف الناتو، 
مشيرا إلى استضافة وتشغيل الكويت مركز الناتو اإلقليمي لدول 

مبادرة إسطنبول للتعاون.
العنزي خالل تقديم أوراق اعتماده

البرجس ترأس اجتماع لجنة الشرطة لبحث الترقيات
● محمد الشرهان

ــيــــل وزارة الـــداخـــلـــيـــة  تـــــــرأس وكــ
الفريق أنور البرجس، صباح أمس، 
اجـــتـــمـــاعـــا لــلــجــنــة الـــعـــامـــة لـــشـــؤون 
ــــالء الـــــوزارة  الـــشـــرطـــة، بــحــضــور وكـ

المساعدين.
ونــاقــش االجــتــمــاع الموضوعات 
ــال  ــ ــمـ ــ ــلــــى جـــــــــدول األعـ الـــــمـــــدرجـــــة عــ
ــد اتــخــذت  ــا اســتــجــد عــلــيــهــا، وقــ ومــ
ــة  ــيـــات الـــالزمـ ــتـــوصـ اإلجــــــــــراءات والـ
بشأنها، وأبرزها ترقية الضباط من 

رتبة عقيد إلى رتبة عميد.
وأبــلــغــت مـــصـــادر أمــنــيــة مطلعة 
»الجريدة« بــأن الدفعة 23 أكملت 7 

سنوات والدفعات 24 و25 و26 و27 
أكملوا 6 سنوات بالرتبة، مما يعني 

أنهم مستحقون للترقية.
ــدد  وأضـــــــافـــــــت الـــــمـــــصـــــادر أن عــ

الضباط في الدفعات الخمس يبلغ 
ــه إلـــى  350 ضـــابـــطـــا، وهــــنــــاك تـــوجـ
تــرقــيــتــهــم جــمــيــعــا أســــوة بــتــرقــيــة 3 
دفعات من ضباط الجيش، والذين 

بلغ عــددهــم 300 ضــابــط، مبينة أن 
اللجنة نظرت خالل اجتماعها ترقية 
الضباط المستحقين من رتبة مالزم 

أول إلى رتبة عقيد.

 االجتماع أمس
ً
البرجس مترئسا

العنزي يقدم أوراق اعتماده لدى »األطلسي«

الكويت واالتحاد األوروبي: وضع خطط لمكافحة اإلرهاب والتطرف

أكـــد الــمــشــاركــون فــي ورشــــة الــعــمــل المشتركة 
بين الكويت واالتحاد األوروبــي حول االتصاالت 
االستراتيجية لمكافحة التطرف واإلرهاب، ضرورة 
وضــح خطط واستراتيجيات مدروسة لمكافحة 

اإلرهاب والتطرف وتجفيف منابعهما.
ــاء ذلــــك خــــالل جــلــســة حـــواريـــة عــلــى هــامــش  جــ
الورشة التي نظمها فريق مكافحة الفكر المتطرف 
التابع لوزارة اإلعالم، أمس، برعاية وزير اإلعالم 
والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن 
ــام بــمــشــاركــة خــبــراء في  الــمــطــيــري، وتستمر 3 أيـ

التطرف واإلعالم بالكويت واالتحاد األوروبي.
وأشــــــار الـــمـــشـــاركـــون إلــــى أن وســـائـــل اإلعــــالم 
يقع على عاتقها مجابهة الجماعات اإلرهابية 
والمتطرفة، عبر اإلحاطة بأساليب تلك الجماعات 

وأجندتها وكيفية التعاطي مع أخبارها.
ــــدد، قـــــال مـــديـــر مـــركـــز تــعــزيــز  ــــصـ وفـــــي هـــــذا الـ
الوسطية المتخصص بمحاربة التطرف الفكري 
والسلوكي في وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 
د. عبدالله الشريكة، إن المنظمات المتطرفة تدير 
أعمالها بوسائل وتقنيات حديثة وباحترافية 
عالية تفوق أحيانا بعض وسائل اإلعالم الرسمية.
ولفت إلى أن نسبة األعمال االرهابية التي قام 
بها مــن ينسب نفسه الــى اإلســـالم تعد 4 بالمئة 

من إجمالي األعمال اإلجرامية في العالم أجمع«.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، أكــــــدت الــمــخــتــصــة فــــي اإلعـــــالم 
ــــي جوليا  والــدعــايــة اإلرهــابــيــة بــاالتــحــاد األوروبـ
جياكوملي، في الجلسة الحوارية، ضرورة تحري 
الــدقــة والــصــحــة مــن قبل وســائــل اإلعـــالم فــي نقل 

أخـــبـــار األعـــمـــال اإلرهـــابـــيـــة »حــتــى ال تــقــدم لــهــذه 
التنظيمات دعاية مجانية عن أعمالهم«.

ــريــــق مــكــافــحــة  ــالــــت عــــضــــوة فــ ــــن جـــهـــتـــهـــا، قــ مـ
التطرف بــوزارة اإلعــالم، الشيخة ســارة الصباح، 
لـــ »كــونــا«، على هــامــش الــورشــة، إن ورشـــة العمل 
الــمــشــتــركــة تــنــاقــش األســـبـــاب الــجــذريــة للتطرف 
وسبل مكافحتها عبر تداولها مع متخصصين 

في هذا المجال.
وأضـــافـــت أن هــنــاك 8 جــهــات رســمــيــة كويتية 
مــشــاركــة فــي هـــذه الــورشــة مــن جمعيات مجتمع 
مــدنــي ومــؤســســات نــفــع عـــام وجـــهـــات حــكــومــيــة، 
إضـــافـــة الــــى وزارة الــخــارجــيــة الــتــي لــهــا الــصــفــة 
الدبلوماسية في تقديم دعوتها للسفارات والدول 

للمشاركة في هذه الورشة.
جانب من المشاركين في الورشة

الشريكة: الشريكة: 44% نسبة األعمال اإلرهابية لمن ينسب نفسه لإلسالم% نسبة األعمال اإلرهابية لمن ينسب نفسه لإلسالم
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● محمد جاسم
اعتبرت اإلدارة القانونية في 
الجهاز التنفيذي ببلدية الكويت، 
ــرارات نـــدب 4 مــوظــفــيــن إلــى  ــ أن قـ
المجلس البلدي لشغل وظائف 
مـــديـــر إدارة الــــشــــؤون اإلداريـــــــة، 
ومدير إدارة اللجان، ومدير مكتب 
العالقات العامة، ومراقبة اللجان 
الــرئــيــســة، قــد سقطت فــي هــاويــة 
عــدم المشروعية وفــي المخالفة 
ــــذي  ــــون، األمـــــــر الـ ــانـ ــ ــقـ ــ ــام الـ ــ ــكـ ــ ألحـ
تــــرى مــعــه ســحــب تــلــك الـــقـــرارات 
ــأن لـــم تــكــن مـــع ما  واعـــتـــبـــارهـــا كــ

ترتب عليها من آثار.
وأوضحت اإلدارة، في خطابها 

لرئيس المجلس البلدي عبدالله 
 على كتاب إبداء الرأي 

ً
المحري ردا

القانوني بشأن القرارات المتخذة 

بــنــدب بــعــض الــمــوظــفــيــن لشغل 
الوظائف اإلشرافية، أنــه بالرغم 
من تأشيرة وزير الدولة لشؤون 

البلدية عبدالعزيز المعجل على 
مخاطبة رئيس »البلدي« عبدالله 
ــاء لــجــنــة  ــ ــغــ ــ ــأن إلــ ــ ــشـ ــ الــــمــــحــــري بـ
اختبارات الوظائف اإلشرافية في 
أمانة »البلدي« لحين تعيين أمين 
عام، فإن األمانة أصدرت 4 قرارات 
إداريـــة بندب 3 مديرين ومراقب 
ــن  ــذيــ ــن الــــمــــوظــــفــــيــــن الــ ــمــ ــــن ضــ مــ
خــضــعــوا الخـــتـــبـــارات الــوظــائــف 

اإلشرافية في اللجنة. 
ــثــــابــــت مــن  ولـــفـــتـــت إلــــــى أن الــ
األوراق أن وزيـــر الــدولــة لشؤون 
الــبــلــديــة ســبــق أن وقــــع بــتــاريــخ 
ــتـــوبـــر عـــلـــى كـــتـــاب رئــيــس  31 أكـ
ــانـــع مــن  ــمـ ــأنــــه ال يـ ــدي«، بــ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ »الـ
اســـتـــكـــمـــال اإلجــــــــــراءات الــمــتــبــعــة 

بـــحـــســـب االقـــــــتـــــــراح الــــــــــــوارد مــن 
الـــرئـــيـــس، فــيــمــا يــتــعــلــق بــإلــغــاء 
جميع نتائج اخــتــبــارات اللجنة 
الــمــشــكــلــة لــمــقــابــلــة الــمــرشــحــيــن 

لشغل الوظائف اإلشرافية.
ــنـــدب  وتـــابـــعـــت أن قـــــــــرارات الـ
ــعــــة صـــــدرت بـــتـــاريـــخ الحــق  األربــ
 من 

ً
ا لــتــوقــيــع الـــوزيـــر، وذلــــك بــــدء

ــا جــعــلــهــا  ــ ــــخ 3 الـــــجـــــاري مـ ــاريـ ــ تـ
 بــأن الــرأي 

ً
تعتبر مخالفة، علما

ــأن تــوقــيــع  ــ ــتـــهـــى بــ الـــقـــانـــونـــي انـ
 بإلغاء 

ً
 إداريــــا

ً
ــرارا الــوزيــر يعد قــ

نتيجة االختبارات، وبالتالي فإن 
تنفيذ قرار الوزير يقتضي إعادة 
االخـــتـــبـــارات لــلــمــرشــحــيــن لشغل 

الوظائف اإلشرافية بـ »البلدي«.

● عادل سامي
يفتتح وزير الصحة د. أحمد 
العوضي في العاشرة من صباح 
اليوم األربعاء مؤتمر ومعرض 
صــحــة الــكــويــت ال 11، »كــويــت 

ميديكا«، في فندق الجميرا.
ــــت الـــمـــنـــســـقـــة الـــعـــامـــة  ــالــ ــ وقــ
لــــلــــمــــؤتــــمــــر إيــــــمــــــان خـــــلـــــف، إن 
الــمــؤتــمــر الــــذي يستمر يومين 
ــه وزارة الـــصـــحـــة  ــيــ تـــــشـــــارك فــ
ــــري  ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ والـــــمـــــســـــتـــــشـــــفـــــى الـ
ــــى شــــــــركــــــــة نــــفــــط  ــفــ ــ ــشــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ ومــ
الــكــويــت، إضـــافـــة إلـــى أكــثــر من 
 
ً
 وعالميا

ً
50 مستشفى محليا

من بريطانيا وتركيا واإلمارات 
واألردن وتايلند وغيرها. 

ــلــــف أنــــــــه ســيــتــم  وذكـــــــــــرت خــ

تـــوزيـــع جـــائـــزة نــجــمــة الــســالمــة 
ــي الــــــجــــــودة الـــصـــحـــيـــة عــلــى  ــ فــ
الــمــســتــشــفــيــات الـــفـــائـــزة والــتــي 

تنظمها إدارة الجودة واالعتراف 
بوزارة الصحة. 

وبـــيـــنـــت أن الـــمـــؤتـــمـــر يــهــدف 
إلـــى اســتــعــراض خــطــط الــجــهــات 
الحكومية فــي تطوير الخدمات 
الــــصــــحــــيــــة، إضــــــافــــــة إلــــــــى عــقــد 
محاضرات أثناء المؤتمر يتحدث 
فيها نخبة مــن الــمــســؤولــيــن في 
الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة الــمــخــتــلــفــة 
وبـــمـــشـــاركـــة نــخــبــة مـــن الــخــبــراء 
والــمــتــخــصــصــيــن الــعــامــلــيــن في 
مختلف مجاالت الرعاية الصحية. 
وأضـــــــــــافـــــــــــت أن الـــــمـــــؤتـــــمـــــر 
ــب لـــه  ــ ــاحــ ــ ــــصــ ــمــ ــ ــ والـــــــمـــــــعـــــــرض ال
يـــــهـــــدفـــــان إلـــــــــى الـــــتـــــعـــــرف عـــلـــى 
ــدث االتـــجـــاهـــات والــمــنــتــجــات  أحــ
والــــخــــدمــــات فــــي مـــجـــال الــقــطــاع 
الصحي، مشيرة إلى أن المعرض 

يعتبر أكبر تجمع للمستشفيات 
المتميزة والشركات المتخصصة 

في المجال الطبي.
ــلــــف، إن الـــمـــعـــرض  وقــــالــــت خــ
المصاحب للمؤتمر يعتبر فرصة 
مــنــاســبــة لــكــل المستشفيات في 
عرض منتجاتها وخدماتها في 
قطاع الخدمات الصحية وااللتقاء 
ــيـــديـــن  ــفـ ــتـ ــمـــسـ ــع الـ ــ ــ ــر مـ ــ ــــاشـ ــبـ ــ ــمـ ــ الـ
والمسئولين في القطاع الصحي 

الحكومي والخاص. 
وأكـــــــدت أهـــمـــيـــة دور الــقــطــاع 
الخاص في إنجاح مشاريع خطة 
ــــوزارة  الــتــنــمــيــة الــتــي تــتــبــنــاهــا الـ
لــتــطــويــر الـــطـــاقـــة االســتــيــعــابــيــة 
لمنشآت ومــرافــق وزارة الصحة 
ورفع جودة الخدمات الصحية. 

ــامــــة  ــعــ ــتــــحــــت األمـــــــانـــــــة الــ ــتــ افــ
ــات  ــمــ ــيــ ــتــ ــيــ لـــــــــأوقـــــــــاف ســـــكـــــن الــ
والطالبات الفقيرات فــي مجمع 
ــا،  ــيـ ــيـــسـ ــإنـــدونـ ــيــــر بـ كــــويــــت الــــخــ
بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة 
الفتيان التعليمية، الجهة الممثلة 
لـــجـــمـــعـــيـــة الــــرحــــمــــة الـــعـــالـــمـــيـــة، 
بحضور مراقب إدارة الصناديق 
الوقفية لديها إســالم العميري، 
وبحضور مندوب محافظ منطقة 
بــنــتــان مــحــمــد رحـــمـــات، ومــمــثــل 
وزارة األوقاف والشؤون الدينية 
اإلندونيسية عبدالرزاق عبدالله.

ــت الــــعــــمــــيــــري، فــي  ــ ــ ــحـ ــ ــ وأوضـ
ــي، أمــــــــس، أن  ــافــ ــحــ تــــصــــريــــح صــ
المبنى السكني الذي تم تدشينه 
بمساحة 875 م2 وبتكلفة 71.600 
دينار يخدم 120 يتيمة وطالبة 
فقيرة فــي المرحلة المتوسطة، 
ويقع في مجمع تعليمي شامل 

في جزيرة جاوة اإلندونيسية.

ــى أن  ــ ــيـــري إلــ ــمـ ــعـ وأشــــــــــارت الـ
زيــارتــهــا إلنــدونــيــســيــا تــأتــي في 
ــدة مـــشـــروعـــات  ــ ــتـــاح عـ ــتـ إطــــــار افـ
وقفية في مجال التعليم، وعلى 
رأســهــا تدشين المرحلة األولــى 
ــمــــع أمــــــانــــــة األوقــــــــــــاف،  مــــــن مــــجــ
بالتعاون مع »الرحمة« في جزيرة 

سوالويسي بإندونيسيا.

● فهد الرمضان
فـــي إطـــــار تــشــجــيــع وتــطــبــيــق 
إجــــــراءات الــحــفــاظ عــلــى الــطــاقــة 
ــقـــطـــاع الــســكــنــي  والـــمـــيـــاه فــــي الـ
لدولة الكويت، من خالل برنامج 
»حــافــز لــلــتــرشــيــد« الـــذي طــورتــه 
ــاء، نــظــم  ــ ــمـ ــ وزارة الـــكـــهـــربـــاء والـ
معهد الكويت لأبحاث العلمية 
بالتعاون مع جمعية مهندسي 
الطاقة األميركية - فرع الكويت، 
وبمشاركة وزارة الكهرباء والماء، 
مــــحــــاضــــرة تــــوعــــويــــة بـــعـــنـــوان 
»حافز للترشيد«، وذلك في مقر 
الجمعية الثقافية االجتماعية 

النسائية.
ــرة بــرنــامــج  ــديــ ــــت مــ ــــحـ وأوضـ
ــة فــي  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ ة الـ ــيــــات كــــــفــــــاء ــنــ ــقــ تــ
»األبـــــــــحـــــــــاث« رئــــيــــســــة جــمــعــيــة 
مـــهـــنـــدســـي الــــطــــاقــــة األمـــيـــركـــيـــة 
ــم، دور جــمــعــيــة  ــ ــرقـ ــ د. فــــتــــوح الـ

ــــي الــــــطــــــاقــــــة الــــفــــعــــال  ــــدسـ ــنـ ــ ــهـ ــ مـ
وأنشطتها المختلفة في الحفاظ 
على الطاقة واستهالكها، إضافة 
إلــى تــدريــب المختصين بـــإدارة 

الطاقة والطاقة المتجددة.
وقــدمــت الــرقــم نــبــذة تعريفية 
عــــن مـــجـــلـــس الـــــمـــــرأة فــــي إدارة 
الــطــاقــة والبيئة كــأحــد قطاعات 

ــنـــي بــتــمــكــيــن  ــعـ ــمـ الـــجـــمـــعـــيـــة والـ
ــرأة ورفــــــع مــســاهــمــتــهــا فــي  ــ ــمـ ــ الـ

مجال الطاقة.
ومـــن جــهــتــهــا، قــدمــت رئيسة 
ــتـــمـــاعـــي  فــــريــــق الــــتــــواصــــل االجـ
عــضــوة لجنة »حــافــز للترشيد« 
بوزارة الكهرباء والماء م. خديجة 
مــشــاري محاضرة تعريفية عن 

الـــبـــرنـــامـــج، وكــيــفــيــة الــتــســجــيــل 
فيه، مبينة مميزاته حيث يقوم 
الـــبـــرنـــامـــج عــلــى تــقــديــم حــوافــز 
لقاء ترشيد االســتــهــالك، تتمثل 
بــــالــــحــــصــــول عــــلــــى خــــصــــم فــي 
فاتورة استهالك الكهرباء يصل 
إلـــى 40%، وخــصــم فـــي فــاتــورة 

استهالك الماء يصل إلى %50.
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الكندري لـ ةديرجلا•: إذن الغياب متاح 
للطلبة والحاالت اإلنسانية من الوافدين

»استقبال معامالتهم في إدارات اإلقامة بالمحافظات الست«
قال المدير العام لالدارة العامة 
للعالقات العامة واالعالم االمني 
بــــوزارة الــداخــلــيــة الــلــواء توحيد 
الكندري ان قطاع شؤون االقامة 
بالوزارة يستقبل من خالل ادارات 
ــة فـــي الــمــحــافــظــات الــســت  ــامـ االقـ
طــلــبــات اذن الـــغـــيـــاب لــلــوافــديــن 
بشرط تقديم عذر مقبول وموثق 

حسب كل حالة.
واضاف الكندري في تصريح 
لـ »الجريدة« أن »الطلبة الوافدين 
الــذيــن يكملون دراســتــهــم خــارج 
البالد، وهم من حملة االقامة وفقا 
لــلــمــادة )22(، بــإمــكــان ولــي االمــر 
الــتــقــدم الــى ادارة االقــامــة التابع 
لها، وطلب إذن غياب بعد تقديم 
إثبات من الجامعة التي يدرس 
فيها ابنه او ابنته، واعتماد هذا 
االثبات من سفارة دولة الكويت 

في البلد المعني«.
ــــى ان »االمــــــــر ذاتــــه  وأشــــــــار الــ
ينطبق على الحاالت االنسانية 

والمرضى بشرط تقديم ما يثبت 
حالتهم الصحية مصدقا ايضا 
من سفارة دولة الكويت في نفس 
ــــدا تلك  الـــبـــلـــد«، مــوضــحــا انــــه »عـ
الــحــاالت والــتــي يــرجــع تقديرها 
في االول واالخير لقيادات قطاع 
االقامة، في حال تجاوز وجودها 

ــدة تــــزيــــد عــلــى  ــ خـــــــارج الــــبــــالد مــ
ــــوف تــلــغــى وبــشــكــل  6 اشـــهـــر سـ

تلقائي«.
وذكـــــــر الــــكــــنــــدري أن االدارة 
العامة للعالقات واالعالم االمني 
أعلنت قبل نحو 3 اشهر أن قطاع 
شؤون الجنسية واالقامة سيبدأ 
ــامــــات  ــتــــرونــــي القــ ــكــ اإللـــــغـــــاء اإللــ
العمالة مادة )17( قطاع حكومي، 
ومـــــادة )19( شــريــك فـــي الــقــطــاع 
ــي، ومــــــــادة )22( الـــتـــحـــاق  ــ ــلـ ــ االهـ
بعائل، ومادة )23( دراسة، ومادة 
)24( كفيل نفسه، والذين مضى 
على وجودهم خارج البالد اكثر 

من 6 أشهر.
ــتــــســــاب مـــدة  وأوضـــــــــح ان احــ
وجـــــــودهـــــــم خــــــــــارج الــــــبــــــالد مــن 
2022/8/1 حــتــى نــهــايــة الــشــهــر 
الـــجـــاري، ثــم يــتــم إلــغــاء إقامتهم 
تلقائيا تطبيقا ألحــكــام الــمــادة 
)12( فــقــرة )3( مــن قــانــون اقــامــة 

االجانب.

محمد الشرهان

إيمان خلف

توحيد الكندري

الساير مستقبال السفير السوداني أمس

المجلس البلدي

زيارة العميري لمجمع كويت الخير في إندونيسيا الرقم والهدبان وخديجة مشاري خالل المحاضرة

نظمت جمعية إحياء التراث 
اإلسالمي، امللتقى الثالث 

ملوظفيها، بحضور املدير العام 
للجمعية نبيل الياسني، ورئيس 
قطاع املوارد البشرية والخدمات 

املساندة وليد آل هيد، ومدير 
إدارة الكلمة الطيبة د. خالد 

السلطان، ورئيس قسم الخدمات 
عبدالله السبيتي، وإشراف مدير 

إدارة التنسيق واملتابعة نواف 
الصانع. 

وتخلل امللتقى العديد من 
الفقرات الترفيهية واألنشطة 

الثقافية واملسابقات الرياضية، 
التي استهدفت تقوية روح 

الفريق والعمل الجماعي بني 
املوظفني.

كما وزع رئيس قطاع املوارد 
البشرية والخدمات املساندة 

الجوائز القيمة على الفرق 
الفائزة.

وبهذه املناسبة، أكد الياسني 
أن هذا النشاط يأتي انسجامًا 

مع استراتيجية الجمعية، 
لتطوير أداء املوظفني والترويح 
عنهم، بعيدًا عن ضغوط العمل 

والروتني اليومي.

أكدت جمعية السالم لأعمال 
اإلنسانية والخيرية استمرارها 

في تنفيذ حملة شاحنات 
الكويت 2023 إلغاثة سورية 

واليمن، وتوصيل املساعدات 
اإلغاثية واملواد الغذائية 

يوميًا إلى مخيمات الالجئني 
والنازحني لأشقاء السوريني 

واليمنيني.
وقال املدير العام للجمعية 

ضاري البعيجان، في تصريح 
صحافي، أمس، إن عدد 

الشاحنات التي جمعتها 
الحملة منذ تدشينها في 

23 ديسمبر املاضي وحتى 
اآلن بلغ 190 شاحنة، قيمتها 
700 ألف دينار، بفضل جهود 
املتبرعني والداعمني للجمعية 

من املحسنني الكرام في الكويت 
ودول مجلس التعاون.

وأشار البعيجان إلى أن ختام 
حملة شاحنات الكويت 2023 
سيكون في 11 فبراير املقبل، 

وسيشهد حفال ختاميا لإلعالن 
عن العدد النهائي للشاحنات 

وحجم التبرعات، معربا عن 
تفاؤله بوصول الحملة إلى 
رقم قياسي جديد في عدد 

الشاحنات وإجمالي التبرعات 
لها، وفي عدد املستفيدين منها.

قالت مديرة معهد كامز للتدريب 
األهلي، التابع لجمعية النجاة 

الخيرية، عبير الهجرس، إن 
املعهد قدم سلسلة رائدة من 

دورات التدريب خالل عام 2022، 
والتي ساهمت في تحقيق تطور 

ملحوظ في أداء طاقم العاملني 
بالجمعية، للوصول إلى نمو 

متني ومستدام.
وأضافت الهجرس، في تصريح 
صحافي، أن »باكورة برنامجنا 

كان )صناعة األثر(، الذي 
يختص بشريحة القياديني 
والصف الثاني منهم، حيث 
شارك املدرب د. أحمد بوزبر 
بدورة قيمة تحت شعار )فن 

التحدث والتأثير(«.
وتابعت: »كما قّدم د. أيوب 
األيوب دورة )التعامل مع 

الجمهور وفهم الشخصيات(، 
ودورة )كيف تصبح عالمة 

فارقة؟( قّدمها د. موسى املزيدي، 
ودورة )فن استخدام وسائل 
التواصل( قدمها عبدالعزيز 

الزين، ودورة )املهارات األساسية 
واملفاهيم الشرعية للعمل 

الخيري(، التي قّدمها د. مطلق 
الجاسر«.

سلة أخبار

»إحياء التراث« تنظم 
الملتقى الثالث لموظفيها

»السالم«: 190 شاحنة 
إلغاثة سورية واليمن

»كامز«: قدمنا دورات 
لتحقيق التنمية المستدامة

»األبحاث« يدعو لحفظ الطاقة واستهالكها 
 40% بفاتورة استهالك الكهرباء و50% للمياه

ً
»حافز« يقدم خصما

»األوقاف« تفتتح سكن الطالبات 
اليتيمات في إندونيسيا

أمراض القلب المسبب األول للوفيات
يوم للتوعية في مركز العبدالمغني الصحي بالفيحاء

● عادل سامي
نظمت إدارة تعزيز الصحة، بالتعاون مع إدارة 
الوقاية والتصدي لأمراض المزمنة غير المعدية، 
يــوم توعية في مركز عبدالرحمن العبدالمغني 
الصحي بمنطقة الفيحاء، ضمن فعاليات الحملة 
ــراض الــمــزمــنــة غير  ــ الــوطــنــيــة لــلــتــوعــيــة مـــن األمــ
الــمــعــديــة، الــتــي تــقــام فعالياتها مــن 15 الــجــاري 
حتى 7 فبراير المقبل، برعاية وزيــر الصحة د. 

أحمد العوضي.
وقــالــت مــديــرة إدارة تعزيز الــصــحــة، د. عبير 
البحوة، في تصريح صحافي أمــس، إن الحملة 
ــراض  ــ ــى نــشــر الــتــوعــيــة بـــخـــطـــورة األمـ تـــهـــدف إلــ
المزمنة، وضـــرورة التصدي لها لتقليل عوامل 
االختطار المترتبة عليها والمسببة لها، الفتة 
إلى أن أمراض القلب والشرايين تعد السبب األول 
للوفيات في الكويت، تليها السرطانات، ثم حوادث 
الطرق، إذ أظهرت اإلحصاءات الحيوية األخيرة أن 
معدل الوفيات بأمراض القلب في البالد يصل إلى 

نحو 68.2 لكل 100 ألف نسمة، والوفيات باألورام 
تبلغ 22.4 لكل 100 ألــف، وأخيرا حــوادث الطرق 

تصل إلى 18.6 لكل 100 ألف.
وأكدت البحوة أن األمراض المزمنة تأتي في 
مقدمة األسباب الرئيسية للوفاة في شتى أنحاء 
العالم، إذ تقف وراء 71% من مجموع الوفيات، 
الفتة إلى أنها تشمل 4 مجموعات رئيسية، هي 
أمراض القلب، مثل السكتات القلبية والدماغية 
ــدم والــســرطــانــات بــأنــواعــهــا،  وارتـــفـــاع ضــغــط الــ
وأمــــراض الــجــهــاز التنفسي الــمــزمــن مــثــل الــربــو 

واالنسداد الرئوي المزمن وداء السكري.
أمــا عن عوامل االختطار األساسية المسببة 
لهذه األمراض، فأشارت إلى أنها تكمن في تدخين 
التبغ بمشتقاته، والسمنة، والغذاء غير الصحي، 

والخمول البدني.

50 مستشفى تشارك بـ »كويت ميديكا« اليوم
خلف: المؤتمر يستعرض خطط التطوير وأحدث خدمات القطاع الصحي

م لقاء 
ّ
صندوق التنمية نظ

لطلبة »كن من المتفوقين«
نظم الــصــنــدوق الكويتي للتنمية فــي مقره صباح 
 لــلــطــالب والــطــالــبــات المتفوقين 

ً
أمـــس، لــقــاًء تــنــويــريــا

المقرر مشاركتهم في رحلة »كن من المتفوقين«، والتي 
 بالتعاون مع وزارة التربية.

ً
يقيمها الصندوق سنويا

وقالت مديرة إدارة اإلعالم في الصندوق الكويتي، 
مــنــى الــعــيــاف، فـــي كــلــمــة خـــالل الــلــقــاء، إن الــصــنــدوق 
يــنــظــم هــــذا الـــعـــام رحـــلـــتـــيـــن؛ األولــــــى لــلــطــلــبــة لـــزيـــارة  
ــدا، والثانية للطالبات، ومــن المقرر فيها زيــارة  روانـ

طاجيكستان من21 إلى 28 الجاري.
وأضافت العياف أن عــدد الطلبة المتفوقين الذين 
شــاركــوا فــي الــرحــالت حتى اآلن بلغ نحو 264 طالبا 
وطـــالـــبـــة، زاروا فــيــهــا أكـــثـــر مـــن 15 دولــــة مــثــل مــصــر، 
واألردن، أوزبـــكـــســـتـــان، والـــصـــيـــن، وتـــركـــيـــا، ولــبــنــان، 
وســريــالنــكــا، والـــمـــغـــرب، والــســنــغــال، وطــاجــيــكــســتــان، 

وغيرها. 
 
ً
وأوضــحــت العياف أن هــذه المبادرة تأتي تحقيقا
لرغبة الــصــنــدوق فــي تعزيز مسؤوليته االجتماعية 
 بمساهمته في العديد من األنشطة والمبادرات 

ً
محليا

االجتماعية واالقتصادية المحلية، لدعم جهود التنمية 
داخل الكويت، وبما ال يخل بمهمة الصندوق.

 بإلغاء لجنة االختبارات
ً
اعتبرت توقيع المعجل كتاب المحري قرارا

»قانونية« البلدية: ال مشروعية لندب»قانونية« البلدية: ال مشروعية لندب
44 موظفين لـ »إشرافية البلدي« موظفين لـ »إشرافية البلدي«

الساير يلتقي سفير السودان 
ويؤكد المساعدة لمواجهة األزمات

استقبل رئــيــس مجلس إدارة جمعية الهالل 
األحــمــر، د. هــالل الــســايــر، أمــس، سفير الــســودان 

لدى الكويت عوض الكريم الريح بلة.
وأعــرب السفير السوداني عن شكره العميق 
لــلــكــويــت عــلــى مـــا تــقــدمــه مـــن مــســاعــدات لــبــالده 
في مواجهة بعض الكوارث الطبيعية، في وقت 
أكــد الساير مضي الكويت في مد يد المساعدة 
اإلنسانية للدول الشقيقة والصديقة لمواجهة 

األزمات.

وكـــانـــت مــنــاطــق الــــســــودان شــهــدت قــبــل شهر 
 من المناطق، 

ً
 وسيواًل عنيفة غمرت عددا

ً
أمطارا

وتسببت في وقــوع عــدد من الضحايا، وحــدوث 
ضرر بالغ للمواطنين والمنازل والمرافق العامة، 

السيما في شرق السودان. 
وناشدت السلطات السودانية الدول الشقيقة 

تقديم المساعدة بغية تجاوز األزمة.

https://www.aljarida.com/article/11432
https://www.aljarida.com/article/11504
https://www.aljarida.com/article/11502
https://www.aljarida.com/article/11501
https://www.aljarida.com/article/11499
https://www.aljarida.com/article/11498
https://www.aljarida.com/article/11497
https://www.aljarida.com/article/11496
https://www.aljarida.com/article/11492
https://www.aljarida.com/article/11490
https://www.aljarida.com/article/11488


»اتحاد التطبيقي« لزيادة مكافأة الطلبة
ــاد الـــعـــام  ــحــ ــلـــن رئـــيـــس االتــ أعـ
لطلبة ومــتــدربــي الهيئة العامة 
لــلــتــعــلــيــم الــتــطــبــيــقــي والــتــدريــب 
ماجد الميموني عن لقاء رئيس 
الــلــجــنــة الــتــعــلــيــمــيــة فـــي مجلس 
ــة د. حــمــد الــمــطــر للمطالبة  األمــ
بنقل معاناة الطلبة ومطالبهم 

بزيادة مكافأتهم الشهرية.
وقـــــال الــمــيــمــونــي، إن الــغــاء 
 
ً
ــر ســلــبــا ــ ـ

ّ
الــكــبــيــر فـــي األســـعـــار أث

ــم لـــتـــوفـــيـــر  ــ ــهـ ــ ــدرتـ ــ عــــلــــى مــــــــدى قـ
احتياجاتهم الدراسية وارتفاع 
أسعار المأكوالت والمشروبات 
داخل الكلية، وغيرها من األعباء 

 إلى 
ً
التي تواجه الطلبة، مشيرا

أن االتحاد قدم مذكرة تفصيلية 
لـــلـــجـــنـــة الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة بــــمــــبــــررات 

المطالبة بزيادة المكافأة بنسبة 
50 فــي المئة لتكون 300 دينار 

.
ً
شهريا

 وفد االتحاد
ً
المطر متوسطا

الجامعة تبحث التعاون األكاديمي 
مع »أرسطو- ثيسالونيكي« اليونانية

ــرة جــامــعــة  ــ ــديـ ــ اســـتـــقـــبـــلـــت مـ
ــة د. ســـعـــاد  ــ ــابـ ــ ــــاإلنـ ــت بـ ــويــ ــكــ الــ
الــفــضــلــي، فــي مكتبها بمدينة 
ــة،  ــيـ ــعـ ــامـ ــاح الــــســــالــــم الـــجـ ــ ــبـ ــ صـ
ــو-  ــ ــطـ ــ ــة أرسـ ــعــ ــامــ ــن جــ ــ  مــ

ً
وفـــــــــــدا

 
ً
ثيسالونيكي اليونانية ممثا

بعميد كلية الطب د. كيرياكوس 
أنـــــــاســـــــتـــــــاســـــــيـــــــادس وعــــمــــيــــد 
كــلــيــة الــحــقــوق د. بــانــايــوتــيــس 
قـــافـــيـــنـــيـــس بـــحـــضـــور الـــقـــائـــم 
بــأعــمــال عــمــيــد كــلــيــة اآلداب د. 
عــبــدالــهــادي الــعــجــمــي والــقــائــم 
بأعمال عميد كلية الحقوق د. 

عبدالسام العنزي.
ــــت الـــفـــضـــلـــي، إن هـــذه  ــالـ ــ وقـ
ــــدف إلـــــــى تـــعـــزيـــز  ــهـ ــ الـــــــزيـــــــارة تـ
العاقات األكاديمية والبحثية 
بين جامعتي الكويت و«أرسطو- 
ــكـــي« الـــيـــونـــانـــيـــة،  ــيـ ــونـ ــالـ ــسـ ــيـ ثـ
ومـــــنـــــاقـــــشـــــة ســـــبـــــل الـــــتـــــعـــــاون 
المشترك فــي مــجــال الــدراســات 
الـــعـــلـــيـــا الســــتــــحــــداث بـــرنـــامـــج 
ماجستير القانون المشترك ما 
بــيــن كلية الــحــقــوق والــهــنــدســة 
بجامعة الــكــويــت فيما يخص 
ــانـــون حــفــظ الـــطـــاقـــة وقـــانـــون  قـ
 
ً
استخدام الطاقة البديلة، الفتة
إلــى أن جامعة الكويت تتطلع 

من خال هذا التعاون األكاديمي 
الــمــثــمــر فـــي مـــجـــاالت األبــحــاث 
ــات الــعــلــيــا لـــارتـــقـــاء  ــ ــدراســ ــ والــ
بالمستوى األكاديمي والبحثي 
ــى الــمــســتــويــيــن  ــلـ لـــلـــجـــامـــعـــة عـ

المحلي والعالمي.
وأضـــافـــت أنـــه تــمــت مناقشة 
المقترحات المقدمة من الوفد 
اليوناني في المجاالت الطبية 
المتعلقة باألبحاث والدراسات 
العليا والــتــعــاون المشترك في 
7 مستشفيات حكومية ومركز 
طــبــي تعليمي بحثي للعناية 
الصحية والدراسات العليا تابع 

لجامعة أرسطو- ثيسالونيكي 
ــة بـــــالـــــتـــــعـــــاون مـــع  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــونـ ــ ــيـ ــ الـ
الجامعات الكندية في المجاالت 

الطبية.
وتخلل الزيارة القيام بجولة 
ــالــــم  فــــــي مــــديــــنــــة صـــــبـــــاح الــــســ
الجامعية وقاعة الدانة والمركز 
الــــثــــقــــافــــي، وقـــــدمـــــت الـــفـــضـــلـــي 
 لــمــشــاركــة مــمــثــل من 

ً
مــقــتــرحــا

الجامعات اليونانية في المركز 
الثقافي التابع لجامعة الكويت 
لتعزيز التعاون بين الطرفين، 
وفــــي الـــخـــتـــام قـــدمـــت الــفــضــلــي 

 تذكارية للوفد اليوناني.
ً
درعا

الفضلي تكّرم الوفد اليوناني

الفضلي لـ ةديرجلا●: مكتبة الجامعة
مستعدة لخدمة الطلبة بالفصل الثاني

• فيصل متعب
أكدت القائمة بأعمال مدير مكتبة جامعة الكويت، 
تماضر الفضلي، أن المكتبة مستعدة لخدمة طلبات 

طلبة كليات الجامعة في الفصل الدراسي الثاني.
ــافـــي  ــحـ ــــح صـ ــريـ ــ ــي تـــــصـ ــ ــ ــــي، فـ ــلـ ــ ــفـــــضـ ــ ــت الـ ــ ــ ــالـ ــ ــ وقـ
»الــجــريــدة«، »إن االســتــعــدادات تتمثل فــي تزويد  لـــ
الــمــكــتــبــة بـــكـــل الـــكـــتـــب الــــدراســــيــــة الــــمــــوجــــودة فــي 
المخازن، فضا عن تعاوننا مع جميع أعضاء هيئة 
التدريس بمختلف الكليات لتوفير أكبر كمية من 

الكتب الدراسية«.
وعن معالجة بعض النواقص في كتب مقررات 
اللغة اإلنكليزية، أكدت الفضلي أنه »تم توفير الازم 

من الكتب لجميع كليات الجامعة، حيث كان هناك 
تأخير في توريد الكتب في الفصل األول الماضي، 

ولكن اآلن الكتب موجودة في مخازن المكتبة«.
وذكرت الفضلي أن دوام المكتبة سيكون خال 
الفترة الصباحية للشراء، نظرا لعدم وجود ضغط 
علينا، كما أن اإلدارة ستوفر خدمة شــراء الكتب 
»أونـــايـــن«، فــي حـــال وجـــود ضــغــط عــلــى الطلبات 

لخدمة جميع طلبة الجامعة.
وأضــافــت أن اإلدارة سترسخ جميع إمكاناتها 
خـــال الــفــتــرة الــقــادمــة مــن تــوفــيــر مــوظــفــيــن داخــل 
المكتبة والتشغيل الطابي من قبل عمادة شؤون 
الــطــلــبــة لـــإشـــراف عــلــى اســتــقــبــال طــلــبــات دارســـي 

تماضر الفضليالجامعة للكتب الدراسية المطلوبة.

 لخدمة طلبة الجامعة 
ً
 دراسيا

ً
15 مقررا

في المناطق الجنوبية بـ »علوم البحار«
• فيصل متعب

ــيــــهــــات مــــديــــرة  فـــــي ظـــــل تــــوجــ
جامعة الكويت باإلنابة، د. سعاد 
ــنــت عــمــادة القبول 

ّ
الفضلي، دش

والــتــســجــيــل فـــي الــجــامــعــة ألول 
 
ً
 دراســيــا

ً
مـــرة أكــثــر مــن 15 مــقــررا

للتسجيل بــمــركــز عــلــوم الــبــحــار 
في موقع الفنطاس لخدمة طلبة 

المناطق الجنوبية. 
ــبــــول  ــقــ ــادة الــ ــ ــ ــمـ ــ ــ وبــــــــاشــــــــرت عـ
ــاكــــن  والــــتــــســــجــــيــــل بـــتـــحـــويـــل أمــ
دراسة المقررات للفصل الدراسي 

ــة الــــســــحــــب  ــ ــطــ ــ الــــــثــــــانــــــي فــــــــي خــ
واإلضافة التي تنطلق اليوم من 
»الشدادية« إلى الفنطاس لبعض 
المقررات الدراسية عبر الصفحة 
اإللــكــتــرونــيــة الــخــاصــة بعمليات 

التسجيل.
 
ً
ــرت الــــعــــمــــادة ســـابـــقـــا ــ ــــصـ وحـ

أعداد الطلبة الذين سيستفيدون 
ــــت الــــوصــــول إلـــى  مــــن تـــوفـــيـــر وقـ
ــــن الـــمـــنـــاطـــق  الــــجــــامــــعــــة، وهــــــم مـ
القريبة لمركز علوم البحار، إلى 

 وطالبة. 
ً
878 طالبا

ــذا الـــقـــرار مـــن أجــل  ُيـــذكـــر أن هـ

تــســهــيــل انــــخــــراط هـــــذه األعــــــداد 
بالجامعة، وحل مشاكل التسجيل 
ــد الــمــســافــة بــيــن مــنــاطــقــهــم  ــعـ وُبـ

الــــســــكــــنــــيــــة ومــــــبــــــانــــــي جــــامــــعــــة 
الكويت في مدينة صباح السالم 

الجامعية بالشدادية.

صورة أرشيفية لصالة القبول والتسجيل

»المرور«: غلق 6 ورش في »صناعية الفحيحيل« 
وتحرير 80 مخالفة وحجز 3 مركبات

بوحسن: 84 مخالفة لسائقي توصيل طلبات لم يلتزموا باالشتراطات
واصــــــلــــــت اإلدارة الــــعــــامــــة محمد الشرهان

لـــلـــمـــرور، بــالــتــعــاون مـــع وزارة 
الــــتــــجــــارة والـــصـــنـــاعـــة، تــنــفــيــذ 
الــحــمــات األمــنــيــة الــمــيــدانــيــة، 
ت، مساء أمــس األول، 

ّ
حيث شن

حـــمـــلـــة تـــفـــتـــيـــش عـــلـــى مــنــطــقــة 
الفحيحيل الصناعية، أسفرت 
عن تحرير 80 مخالفة مرورية، 
 
ً
وحجز 3 مركبات مخالفة، فضا
عــن ضــبــط 3 مــركــبــات مطلوبة 
 وإحالة حدث ال يحمل 

ً
قضائيا

ــي إلــــــى جــهــة  ــمــ ــــات رســ ــبـ ــ أي إثـ
االختصاص.

وقــال ضابط قسم العاقات 
ــة  ــمـــروريـ ــة الـ ــيـ ــتـــوعـ ــة والـ ــامـ ــعـ الـ
ـــ »الــــــمــــــرور«، الــــرائــــد عــبــدالــلــه  بــ
بوحسن، في تصريح صحافي، 
أمـــــــــس، إن »وزارة الــــتــــجــــارة 
والصناعة أغلقت فوريا 6 ورش 
مخالفة، فضا عــن تحرير 23 
مـــحـــضـــر مــــراجــــعــــة الســتــكــمــال 
اإلجراءات القانونية، وعمل )4( 

تعهدات للورش المخالفة«.

 وأضــــــاف بــوحــســن أن هــذه 
الحملة تأتي استمرارا لتنفيذ 
الــحــمــات الـــمـــروريـــة واألمــنــيــة 
لــــــــإدارة بـــالـــتـــعـــاون مــــع وزارة 
التجارة على الشركات والورش 
الــمــخــالــفــة لــلــقــرار الـــــوزاري رقــم 

.2022/76
ــع قـــــائـــــدي  ــيــ ــمــ وأهــــــــــــــاب بــــجــ
الـــمـــركـــبـــات بــــضــــرورة االلــــتــــزام 

بالقوانين والشروط والضوابط 
الــمــنــظــمــة واالتـــصـــال الــمــبــاشــر 
فــي حــالــة وجـــود أي سلوكيات 
خـــاطـــئـــة، أو رصـــــد أي أعـــمـــال 
اســتــهــتــار ورعــونــة عــلــى هاتف 
الــــطــــوارئ )112(، أو عــلــى رقــم 
»واتـــــــــس اب« اإلدارة الـــعـــامـــة 
 
ً
لــلــمــرور )99324092(، حــفــاظــا

على سامة الجميع.

ــب آخـــــــــــر، أوضـــــــح  ــ ــانــ ــ مـــــــن جــ
بــوحــســن أن دوريــــــات الـــمـــرور، 
بالتعاون والتنسيق مع إدارة 
الــتــنــســيــق والــمــتــابــعــة، حـــررت 
84 مــخــالــفــة مــتــنــوعــة لسائقي 
ــيـــل الـــطـــالـــبـــات فــــي عـــدد  تـــوصـ
مـــن الــمــنــاطــق، لــعــدم الــتــزامــهــم 

باالشتراطات المرورية.
وذكر أن أبرز المخالفات التي 
تــم رصــدهــا وتحرير مخالفات 
ــــدم ارتــــــــداء الــــخــــوذة،  بــحــقــهــا عـ
ــق،  ــ وعــــــــدم وضــــــع شــــريــــط الصـ
ــدم حـــمـــل تـــصـــريـــح إعـــــان،  وعـــــ
وعدم االلتزام بالسير في الحارة 
اليمنى، ومخالفة السير على 

جسر المشاة. 
ــود قـــطـــاع  ــهــ وأوضـــــــــح أن جــ
المرور والعمليات متواصلة من 
أجل تطبيق القانون على جميع 
 
ً
المخالفين با استثناء، مشددا

على ضرورة االلتزام بالقوانين 
واالشتراطات المرورية، حفاظا 

على سامة الجميع.

إغاق إحدى الورش المخالفة

رأي طالبي
العدل

 »العدل أساس 
ً
العدل كلمة نسمعها في المقولة التي تتردد دائما

الملك«، ولعل أهمية هذه العبارة تكمن في ضــرورة تحقيق العدل 
في المجتمع، والعمل الــراســخ بناًء على ما تقتضيه، تلك الكلمة 
منح لألشخاص دون تفرقة بينهم بسبب جنسهم 

ُ
التي يجب أن ت

أو لونهم أو دينهم.
ويمكن تعريف العدل على أنه منح الحقوق ألصحابها كاملة بدون 
النقص منها أو الزيادة عليها، كما أنه صفة من صفات المولى عز 
 من عباده، كما يندرج تحت مفهوم العدل 

ً
وجل الذي ال يظلم أحدا

.
ً
الكثير من المفاهيم التي البد أن يدركها اإلنسان جيدا

وتطبيق العدل يكون امتثااًل للشريعة اإلسامية، وهي النظام 
األسمى للشرائع والقوانين، إذ أمر الله سبحانه وتعالى بالعدل 

في كل زمان ومكان. 
وينقسم العدل إلى قسمين؛ عدل في الدنيا وعدل في اآلخرة، أما 
األول فيكمن في العدل في القوانين التي فرضها المجتمع على البشر 
الحترام البيئة المحيطة والمحافظة على الحقوق وأدائها إلى أهلها 
كاملة، أما »عدل اآلخرة« فهو عدل الله سبحانه وتعالى يوم القيامة 

في الحساب والميزان وهو عدل مطلق.
وفــي الخاتمة، يتبين لنا أن العدل قيمة من القيم المهمة التي 
البد للمجتمعات من العمل بها، لما لها من أهمية في أداء الحقوق 
وحفظ األمانات واستقرار المجتمع وتحقيق األمن واألمان ألفراده.

الطالب: عبدالرحمن راشد العتيبي 
كلية الحقوق
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علي الصنيدح

»المالية«: روح التعاون سادت اجتماعنا مع غرفة التجارة
عاشور: استمعنا بعناية إلى رئيسها وأعضائها حول دورها وتاريخها

ناقشت لجنة الشؤون المالية 
ــة، فــــي اجــتــمــاعــهــا  ــاديــ ــتــــصــ واالقــ
أمــــس، الــتــقــريــر الــخــامــس للجنة 
عن االقتراح بقانون بشأن غرفة 
الــتــجــارة والــصــنــاعــة، واالقـــتـــراح 
ــاء الـــوكـــيـــل  ــ ــغـ ــ ــأن إلـ ــقــــانــــون بــــشــ بــ

المحلي.
 وأوضـــح مقرر اللجنة النائب 
صالح عاشور في تصريح بالمركز 
اإلعالمي لمجلس األمة أن اللجنة 
عقدت اجتماعين؛ األول منهما مع 
ممثلي غرفة التجارة والصناعة 
بحضور رئيسها وبعض أعضائها 

حول االقتراح بقانون المقدم بشأن 
تعديل قانون الغرفة.

 وقال عاشور: استمعنا بعناية 
إلى رئيس الغرفة وأعضائها حول 
بيان دور الغرفة وتاريخها وعملها، 
ــــدوه مــن وجــهــة نــظــر حــول  ــا أبـ ومـ
بعض مواد االقتراح بقانون المقدم 

من بعض النواب.
 وبين أن أعضاء اللجنة والنواب 
الحضور طرحوا مالحظات حول 
عــمــل الــغــرفــة، وتـــم تــوجــيــه بعض 
األسئلة واالستفسارات الستيضاح 
رأي غرفة التجارة حول بعض مواد 

الـــقـــانـــون، مــضــيــفــا أن »االجــتــمــاع 
سادته روح التعاون«.

 وأشار إلى أن اللجنة المالية في 
انتظار رد الغرفة على االستفسارات 
واألسئلة التي وجهت إليها، معربا 
عــن أمــلــه الــخــروج بــقــانــون يحقق 

المصلحة العامة.
ــاع الــــثــــانــــي،  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وبـــــشـــــأن االجـ
ــــح عـــاشـــور أنــــه تـــم بحضور  أوضـ
مــمــثــلــي وزارة الـــتـــجـــارة وهــيــئــة 
ــتــــثــــمــــار الــمــبــاشــر  تــشــجــيــع االســ
والــجــهــاز الــمــركــزي للمناقصات 
لمناقشة االقــتــراح بقانون بإلغاء 
الوكيل المحلي بالنسبة للشركات 
األجنبية التي ترغب في إنشاء فرع 

لها بالكويت.
 وذكر أن االجتماع لم يصل إلى 
نتيجة حول هذا األمر، وبناء عليه 
تم تكليف اللجنة الفنية لمتابعة 
هـــذا الملف مــع الــجــهــات المعنية 
لــلــخــروج بــنــص قــانــونــي واضـــح 
يقدم به تقرير للمجلس حول هذا 
المقترح االقتصادي التجاري مع 
بــيــان أهميته فــي تنشيط العمل 

التجاري واالقتصادي الكويتي.

ــرى، قـــال عــاشــور  ــ  مـــن جــهــة أخـ
إن الــلــجــنــة وجـــهـــت الــــدعــــوة إلــى 
وزارة المالية ومؤسسة التأمينات 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــبـــنـــك الـــمـــركـــزي 
لالجتماع غدا الخميس، لمناقشة 
القوانين المدرجة على جدول أعمال 
المجلس، ومنها شراء مديونيات 
ــات  ــاشــ ــعــ الــــــــقــــــــروض وزيــــــــــــــــادة مــ
المتقاعدين وإلــغــاء الــفــوائــد غير 
القانونية على قروض المواطنين. جانب من االجتماع

الصقر وفريق الغرفة في اجتماع اللجنة أمس

صالح عاشور

رد »عافية« ألسباب فنية ال سياسية
• الحكومة: خطأ مادي بالقانون... نصه الحالي يشمل المطلقات الكويتيات وغيرهن

• اجتماع عاجل لـ »الصحية« البرلمانية اليوم لتدارك الخطأ وإعادة الموافقة عليه
• علي الصنيدح

علمت »الـــجـــريـــدة«، مــن مــصــادرهــا، أن وزيـــر الــدولــة 
لشؤون مجلس األمة وزير الدولة لشؤون اإلسكان عمار 
العجمي أبلغ رئيس مجلس األمة أحمد السعدون أمس 
أن سبب رد مجلس الوزراء قانون »إضافة ربات البيوت 
إلــى تأمين عــافــيــة« لـــورود خطأ مـــادي بــالــقــانــون، وأن 
الحكومة طلبت إضافة كلمة المرأة الكويتية إلى القانون، 
وأنها على استعداد لتطبيقه بعد تعديل الخطأ الوارد 
فيه، كما أكد له أن رد القانون لم يكن ألي سبب سياسي، 
إنما بسبب عدم نصه صراحة على ربة المنزل الكويتية.
 مرسوم رد إضافة شرائح 

ً
وتسلم المجلس رسميا

جديدة إلــى »عافية« الــذي أقــره المجلس بالمداولتين 
في جلسة 13 ديسمبر الماضي، ووجهت لجنة الشؤون 
الــصــحــيــة واالجــتــمــاعــيــة والــعــمــل الــبــرلــمــانــيــة الــدعــوة 

الجتماع عاجل يعقد اليوم لبحث مرسوم الرد.
وقال رئيس اللجنة النائب الصيفي الصيفي: »اطلعت 
على رد الحكومة لقانون  عافية،  الخاص بإضافة ربات 
الــبــيــوت والــمــطــلــقــات، وكـــان ســبــب الـــرد إعــــادة صياغة 
بعض المصطلحات القانونية واألمور الفنية والتي ال 
تؤثر  على روح القانون،  ووجهت دعوة للجنة الصحية 
 )اليوم(،  لتعديل بعض نصوص الصياغة 

ً
لالجتماع غدا

ورفعه إلى مجلس االمة العادة الموافقة عليه«.
ونص مرسوم الرد على أنه »لما كان البند رقم 4 من 

المادة 2 من االقتراح بقانون سالف الذكر قد مد سريان 
أحــكــامــه على المطلقة وتتلقى مــســاعــدات اجتماعية، 
وقــد جــاء هــذا البند عاما وغير مــحــدد، األمــر الــذي قد 
يترتب عليه امتداد التغطية التأمينية لتشمل المطلقة 
سواء كانت كويتية أو غير كويتية، وسواء كانت تتلقى 
مساعدات عامة وفقا ألحكام القانون رقم 12 لسنة 2011 
بشأن المساعدات العامة أو تتلقى مساعدات اجتماعية 
من جمعيات النفع العام وغيرها، وهــو ما يــؤدي إلى 
زيــادة األعــبــاء المالية على الــدولــة، األمــر الــذي يتطلب 
إعادة االقتراح بقانون إلى مجلس األمة التخاذ ما يراه 
بــشــأن الــبــنــد رقـــم 4 مــن الــمــادة 2 مــن االقـــتـــراح بقانون 

المشار إليه«.

مهلهل المضف يقترح تنظيم الجماعات السياسية
ــل الـــمـــضـــف  ــهـ ــلـ ــهـ قـــــــدم الــــنــــائــــب مـ
ــون بــــشــــأن تــنــظــيــم  ــانــ ــقــ  بــ

ً
اقـــــتـــــراحـــــا

الــجــمــاعــات السياسية مــن 37 مــادة 
وعرف االقتراح الجماعة السياسية 
بـــــأنـــــهـــــا هــــيــــئــــة وطـــــنـــــيـــــة مـــنـــظـــمـــة، 
تــقــوم عــلــى مــنــطــلــقــات أو غــايــات أو 
 
ً
مــنــهــجــيــات مــشــتــركــة، وتــعــمــل عــلــنــا

 عـــلـــى نـــشـــرهـــا فــــي حــــدود 
ً
وســـلـــمـــيـــا

الــــــدولــــــة، الســـتـــقـــطـــاب الـــمـــواطـــنـــيـــن 
 بقصد النيابة السياسية 

ً
انتخابيا

عــنــهــم فـــي الــســلــطــتــيــن الــتــشــريــعــيــة 
والتنفيذية، وتتبنى برامج سياسية 
واقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة وثــقــافــيــة 

 لتحقيقها.
ً
مشروعة سعيا

ــــرة االيـــضـــاحـــيـــة  ــــذكـ ــمـ ــ وذكـــــــــرت الـ
بشأن تنظيم الجماعات السياسية 
أن دســتــور دولــة الكويت اعتمد في 
مـــادتـــه الـــســـادســـة أن »نـــظـــام الــحــكــم 
فــي الــكــويــت ديــمــوقــراطــي، الــســيــادة 
 ،

ً
فيه لألمة مصدر السلطات جميعا

وتكون ممارسة السيادة على الوجه 
المبّين بهذا الدستور«.

ــذ  ــنــ وأضــــــــــــافــــــــــــت الــــــــــمــــــــــذكــــــــــرة: مــ
الــمــمــارســات األولـــى للديموقراطية 
وحتى اآلن تطّور نظام حكم الشعب 
ــلــــى ركـــــائـــــز ثــــــــالث: فــصــل  ــقــــوم عــ ــيــ لــ
ــداول الــســلــمــي لــهــا،  ــتـ الــســلــطــات، والـ
وضمانة حريات األفــراد وحقوقهم 
ــذ بــهــا  ــز أخــ ــائـ الــســيــاســيــة، وهــــي ركـ
، فــفــصــل 

ً
 أو جـــزئـــيـــا

ً
الـــدســـتـــور كــلــيــا

ــا  ــّددهــ الـــســـلـــطـــات )الـــــمـــــادة 50( وحــ
ــــوزراء مــن أعــضــاء مجلس  وجــعــل الـ
 
ً
األمة ومن غيرهم )مادة 56( »تاركا
األمــر لتقدير رئــيــس الــدولــة فــي ظل 
التقاليد البرلمانية التي توجب أن 
يــكــون الــــــوزراء قـــدر الــمــســتــطــاع من 
أعــضــاء مجلس األمـــة« كــمــا جــاء في 

المذكرة التفسيرية للدستور. 
وتـــابـــعـــت: نـــص الـــدســـتـــور كــذلــك، 
 بـــــركـــــائـــــز الــــديــــمــــوقــــراطــــيــــة 

ً
أخـــــــــــــذا

الــمــذكــورة، على االنتخاب المباشر 
ألعضاء مجلس األمة )مادة 80(، كما 
نّصت المذكرة التفسيرية للدستور 
فــي تــصــويــرهــا الــعــام لــنــظــام الحكم 
ــام الــتــي  ــعـ ــرأي الـ ــ عــلــى أن »رقــــابــــة الــ

ال شــك فــي أن الــحــكــم الــديــمــوقــراطــي 
ــر مـــقـــّومـــاتـــهـــا  ــ ـ

ّ
ــوف ــ ــا ويـ ــيـــدهـ يــــأخــــذ بـ

وضــــمــــانــــاتــــهــــا، ويـــجـــعـــل مـــنـــهـــا مــع 
الــزمــن الــعــمــود الــفــقــري فــي شعبية 
الحكم. وهذه المقّومات والضمانات 
فــي مجموعها هــي الــتــي تــفــيء على 
الــمــواطــنــيــن بــحــبــوحــة مـــن الــحــريــة 
السياسية، فتكفل لهم –إلــى جانب 
حــق االنــتــخــاب الــســيــاســي- مختلف 
مـــقـــومـــات الـــحـــريـــة الــشــخــصــيــة )فــي 
المواد 30، و31، و32، و33، و34 من 
الــدســتــور( وحــريــة الــعــقــيــدة )الــمــادة 
35( وحرية الرأي )المادة 36( وحرية 
الصحافة الطباعة والنشر )المادة 
37(، وحــريــة الــمــراســلــة )الــمــادة 39( 
وحرية تكوين الجمعيات والنقابات 
ــاع  ــمــ ــتــ )الـــــــمـــــــادة 43( وحـــــريـــــة االجــ
الــخــاص وعــقــد االجــتــمــاعــات العامة 
والمواكب والتجمعات )المادة 44( 
وحق تقديم العرائض إلى السلطات 
العامة )الــمــادة 45(، وفــي جو مليء 
 الوعي 

ً
بــهــذه الــحــريــات ينمو حتما

السياسي ويقوى الرأي العام«. 
ــــت 

ّ
وزادت الــــمــــذكــــرة بـــقـــولـــهـــا: دل

ــة فـــــــي الـــــــــدول  ــ ــمـ ــ ــويـ ــ ــقـ ــ الــــــتــــــجــــــارب الـ
الديموقراطية العريقة على أن أهم 
ــات الــــــرأي الـــعـــام  ــانـ ــمـ ــّومـــات وضـ ــقـ مـ
زة لــركــيــزة الــتــداول السلمي 

ّ
والــمــعــز

للسلطات في النظام الديموقراطي 
ــن الــــجــــمــــاعــــات  ــ ــويـ ــ ــكـ ــ هـــــــي حــــــريــــــة تـ
الـــســـيـــاســـيـــة )األحـــــــــــــزاب( الـــوطـــنـــيـــة 
ــذه  ــتــــي صـــــــارت فـــيـــهـــا هـ ــلــــدرجــــة الــ لــ
الجماعات قرينة على الديموقراطية. 
وقد استوعب اآلباء المؤسسون هذه 
الــحــقــيــقــة عــنــدمــا تــخــّيــروا لنظامهم 
 
ً
 وسطا

ً
الديموقراطي أن يأخذ طريقا

بين النظامين البرلماني والرئاسي 
مع انعطاف أكبر نحو أّولهما، ذلك 
ــل فـــي تــشــكــيــل الــحــكــومــات  ــ أن األصـ
فـــي الــنــظــم الــبــرلــمــانــيــة يـــكـــون عــبــر 
الحزب المسيطر أو تحالف األحزاب 
الــغــالــبــة فـــي الــبــرلــمــان، وهــــذه الــتــي 
ــل مــــــن الـــحـــكـــم  ــعــ ــجــ »ُيـــــخـــــشـــــى أن تــ
 لــمــعــركــة ال هــــوادة فــيــهــا بين 

ً
هـــدفـــا

األحزاب، بل وتجعل من هذا الهدف 

 لــالنــتــمــاء إلــــى هــذا 
ً
 رئــيــســيــا

ً
ســبــبــا

الـــحـــزب أو ذاك، ولــيــس أخــطــر على 
سالمة الحكم الديموقراطي مــن أن 
 لبناء 

ً
يــكــون هــذا االنــحــراف أســاســا

األحــزاب السياسية في الــدولــة بداًل 
مــن الــبــرامــج والــمــبــادئ« كــمــا نّصت 
المذكرة التفسيرية للدستور، ولهذا 
ــتـــوري  ــام الـــدسـ ــنـــظـ الـــســـبـــب جـــعـــل الـ
تـــشـــكـــيـــل مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء بــتــقــديــر 
األمـــيـــر يــتــخــّيــر مـــن أعـــضـــاء مجلس 
ــاء   أعــــضــ

ً
األمــــــــة )الــــــذيــــــن هـــــم أصــــــــال

جماعاتهم السياسية( ومن غيرهم 
مــع االلـــتـــزام بــالــتــقــالــيــد الــبــرلــمــانــيــة 

المنّوه عنها.
وتــــــــابــــــــعــــــــت: مــــــتــــــى مـــــــــا وجـــــــــدت 
الجماعات السياسية المبنية على 
المبادئ والبرامج زال الخطر على 
ســالمــة الــحــكــم الــديــمــوقــراطــي، وقــد 
ــرة  ــذكـ ــمـ ــذه الــــفــــقــــرة مــــن الـ ــ ــمـــت هــ ــهـ ـ

ُ
ف

 حــظــر الــجــمــاعــات 
ً
الــتــفــســيــريــة خــطــأ

السياسية، وقد بّينت ذات المذكرة 
في شرحها للمادة 43 من الدستور 
فــي شـــأن حــريــة تــكــويــن الــجــمــعــيــات 
والـــنـــقـــابـــات أن »الـــنـــص الــدســتــوري 
ــزاب  ــ الـــمـــذكـــور ال يـــلـــزم بــحــريــة األحـ
ـــمـــا يــفــّوض األمــر 

ّ
وال يــحــظــرهــا، وإن

للمشّرع الــعــادي دون أن يــأمــره في 
ــدل على  هـــذا الـــشـــأن أو يـــنـــهـــاه«، ويــ
أهــمــيــة الـــجـــمـــاعـــات الــســيــاســيــة فــي 
ــتـــي أن  ــويـ ــكـ الــــنــــظــــام الــــدســــتــــوري الـ
اآلبـــــاء الــمــؤســســيــن جــعــلــوا رؤســــاء 
تـــلـــك الـــجـــمـــاعـــات مــــن الــشــخــصــيــات 
لــتــي يستشيرها رئيس  ا الرئيسية 

الدولة قبل تعيين رئيس الوزراء. 
وذكـــــرت ان الـــمـــبـــادئ الــســيــاســيــة 
ــرامـــج تــنــفــيــذيــة إلدارة الـــدولـــة  أو بـ
 
ً
تــحــتــاج إلـــى أشــخــاص مــضــوا زمــنــا

ــفــــكــــري والـــمـــمـــارســـة  ــــي الـــبـــحـــث الــ فـ
الـــتـــخـــصـــصـــيـــة فــــــي تــــعــــامــــلــــهــــم مـــع 
الــســلــطــات، كــمــا اشــتــرطــت أن يــكــون 
لـــلـــجـــمـــاعـــة بــــرنــــامــــج ال يـــتـــعـــارض 
مـــع الـــدســـتـــور؛ أي ال يـــتـــعـــارض مــع 
ســيــادة الــدولــة واســتــقــالل أراضــيــهــا 
ــدة مــجــتــمــعــهــا وال مــع حــريــات  ووحــ
األفـــــــراد وحـــقـــوقـــهـــم األســـاســـيـــة وال 

مع الهوية العربية اإلسالمية، كما 
اشـــتـــرطـــت أال تـــقـــوم الــجــمــاعــة عــلــى 
أســـاس مــخــالــف ألحــكــام الـــدولـــة؛ أي 
ــاس مــنــاهــض لـــإســـالم أو  ــ عــلــى أسـ
عــلــى أســــاس تــكــفــيــر الــغــيــر أو حكر 
تمثيل القيم الدينية أو الوطنية أو 
على اعتبارات مناطقية أو إقليمية 
أو قــبــلــيــة أو طــائــفــيــة أو فــئــويــة أو 
عــرقــيــة أو مــهــنــيــة أو عــلــى الــتــمــيــيــز 
ــيـــن بـــســـبـــب الــجــنــس  ــنـ ــمـــواطـ ــيـــن الـ بـ
ــديـــن، كما  أو األصــــل أو الــلــغــة أو الـ
 عـــامـــة لــلــعــضــويــة فــي 

ً
ــا قــــرر شــــروطــ

الجماعة ال تتضمن مــا يعد إخــالاًل 
بمبدأ المساواة بين المواطنين أو 
 بــيــنــهــم بــســبــب الــجــنــس أو 

ً
تــمــيــيــزا

األصـــل أو الــلــغــة أو الــديــن. كــمــا قــرر 
ــه الـــثـــانـــي )5-14(  ــابـ الـــقـــانـــون فــــي بـ
 لــلــجــمــاعــة وواجـــبـــات عليها 

ً
حــقــوقــا

كالشخصية االعتبارية، واإلعفاء من 
الرسوم والضرائب وصيانة مقارها 
ووثـــائـــقـــهـــا ومـــراســـالتـــهـــا ووســـائـــل 
اتـــصـــاالتـــهـــا؛ فـــال يـــجـــوز ألي ســلــطــة 
أو جــهــة التجسس عــلــى الجماعات 
ــــدام  ــــخـ ــتـ ــ ــة، وجــــــــــــواز اسـ ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
الساحات العامة للنشاط السياسي، 
والمشاركة في االنتخابات النيابية 

عبر تشكيل قائمة.

مهلهل المضف

نافذة نيابيةنافذة نيابية

عالية الخالد تسأل الشيتان عن قرارات مجلس 
الخدمة المدنية لمكافآت موظفي »المالية«

وجهت النائبة عالية الخالد سؤااًل إلى نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان بشأن 
قرارات مجلس الخدمة المدنية حول وظائف ومكافآت وبدالت 
الموظفين الكويتيين الجامعيين العاملين في المالية العامة 

ووزارة المالية.
 وقالت الخالد في سؤالها: »بخصوص قرارات مجلس الخدمة 
المدنية، وهي القرار رقم 30 لسنة 2006 بشأن وظائف ومكافآت 
وبدالت الموظفين الكويتيين الجامعيين العاملين في المالية 
العامة بوزارة المالية، والقرار رقم 45 لسنة 2006 مكافآت وبدالت 
الموظفين الكويتيين في وزارة المالية غير المشمولين بقرار 

مجلس الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2006«.
وأضــافــت: »عــلــى ضــوء ذلــك أطــلــب اإلجــابــة عــن اآلتـــي: مــا أثر 
الــقــرارات المذكورة أعــاله على رواتــب الموظفين المعنيين بها 
وغيرهم في اإلدارات المختلفة؟ وما نسبة التفاوت في الرواتب 
بناء على ذلــك؟ ومــا أثــر الــقــرارات الــمــذكــورة أعــاله على مكافأة 
األعمال الممتازة للموظفين المعنيين بها وغيرهم في اإلدارات 
المختلفة؟ وما نسبة التفاوت في مكافأة األعمال الممتازة بناء 

على ذلك؟«.

عالية الخالد

فت عراقيين بـ »اإلسكان«؟
ّ
الساير للعجمي: هل وظ

ــدم الــنــائــب مــهــنــد الــســايــر  قـ
ــر   إلـــــى وزيــ

ً
ســـــــؤااًل بـــرلـــمـــانـــيـــا

ــان  ــ ــكــ ــ ــــؤون اإلســ ــ ــشـ ــ ــ ــة لـ ــدولــــــ الــــــ
ــمـــرانـــي عــمــار  ــتـــطـــويـــر الـــعـ والـ
العجمي، قال في مقدمته: نمى 
ــــدور مــجــمــوعــة  إلــــى عــلــمــي صـ
ــرارات )الــنــقــل - الـــنـــدب -  ــ مـــن قــ
الترقية - التكليف - االستعانة( 
خــالل فــتــرة وجــيــزة مــن قبلكم 
منذ توليكم الــمــهــام الــوزاريــة 
دون مــراعــاة للنظم والــلــوائــح 
ــعـــمـــول بـــهـــا وفــــــق قـــانـــون  ــمـ الـ
ــة الـــمـــدنـــيـــة،  ــدمـ ــخـ وقــــــــــرارات الـ
مــــمــــا أســـــفـــــر عــــنــــه امــــتــــعــــاض 
مجموعة كبيرة من الموظفين 
ــفــــات الــمــســتــحــقــيــن،  ــمــــوظــ والــ
وتـــجـــاوز حــقــوقــهــم الوظيفية 

بمثل تلك القرارات.
ــــى ضـــــــــوء ذلـــــــــك طـــلـــب  ــلــ ــ وعــ
ــــورة  الـــــســـــايـــــر تــــــــزويــــــــده بـــــصـ

ضـــوئـــيـــة عــــن جـــمـــيـــع قـــــــرارات 
)الـــنـــقـــل - الــــنــــدب - الـــتـــرقـــيـــة - 
التكليف - االستعانة - اإلعارة( 
ــذ صــــــدور  ــنــ الـــــتـــــي صـــــــــدرت مــ
مرسوم تولي العجمي الوزارة 

في 16 أكتوبر 2022، وبصورة 
ضوئية عن أي قرارات صادرة 
مــنــه أو الــــشــــؤون اإلداريـــــــة أو 
الشؤون القانونية أو الشؤون 
المالية تخص تنظيم العمل 
أو الموظفين في مكتبه. وهل 
صدر قرار )نقل - ندب - تكليف 
- استعانة - إعارة( لجنسيات 
عراقية أو بحرينية أو سعودية 
أو عمانية أو غيرها مــن غير 
الــكــويــتــيــيــن مــنــذ 16 أكــتــوبــر 
2022؟ »وإذا كـــانـــت االجـــابـــة 
ــاإليــــجــــاب يــــرجــــى تـــزويـــدنـــا  بــ

بصورة عنها«.  مهند الساير

األنبعي يستفسر عن معالجة 
مياه الصرف الصحي

سأل النائب عبدالله األنبعي وزيرة األشغال العامة وزيرة 
الــكــهــربــاء والــمــاء والــطــاقــة الــمــتــجــددة د. أمــانــي بــوقــمــاز عن 
معالجة مياه الصرف الصحي، وخطة الحكومة، ممثلة في 
»األشغال«، لالستفادة من هذه النوعية من المياه، السيما في 

الزراعة والتخضير.
ل األنبعي: ما الطاقة اإلنتاجية لمحطات معالجة  وتساء
مياه الصرف الصحي؟ وما إمكانية إيصال المياه لتخضير 
المناطق؟ وما الكميات التي يتم تحويلها لمياه البحر بعد 

معالجتها؟
عبدالله االنبعي

https://www.aljarida.com/article/11459
https://www.aljarida.com/article/11457
https://www.aljarida.com/article/11456
https://www.aljarida.com/article/11454
https://www.aljarida.com/article/11324
https://www.aljarida.com/article/11420
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»اإلطفاء« 
تعاملت مع 45 
 وأنقذت 

ً
بالغا

ً
15 شخصا

الحجي

250 دورية 
أمنية 

ومرورية 
تعاملت مع 

األمطار التي 
شهدتها البالد
بوحسن

محمد الشرهان
وسيد القصاص

تعّرضت البالد، أمس، لموجة مطرية غزيرة 
نتجت عنها تجّمعات للمياه فــي الــعــديــد من 
المناطق، كما تسببت بانهيارات في أحد الطرق 
الرئيسية بمنطقة الشعيبة، ومحاصرة بعض 
المركبات واألشخاص والمخيمات؛ السيما في 

ي صباح األحمد والجهراء.
َ
مدينت

وقــد سجلت العاصفة المطرية ذروتــهــا مع 
أولـــــى ســـاعـــات أمـــــس، خــصــوصــا عــلــى بعض 
المناطق الجنوبية، وقد سجلت محطة قياس 
أمطار الصبية أعلى كمية أمطار بواقع 51.3 
ملم، تلتها منطقة الخيران بـــ 48.8 ملم، فيما 
سجلت محطة مطار الكويت 29 ملم والوفرة 44 
ملم واألحمدي 27 ملم واألبرق 21 ملم ومدينة 

الكويت 29 ملم.
وقد تعاملت فرق الطوارئ في وزارة األشغال، 
بالتنسيق مع وزارة الداخلية والدفاع المدني 
وقوة اإلطفاء وجهات الدولة ذات األختصاص، 
مع تداعيات األمطار، وعملت على تأمين عدم 
إغالق الطرق السريعة أو »الداخلية« والتدخل 
للتعامل مع البالغات الواردة، إضافة إلى توزيع 

الفرق على المناطق الحرجة. 
وقــــال الــوكــيــل الــمــســاعــد لــقــطــاع التخطيط 
والتنمية بالتكليف والمتحدث الرسمي باسم 
وزارة األشــغــال، م. أحــمــد الــصــالــح إن األمــطــار 
اتسمت بالغزارة خــالل فترة قصيرة من فجر 
أمس، حيث بلغت 40 50- ملم، وهذا يفوق القدرة 

االستيعابية لشبكة تصريف مياه األمطار.
وأوضح الصالح، في تصريح صحافي، أنه 
برغم غــزارة األمــطــار استطاعت فــرق الطوارئ 
الــتــابــعــة لــقــطــاع هــنــدســة الــصــيــانــة بــــالــــوزارة 
والـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لـــلـــطـــرق والـــنـــقـــل الــــبــــري مــن 
السيطرة على الــوضــع، فلم يتم إغــالق أي من 

الطرق الداخلية أو الرئيسية فيما عــدا بعض 
الحارات على يمين الطريق التي تعاملت معها 
فــرق الــطــوارئ مــن خــالل سحب كميات المياه 

لعدم إعاقة حركة السير على هذه الطرق.
وأكد المتابعة الحثيثة للحالة المطرية من 
قــبــل وزيــــرة األشـــغـــال وزيــــرة الــكــهــربــاء والــمــاء 
والطاقة المتجددة، د. أماني بوقماز، ووكيلة 
الــوزارة، م. مي المسعد، وجميع القياديين في 
القطاعات المعنية بــالــوزارة لمنع حــدوث أي 
أضــرار قد تنجم عن األمــطــار بسبب تجمعات 
المياه، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات 

المعنية األخرى كافة.
وفيما تسببت األمــطــار والــســيــول الناجمة 
ــزء مـــن الــطــريــق الــرئــيــســي  عــنــهــا فـــي انــهــيــار جـ
بمنطقة الشعيبة، فقد أشـــار الــصــالــح إلــى أن 
الــطــريــق يــتــبــع الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــطــرق والــنــقــل 
البري، وتم التعامل معه من قبل الهيئة إلعادة 
تأهيله بعد االنهيار الذي حدث في أحد جوانبه.

إغالقات محدودة

ــدوره، قـــال ضــابــط قــســم الــعــالقــات الــعــامــة  ــ بـ
والتوعية المرورية في اإلدارة العامة للمرور، 
ــد عــبــدالــلــه بـــوحـــســـن، إن انـــهـــيـــار طــريــق  ــرائــ الــ
الشعيبة كــان على كتف الطريق ولــم يكن في 
منتصفه، أو إحــدى الحارات الرئيسية، إال أنه 
ل خطورة، وتم إرسال دوريات المرور إلى 

ّ
يمث

ــارة كتف  الــمــوقــع وإغــــالق الــحــارة اليمنى وحــ
الطريق، مع وضع عالمات تحذيرية لمستخدمي 

الطريق.
وقــال بوحسن إن قطاع الــمــرور والعمليات 
فّعل، منذ صباح أمــس، خطة االنتشار األمني 

انهيار في طريق الشعيبة

مضخات »األشغال« في بعض المواقع الحرجة

سحب المياه من أحد المواقع بتنكر مياه

محمد الحجي

سواتر ترابية أقامتها جرافات »األشغال« لمنع تدفق المياه

أسبوع توعية عن 
المخدرات في معسكر 

قوات األمن الخاصة
أطلقت اإلدارة العامة لقوات األمن 
الخاصة، مساء أمس األول، األسبوع 
التوعوي للوقاية من المخدرات، 
في معسكر قــوات األمــن الخاصة، 
بــحــضــور وكــيــل وزارة الــداخــلــيــة 
ـــن  ــؤون قـــطـــاع األمـ ــشــ الـــمـــســـاعـــد لــ
الخاص والمؤسسات اإلصالحية 
الــلــواء عبدالله سفاح المال وعــدد 

من القيادات.
وأوضــحــت اإلدارة أن األسبوع 
الــتــوعــوي سيتضمن مــحــاضــرات 
ــة وإرشــــــــــاديــــــــــة بــــهــــدف  ــيـ ــفـ ــيـ ــقـ ــثـ تـ
التحصين الوقائي من هذه اآلفة، 
كــمــا ســيــتــم تــســلــيــط الـــضـــوء على 
أسباب تعاطي المخدرات وأنــواع 
الـــمـــخـــدرات والــــمــــؤثــــرات العقلية 
واآلثـــــار السلبية الــنــاجــمــة عنها، 
ويشارك بها محاضرون من اإلدارة 
العامة لمكافحة المخدرات ووزارة 
الـــصـــحـــة والــــمــــشــــروع الـــتـــوعـــوي 
الــوطــنــي لــلــوقــايــة مـــن الــمــخــدرات 

)غراس( من 15 إلى 19 الجاري.

إصابة 4 أشخاص وإنقاذ 4 في حريقين
• محمد الشرهان

ــخــــاص بـــحـــاالت  أصـــيـــب 4 أشــ
اختناق وإجــهــاد حـــراري، وتمّكن 
رجال اإلطفاء من إنقاذ 4 أشخاص 
ي 

َ
كانوا محتجزين، وذلك في حادث

ــا فــي  ــعــ ــدلــ حــــريــــق مــنــفــصــلــيــن انــ
بنايتين بالفروانية والفنطاس.

وفـــي تفاصيل الــحــادث األول، 
ــالــــت إدارة الــــعــــالقــــات الـــعـــامـــة  قــ
واإلعـــــالم بــقــوة اإلطـــفـــاء الــعــام إن 
ت، 

ّ
إدارة العمليات الــمــركــزيــة تلق

فــجــر أمــــس، بــالغــا يــفــيــد بــانــدالع 
ــــي مــنــطــقــة  ــة فــ ــايــ ــنــ ــــي بــ ــــق فــ ــريـ ــ حـ
الفروانية، فتّم تحريك مراكز إطفاء 
الــفــروانــيــة والــعــارضــيــة الــحــرفــي 
والبحث واإلنقاذ الى موقع البالغ، 
وأضـــافـــت اإلدارة أنـــه تــبــّيــن عند 
وصول فرق اإلطفاء أن الحريق في 
محل بالدور األرضي، فعملت على 
إخالء البناية من السكان، ومن ثم 
مكافحة الحريق. وأضافت اإلدارة 
ــابـــة 4  أن الــــحــــادث أســـفـــر عـــن إصـ
أشخاص بحالة اختناق وإجهاد 
حــراري، وتــم تسليمهم الــى فنيي 

الطوارئ الطبية الذين نقلوهم الى 
ي العالج.

ّ
المستشفى لتلق

وفــي تفاصيل الــحــادث الثاني، 
قالت إدارة العالقات العامة واإلعالم 
بقوة اإلطفاء إن بالغا ورد الى إدارة 
العمليات المركزية فجر أمس، يفيد 
باندالع حريق في عمارة بمنطقة 
الــفــنــطــاس، وإن هـــنـــاك أشــخــاصــا 

محتجزين جراء الحادث.
وأوضـــــحـــــت إدارة الـــعـــالقـــات 

الــعــامــة واإلعــــالم بـــ »اإلطـــفـــاء« أنــه 
ي إطــفــاء القرين 

َ
تــم توجيه مــركــز

والمنقف الى موقع البالغ، وعند 
وصــــول الـــفـــرق تــبــيــن أن الــحــريــق 
ــــادس ووجـــــــود 4  ــــسـ ــي الـــــــدور الـ فــ
أشخاص محتجزين، فتم التعامل 
مع الحادث وإخــراج المحتجزين 
وتسليمهم الى الطوارئ الطبية، 
ــم ُيــســفــر  ــ ــيــــدة، ولـ ــم بـــحـــالـــة جــ ــ وهـ

ذكر.
ُ
الحادث عن أي إصابات ت

آثار الحريق في حادث الفروانية

أمطار الخير تجاوزت أمطار الخير تجاوزت 5151 ملم وتسببت بإغالقات وانهيارات ملم وتسببت بإغالقات وانهيارات
•• »األشغال«: المتساقطات فاقت طاقة شبكة التصريف وسيطرنا على تجّمعات المياه  »األشغال«: المتساقطات فاقت طاقة شبكة التصريف وسيطرنا على تجّمعات المياه 

• • إغالق جزئي لطريق الشعيبة نتيجة انهياره... و»الطرق« تعمل على إعادة تأهيله إغالق جزئي لطريق الشعيبة نتيجة انهياره... و»الطرق« تعمل على إعادة تأهيله 

المروري الخاصة بالحاالت الطارئة، ونشر أكثر 
من 250 دورية مرورية وأمنية في جميع الطرق 
الدائرية والرئيسية والمناطق الداخلية، مضيفا 
أن غرفة العمليات المركزية تلقت بالغات تفيد 
بوجود تجمعات للمياه، مما تسبب في إغالق 
طرق تمثلت في »طريق السادس استدارة صباح 
الــنــاصــر مـــع طــريــق كــبــد، وطـــريـــق الــمــلــك فهد 
متعدي منطقة الزور باتجاه منفذ النويصيب 
الـــحـــدودي، وطــريــق الفحيحيل بــاتــجــاه دوار 
الكوت، وطريق السناتر باتجاه ميناء األحمدي، 
إضافة إلى طريق السادس مدخل طريق أمغرة، 
وطريق الفحيحيل السريع تحديدا فرعي نادي 
الــســاحــل الــريــاضــي بــاتــجــاه نـــادي الفحيحيل 

الرياضي«.
وقد عملت الدوريات على إغالق تلك الطرق 
أو أجزاء منها، بالتعاون والتنسيق مع وزارة 

األشغال والجهات الحكومية األخرى.

ً
إنقاذ 15 شخصا

مــن جانبه، قــال مدير إدارة العمليات بقوة 
اإلطــفــاء الــعــام، المقدم محمد الحجي، إن قوة 
اإلطـــفـــاء رفــعــت جــاهــزيــة مــراكــز اإلطـــفـــاء الــعــام 
ــوارئ الـــخـــاصـــة بـــاألمـــطـــار،  ــطــ وفـــّعـــلـــت خــطــة الــ
ووضعت جميع المراكز في حالة تأهب قصوى، 
إضــافــة إلـــى التنسيق مــع وزارة الـــدفـــاع )قــوة 
واجـــب غــيــث، وقـــوة الــواجــب الــحــرس الوطني( 
ووزارة الداخلية ممثلة في اإلدارة العامة للدفاع 

المدني. 
وأضــاف الحجي، في تصريح لـ »الجريدة«، 
أن مراكز اإلطفاء تعاملت مع 45 بالغا وصلت 

إلى إدارة العمليات بقوة اإلطفاء، الفتا إلى أن 
البالغات تنوعت بين حــوادث طــرق وحــوادث 
غـــرق مــركــبــات، وحـــرائـــق، ومــوضــحــا أن رجــال 
اإلطــفــاء تمكنوا مــن إنــقــاذ 15 شخصا علقوا 

داخل مركباتهم، بسبب األمطار الغزيرة.
وذكر أن جميع األشخاص الذين تم إنقاذهم 
بحالة صحية جيدة ولم يصابوا بأي أذى، الفتا 
إلى أن قوة اإلطفاء استخدمت المعدات الخاصة 

بالتعامل مع الحاالت المطرية والسيول.
بدورها، أعلنت إدارة األرصاد الجوية تحّسن 
ت 

ّ
األجواء تدريجيا من بعد عصر أمس، حيث قل

السحب وانحسرت فرص األمطار.

شهدت العديد من المواقع في مختلف 
المحافظات تجمعات للمياه في الشوارع 
بكميات كبيرة تعاملت معها »األشــغــال« 
بــاســتــخــدام الــتــنــاكــر، حــيــث قــامــت بسحب 
كــمــيــات األمـــطـــار المتجمعة وإعـــــادة فتح 

الطرق. 
وأشــارت »األشــغــال« إلى أنه بخصوص 
المناطق الحرجة، وهي التي رصدت فيها 
تجمعات لمياه األمــطــار فــي الــســابــق، فلم 
يحدث بها تجمعات لألمطار، والمياه التي 
هطلت عليها استوعبتها الشبكة، وخالل 
تلك الموجة تلقت الــوزارة 253 شكوى تم 

التعامل معها بنجاح.

سحب تجمعات 
المياه بالتناكر 

»نفق المطالع«... 
سالك

أكد رئيس فريق الطوارئ 
في مشروع مدينة المطالع 
الــســكــنــيــة الـــمـــهـــنـــدس عــلــي 
ــه  ــدة« انـ ــ ــريـ ــ ــجـ ــ صـــــــادق لـــــ »الـ
تـــم تــصــريــف مــيــاه األمــطــار 
فـــي مـــشـــروع نــفــق الــمــطــالع 
 أن »تجمع 

ً
السكنية، مبينا

االمطار استمر فترة زمنية 
 حــتــى عملت 

ً
قــصــيــرة جـــــدا

مضخات سحب المياه في 
النفق بشكل تلقائي«.

وأوضح صادق أن »فريق 
الــطــوارئ تــواجــد فــي طريق 
النفق ليتأكد من تجمعات 
األمــطــار، واتضح أنــه سالك 
دون وجـــــــــود أي إعـــــاقـــــة«، 
 ان »الفريق يتعامل 

ً
متابعا

مع كل ما يطرأ على مشروع 
المطالع السكنية«.

قالت وزارة األشغال إن فرق الطوارئ أجرت 
جــــــوالت مــخــتــلــفــة فــــي مــخــتــلــف الــمــحــافــظــات 
لالطمئنان على حالة الطرق المختلفة، ونشرت 
الوزارة العديد من الفيديوهات لتلك الجوالت. 

وأعلنت تزويد طريق الشعيبة بالعديد من 
المضخات من أجل سحب المياه من الطريق 
عند حدوث أية تجمعات لمياه األمطار، حرصا 

على تسيير الحركة المرورية وعدم إعاقتها.

جوالت الطوارئ 

المياه تقطع الطريق بين 
الظهر وأسواق القرين

تــســبــبــت غـــــزارة االمـــطـــار بــتــجــّمــع 
كبير للمياه أدى الــى قطع الطريق 
بين منطقة الظهر وأســـواق القرين، 
ــّرافــــات »األشــــغــــال« بــبــنــاء  وقـــامـــت جــ
ق المياه الى 

ّ
سواتر رملية لمنع تدف

منطقة الظهر، وتأمين مسار لمياه 
األمطار بعيدا عن المناطق السكنية.
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 ما قامت به الحكومة من رفض لمقترح النواب 
ً
حسنا

الــذيــن يــطــلــقــون عــلــى أنــفــســهــم نـــواب األغــلــبــيــة، الــخــاص 
بشراء القروض، والذي سيكلف أكثر من 15 مليار دينار، 
وبما أن الدولة ال تملك هذا المبلغ فإنها ستضطر إلى 
االستدانة، ومن ثم سيصبح إجمالي المبلغ مع فوائد 
الــديــن أكــثــر مــن 22 مــلــيــار ديــنــار، وبــــررت ذلـــك الــرفــض 
لكلفته المالية العالية، والنتفاء العدالة بين المواطنين، 

وأن تطبيقه سيضر بمستقبل األجيال القادمة.
 من هذه األسباب كفيل بأن يقنع 

ً
 واحدا

ً
 ولعل سببا

أولــئــك الـــنـــواب بــالــتــخــلــي عــن ذلـــك الــمــقــتــرح وغــيــره من 
المقترحات السيئة، كما رأى النائب الفاضل عبدالوهاب 
العيسى، الذي أكد أن عودته للمجلس إن كانت تتوقف 
على التمسك بذلك المقترح الضار بوطنه فإنه سيفضل 
مصلحة الوطن على مصلحته الخاصة، أما بقية النواب 
، فـــهـــددوا بــاســتــجــواب رئــيــس الــــوزراء 

ً
فـــــازدادوا تــعــنــتــا
ووزير المالية. 

ال نعرف كيف ستتصرف الحكومة إزاء ذلك التعنت؟ 
هل ستضعف وترضخ وتستجيب لتنفيذ مطالب أولئك 
 معهم في 

ً
النواب المدمرة للدولة؟ وفي هذا تكون شريكا

تنفيذ تلك الجريمة في حق الوطن؟ أم أنها قادرة على 
التصدي لهم وتحمي بالدنا من شرورهم؟

 مــن الــمــؤكــد أن لــدى الحكومة الكثير مــن الــدراســات 
التي تثبت أن الكويت ليست دولة غنية واسعة الثراء، 
كـــمـــا يـــتـــوهـــم أولـــئـــك الــــنــــواب، أو كـــمـــا يـــدعـــون لــتــبــريــر 
تبذيرهم وإسرافهم ألموالها، إنما هي في الحقيقة ما 
هــي إال دولـــة مــن الـــدول الــنــامــيــة، الضعيفة االقــتــصــاد، 
تــعــتــمــد فـــي دخــلــهــا عــلــى مــصــدر وحــيــد ونـــاضـــب وهــو 
 
ً
 جــهــدا

ً
الــنــفــط، وبــــذل اآلبــــاء مــنــذ أكــثــر مــن ســتــيــن عــامــا

لــضــمــان مــســتــقــبــل كــريــم لــأجــيــال الـــقـــادمـــة، فــاقــتــرحــوا 
صندوق األجيال القادمة. 

اليوم يقدم هؤالء النواب مقترحات شعبوية لتحقيق 
مــصــالــح انــتــخــابــيــة خــاصــة لــهــم، وتــدمــيــر ذلـــك الــصــرح 
المتميز، فينبغي حماية مستقبل أجيالنا القادمة بأي 

وسيلة، فكيف يتسنى لنا ذلك؟
 على الحكومة أن تقنع أولئك النواب بخطورة تنفيذ 
مــقــتــرحــاتــهــم عــلــى مــســتــقــبــل الـــدولـــة، فــــإذا أصــــروا على 
تــلــك الــمــطــالــب فعليها إحــالــة الــمــوضــوع إلــى المحكمة 
الــدســتــوريــة، فــإن لــم يقتع أولــئــك األعــضــاء فعليها حل 
المجلس مــرات متعددة، فحماية مستقبل الــدولــة أهم 

بكثير من ترضية أولئك النواب.
وكما يقول الشاعر:

 
ً
ــا ــ ــبــ ــ ــركــ ــ مــ  

ُ
تـــــــكـــــــن إال األســـــــــــنـــــــــــة لــــــــــم  إذا   

ــا ــ ــهـ ــ ــوبـ  الـــــمـــــضـــــطـــــر إال ركـــ
ُ
 فــــــمــــــا حــــــيــــــلــــــة

العدد 5238 / األربعاء 18 يناير 2023م / 25 جمادى اآلخرة 1444هـ

ةديرجلا•
زوايا ورؤى opinion@aljarida●com7

يجب حماية الدولة
 من النواب السيئين

د. عبد المحسن حمادة
hamzaolayan@icloud.com

البحث العلمي... باألرقام الدامغة ما بين التنين الصيني ودولة قطر الحبيبة!

د. سلطان ماجد السالم 

كثيرون سألوني: لماذا لم نسمع لك أي تعليق رغــم سخونة 
األحداث وتسارعها؟

 بصراحة لم أجــد ما أكتبه، فلست من ضمن فئة المتسرعين 
بالتعليق أو من جماعة إضافة البهارات وتأليف القصص حول 
األحـــداث، أخــذت لنفسي زاويــة وجلست أتابع ما يجري وأحــدث 
 للنفس والروح، فالكويت 

ً
 مرهقا

ً
نفسي وأحلل بصمت، كان عمال

غالية على قلبي. 
 بحالة مختلفة عما عهدناها 

ً
 جديدا

ً
 واستقبلنا عاما

ً
ودعنا عاما

بأنفسنا، فالحكومة الموقرة أعطتنا هدية العام الجديد، فكان 
مشهد النهاية الصادم الذي لم يتوقعه أمهر كتاب السيناريوهات 
 يصل إلى 552 من 

ً
ألفالم األكشن، استقالة أو إقالة عدد كبير جدا

المسؤولين والقياديين في مختلف الدوائر الحكومية، فجأة وال 
باألحالم أصبحت الشواغر في الكراسي البراقة وما أكثرها، وال 
إله إال الله، لتبدأ فقاعة ما يسمى »الراتب االستثنائي« للقياديين 
 ال يتناسب مع فشلهم في تنفيذ 

ً
المستقيلين، وهو رقم كبير جدا

وتطبيق المشاريع والبرامج األمر الذي أثار غضب الشارع الكويتي. 
 صـــدر قــــرار لــوزيــر المالية 

ً
وبــمــا أن الــعــرض ال يــــزال مــســتــمــرا

لتحديد رســـوم جــديــدة لبعض الــتــراخــيــص الحكومية وغيرها، 
 مضاعفة عما كانت عليه، وبحكم أن بوصلة 

ً
وبنسبة تزيد أضعافا

نوابنا األفاضل تتجه إلى نواح أخرى، فقد جرونا إلى أزمة جديدة 
مفتعلة، وهي قضية شراء قروض المواطنين وتحويلها إلى قضية 
مصير دولــة، لذلك ال بد من استعراض قــوة الحناجر والوقاحة 
اللفظية لدى بعض النواب للوصول إلى سكة سد في العالقة مع 
الحكومة التي تجيد فن المراوغة، ناهيك عن المطالبات المتزايدة 
بالتجنيس للبدون وتوظيفهم وإعطائهم حقوق المواطنة الكاملة، 
 من النواب الذين 

ً
وما يثير عالمات االستغراب الصمت الغريب جدا

نعتبرهم أهل الديرة، وكأنهم حقنوا بإبرة مهدئة لأعصاب حتى 
االسترخاء التام. 

ثم ظهرت قصة الرواتب االستثنائية ومساعدة عضو مجلس 
بلدي لسد مديونيته، ومعها مكافأة مالية تحقق أحالمه، وبعدها 
فوجئنا بسالفة االمتحانات المسربة و... و...، وكــأن حــال البلد 
توقفت فقط على الفساد ســواء من الحكومة أو األفــراد، في حين 
قضايا التنمية واإلصالح واألمن واالقتصاد والتركيبة السكانية 

مؤجلة حتى إشعار آخر. 
إننا في الواقع أمام مسرحية حبكت مشاهدها وبين لّي الذراع 
وتقليم األظافر ضاع المواطن العادي وضاعت مطالبه وأحالمه 
البسيطة، وفــي المقابل تــزايــد عــدد المليونيرية الــذيــن ال يعرف 
مصدر ثرائهم، فما حدث وما سيحدث سيقود المواطن في النهاية، 
وحسب ما أراه، إلى اإلحباط والقلق، وسيتزايد التراشق بالتهم 
وتكبر الفجوة بين أفراد المجتمع حتى يكفر الكويتي بقناعاته 
ومــوروثــاتــه وقــيــمــه، فلقد وصلنا إلــى مرحلة بــدأ فيها الشباب 
بالهجرة للعمل في دول أخرى، وهناك من يربي أبناءه على فكرة 
الهجرة النهائية عدا أن العديد من المتقاعدين استقروا بصورة 
 عــن راحـــة الــبــال الــتــي يفتقدها 

ً
شبه كاملة فــي دول أخـــرى بحثا

الجميع داخل الكويت.
الديموقراطية فــي الــكــويــت والممثلة فــي مجلس األمـــة تتجه 
بانحدار سريع للهاوية مع تساقط متالحق للنماذج الوطنية، 
مميزات دولة الرفاهية التي عرفت عن دولة الكويت ستتقلص ألن 
الحلول غير متاحة، فالعقول الواعية موجودة، والكويتي مدرك 
لكل ما حوله، لكن القرار لأسف مؤجل والصورة ضبابية حتى 

هذه اللحظة. 
اللهم رحمتك بالكويت وأهلها.

في سبتمبر من العام الماضي غمرت المياه 40% من 
باكستان بسبب الفيضانات الكارثية لأمطار الموسمية 
الغزيرة، التي تسببت في بؤس ال يوصف لماليين الناس، 
و30 مــلــيــار دوالر مــن األضــــرار والــخــســائــر الــمــالــيــة الــتــي 
تعادل ما يقارب 9% من الناتج المحلي اإلجمالي للبالد، 
فليس لدى العلماء أدنى شك في أن الفيضانات قد تفاقمت 
بسبب التغير المناخي، في بلد مسؤول عن 1% فقط من 
االنبعاثات العالمية، وهذا هو السبب الذي دفع باكستان 
ــرار« فــي الــمــفــاوضــات  ــ أن تــقــود مــوقــف »الــخــســارة واألضــ
ــرة فــــي الــــــــدورة الـــســـابـــعـــة والـــعـــشـــريـــن  ــ ــيـ ــ الـــمـــنـــاخـــيـــة األخـ
 
ً
 كبيرا

ً
لمؤتمر األطراف في شرم الشيخ، وحققت انتصارا

 
ً
30 عاما استعصى على العالم النامي فــي مــا يــقــرب مــن 
من المفاوضات المناخية، عندما تم التوصل إلى اتفاق 
تاريخي إلنشاء صندوق »الخسارة واألضــرار« لمساعدة 

 على التكيف مع التغير المناخي. 
ً
البلدان األكثر ضعفا

ما المقصود بعبارة »الخسارة واألضرار«؟ 
 مبدأ »مسبب التلوث يدفع« في القوانين 

ً
إنها أساسا

بق على العالم بأسره، فالفكرة هي أن الدول 
ّ
البيئية المط

الغنية ستدفع للدول الفقيرة لمساعدتها في التعامل مع 
األضرار الناجمة عن الكوارث المباشرة المرتبطة بالمناخ، 
مثل الفيضانات والجفاف وحرائق الغابات وموجات الحر، 
واألضرار الزاحفة، مثل التصحر وارتفاع مستوى سطح 
البحر، أحــد األســبــاب الرئيسة لحركة الــعــدالــة المناخية 
الــتــي تــركــز على العمل المناخي الــذي يعالج أوجــه عدم 

المساواة الكامنة وراء أزمة المناخ. 
فالمسؤولية عن التغير المناخي الذي يسببه اإلنسان 
موزعة توزيعا غير متكافئ، واآلثــار السلبية محسوسة 
عــلــى نــحــو غــيــر مــتــكــافــئ فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، وقــد 
حصلت معظم االنبعاثات التاريخية من أغنى البلدان التي 
لديها أكبر قدر من الموارد والقدرة على التكيف مع ارتفاع 
درجات الحرارة، حتى داخل البلد نفسه أو المدينة ذاتها، 
من المرجح أن يكون األشخاص الذين يتمتعون بامتيازات 
أقل في المجتمع- سواء بسبب عرقهم أو جنسهم أو عوامل 
 من التغير المناخي، والشباب 

ً
أخــرى- هم األكثر تضررا

واألجــيــال الــقــادمــة الــذيــن ســاهــمــوا بشكل أقــل فــي ارتــفــاع 
درجـــات الــحــرارة سيعانون أكــثــر مــن غيرهم مــن النتائج 

القصوى على مدار هذا القرن. 
وتتسم البلدان ذات الدخل المنخفض بأنها هي األكثر 
عرضة للكوارث الطبيعية، ويرجع ذلــك إلــى أنها تواجه 
، ولديها أقل الموارد للتكيف 

ً
بعض التطرف األكثر تواترا

مع التغيرات، وتشهد عموما أسرع توسع سكاني، ويعاني 
العديد منها بالفعل مــن الــديــون أيــضــا، وعلى الــرغــم من 
أن بعض البلدان في العالم الغربي تعاني أيضا الطقس 
 المزيد من الموارد للتعامل 

ً
القاسي، فإنها تمتلك عموما

مع الضرر. 
ومع ارتفاع درجــة حــرارة المناخ وازديــاد عدد مناطق 
ــد تــتــســبــب  ــم الـــتـــي تـــصـــبـــح غـــيـــر قـــابـــلـــة لـــلـــعـــيـــش، قــ ــالـ ــعـ الـ
الـــتـــأثـــيـــرات، بـــمـــا فــــي ذلــــك مــــوجــــات الـــحـــر والــفــيــضــانــات 
والجفاف، في ضغوط إضافية، مثل ندرة المياه وانعدام 
ــــن الـــغـــذائـــي، وفــــي الـــعـــديـــد مـــن الــمــنــاطــق تــجــبــر هــذه  األمـ
 
ً
الــتــغــيــيــرات الــنــاس بــالــفــعــل عــلــى مــغــادرة ديــارهــم، فــوفــقــا
لأمم المتحدة، عام 2021، أجبرت الكوارث الطبيعية »ما 
يقرب من ثالثة ماليين شخص« على مغادرة منازلهم في 
إفريقيا والشرق األوســط، وعلى الصعيد العالمي، يقّدر 
البنك الدولي أنه بحلول عام 2050، إذا لم يتم القيام بأي 
216 مليون  شيء لمنع التغير المناخي، فسيكون هناك 
شخص نازح داخليا بسبب اآلثار، بما في ذلك 19.3 مليون 

شخص في شمال إفريقيا.
 فــــي مــصــر 

ً
ــرا ــؤخــ ــه مــ ــيـ واالتــــفــــاق الـــــذي تــــم الـــتـــوصـــل إلـ

بشأن إنشاء »صندوق للخسائر واألضــرار« هو انتصار 
ــل خــطــوة في 

ّ
لــبــاكــســتــان ومــصــر والـــعـــالـــم الـــنـــامـــي، ويــمــث

االتجاه الصحيح، وكما قال كبير المفاوضين لمجموعة 
77، والــتــي تضم  الــبــلــدان النامية المعروفة بمجموعة الــــ
الــكــويــت، »الــخــســارة والـــضـــرر لــيــســا صــدقــة، بــل يتعلقان 

بالعدالة المناخية«. 
 * خبيرة بيئية

المعروف أن لجان المجالس المنتخبة في الدول الديموقراطية 
هي المطبخ التشريعي، فهي التي تقوم بتشريع القوانين التي 
تحفظ أمــــوال الــبــلــد وممتلكاته وأراضـــيـــه، وتــحــض عــلــى إقــامــة 
المشاريع التنموية، فهي تتابع المستوى التعليمي واالجتماعي 

لعموم الشعب.
ــة ســابــقــة أجــرتــهــا جــريــدة »الــجــريــدة« كشفت عن  إال أن دراســ
، وندرة اجتماعاتها، 

ً
ضحالة إنجازات لجان المجالس تاريخيا

وقلة من يحضرون انعقادها، وكثرة طلباتها الشعبوية، فهي 
تتسابق فيما بينها في نشاط غير معهود إذا ما تعلق األمر بهدر 
، وذلك لتكسب انتخابي ألعضائها، 

ً
المال العام وهي كثيرة جدا

ومالي لها ولناخبيها، أما ما يصلح أمور البلد فال شيء.
أعلم أن معارضة إسقاط القروض وزيادة الرواتب والمكافآت 
المالية للطلبة، ولما يسمى األعمال الممتازة، التي ليست بممتازة، 
أمر محرم رفضه عند بعضهم، ولكن لو علم هؤالء أن عواقب ما 
ينادون به وخيمة عليهم وعلى أبنائهم وأحفادهم لرفضوها كلها.

سيقول قائل إننا أحق باألموال التي تدفع لبعض الدول وكأنها 
إتاوات ونحن معهم في ذلك، وأن هناك من يستفيد من المعاشات 
 معهم، لكننا ضد أن يعالج الخطأ 

ً
االستثنائية دوننا ونحن أيضا

بخطأ أسوأ منه، فمضار اإلسراف والهدر والتبذير خطيرة على 
البلد وعلى النشء.

لنأخذ مثااًل مكافآت الطلبة البالغة 200 دينار، إنها ممتازة لمن 
يقبضها، لكنها غير مقبولة وغير مبررة عندنا ألنها مخربة لمن 
يتلقونها، وهي تعويد لهم على قبض المال بال مجهود، وكان 
إقرارها في األساس لمصلحة انتخابية، فالكتب ومستلزمات كل 
، وهذه 

ً
طالب يمكن أن توفرها الوزارة كالسابق وبتكلفة قليلة جدا

المبالغ التي يتلقاها الطلبة الله وحده أعلم بأوجه صرفها، اآلن 
، مع أنه ال 

ً
اللجنة التعليمية تريد أن ترفعها إلى 300 دينار شهريا

مبرر إلبقائها فكيف بزيادتها؟ غير أنها مصلحة انتخابية بحتة 
لمن اقترحها وأقرها وصّوت لها.

 ومكلف لخزينة 
ً
 لكل طالب مبلغ كبير جدا

ً
200 دينار شهريا

الدولة، وتسميتها بالمكافأة من األساس غلط، فمكافأة على ماذا؟ 
، أما معظم طلبتنا فهم 

ً
 وعلميا

ً
المكافأة تعطى للمتميزين دراسيا

يدرسون تخصصات بعيدة كل البعد عن العلمية والتميز، وهي 
 ال حاجة للكويت بها، وإذا كان الطالب سيتلقى 300 دينار 

ً
أصال

 بال جهد وال عمل، وهو يعادل راتب عائلة وافدة تعيش 
ً
شهريا

على الكفاف، فماذا سننتظر منه إذا ما دخــل ســوق العمل وقد 
تعود على تبذير مال لم يبذل مقابله أي جهد؟

فـ »الشال« في تقرير اقتصادي مهم وصف فيه الحكومة بأنها 
تعيش فــي كوكب آخــر، ونحن نقول بــل إن الحكومة والمجلس 
كليهما يعيشان في كوكب آخــر، وهو وصف ينطبق بحق على 
كل الحكومات ومجالس األمة السابقة، فهم يعلمون أن الموازنة 
العامة للدولة تعتمد بنسبة 90% على إيرادات النفط، ولم يحاول 
أحــد منهم خــالل الــســنــوات الماضية الطويلة أن يقيم مشاريع 
تنموية تكون بديلة للنفط، أو أن يشرع ليجبر الحكومة على 

ذلك كما فعل غيرنا.
الكويت تعيش دائما تحت رحمة تقلبات السوق النفطية، أما 
جناب الحكومات والمجالس السابقة فكأنها تغرف من أموال ليس 
لها قرار، فالكل يعلم ذلك ويعلم أن النفط سلعة ناضبة ومعّرضة 
فــي أي وقـــت أن يستبدل بــهــا طــاقــة بــديــلــة أرخـــص وأنــظــف، أمــا 
مجالسنا فأعضاؤها يتسابقون على إهدار مداخيلها والحكومات 
تتسابق على إرضائها، وكأنها مرعوبة من أن يكشف أحد شيئا 

مريبا فيها.
فيا حكومة ويا مجلس اتركوا عنكم هدر أموال البلد، والتفتوا 
إلى التعليم وأصلحوه، فهو األهم قبل أن يفوت الفوت، والفأس 
ح للدراسات الجامعية ألن نسبته 

ِّ
تقع في الرأس، فهناك من ُرش

100% و99% و98% وهذه النسب عالية وغير حقيقية كما سبق 
أن حذرنا منها.

دولة قطر لم تستضف 
المونديال من فراغ، ولم 

تشهد تطورها إال بعد 
إيمان تام بالعلم والتطوير، 

حيث تضاعف ناتجها 
البحثي في آخر خمسة 

 ألكثر من 77 
ً
وعشرين عاما

 مع احتاللها المركز 
ً
ضعفا

األول خليجيا من ناحية 
جودة األبحاث العلمية.

 أرقام الكويت في 
البحث العلمي بدأت 

 
ً
بالتقهقر  شيئا

 حتى وصلت 
ً
فشيئا

إلى نسبة 0.1% من 
ناتجها القومي فقط 

ال غير 

في الصميم: لجان المجلس 
تهدر أموال البلد

طالل عبدالكريم العرب

خاتمة غريبة وبداية مؤلمة

حـنان بدر الرومي
hanan.alroumi@gmail.com

العدالة المناخية

سامية الدعيج *

لبنان تحت إدارة انتقالية لألمم المتحدة!

hamzaolayan@icloud.comحمزة عليان

talalalarab@yahoo.com لـــم يــعــد أحـــد يــنــاقــش مـــا إذا كـــان لبنان
يستحق أن يوصف »بالدولة الفاشلة«، يكفي 
أن نــقــرأ الــمــشــهــد الــســيــاســي واالقــتــصــادي 
 حــتــى نــعــي درجـــة السقوط 

ً
واألمــنــي جــيــدا

والخطورة التي وصل إليها، ال شيء يوحي 
بالتعافي بل هنك حالة من الفلتان واللعب 
في الوقت الضائع، بلد بال رئيس جمهورية، 
ورئيس حكومة بالتكليف، ورئيس مجلس 
بـــات يحكم مــنــذ التسعينيات، وصــراعــات 
ومــنــاكــفــات ســيــاســيــة مـــع صــبــاح كـــل يـــوم، 
تشبه حالة الليرة ونزولها المدوي مقابل 
، وهو رقم 

ً
الدوالر الذي وصل إلى الـ 50 ألفا

قياسي لــم يكن أحــد يتصور أن يصل إلى 
هذا المستوى.

 مــنــظــومــة ســيــاســيــة فــاســدة عــاجــزة عن 
إدارة الدولة، وال ضوء في األفق للخالص، 
ولـــم يــعــد أحـــد يهتم مــن الــــدول الــكــبــرى في 
المنطقة والعالم أو يتحرك النتشال البلد من 
سوء الوضع الذي وصل إليه، كأنه سقط من 
 ال أحد يتحمل تبعاته 

ً
الخريطة وبات عبئا

وال فساد منظومته الحاكمة والمتسلطة 
والــجــاثــمــة عــلــى صــــدور الــطــبــقــة الــمــغــلــوب 
عــلــى أمـــرهـــا، وأســمــيــهــا الــفــئــة الــصــامــتــة ال 
المستفيدة ألن هناك فئات تتاجر بالدوالر 
وأخرى بالكهرباء وثالثة باألغذية ورابعة 
بالتهريب، بحيث صار لجزء كبير من هذا 
الشعب مصلحة في بقاء الفلتان والتسيب.

، كيف الخروج من هذا المستنقع؟ وما 
ً
 إذا

السبيل إلى عودة هذا البلد واستقراره؟ ومن 
أين يبدأ التغيير؟

 جّربنا وشاهدنا كيف أجهضت حركة 
)19 تشرين( المليونية عام 2019 وانتهت 

إلــى انــتــخــاب مجموعة مــن نـــواب التغيير، 
اتهم إلى غير  فتفرقت قواهم وتوزعت والء

ما كنا نتمنى ونشتهي؟
 تــدخــلــت فــرنــســا ودول إقليمية والــنــاس 
تنتظر كلمة السر أن تأتي من الــخــارج كما 
درجت ثقافة االستقواء بهذا التدخل في ظل 
عجز الطبقة السياسية المتحكمة بالطوائف 
وغــيــر الــقــادرة على التفاهم إليــجــاد صيغة 
ســيــاســيــة تنتشل لــبــنــان مــن الـــكـــوارث التي 

أوصلته إليها.
 لــنــنــطــلــق مـــن حـــالـــة الــفــشــل بــإيــجــاد حل 
ــل الـــلـــبـــنـــانـــي ونــفــكــر  ــ ــداخـ ــ ســـيـــاســـي ومـــــن الـ
وبـــصـــوت عــــال، مـــا الــوصــفــة الــتــي يــمــكــن أن 
 إلى الحل؟ إذا استبعدنا فكرة 

ً
تكون مدخال

»نظام الوصاية الدولية« ألنه يتعارض مع 
 في هيئة األمــم المتحدة، 

ً
كون لبنان عضوا

وبالتالي ال ينطبق هذا النظام على األقاليم 
التي أصبحت من األعضاء، إذ إن العالقات 
ــقـــوم عـــلـــى احــــتــــرام مــبــدأ  بــيــنــهــا يـــجـــب أن تـ

المساواة في السيادة.
ــا رجــــــل الــســيــاســة  ــهـ ــكــــرة طـــرحـ ــاك فــ ــنــ  هــ
األميركي من أصل فلسطيني جيمس زغبي 
في »الجريدة« 11-1-2023 مفادها أن تتقدم 
أطــيــاف مــن المجتمع اللبناني وجــمــوع من 
المواطنين بالتماس إلى األمين العام لأمم 
الــمــتــحــدة إلنـــشـــاء ســلــطــة انــتــقــالــيــة تــابــعــة 
لأمم المتحدة يرأسها من ينوب عن األمين 
العام، ويعهد إليها بحكومة قصيرة تكون 
مدتها ثــالث سنوات، واالستعانة بمجتمع 
ات اللبنانية في الخارج  المغتربين والكفاء
يتنظيم وإجراء انتخابات جمعية تأسيسية 
لكتابة دستور جديد واستفتاء الحق مشروط 

بإجراء انتخابات نيابية يكون فيها صوت 
واحد لكل شخص، فهل يبادر ما تبقى من 
أطياف هذا المجتمع للقيام بهذه الخطوة 
نشئت فيها 

ُ
اإلنقاذية؟ وهل هناك سوابق أ

إدارة انتقالية من األمم المتحدة ونجحت 
فيها؟

 الــواقــع يقول نعم، هناك ســوابــق يمكن 
البناء عليها أو االرتــكــاز إلــى مــا توصلت 
إلـــيـــه، ومــنــهــا مـــا تـــم تــحــقــيــقــه فـــي تــيــمــور 
الــشــرقــيــة عـــام 1999 عــنــدمــا أنــشــأ مجلس 
ــهــــدف مـــمـــارســـة  األمـــــــن إدارة انـــتـــقـــالـــيـــة بــ
مساندة اإلقليم على إدارة الحكم وممارسة 
السلطتين التشريعية والتنفيذية لمهامها، 
 عــن 

ً
 مـــســـتـــقـــال

ً
ــدا ــ ــلــ ــ ــمــــور بــ ــيــ وأصــــبــــحــــت تــ

إندونيسيا عام 2020.
 حالة ثانية عندما أنشأ مجلس األمــن 
بــعــثــة لـــأمـــم الــمــتــحــدة فـــي كــوســوفــو عــام 
1999 هدفها توفير إدارة مؤقتة أثناء إقامة 
مــؤســســات الــحــكــم الـــذاتـــي الــديــمــوقــراطــيــة 
واإلشراف عليها، وحالة ثالثة يوم أنشأت 
األمم المتحدة إدارة انتقالية في ثالثة أقاليم 
في كرواتيا عام 1996 لإلشراف على تجريد 
ــودة الــالجــئــيــن وتــأســيــس قــوة  الــســالح وعــ
شرطة وإدارة مدنية وأنجزت المهمة عام 
1998، كذلك الحال عندما دعمت وأنجزت 
مهمة قــيــام نــظــام الــعــدالــة واالســتــقــرار في 
هاييتي عام 2007 وفي كمبوديا عام 1991 

لتنفيذ اتفاق باريس للسالم.
 خالصة األمـــر، فلتتم الــدعــوة إلــى قيام 
إدارة انتقالية تحت إشراف األمم المتحدة 
 للخروج من 

ً
وبطلب من مجلس األمن مدخال

النفق المظلم الذي وصل إليه لبنان.

 
ً
 متقدما

ً
 متطورا

ً
لن تستطيع أن تبني مجتمعا

إال إذا اســتــثــمــرت فــي الــبــحــث الــعــلــمــي، وبــاألخــص 
ــــذي ُيــعــنــى بــالــعــلــوم الــتــطــبــيــقــيــة، وتــنــازلــت  ذاك الـ
عــن فــكــرة أن إدارة الــبــحــث العلمي يــجــب أن تكون 
كتلك العلوم والفنون اإلداريـــة )الكالسيكية( التي 
ــاعـــات الــحــكــومــيــة  ــقـــطـ تــتــنــاســب مــــع الــــــــــوزارات والـ
العادية، فاألكاديميون والباحثون يجب أن يكونوا 
أسياد قــرارهــم ومحاسبين على إنتاجهم العلمي 
ومؤشرات نجاحهم التي يجب أن تتناسب مع تلك 
الخاصة بطبيعة أعمالهم، وأال يحاسبوا بالطرق 
والنظرة التقليدية لــلــوزارات والجهات الحكومية 
أو القانونية أو االقتصادية وغيرها، فلكل مكان 
طابعه الخاص، كما أن لكل مقام مقال وهكذا دواليك، 
والجودة في البحث العلمي هي المقياس الحقيقي 
لــتــطــور المجتمعات مــع الــزمــن، بحيث تنتج تلك 
األبحاث تقنيات وتكنولوجيا مع الزمن والتطوير 
 عالي 

ً
 تنافسيا

ً
وضخ األموال عليها لتنتج لنا سوقا

الجودة، يستطيع العلم أن يحل مشاكله الصناعية 
مع تسارع وتيرة الزمن. 

 حول 
ً
ولهذا نجد أن أكبر الــدول وأكثرها تطورا

العالم هي تلك التي تستثمر في الجامعات والمعاهد 
البحثية دون االنتظار أن تدر عليها عوائد بشكل 
مباشر، ألن العوائد المادية لها ستأتي مع الزمن 
ومع جودة األبحاث والتقنيات المدروسة وهكذا، 
 عن إدارة االستثمارات 

ً
فإدارة األبحاث تختلف تماما

العادية فــي نظر االقتصاديين وصــنــاع الــقــرار في 
أسواق المال وعلماء المحاسبة.

 مجموعة إحصاءات جديدة، 
ً
خرجت علينا أخيرا

وجـــديـــرة بـــأن نــتــوقــف عــنــدهــا، لــأبــحــاث والــدعــوم 
المادية لها والناتج العلمي مــن الـــدول فــي العالم 
بما فيها المنطقة، متزامنة كذلك مع أوراق وأبحاث 
تحليلية تشخيصية للناتج البحثي العالمي بالكم 
والكيف، وألن تلك المؤشرات من المهم أن يتوقف 
، آثرت أن أتطرق لها 

ً
عندها المرء ويفكر فيها جليا

بــشــيء مــن الــتــوســع فــي مقالي هــذا لعل وعــســى أن 
 وحجر زاوية في تغيير النهج التقليدي 

ً
يكون لبنة

حول موضوع إدارة البحث العلمي، وكذلك العوائد 
الحقيقية مــنــه، والــتــي ال تــشــتــرط أن تــكــون أمـــواال 
فقط )وهـــي ستأتي مــع الــزمــن وجـــودة الــتــطــور في 
الــتــقــنــيــات المنبثقة مــن األبـــحـــاث التطبيقية كما 
 عــلــى شــاكــلــة بــحــر مــن العلوم 

ً
أســلــفــت(، لــكــن أيــضــا

والنتائج والتجارب والناتج العلمي الصرف الذي 
يخدم البشرية. 

وعلى الرغم من أن العديد استغربوا من الخبر 
 كنت قد توقعته منذ زمن، 

ً
التالي فإنني شخصيا

ــــودة  وهــــو اكــتــســاح الــتــنــيــن الــصــيــنــي لـــغـــزارة )وجـ
األبــــحــــاث( عــلــى مــســتــوى الــعــالــم كــكــل، بــحــســب ما 
أوردته الصحف العالمية بشكل متوال في األسابيع 
األخيرة، فقد استثمرت الصين في اإلنسان أواًل وهو 
األســـاس كــرأس مــال بشري قبل أن يتم االستثمار 
في البنيان وناطحات السحاب، فابتعثت ما يزيد 
على خمسة ماليين طالب وبــاحــث إلــى شتى دول 
العالم مــن عــام 2000 إلــى يومنا هــذا لتجني ثمار 

ات عام  ذاك االستثمار البشري مع الــزمــن. إحــصــاء
2000 تبين أن الصين كانت تنتج ما يقارب نصف 
األبحاث العلمية على شاكلة أوراق محكمة مقارنة 
بــالــواليــات المتحدة األمــيــركــيــة، وذلـــك كما أوردت 
فـــي مــقــال لــهــا الــبــروفــيــســورة كــارولــيــن واغـــنـــر من 
جامعة أوهايو، فانقلبت اآليــة وأصبح العالم بما 
فيه الواليات المتحدة يحسب حساب الصين اليوم 
ألف مرة، فللمرة األولى عبر التاريخ تخطت الصين 
إحصاءات )الكم( مقارنة بالعالم والواليات المتحدة 
األميركية التي كانت تتنافس معها وبــشــدة على 
المركز األول عام 2017 وما زالت تتصدر أيضا في 
المركز األول، ولكن األمر الالفت لالنتباه أن الصين 
اآلن أصبحت تحتل المركز األول على مستوى العالم 
من حيث جودة الناتج العلمي، والتي تشير إليها 
 
ً
آخر اإلحصاءات لصالح الصين، والتي تستند أيضا
إلى أكثر األوراق العلمية اقتباسا كمؤشر لجودة 
ــازت الــصــيــن 8.422 ورقــة  األوراق العلمية، فــقــد حـ
علمية مقارنة بالواليات المتحدة األميركية بـ7.959 
 على مستوى العالم، 

ً
ورقة في 1% األعلى اقتباسا

أما االتحاد األوروبي ككل فقد حاز 6.074 ورقة في 
 من حيث األوراق األكثر جودة 

ً
المركز الثالث تباعا

بالنسبة إلى االستشهادات. 
ــام طبعا ال تقلل مــن جـــودة األبــحــاث  ــ هـــذه األرقـ
األميركية واألوروبية، وليس الهدف هنا أن نقلل من 
، بل على العكس الهدف هنا 

ً
هذا الناتج العلمي بتاتا

أن نسلط الضوء على مواقع ومراكز القوى العالمية، 
وكيف باتت تتغير مع الزمن من الجانب البحثي 
العلمي الــصــرف، فما زال فــي الــغــرب أبــحــاث عالية 
الــجــودة مــؤثــرة على حياتنا اليومية، كما أصبح 
كذلك للصين حظوة في هــذا العالم البحثي يجب 

أن نتوقف عندها. 
وعــلــى الــصــعــيــد اإلقــلــيــمــي الــخــلــيــجــي وبحسب 
آخر الدراسات في هذا المجال والناجمة عن دولة 
اإلمــــارات العربية الشقيقة، نجد أن دولـــة قطر لم 
تستضف المونديال من فــراغ، ولم تشهد تطورها 
إال بعد إيمان تام بالعلم والتطوير، حيث تضاعف 
 ألكثر 

ً
ناتجها البحثي في آخر خمسة وعشرين عاما

 مع احتاللها المركز األول خليجيا من 
ً
من 77 ضعفا

ناحية جودة األبحاث العلمية.
 تــتــراوح نسب اإلنــفــاق على البحث العلمي ما 
بين 2 و3% مــن إجــمــالــي الــنــاتــج الــقــومــي فــي أكبر 
الــدول حول العالم، ونجد على صعيد المنطقة أن 
السعودية واإلمارات هما األكثر إنفاقا، إال أن دولة 
قطر ما زالــت تحتفظ بأرقام تميزها بالنسبة إلى 
حــجــم الـــدولـــة وحــجــم اإلنـــفـــاق مــقــارنــة بــكــم البحث 
العلمي وجودته، وكانت أرقام دولة الكويت متميزة 
 تزامنا مع إنفاقنا 

ً
لكنها بدأت بالتقهقر شيئا فشيئا

على األبحاث العلمية بنسبة متوسطة تقدر بـ%0.1 
من ناتجنا القومي فقط ال غير.

 عــدة في 
ً
 باختصار هــذه النهاية تلخص أمـــورا

الكويت، فقد كنا وكنا إلى أن أصبحنا وأصبحنا، 
وأتمنى أن يؤخذ من هذا المقال العبرة والعظة، وأن 

 لقادم األيام.
ً
يرسم لنا طريقا
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»التجارة« تدرس منح دعم العمالة 
للرخص المتناهية الصغر

ــة  ــاعـ ــنـ تــــــــدرس وزارة الــــتــــجــــارة والـــصـ
والــجــهــات الحكومية ذات الــعــاقــة كيفية 
ــالـــة أصــــحــــاب  ــلـــعـــمـ ــقــــديــــم دعـــــــم مــــــــادي لـ تــ
المشاريع المتناهية الصغر، موضحة أنه 
باإلمكان حصول أصحاب تلك التراخيص 
عــلــى ذلـــك الــدعــم، مــن خـــال التسجيل في 

مؤسسة التأمينات االجتماعية.
وقــــال مــصــدر مــســؤول لـــ »الـــجـــريـــدة« إن 
»التجارة« بحثت مع الهيئة العامة للقوى 
الــعــامــلــة الـــعـــوائـــق الــتــي حــالــت دون منح 
، السيما 

ً
 ماديا

ً
أصحاب تلك الرخص دعما

أنـــهـــم يــعــتــبــرون شـــركـــات ولــديــهــم رخــص 
وأمــاكــن مــعــلــومــة، وذلـــك بتسجيلهم وفــق 
الـــبـــاب الــخــامــس كــأصــحــاب أعـــمـــال، ومــن 

الواجب مساواتهم مع بقية الرخص.
ــروري  ــن الــــضــ وأفــــــــاد الـــمـــصـــدر بـــأنـــه مــ
تعديل القرار الوزاري الصادر منذ سنوات، 
والــمــتــعــلــق بــتــلــك الــرخــص والــتــي تــمــارس 
األنــشــطــة؛ ســـواء فــي الــمــنــزل أو عــبــر بريد 
الكتروني معلوم، أو تحديد عنوان مكتب، 
ليتمكن أصــحــابــهــا مـــن الــتــمــتــع بــالــمــزايــا 
الممنوحة من دعم مادي أو تسجيل عمالة 

على الرخصة.

وذكـــر أن منح دعــم العمالة للمتناهية 
الصغر يخفف عن كاهل الدولة وميزانيتها 
عبر التقليل من بند الرواتب ويخلق فرص 
عمل جديدة، كما يساعد في مساعدة تنمية 
النشاط التجاري وإيجاد مهن جديدة في 

القطاع الخاص.
ولفت إلى أن عدم تحديد شروع صاحب 
الــرخــصــة الــبــدء بالعمل أم ال هــي النقطة 
الجوهرية التي ما زال المسؤولون يبحثون 
 الى 

ً
آلية لمراقبتها والتأكد منها، مشيرا

ــوال والــدعــم  ــ أنــــه يــجــب الــتــأكــد مـــن أن األمــ
يــمــنــح لــلــمــشــاريــع الــحــقــيــقــيــة ولــيــس فقط 
لمستخرجي الّرخص أو مؤجريها بالباطن.

ــام 2017  وأصـــــدرت »الـــتـــجـــارة« خـــال عـ
 يسمح بالترخيص لألعمال الحرة 

ً
قـــرارا

المتناهية الصغر وتبسيط إجراءات عمل 
ــدار الــتــراخــيــص  ــ تــأســيــس الــشــركــات وإصــ
الــازمــة لــمــزاولــة عملها دون الحاجة الى 
وجـــــود مــحــل تــــجــــاري، شــريــطــة أن يــكــون 
للمؤسس بريد إلكتروني، أو صندوق بريد 
عادي، أو موطن مختار فقط ليكون العنوان 
الـــــــذي يـــســـتـــخـــرج مــــن خــــالــــه الــتــرخــيــص 

التجاري.

»البترول الوطنية« تؤجل مشروَعي وحدتي 
التقطير والبيتومين... عامين

لدراسة إمكانية تمديد خدمة الوحدات الحالية للسنوات القادمة
أشرف عجمي

ــلــع إن شــركــة الــبــتــرول الوطنية 
ّ
قـــال مــصــدر نفطي مــط

الكويتية قـــررت تأجيل بــنــاء وحـــدة تقطير النفط الخام 
ووحــدة إنتاج البيتومين لمدة عامين، إلى حين االنتهاء 
من دراســة مــدى إمكانية تمديد خدمة الــوحــدات الحالية 

للسنوات القادمة.
وأوضح المصدر أن المشروعين يأتيان ضمن التوجهات 
االستراتيجية لقطاع التكرير والتسويق والبتروكيماويات 
لمؤسسة البترول الكويتية 2030، لضمان توفير مستمر 
لهذا المنتج وتلبية احتياجات السوق المحلي المستقبلية 

كافة.
وقال إن دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع تمت على 
مرحلتين؛ تضمنت األولى تأكيد ومراجعة نتائج الدراسة 
الــتــي قــامــت بــهــا الــشــركــة لتقييم الــعــمــر الــزمــنــي المتبقي 
لوحدات البيتومين وااليوسين، ومراجعة وتحديث دراسة 
التوقعات المستقبلية للطلب على مادة البيتومين بالسوق 
المحلي حسب دراســـة الــشــركــة االســتــشــاريــة، إضــافــة إلى 
تحديد ووضع البدائل الازمة لتحقيق متطلبات السوق 

المحلي على المدى القصير والمتوسط والبعيد. 
وحول المرحلة الثانية ذكر أنها تضمنت دراسة الجدوى 
للبديل المقترح والتوصيات بناء على نتائج وتوصيات 

دراسة المرحلة االولى إنشاء وحدات بيتومين وأيوسين 
جــديــدة حسب دراســـة شركة AMEC، حيث تمت مراجعة 
نتائج المرحلة الثانية من دراسة الجدوى مع دوائر الشركة 
المعنية، والحصول على موافقة لجنة المشاريع في الشركة 
على نتائج دراسة الجدوى، إضافة إلى الهيئة العامة للبيئة. 
كما تم االنتهاء من دراسة التصاميم الهندسية األولية 
ــك بـــنـــاء عــلــى اســـتـــخـــدام الــنــفــط الــكــويــتــي  ــ لــلــمــشــروع، وذلـ
للتصدير ونــفــط غــرب الــكــويــت والــنــفــط الكويتي الثقيل، 
إضافة إلى بناء سعة تخزينية لمادة البيتومين تكفي لمدة 

30 يوما كمخزون استراتيجي. 
ــة تــقــنــيــن الـــمـــصـــروفـــات  ــلـــب الـــمـــؤســـسـ ــلـــى طـ وبــــنــــاء عـ
الرأسمالية خــال الفترة المقبلة، وبعد األخــذ باالعتبار 
ــادة البيتومين بناء  االنــخــفــاض الــمــتــوقــع للطلب عــلــى مـ
على الدراسة المقدمة من المستشار، فقد تم تأجيل تنفيذ 
المشروع لعامين قادمين، مع إجراء دراسة تفصيلية خال 
توقف الوحدات في فبراير 2022، حيث تم إجراء فحص لكل 
معدات مرافق الوحدات خال هذا التوقف. وتجرى حاليا 
دراسة وتقييم مدى إمكانية تمديد خدمة الوحدات الحالية 
للسنوات القادمة، ومدى الحاجة إلى تنفيذ هذا المشروع 

بأقل تكلفة ممكنة.

استقرار مؤشرات البورصة... والسيولة 56.8 مليون دينار
• علي العنزي

ســجــلــت مــــؤشــــرات بـــورصـــة 
الكويت، أمس، في ثالث جلسات 
 
ً
 واضـــحـــا

ً
األســــبــــوع اســــتــــقــــرارا

وســط تغيرات مــحــدودة، وربح 
مؤشر السوق العام نسبة 0.04 
في المئة أي 2.76 نقطة ليقفل 
عــلــى مــســتــوى 7209.67 نــقــاط 
ــيـــولـــة جــــيــــدة بـــلـــغـــت 56.8  بـــسـ
ــنـــار تـــداولـــت 187.3  مــلــيــون ديـ
مليون سهم عبر 9690 صفقة، 
 ربح منها 

ً
وتم تداول 120 سهما

49 بينما تراجع 51 واستقر 20 
دون تغير.

كــذلــك اســتــقــر مــؤشــر الــســوق 
األول على ارتفاع محدود بنسبة 
0.07 في المئة فقط تعادل 5.57 
نــقــاط كــانــت كــافــيــة ليقفل فــوق 
 
ً
مستوى 8 آالف نقطة وتحديدا
عــلــى مــســتــوى 8004.94 نــقــاط 

 بــلــغــت 
ً
بــســيــولــة كـــبـــيـــرة أيــــضــــا

44.7 مليون دينار تداولت 88.8 
مــلــيــون ســهــم تــم تنفيذها عبر 
 
ً
5636 صفقة، وربـــح 13 سهما
في السوق األول مقابل تراجع 

9 واستقرار 3 دون تغير.
ــــوق  ــــسـ ــر الـ ــ ــــؤشــ وتــــــــراجــــــــع مــ
ــيــــســــي بـــنـــســـبـــة 0.09 فــي  الــــرئــ
المئة أي 4.83 نقاط ليقفل على 
مستوى 5585.86 نقطة بسيولة 
كــبــيــرة ارتــفــعــت إلـــى 12 مليون 
دينار تداولت 98.5 مليون سهم 
تداولت عبر 4054 صفقة، وتم 
 ربــح منها 36 

ً
تــداول 95 سهما

 واستقر 
ً
 وخسر 42 سهما

ً
سهما

 دون تغير.
ً
17 سهما

تداوالت إيجابية

ــة تـــــــــــداوالت  ــمــ ــيــ ــــت قــ ــغـ ــ ــلـ ــ  وبـ
ســهــمــي بــيــتــك وأجــيــلــيــتــي 29 

مليون دينار، إذ تخلص األول 
من ضغط بيع 30 مليون سهم 
ــم أجــيــلــيــتــي  ــهـ بــيــنــمــا ارتـــــــد سـ
بعد عاصفة أخبار سلبية عن 
ــم الــــمــــخــــازن مــن  ــائـ ســـحـــب قـــسـ
جــــهــــات حـــكـــومـــيـــة اســتــوعــبــهــا 
السهم وبدأ بحال جيدة وأكمل 
استرداد حوالي 5 في المئة من 
قاعه الذي بلغه أمس األول عند 

.
ً
566 فلسا

كـــمـــا ربــــحــــت أســــهــــم وطــنــيــة 
عـــقـــاريـــة وإس تـــي ســـي وكــانــا 
مــن األفــضــل قيمة مــتــداولــة في 
الــرئــيــســي وحــقــقــت أســهــم بنك 
الخليج واستثمارات وصناعات 
 في السوق 

ً
 محدودا

ً
وبرقان نموا

ــابــــل تـــــراجـــــع أســـهـــم  ــقــ األول مــ
الوطني وزيــن بنسب محدودة 
وخسارة مشاريع بنسبة 1.7 في 
 بنصف 

ً
المئة وبنك وربة أيضا

نقطة مئوية.

بــيــنــمــا اســتــقــرت أســهــم إيــفــا 
والــــبــــنــــك األهـــــلـــــي مـــــن الــــســــوق 
الـــرئـــيـــســـي وتــــراجــــعــــت أســـعـــار 
»جي إف إتش« وتجارية عقارية 
لـــتـــنـــتـــهـــي الـــجـــلـــســـة إيـــجـــابـــيـــة 
كشعور عام لكنها مستقرة على 

مستوى المؤشرات الرئيسية.
عــلــى أداء مـــؤشـــرات أســــواق 
دول مجلس التعاون الخليجي 
ــتـــراجـــع، إذ لـــم يـــربـــح إال  إلــــى الـ
مؤشر اإلمارات ومؤشر بورصة 
 ،

ً
الكويت وبنسب محدودة جدا

بينما في المقابل تراجع مؤشر 
الــســوق الــقــطــري بنسبة كبيرة 
بلغت 1.5 في المئة، كذلك مؤشر 
السوق السعودي بحوالي 1 في 
المئة، وأقفلت مؤشرات البحرين 
ومسقط على خسائر محدودة، 
ــــداول  وكــــانــــت أســــعــــار الـــنـــفـــط تـ
بإيجابية وصعد برنت ليصل 
 للبرميل.

ً
إلى مستوى 85 دوالرا

ع اتفاقية
ّ
ع اتفاقية»حيات« توق
ّ
»حيات« توق

بـ بـ 8.38.3 ماليين دينار  ماليين دينار 
عت شركة حيات لاتصاالت اتفاقية توفير 

ّ
وق

خدمات اإلمداد بالطاقة خارج الشبكة، مع شركة 
االتصاالت الكويتية »إس تي إس«، وتبلغ القيمة 
المقدرة للمشروع 8.30 مايين دينار؛ وذلك لفترة 

3 سنوات تنتهي في 31 ديسمبر 2025.
وتــوقــعــت »حــيــات لــاتــصــاالت« تحقيق نتائج 
جيدة خال فترة المشروع، على أن يتم إدراجها 
ضمن المركز المالي ونتائج أعمال الشركة خال 

السنوات الـ 3 القادمة.

»السوق السعودي« يتراجع %0.4
أنـــهـــى مـــؤشـــر الــــســــوق الــــســــعــــودي جــلــســة 
الــثــاثــاء عــلــى تــراجــع بنسبة 0.4 فــي الــمــئــة، 
ــد 10683 نـــقـــطـــة )- 46 نـــقـــطـــة(،  ــنـ  عـ

ً
مـــغـــلـــقـــا

وبتداوالت بلغت قيمتها اإلجمالية نحو 4.3 
مليارات ريال.

وتراجع سهم »األهلي السعودي« بنسبة 2 
في المئة عند 49.60 ريااًل.

وأنهت أسهم »إس تي ســي« و»بنك ساب« 
ــداول« و»أســـواق  و»بــنــك الــبــاد« و»مجموعة تـ
ــان الــســعــوديــة« و»جـــبـــل عــمــر«  ــيـ الــعــثــيــم« و»كـ
و»يـــنـــســـاب« و»االســـتـــثـــمـــار«، تـــداوالتـــهـــا على 

تراجع بنسب تتراوح بين 1 و3 في المئة.

وتصدر سهم »العربي الوطني« التراجعات، 
ــااًل، وسط  بنسبة 4 فــي المئة عند 28.60 ريــ

تداوالت بلغت نحو 1.7 مليون سهم.
في المقابل، ارتفع سهما »مصرف الراجحي« 
و»أرامكو السعودية« بأقل من 1 في المئة عند 

78 ريااًل و32.10 ريااًل على التوالي.
وتصدر سهم »تهامة لإلعان« االرتفاعات 

بنسبة 4 في المئة عند 87 ريااًل.
وسجل سهم »أمريكانا« أعلى إغــاق منذ 
اإلدراج في السوق السعودي، عند 3.57 رياالت 
)+ 3 فــي المئة(، وســط تـــداوالت تــجــاوزت 50 

مليون سهم.

ً»أوبك«: الصين سترفع الطلب 
نصف مليون برميل يوميا

ً
 ليبلغ 83.93 دوالرا

ً
البرميل الكويتي يصعد 76 سنتا

قال األمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول 
»أوبك«، هيثم الغيص، إنه من المتوقع أن ترفع الصين 
 
ً
الطلب على النفط بمقدار نصف مليون برميل يوميا
بعد تخفيفها القيود المفروضة للحد من انتشار 

فيروس كورونا.
وأضــــاف الــغــيــص لـــ »ســكــاي نــيــوز عــربــيــة« أمــس 
الــثــاثــاء، مــن دافـــوس، أن طلب الهند والصين على 
الــنــفــط قـــد يــعــوض االنـــكـــمـــاش الــمــتــوقــع مـــن الــــدول 

المتقدمة.
وفي سياق منفصل، أفاد بأنه من السابق ألوانه 
معرفة مــدى تأثير العقوبات على إمــــدادات النفط 

الروسية.
 ليبلغ 

ً
وارتفع سعر برميل النفط الكويتي 76 سنتا

 في تــداوالت يوم االثنين مقابل 83.17 
ً
83.93 دوالرا

 للسعر 
ً
 في تداوالت يوم الجمعة الماضي وفقا

ً
دوالرا

المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي األسواق العالمية، تباينت أسعار 

النفط صباح أمس الثاثاء بعد 
أن ســجــلــت الـــصـــيـــن أضــعــف 

نمو اقتصادي سنوي لها 
مــنــذ مـــا يـــقـــرب مـــن نصف 

قـــرن، فيما عــزز التحول 
في سياستها الصارمة 
لمكافحة »كوفيد 19« في 

أواخر عام 2022 اآلمال 
ــافــــي الـــطـــلـــب  فـــــي تــــعــ
على الوقود في أكبر 
مــســتــورد لــلــخــام في 

العالم هذا العام. وارتفعت العقود اآلجلة لخام برنت 
 
ً
سبعة سنتات، أو 0.1 في المئة، إلــى 84.52 دوالرا
 
ً
 مــن خسائرها الــتــي بلغت واحـــدا

ً
لتعوض بعضا

بالمئة في الجلسة السابقة.
وتــراجــعــت الــعــقــود اآلجـــلـــة لــخــام غـــرب تكساس 
، أو 0.9 في المئة مقارنة 

ً
الوسيط األميركي 73 سنتا

 .
ً
بالسعر عند اإلغاق يوم الجمعة، إلى 79.15 دوالرا

ولـــم ُيــســجــل ســعــر لــإلغــاق االثــنــيــن بسبب العطلة 
الــرســمــيــة فـــي الـــواليـــات الــمــتــحــدة بــمــنــاســبــة الــيــوم 
الــوطــنــي لاحتفال بــذكــرى زعــيــم الــحــقــوق المدنية 

الشهير مارتن لوثر كينغ.
ونما الناتج المحلي اإلجمالي للصين 3 في المئة 
 عن الهدف الرسمي البالغ 

ً
في 2022، وهو ما يقل كثيرا

، ليسجل العماق اآلسيوي ثاني 
ً
5.5 في المئة تقريبا

أســوأ أداء منذ عــام 1976، وســط تضرر نمو الربع 
األخــيــر بــشــدة مــن الــقــيــود الــصــارمــة لمكافحة 

كورونا وتراجع سوق العقارات.
ومن ناحية أخــرى، أدى تعافي الــدوالر من 
أدنى مستوياته في سبعة 
ــر إلـــــــى الـــضـــغـــط  ــ ــهـ ــ أشـ
عــلــى أســـعـــار الــنــفــط، 
إذ يــجــعــل ارتـــفـــاع 
الـــــــــدوالر الــنــفــط 
ــفـــة  ــلـ أكـــــــثـــــــر تـــكـ
لـــمـــن يــحــمــلــون 

عمات أخرى.

أخبار الشركات

»الخليج«: استقالة »الخليج«: استقالة 
أنطوان ضاهر أنطوان ضاهر 

ــاد بــنــك الــخــلــيــج بــأن  أفــ
رئيسه التنفيذي، أنطوان 
ضــــــــاهــــــــر، اســـــــتـــــــقـــــــال مـــن 
منصبه ألسباب شخصية، 
وقد تم قبول االستقالة من 
جانب مجلس اإلدارة، على 
أن تكون نافذة اعتبارا من 

16 يوليو المقبل. 

»أولى وقود«: إغالق محطة للتطوير »أولى وقود«: إغالق محطة للتطوير 

ذكــــرت الــشــركــة األولــــى للتسويق 
المحلي للوقود أنه تم إغاق محطة 
تعبئة الــوقــود فــي منطقة الشدادية 
رقــم 52 إلعـــادة تأهيلها وتطويرها 

حسب الــمــواصــفــات الــجــديــدة، وذلــك 
للقيام باألعمال اإلنشائية والصيانة 

لمدة شهر.

»أسيكو«: مخصص بـ »أسيكو«: مخصص بـ 5.85.8 ماليين دينار  ماليين دينار 
وافـــق مجلس إدارة شــركــة أسيكو للصناعات على أخــذ مخصص على 
المخزون الخاص بإحدى الشركات التابعة بنحو 5.8 مايين دينار، وسيظهر 
المخصص في البيانات المالية المجمعة للشركة للربع الرابع من عام 2022.

»كامكو إنفست«: 23.38 مليار دوالر حصيلة 
االكتتابات األولية الخليجية العام الماضي

أنهت 2022 كإحدى النقاط المضيئة القليلة في أسواق االكتتابات العالمية
بعد أن شهد ســوق االكتتابات 
ــام 2021،  ــ  عـ

ً
األولــــيــــة أداًء مـــمـــيـــزا

نـــجـــحـــت دول مـــجـــلـــس الـــتـــعـــاون 
الخليجي فــي مــواصــلــة نشاطها 
الــمــلــحــوظ عــلــى مــــدار عــــام 2022، 
متخطية مستويات العام السابق، 
ــن تــقــلــبــات  ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ وذلــــــــك عـــلـــى الـ

األسواق الثانوية. 
 لتحليات شركة كامكو 

ً
ووفقا

ــالـــي  ــمـ ــز الــــعــــدد اإلجـ ــفـ إنــــفــــســــت، قـ
لاكتتابات العامة األولية في دول 
 عام 

ً
مجلس التعاون إلى 48 اكتتابا

2022 )بما في ذلك االكتتاب العام 
الثنين من صناديق االستثمارات 
الــعــقــاريــة الـــمـــتـــداولـــة(، مــقــابــل 20 
ــفـــعـــت   عــــــام 2021. وارتـ

ً
اكـــتـــتـــابـــا

حصيلة أنشطة االكتتابات العامة 
األولـــــيـــــة الــخــلــيــجــيــة بـــنـــحـــو 3.1 
أضعاف، لتصل إلــى 23.38 مليار 
دوالر مــقــابــل 7.52 مــلــيــارات عــام 
 للبيانات الصادرة عن 

ً
2021، وفقا

وكــالــة بلومبرغ وأســــواق األوراق 
المالية. 

وحــافــظــت أســـــواق االكــتــتــابــات 
العامة األولية على انتعاشها، على 
الرغم من التقلبات التي شهدتها 

مـــؤشـــرات الـــســـوق الــثــانــويــة، مثل 
مؤشر مورغان ستانلي الخليجي 
ــــع بــنــســبــة 1.2 بــالــمــئــة فــي  ــفـ ــ )ارتـ
ــن عــــــام 2022،  ــ الـــنـــصـــف األول مـ
وتـــراجـــع بــنــســبــة 7.5 بــالــمــئــة في 
الــنــصــف الـــثـــانـــي مـــن عــــام 2022( 
وأسعار النفط )ارتفعت بنسبة 55.1 
بالمئة فــي النصف األول مــن عام 
2022 وتراجعت بنسبة 30.9 بالمئة 
في النصف الثاني من عام 2022(، 
حيث ظلت جهات اإلصـــدار واثقة 
بأساسيات أعمالهم، والتواصل 
مع األســواق، وإقبال المستثمرين 

على اإلصدارات.
ورأت »كــامــكــو إنــفــســت« تــوافــر 
ــــرى  مــجــمــوعــة مــــن األســــبــــاب األخـ
الــــتــــي ســــاهــــمــــت فـــــي تــــفــــوق أداء 
ســـوق االكــتــتــابــات الــعــامــة األولــيــة 
ــقـــارنـــة بــمــنــاطــق  فــــي الــمــنــطــقــة، مـ
جـــغـــرافـــيـــة أخـــــــرى، مـــثـــل الـــمـــرونـــة 
النسبية وحصانتها ضد األحداث 
الــجــيــوســيــاســيــة الــعــالــمــيــة، مثل 
الحرب بين أوكرانيا وروسيا، التي 
دفــعــت بــالــمــؤشــرات إلـــى تسجيل 
أداء ســلــبــي، والــــــوزن الترجيحي 
ــبــــورصــــات الـــخـــلـــيـــجـــيـــة ضــمــن  ــلــ لــ

المؤشرات، مما يعتبر من العوامل 
التي دعمت لمصلحة اإلصـــدارات 

اإلقليمية. 
إضافة إلى ذلك، برز العديد من 
الفرص أمام الشركات الستكشاف 
ــــزدوج بين  ــمـ ــ خــــيــــارات اإلدراج الـ
البورصات وتنفيذها، بينما قامت 
الشركات المدرجة بدراسة تحسين 
السيولة من خــال حــدود الملكية 
األجــنــبــيــة. وتـــواصـــل الــحــكــومــات 
الخليجية سعيها لزيادة أنشطة 
إدراج الــشــركــات الــتــابــعــة لــلــدولــة 
فـــي الـــبـــورصـــات، وتــوفــيــر الــمــزيــد 
من الدعم للشركات الخاصة التي 
تتطلع إلى طرح أسهمها لاكتتاب 
العام األولي، حيث أطلقت أبوظبي 
 بقيمة 5 مليارات درهــم 

ً
صندوقا

إماراتي لتشجيع الشركات العاملة 
فــي الــقــطــاع الــخــاص على اإلدراج 
في سوق أبوظبي لألوراق المالية.

ويـــــعـــــمـــــل الـــــــصـــــــنـــــــدوق تـــحـــت 
إشــراف المجلس األعلى للشؤون 
الــمــالــيــة واالقـــتـــصـــاديـــة، ويـــديـــره 
دائـــرة التنمية االقــتــصــاديــة، ومن 
المقرر أن يستثمر الصندوق في 
، مع 

ً
5 - 10 شركات خاصة سنويا

التركيز على الــشــركــات الصغيرة 
ــم، وبــنــســبــة  والـــمـــتـــوســـطـــة الـــحـــجـ
مــســتــهــدفــة تـــتـــراوح بــيــن 10 و40 

بالمئة من حجم الطرح. 
وأضـــــــــافـــــــــت أن االكـــــتـــــتـــــابـــــات 
الخليجية قيد اإلعـــداد عــام 2023 
ما زالت قوية، إال أنه قد يتم البحث 
عن بدائل مواتية، في الوقت الذي 
نــتــوقــع فــيــه اســتــمــرار رفـــع أســعــار 
الفائدة، والظروف الجيوسياسية، 
ــب أســـعـــار األســـهـــم وأســـعـــار 

ّ
وتــقــل

النفط كــأبــرز المخاطر خــال عام 
2023، إال انــه يــشــار إلــى أن توافر 
 على 

ً
تلك الــعــوامــل لــم يــؤثــر سلبا

االكتتابات العامة التي شهدت أداًء 
 عــام 2022. وتــعــود األسباب 

ً
قــويــا

ــه عـــلـــى الـــرغـــم  ــ ــــى أنــ الـــرئـــيـــســـيـــة إلــ
مـــن أن أداء الـــســـوق الـــثـــانـــوي في 
 ،

ً
البورصات الخليجية كان متباينا

فإن الجهات المصّدرة لاكتتابات 
ذات الــجــودة العالية استمرت في 
ت قيمة الطرح، 

ّ
جمع أمـــوال تخط

ــفـــضـــل نـــــمـــــاذج األعــــمــــال  وذلـــــــــك بـ
الــفــريــدة الــتــي تــمــّيــزوا بــهــا، وفــي 
بعض الحاالت تمت مكافأتهم على 
عــروض القيمة التي تقّدموا بها، 

من حيث توزيعات األرباح القوية 
من شركات مستقرة، مثل المرافق 
العامة والقطاع االستهاكي. وما 
تـــزال االكتتابات قيد اإلعــــداد عام 
2023 قوية، وبناء على تقديراتنا 
في بداية العام، قد تتراوح بين 27 
و39 شركة يتم طرحها لاكتتاب 
العام في دول مجلس التعاون بين 
 واألنباء 

ً
ما تم اإلعان عنه رسميا

المتداولة، وهو أمر إيجابي بالفعل.
ورجـــــــحـــــــت أن يــــنــــظــــر بـــعـــض 
الــمــصــدريــن إلـــى الــســوق الثانوية 
 عن نقاط نفاذ إلى األســواق 

ً
بحثا

تــــكــــون أكــــثــــر مـــــاءمـــــة مـــــن حــيــث 
ــقـــرار الــــســــوق، والــتــقــيــيــمــات،  ــتـ اسـ
وقـــد يــلــجــأون إلـــى اســتــخــدام نهج 
االنــتــظــار والــمــراقــبــة قبل الُمضي 
 لـــطـــرح خــطــط االكـــتـــتـــابـــات. 

ً
ــا ــــدمــ

ُ
ق

إال انـــه عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلــــك، نــرى 
مــن وجــهــة نظرنا أن دول مجلس 
الــتــعــاون ستواصل جــذب اهتمام 
الــمــســتــثــمــريــن الـــدولـــيـــيـــن بفضل 
نموذج أعمالهم المتميز وأسماء 
ــة،  ــاذبــ ــجــ ــة الــ ــيـ ــلـ ــائـ ــعـ ــــات الـ ــــركـ ــــشـ الـ
 لموقعها التنافسي القوي 

ً
ونظرا

وانتشارها الراسخ في السوق.

 بحثت وزارة التجارة مع 
الهيئة العامة للقوى العاملة 
العوائق التي حالت دون منح 

أصحاب الرخص المتناهية 
، السيما 

ً
 ماديا

ً
الصغر دعما

أنهم يعتبرون شركات 
ولديهم رخص وأماكن 

معلومة، وذلك بتسجيلهم 
وفق الباب الخامس كأصحاب 

أعمال، ومن الواجب 
مساواتهم مع بقية الرخص.
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أعـــلـــن بــنــك الـــكـــويـــت الـــوطـــنـــي حــصــولــه على 
ــن الــــدرجــــة »C« لــفــئــتــي مــكــافــحــة  الــتــصــنــيــف مــ
التغيرات المناخية وحماية الغابات 2022 من 
 ،)CDP( مشروع اإلفصاح عن انبعاثات الكربون
وهو المنظمة العالمية غير الربحية تدير منصة 

.
ً
اإلفصاح البيئي الرائدة عالميا

وقـــال البنك، إن هــذا التصنيف يتماشى مع 
خريطة الطريق الخاصة بالبنك لتحقيق المرونة 
البيئية واالجتماعية واالقــتــصــاديــة، ويــواصــل 
تعزيز التزامه بالشفافية في اإلعــان عن اآلثار 
البيئية لعملياته التشغيلية وجهوده في خفض 
االنــبــعــاثــات الــنــاجــمــة عــنــهــا مـــن خـــال مــشــروع 
اإلفــصــاح عــن انبعاثات الــكــربــون، إذ بــدأ تقديم 
 من عام 2021، 

ً
إفصاحات أولية للمشروع اعتبارا

بينما قــام باستكمال االستبيان األول الخاص 
بــالــمــشــروع فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــكــافــحــة الــتــغــيــرات 

المناخية وحماية الغابات في يونيو 2022.
فــي التفاصيل، يعتبر اإلفــصــاح عــن بيانات 
األثر البيئي للعمليات التشغيلية من المتطلبات 
المهمة بقطاع األعمال في وقتنا الحالي، وسط 
اشتراط أكثر من 680 مؤسسة مالية يبلغ حجم 
أصـــولـــهـــا 130 تــريــلــيــون دوالر و280 منظمة 
مشتريات يبلغ حجم أعمالها 6.4 تريليونات 
دوالر في إنفاقها على المشتريات من الشركات 
تقديمها إفصاحات عن بياناتها البيئية من خال 
مشروع اإلفصاح عن انبعاثات الكربون، وبلغ 
عدد الشركات التي تقدمت بهذا اإلفصاح خال 

عام 2022 أكثر من 18700 شركة.
كــمــا يعتبر »الــوطــنــي« مــن بــيــن الــمــؤســســات 
 بــيــن فــي دول مجلس 

ً
الــمــالــيــة األعــلــى تصنيفا

 لتصنيفات المشروع، 
ً
التعاون الخليجي وفقا

 عــن أنـــه المؤسسة المالية الــوحــيــدة في 
ً
فــضــا

الكويت التي تقدمت بهذا اإلفصاح.
ويــعــزز إفــصــاح »الــوطــنــي« مــن خــال مشروع 
اإلفصاح عن انبعاثات الكربون من قــدرة البنك 
على تلبية المتطلبات المتزايدة بشأن تحقيق 
الــشــفــافــيــة البيئية الــتــي تــفــرضــهــا الــمــؤســســات 

المالية والعماء وصانعو السياسات.
وتضمن هذا اإلفصاح نتائج األثر البيئي مع 
استئناف العمل بشكل طبيعي عقب االنتقال إلى 
مقره الجديد الحاصل على شهادة الفئة الذهبية 
في اعتماد الريادة ألنظمة الطاقة وحماية البيئة 
 
ً
 مرجعيا

ً
)LEED Gold(، واعتبار البنك 2021 عاما

ألدائه البيئي تتم مقارنة ما يحرزه من تقدم في 
السنوات القادمة بمؤشرات ذلك العام. 

ويقوم »الوطني« منذ وقت طويل بعرض تقييم 
سنوي ألدائه البيئي واإلفصاح عنه، بما في ذلك 
استهاك الطاقة والمياه، واستخدام النفايات 

والموارد، وانبعاثات الغازات الدفيئة. 
عــاوة على ذلــك، أشــار البنك إلــى أن التحدي 
 كما يحمل 

ً
الخاص بالتغير المناخي يحمل فرصا

مخاطر، إذ يحدد بالتفصيل أفضل دور يمكن لـ 

»الوطني« أن يقوم به لدعم جهوده المجتمعية 
الهادفة للتغلب على ذلك التحدي ويعزز جهوده 
القتناص الفرص بما يتوافق مع تلك التغيرات. 
ــار اإلفـــصـــاح إلـــى تــأكــيــد الــبــنــك التركيز  ــ وأشـ
على التمويل كإحدى أدوات االستجابة بفعالية 
لــتــحــدي الــتــغــيــر الــمــنــاخــي كــذلــك الــتــركــيــز على 
تلك التحديات في عمليات إدارة المخاطر، كما 
 لــالــتــزامــات 

ً
تضمنت إفــصــاحــات الــبــنــك عــرضــا

 إلطار التمويل 
ً
البيئية في إطار من الشفافية وفقا

 .
ً
المستدام الخاص الذي أعلنه البنك أخيرا

وأكــد »الوطني« في اإلفصاحات على تطوير 
ــداف داخــلــيــة لــخــفــض إجــمــالــي االنــبــعــاثــات  ــ أهــ
التشغيلية بنسبة %25 بحلول عام 2025، كما 
أشار إلى مساعي البنك لدمج القضايا البيئية 
واالجتماعية والــحــوكــمــة فــي أعــمــالــه التجارية 
وثــقــافــتــه الــمــؤســســيــة وعــمــلــيــاتــه الــتــشــغــيــلــيــة 
فــي سبيل دعـــم االنــتــقــال إلـــى اقــتــصــاد مستدام 
ومنخفض الكربون والمساهمة في تحقيق رؤية 

االستدامة الخاصة بدولة الكويت. 
وبــهــذه المناسبة، قــال نــائــب رئــيــس مجلس 
اإلدارة والــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــمــجــمــوعــة البنك 
الــوطــنــي عــصــام الــصــقــر: »نــقــطــع الـــيـــوم خــطــوة 
رئيسية جديدة في مسار االستدامة الذي بدأناه 
قبل أعوام بإدراجنا في قائمة المؤسسات التي 
تفصح عن بيانات األثــر البيئي لعملياتها في 

المنصة الدولية الرائدة«. 
ــــى تــعــزيــز اإلدراج الـــتـــزام  ــار الــصــقــر إلـ ــ ــ وأشـ
»الـــوطـــنـــي« بتطبيق مــزيــد مـــن الــشــفــافــيــة حــول 
األثـــر البيئي لكل عملياته وســط التركيز على 
دمـــج مــعــايــيــر الــحــوكــمــة البيئية واالجــتــمــاعــيــة 
والمؤسسية بكل أنشطة البنك وتعزيز مساهمة 
الوطني في دعم التحول نحو اقتصاد مستدام 

ومنخفض الكربون.
وأضاف أن »وجودنا ضمن مشروع اإلفصاح 
عن انبعاثات الكربون CDP إلى جانب إطاقنا 

ــار الــتــمــويــل الــمــســتــدام يــعــزز مكانة   إطــ
ً
مـــؤخـــرا

وجاذبية الوطني في أسواق رأس المال العالمية«، 
و»نحن ملتزمون بمواصلة السعي لتعزيز دمج 
الــتــمــويــل الــمــســتــدام والـــمـــمـــارســـات الــمــصــرفــيــة 
المسؤولة في صميم عملياتنا، كما نعمل على 
استكشاف تقنيات مبتكرة تدعم جهودنا من 
أجل بلوغ صافي انبعاثات صفرية من الناحية 

التشغيلية بحلول عام 2035«. 
واستطرد: »نــواصــل االلــتــزام بالقيام بدورنا 
ــم الــجــهــود الــعــالــمــيــة لخفض  الــمــســؤول فـــي دعـ
انبعاثات الكربون والحد من مخاطر تغير المناخ، 
 محددة قابلة للقياس 

ً
ووضعنا ألجل ذلك أهدافا

واإلبـــاغ عنها فــي إطــار حرصنا على تضمين 
االعـــتـــبـــارات المتعلقة بــالــمــنــاخ ضــمــن نــمــوذج 

أعمالنا المستقبلي«.
مـــن جــانــبــه، عــلــق ديــكــســتــر جــالــفــيــن الــمــديــر 
العالمي للمؤسسات وساسل اإلمداد والتوريد 
فـــي مـــشـــروع اإلفـــصـــاح عـــن انــبــعــاثــات الــكــربــون 
: »يتضح من خــال ما شهدناه هذا 

ً
CDP، قــائــا

العام من تقلبات األحـــوال الجوية، بما في ذلك 
الفيضانات والجفاف وارتفاع درجــات الحرارة 
لمستويات قياسية، أن التغير المناخي يشكل 
 على الشركات 

ً
 ومتزايدا

ً
 حقيقيا

ً
بالفعل خطرا

وساسل اإلمداد التوريد الخاصة بها، لذلك يقع 
على عــاتــق الــشــركــات االضــطــاع بـــدور رئيسي 
فــي تعزيز بيئة عمل مستدامة فــي ظــل تحقيق 
الحياد الكربوني، ومنع إزالــة الغابات، وتوفير 

األمن المائي، ولن يتسنى القيام بذلك سوى من 
خــال قياس األثــر البيئي للعمليات والمخاطر 
الناتجة عنها والــفــرص التي يمكن اقتناصها 

واالستعداد للمستقبل. 
عد اإلفصاحات المقدمة 

ُ
وأضــاف جالفين: »ت

من بنك الكويت الوطني لمشروع اإلفصاح عن 
انــبــعــاثــات الــكــربــون خــطــوة مهمة، وأتــطــلــع إلى 
استمرار جهود البنك في سبيل تحقيق الشفافية 

وتعزيز جهود التنمية والحفاظ على البيئة«.
ــبــــنــــك مــــكــــانــــة مــــرمــــوقــــة بــــيــــن كــل  ويــــحــــتــــل الــ
الــمــؤســســات الــمــالــيــة فــي المنطقة عــلــى صعيد 
مــمــارســات االســتــدامــة تلك الــجــهــود الــتــي تلقى 
 من مؤسسات عالمية، إذ حصل البنك على 

ً
تقديرا

شهادة الفئة الذهبية للريادة في تطبيق أنظمة 
الطاقة وحماية البيئة LEED Gold، مما حقق 
 على مستوى جميع العوامل البيئية التي 

ً
تحسنا

يتم قياسها واإلباغ عنها، بما في ذلك انبعاثات 
غازات الدفيئة وإعادة تدوير الورق والباستيك. 
كما أدرجــت مؤسسة Refinitiv العالمية البنك 
ضــمــن مـــكـــونـــات مـــؤشـــرهـــا االنــتــقــائــي الــجــديــد 
للشركات منخفضة انبعاثات الكربون بمنطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا
ويـــعـــد »الـــوطـــنـــي« أكـــبـــر مــؤســســة مــالــيــة في 
الكويت ويتمتع بهيمنة فعلية على قطاع البنوك 
التجارية، وحافظ البنك على أعلى التصنيفات 
االئتمانية على مستوى كل البنوك في المنطقة 
بإجماع وكاالت التصنيف االئتماني المعروفة: 

موديز، وستاندرد آند بورز وفيتش.
ــاح عــن  ــ ــــصــ ــشـــــروع اإلفــ ويـــــرجـــــع تـــأســـيـــس مـــ
انــبــعــاثــات الــكــربــون )CDP( إلـــى عـــام 2000 كما 
تعمل المؤسسة مع أكثر من 680 مؤسسة مالية 
يتجاوز حجم أصولها 130 تريليون دوالر. وكان 
للمشروع السبق في استخدام أسواق رأس المال 
ومشتريات الشركات لتشجيع المؤسسات على 
اإلفصاح عن اآلثــار البيئية لعملياتها، وتقليل 
انبعاثات الغازات الدفيئة، وحماية موارد المياه 

والغابات. 
وخـــال عـــام 2022، بــلــغ عـــدد الــشــركــات التي 
تقدمت بإفصاحاتها البيئية للمشروع ما يقارب 
20000 شركة، من ضمنها أكثر من 18700 شركة 
تمتلك ما يعادل نصف القيمة السوقية ألسواق 
المال العالمية، وأكثر من 1100 مدينة وواليــة 

ومنطقة. 

العدد 5238 / األربعاء 18 يناير 2023م / 25 جمادى اآلخرة 1444هـ

ةديرجلا•
اقتصاد economy@aljarida●com9
»CDP« الوطني« يفصح عن األثر البيئي لعملياته من خالل«
الصقر: خطوة رئيسية جديدة في مسارنا لتحقيق االستدامة وتعزيز التزامنا بالشفافية عن األثر البيئي لعملياتنا

البدر: نستهدف الريادة في الصناعة النفطية وتعزيز التنافسية
مــــع انـــطـــاقـــة الــــعــــام الـــجـــديـــد، 
ــة  ــيــ ــتــ ــكــــويــ شــــــهــــــدت الــــــشــــــركــــــة الــ
للصناعات البترولية المتكاملة 
)كـــيـــبـــيـــك(، أمـــــس، تــحــقــيــق واحـــد 
مــن أهـــم اإلنـــجـــازات عــلــى صعيد 
تــحــقــيــق الــتــمــيــز الــتــشــغــيــلــي، من 
خــال افتتاح مختبرات مصفاة 
عد واحدة من أكبر 

ُ
الزور، والتي ت

المختبرات النفطية على مستوى 
الــشــرق األوســـط، ســواء مــن حيث 
المساحة أو القدرة االستيعابية 
الـــخـــاصـــة بــتــحــلــيــل الــمــنــتــجــات 

البترولية المختلفة.
وقــــــــــد جــــــــــاء إعــــــــــــان افــــتــــتــــاح 
الــمــخــتــبــرات خـــال حــفــل داخــلــي 
أقـــــيـــــم تــــحــــت رعــــــايــــــة وحــــضــــور 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي ولــيــد الــبــدر، 
وكــذلــك نائب الرئيس التنفيذي 
لمصفاة الــــزور خــالــد الــعــوضــي. 
كما شهد حفل االفتتاح حضور 
ــــدد مــــن الـــقـــيـــاديـــيـــن مــــن مــعــهــد  عـ
األبــــــــحــــــــاث، وشــــــركــــــة الــــبــــتــــرول 
الـــوطـــنـــيـــة، وعـــــدد مـــن الــعــامــلــيــن 
ــــي »كـــيـــبـــيـــك«،  والــــمــــســــؤولــــيــــن فــ
ــاز  ــ ــجــ ــ ــــى هـــــــــذا اإلنــ ــلـ ــ ـــاع عـ ــ ــــاطــ ــ لـ
الــجــديــد، والــتــعــرف عــلــى طبيعة 
العمل والتكنولوجيا المتطورة 

المستخدمة داخل المختبرات.
ــي كــلــمــتــه  ــ ــدر، فــ ــ ــ ــبـ ــ ــ وأعـــــــــــرب الـ
خال الحفل، عن فخره واعتزازه 
ــن قــبــل  ــ ــبــــذولــــة مـ ــمــ بـــالـــجـــهـــود الــ
العاملين، لتقديم كل ما هو ممكن، 
 لتحقيق 

ً
ــدا ــ  وأبــ

ً
ــا والــســعــي دائـــمـ

 باإلنجاز الجديد 
ً
المزيد، مشيدا

الــــذي تــشــهــده الــشــركــة بــافــتــتــاح 
مختبرات المصفاة، هذا المبنى 
الحيوي الــذي يقع ضمن أهداف 
التنمية االستراتيجية للبترولية 
المتكاملة )كيبيك(، بهدف تحقيق 

الـــريـــادة فــي الــصــنــاعــة النفطية، 
 مــن 

ً
ــــك واحــــــــــــدا ــــاشـ ــبــــر بـ ــتــ ــعــ و»يــ

المساهمات الجديدة التي تضاف 
إلى عدة إنجازات باهرة للشركة 
مكنتها من المشاركة وبقوة في 
تعزيز وتنمية اقتصادنا الوطني، 

ورفعة وطننا«.
ــرات  ــبــ ــتــ ــخــ ــمــ وأضــــــــــــاف أن »الــ
تتميز بأجهزتها التكنولوجية 
ــا عــالــيــة  ــهــ ــعــــداتــ الـــمـــتـــقـــدمـــة، ومــ
 
ً
ــا ــا يـــجـــعـــلـــهـــا صــــرحــ الــــــدقــــــة، بــــمــ

 تــقــدمــه الـــشـــركـــة لــلــقــطــاع 
ً
مـــمـــيـــزا

النفطي الــكــويــتــي لــلــدفــع بــه إلــى 
آفــاق جديدة، ما يعكس حرصنا 
المستمر على إحــراز المزيد من 
التطور فيما يخص التكنولوجيا 
المستخدمة في عملياتنا كافة، 
 للسير 

ً
ــا يــؤهــلــنــا دائــــمــــا ــو مـ وهــ

بمنهجية نحو تحقيق أهدافنا 
االستراتيجية المرحلية«.

ــــت إلـــــــى أن »الـــبـــتـــرولـــيـــة  ــفـ ــ ولـ
المتكاملة« ال تسعى فقط إلى بناء 

صرح نفطي يحتوي على مرافق 
لــإنــتــاج والــتــصــديــر فــقــط، إنــمــا 
تتجاوز ذلك، ببناء كيان مستقل 
متكامل يعزز من أهداف الشركة 
االستراتيجية نحو الــريــادة، لذا 
فإن »تجهيز مصفاة الزور بأحدث 
ــزء ال يــتــجــزأ من  الــمــخــتــبــرات جــ
رؤيتنا لتحقيق التميز التشغيلي 
لمشاريعنا وأهدافنا المنشودة 
بتصنيع الــمــنــتــجــات البترولية 
عالية الجودة والبتروكيماويات 
وإمدادات الغاز الطبيعي المسال 
بطريقة مــوثــوقــة وفــعــالــة وآمــنــة 

.»
ً
بيئيا

من جانبه، أكد نائب الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لمصفاة الــــزور خالد 
ــا يـــتـــم تــحــقــيــقــه  الـــعـــوضـــي، أن مــ
مـــن نـــجـــاحـــات يــومــيــة وســلــســلــة 
اإلنـــــــــجـــــــــازات الــــمــــتــــتــــالــــيــــة الـــتـــي 
 بــعــد يـــوم، هــو ثمرة 

ً
تــــزداد يــومــا

الـــجـــهـــود الــمــخــلــصــة لــلــعــامــلــيــن 
في »البترولية المتكاملة«، وبما 

يــعــكــس الــعــزيــمــة الــقــويــة للسير 
 نحو التشغيل الكامل األمن 

ً
قدما

بـــالـــطـــاقـــة الـــتـــكـــريـــريـــة الــقــصــوى 
لواحدة من أكبر مصافي التكرير 

في العالم.
وأضــــــاف الـــعـــوضـــي: »شــهــدت 
ــزور مــجــمــوعــة كبيرة  ــ مــصــفــاة الـ
ومـــتـــاحـــقـــة مــــن الـــنـــجـــاحـــات فــي 
ســـبـــيـــل الـــتـــشـــغـــيـــل الـــكـــامـــل لــهــا، 
ــقـــد بــــدأنــــا فــــي نـــوفـــمـــبـــر 2022  فـ
الــتــشــغــيــل الـــتـــجـــاري لــلــمــصــفــاة 
األولــــــــى، إذ تــمــكــنــا مــــن تــصــديــر 
عـــــدد مــــن الـــشـــحـــنـــات الـــتـــجـــاريـــة 
ــا  ــ ــثـ ــ ــافـ ــ ــنـ ــ مـــــــن الـــــكـــــيـــــروســـــيـــــن والـ
البتروكيماوي ووقود الطائرات 
عالي الجودة، وكذلك زيت الوقود 
الــمــنــخــفــض الـــكـــبـــريـــت والــــديــــزل 
 بالكبريت )الترا( 

ً
المنخفض جدا

إلــــــى األســـــــــــواق الـــعـــالـــمـــيـــة، كــمــا 
نــجــحــنــا فــــي تــحــقــيــق الــتــشــغــيــل 

المبدئي للمصفاة الثانية«.

ق إلى اليونان
ِّ
حل

ُ
»الكويتية« ت

ضمن مساعيها الدؤوبة والمتواصلة 
 
ً
لــتــوســيــع شــبــكــة خــطــوطــهــا، واســـتـــعـــدادا
لـــمـــوســـم الـــصـــيـــف 2023، أعـــلـــنـــت شــركــة 
ــتـــيـــة تــشــغــيــل  ــة الـــكـــويـ الــــخــــطــــوط الــــجــــويــ
رحاتها التجارية المجدولة إلى جمهورية 
اليونان بواقع رحلتين في األسبوع، رحلة 
 
ً
إلى »أثينا« ورحلة إلى »ميكانوس«، اعتبارا
من 14 يونيو 2023، كما يمكن لعمائنا 
 من 18 

ً
ا تنفيذ حجوزاتهم إلى اليونان بدء

يناير 2023.
وبــهــذا الــصــدد، قــال الرئيس التنفيذي 
لــــ »الـــكـــويـــتـــيـــة« الــمــهــنــدس مــعــن رزوقـــــي: 
»يسر الكويتية أن تعلن إطــاق رحاتها 
التجارية المجدولة إلى جمهورية اليونان 

 إلى وجهتي »أثينا« و»يكانوس«، 
ً
وتحديدا

 لموسم صيف 2023، حيث تعد 
ً
استعدادا

هاتان الوجهتان من الوجهات المهمة في 
خــيــارات عمائنا، وذلــك لما تتمتعان به 
مــن مــعــالــم سياحية جــاذبــة للمسافرين، 
ــن الــتــراثــيــة  ــاكـ ولــمــا تــتــمــيــزان بـــه مـــن األمـ
والتاريخية والثقافية المتنوعة والعريقة«.
: »إن اخـــتـــيـــار 

ً
وأشـــــــــار رزوقـــــــــي قـــــائـــــا

 لــلــخــطــط الــتــي 
ً
الــوجــهــتــيــن يـــأتـــي مـــكـــّمـــا

وضعتها الخطوط مع توجيهات مجلس 
اإلدارة في توسيع شبكة خطوطها حول 
العالم وإلى أسواق جديدة ومطلوبة تلبي 
طموحات واحتياجات عمائها، كما أن 
اختيار هاتين الوجهتين جاء بعد دراسات 

متأنية لجدوى هــذه الخطوط وفائدتها 
ومردودها على الشركة، إضافة إلى شعبية 

الوجهتين«.
وفـــي ذات الــســيــاق، قـــال عــضــو مجلس 
اإلدارة عــادل الصانع: »يسعدنا اليوم أن 
نعلن تشغيل رحاتنا التجارية المجدولة 
إلى مدينة »أثينا«، وإعادة إطاق رحاتنا 
التجارية المجدولة إلى مدينة »ميكانوس« 
 لموسم صيف 2023، يأتي ذلك 

ً
استعدادا

ضمن الخطة االستراتيجية التي أنتجها 
مــجــلــس اإلدارة واإلدارة الــتــنــفــيــذيــة منذ 
توليهم المهام في الشركة، حيث ساهم ذلك 
في التوسع بشبكة خطوط الطائر األزرق 

لتغطية جميع دول العالم«.

عصام الصقر

البدر والعوضي خال تفقد المختبرات

نواصل 
التزامنا 

المسؤول 
بدعم الجهود 

العالمية 
لخفض 

انبعاثات 
الكربون 

والحد من 
مخاطر تغير 

المناخ

ملتزمون 
بمواصلة 

السعي 
لتعزيز دمج 

التمويل 
المستدام 

والممارسات 
المصرفية 
المسؤولة 
في صميم 

عملياتنا
الصقر

نعمل على استكشاف 
تقنيات مبتكرة تدعم 

جهودنا لبلوغ صافي 
انبعاثات صفرية 

 بحلول 2035
ً
تشغيليا

الصقر

»كيبيك« تفتتح مختبرات مصفاة الزور
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قـــــال رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
شــــــركــــــة طــــــــيــــــــران الــــــجــــــزيــــــرة، 
 CNBC« مــروان بــودي، لكل من
عــربــيــة« وقـــنـــاة الــعــربــيــة على 
هــامــش الــمــنــتــدى االقــتــصــادي 
ــــوس 2023، إن  الــعــالــمــي - دافـ
قـــطـــاع الـــطـــيـــران فـــي الــمــنــاطــق 
 
ً
 كبيرا

ً
القريبة يشهد انتعاشا

منذ السنة الماضية، السيما 
فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج والــشــرق 
األوسط، حيث من المتوقع أن 
نشهد نهضة أكبر مما شهدناه 
 في هذه المنطقة، على 

ً
سابقا

عكس الــركــود االقــتــصــادي في 
ــا والـــواليـــات الــذي  ــ دول أوروبـ

بدأ يؤثر على قطاع الطيران.
وأضــاف بــودي أن التضخم 
ـــر 

ّ
فـــي الــمــنــطــقــة األوروبـــــيـــــة أث

عـــلـــى نـــشـــاط الـــــرحـــــات، ومـــن 
المتوقع أن ينخفض خال هذا 
الـــعـــام بــســبــب ارتـــفـــاع التكلفة 
 أن ذلـــك 

ً
الــتــشــغــيــلــيــة، مــــؤكــــدا

سيؤثر كذلك على المنتجعات 
والـــوجـــهـــات الـــســـيـــاحـــة، األمـــر 
ــريـــن  ــافـ ــمـــسـ ــيــــدفــــع الـ الـــــــــذي ســ

للتوجه إلى مناطق قريبة. 
ــد أن  ــ ــذا الــــصــــدد، أكـ ــ ــــي هـ وفـ
قطر كــان لها تأثير فــي زيــادة 

حركة الطيران خال فعاليات 
كأس العالم لكرة القدم، حيث 
شــغــلــت »طـــيـــران الــجــزيــرة« 67 
رحلة متواصلة فقط لحضور 
المباريات، عــاوة على زيــادة 
الرحات إلى اإلمارات وسلطنة 
 السعودية، التي 

ً
عمان، وطبعا

 في تنشيط 
ً
لها دور كبير أيضا

حركة السفر اإلقليمية، ألنها 
ــد  وضـــعـــت رؤيــــــة طـــويـــلـــة األمــ
 
ً
نتجت عنها طفرة كبيرة جدا
وغــيــر مسبوقة فــي السياحة، 
ونـــتـــطـــلـــع إن شـــــــاء الــــلــــه إلــــى 

المزيد.
وأشــــــــــــار إلــــــــى أن »طـــــيـــــران 
الجزيرة« كانت تسّير رحات 
إلــى 3 وجهات في السعودية، 
وارتفعت إلى 8 وجهات بنهاية 
عـــام 2022، ومـــن الــمــخــطــط أن 
ــة خـــال  ــهــ تـــصـــل إلــــــى 11 وجــ
الربع األول من العام الحالي، 
ليفوق عدد الرحات 70 رحلة 
أسبوعية مباشرة بين الكويت 

والمملكة. 
 

أسعار النفط والتضخم

ــار الـــنـــفـــط، قـــال  ــعــ وعـــــن أســ

بــــــــودي إن أســـــعـــــار الــــتــــذاكــــر 
ارتـــفـــعـــت، وهــــذا أمــــر طبيعي 
كــحــال أي ســلــعــة أخــــرى، وقــد 
زادت التكاليف على شركات 
الــطــيــران والــوقــود هــو تكلفة 
ــذا مـــا أثـــر على  أســاســيــة. وهــ
الــــتــــذاكــــر، وشـــهـــدنـــا ارتـــفـــاعـــا 
بـــــحـــــوالـــــي 30 بــــالــــمــــئــــة فـــي 

األسعار السنة الماضية.
ــنـــة، فــنــشــهــد  ــذه الـــسـ ــ ــا هـ ــ أمـ
ــتــــداال فـــي أســـعـــار الــتــذاكــر  اعــ
ــفـــط،  ــنـ ــار الـ ــ ــعـ مـــــع تـــــــــوازن أســـ

ولـــــكـــــن مــــــا زال هـــــنـــــاك شــــّح 
 
ّ
فـــــي وقــــــــود الــــــطــــــائــــــرات، ألن

الــمــصــافــي الــتــي تــنــتــج وقــود 
ــرات أصـــبـــحـــت تــنــتــج  ــ ــائـ ــ ــطـ ــ الـ
ــان عــلــيــه مــــا قــبــل  ــ ــل مـــمـــا كـ ــ أقـ
أزمـــــــــــــة كـــــــــورونـــــــــا والـــــــحـــــــرب 
األوكــــرانــــيــــة - الـــروســـيـــة، ألن 
الـــعـــديـــد مـــن هــــذه الــمــصــافــي 
ــتـــاج مــنــتــجــات  ــّول إلــــى إنـ تـــحـ
أخـــرى كــالــديــزل لــســّد الــثــغــرة 
التي يواجهها السوق. وهذا 
دفــع إلــى نقص فــي معروض 

ــود الـــطـــائـــرات، فــلــن يــكــون  وقــ
هــنــاك انــخــفــاض مــلــحــوظ في 
أسعار التذاكر، ومن المتوقع 
أن يكون االنخفاض متفاوتا 
ال يــتــعــدى نــســبــة 5 بــالــمــئــة. 

أسطول الشركة

وبــــــّيــــــن بــــــــــودي أن خــطــط 
الـــــــشـــــــركـــــــة بـــــــــــزيـــــــــــادة حــــجــــم 
ـــ 28  أســـطـــولـــهـــا فــــي طــلــبــيــة لــ
طــائــرة جــديــدة قامت بها في 
نــوفــمــبــر 2021 بــقــيــمــة فــاقــت 
ــــارات دوالر، لــيــصــل  ــيـ ــ ــلـ ــ 3 مـ
أسطولها إلى 36 طائرة خال 

السنوات األربع القادمة. 
وأضـــــاف أن أزمــــة كــورونــا 
والحرب األوكرانية - الروسية 
ــيـــع  ــنـ ـــــــــرتـــــــــا عــــمــــلــــيــــة تـــصـ

ّ
أخ

ــبــــح صــعــبــا  الــــطــــائــــرات، وأصــ
الـــحـــصـــول عــلــى طــــائــــرات من 
 أن 

ً
الــجــيــل الـــجـــديـــد، مــضــيــفــا

ــران الـــجـــزيـــرة« تــتــعــاون  ــيــ »طــ
مباشرة مع »إيرباص«، وتأمل 
استقبال طائرات جديدة خال 
الــــعــــام، فــيــمــا تــنــظــر الــشــركــة 
إلــى الــبــدائــل لسد الــثــغــرة في 
ــعــــروض الــــطــــائــــرات، حــيــث  مــ

ــار بـــعـــض  ــ ــجـ ــ ــئـ ــ ــتـ ــ تــــتــــجــــه السـ
الـــطـــائـــرات إلـــى حــيــن وصـــول 
الــــطــــائــــرات ضـــمـــن طــلــبــيــتــهــا 
مـــع »إيـــــربـــــاص«، والـــحـــصـــول 
على بعض الطلبيات األقــدم 
ــبــــل شــــركــــات  ــلــــغــــاة مـــــن قــ ــمــ الــ
طـــــيـــــران تـــــواجـــــه ركــــــــــودا فــي 

أسواقها. 
وعن تمويل هذه الطلبية، 
قال بودي إن تمويل الطائرات 
ســـيـــكـــون مــــتــــوازنــــا بـــيـــن 30 
بــالــمــئــة تـــمـــويـــل تــــجــــاري مــن 
ــذا  ــ ــة، وهــ ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الــــبــــنــــوك الـ
ــا الــبــاقــي  الــمــســتــقــر عــلــيــه، أمــ
فـــحـــوالـــي 70 بـــالـــمـــئـــة، فــهــذا 
 Sale ـــ ــا يــســمــى بــ ســـيـــكـــون مــ
and Leaseback، وهـــو بيع 
الطائرات وإعادة استئجارها 

مرة ثانية، كما اعتدنا.

أداء الشركة

وقـــــــــــال بـــــــــــودي إن ركـــــــاب 
»طـــــيـــــران الــــجــــزيــــرة« تــخــطــى 
2.7 مـــــلـــــيـــــون فـــي  عــــــــددهــــــــم 
2022، وهــو أعــلــى رقــم وصل 
ــدت أرقـــــــــــام ســنــة  ــ ــعـ ــ لـــــــه، إذ تـ
ــا تـــــعـــــّدت أربـــــــاح  ــمــ 2019، كــ

ســنــة 2019 و2020 و2021. 
وســــوف تــكــون 2023 سنة 
ــــرى، ألنــنــا ننظر  قــيــاســيــة أخـ
ــاد الـــكـــويـــتـــي  ــ ــــصــ ــتــ ــ إلــــــــى االقــ
والــنــهــضــة الــحــاصــلــة، ودعـــم 
ــة الــــكــــويــــت لــتــشــجــيــع  ــكـــومـ حـ
لاستثمار الرأسمالي داخل 
ــذا يعطينا أمــا  الــكــويــت، وهـ
بــانــفــتــاح أكــبــر إن شـــاء الــلــه، 
ــكــــون انـــعـــكـــاســـه طـــفـــرة  ــيــ وســ
ــفــــر  أخــــــــــــرى فــــــــي ســــــــــوق الــــســ
ــذا الــتــشــجــيــع  ــ بـــالـــكـــويـــت. وهــ
 اســتــثــمــار على 

ً
يــقــابــلــه أيــضــا

ــع تـــوســـعـــة مــبــنــى  األرض، مــ
ــاب الـــجـــزيـــرة T5، ويــمــكــن  ــ ركـ
ــد مــع  أن يــتــبــعــه مــبــنــى جـــديـ
زيـــــادة الـــخـــدمـــات، وبــالــتــالــي 
تتبعها الخدمات الستقطاب 
الــنــهــضــة فـــي الـــحـــركـــة، حيث 
زادت الحركة بالكويت بنسبة 
60 بــالــمــئــة عـــن ســنــة 2019، 
 في 

ً
وهي نهضة نراها أيضا

الــســعــوديــة واإلمـــــارات وقطر 
وُعمان، وحتى في البحرين، 
إذ إن دول مــجــلــس الــتــعــاون 
فـــي مـــوقـــع يــعــطــيــهــا ضــمــانــا 

للمرحلة القادمة.

أعـــلـــن بــنــك بـــوبـــيـــان رعـــايـــتـــه الــذهــبــيــة 
قيمت فعاليات 

ُ
لبطولة BNK للبادل، التي أ

مــرحــلــتــهــا األولــــــى خــــال الـــفـــتـــرة مـــن 13 
 Padel in حتى 15 يناير الجاري بماعب
وحتى اختتام مرحلتها النهائية بتاريخ 
21 من الشهر نفسه، إذ شهدت مشاركات 
ــــدد مــــن الـــفـــرق  ومـــنـــافـــســـات قـــويـــة بـــيـــن عـ
الشبابية لمحترفي ريــاضــة الــبــادل على 
مستوى الكويت ودول مجلس التعاون 

الخليجي.
وقال المدير التنفيذي إلدارة االتصاالت 
والــعــاقــات المؤسسية فــي الــبــنــك قتيبة 
 عن الرعاية: »في ظل 

ً
صالح البسام تعليقا

االنتشار الهائل الذي تشهده لعبة البادل 
 ال يألو بنك بوبيان أي 

ً
 وإقليميا

ً
عالميا

جهد لدعم مختلف األنشطة والفعاليات 
التي تستهدف الشباب، السيما تلك التي 
ترتبط بالصحة، وتخلق أجواء تنافسية 
بينهم وتقوي مختلف أواصــر العاقات 

االجتماعية«.
ــــح الــبــســام ان رعـــايـــة »بــوبــيــان«  وأوضـ
لــلــبــطــولــة تــتــمــاشــى مــــع اســتــراتــيــجــيــتــه 
الممنهجة نحو تعزيز االســتــدامــة لدعم 

الجانب الرياضي وحث شريحة الشباب 
عــلــى مــمــارســة الــريــاضــة مــثــل الـــبـــادل، بل 
وتشجيعهم للوصول بها إلى المنافسات 

المحلية واإلقليمية وربما العالمية.
وأضــاف أنه »منذ اإلعــان عن البطولة 
ادركنا نجاحها وما ستشهده من إقبال 
 لما 

ً
كثيف في المشاركة من الشباب، نظرا

تتمتع به من برنامج فعاليات ومنافسات 
قــويــة ومـــشـــاركـــات لــيــســت عــلــى مــســتــوى 
الــكــويــت فــحــســب، بــل عــلــى مــســتــوى دول 
مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يؤكد 

تفوق شبابنا في هذه الرياضة«.
وحـــــول أبـــــرز مـــا يــمــيــز الـــبـــطـــولـــة، قــال 
 من 

ً
البسام إنها شهدت مشاركة 32 فريقا

 من الفتيات بتسجيل 
ً
الشباب و16 فريقا

 من الكويت ودول مجلس 
ً
 والعبة

ً
96 العبا

التعاون الخليجي محترفي رياضة البادل 
مع إتاحة الفرصة لهم للعب مع مجموعة 

.
ً
من الاعبين والمحترفين عالميا

 فعاليات البطولة

وأوضح أن المرحلة األولى من فعاليات 

 من 
ً
الــبــطــولــة شــهــدت مــشــاركــة 48 فــريــقــا

الشباب والفتيات محترفي رياضة البادل 
ــلـــى مـــســـتـــوى الـــكـــويـــت ودول مــجــلــس  عـ
ــــى 15  ــــال الـــفـــتـــرة مــــن 13 إلـ الـــتـــعـــاون خـ
الجاري، على ان تشهد المرحلة النهائية 
ــوز 4 مــن  ــ مــــن الـــفـــعـــالـــيـــات اإلعـــــــان عــــن فـ
الشباب ومثلهم من الفتيات للدخول في 
منافسات قــويــة مــع مجموعة مــن أفضل 
 World الاعبين العالميين الُمصنفين في
Padel Tour والــتــي تشهد فعاليتها في 

أرينا 360 مول.
وأشار البسام إلى أن »بوبيان« يحرص 
عــلــى دعــــم وتــشــجــيــع مــخــتــلــف األنــشــطــة 
الرياضية في الدولة بهدف المساهمة في 
رفــع اســم الرياضة الكويتية وتطويرها، 
 »دور مــؤســســات الــقــطــاع الخاص 

ً
مــؤكــدا

المهم والحيوي في تنمية قطاعي الشباب 
والرياضة، ونحن نقوم بتنفيذ هذا التوجه 
إلــى أرض الــواقــع مــن خــال رعــايــة ودعــم 
العديد من الفعاليات الرياضية الكبرى 

على مستوى الباد«.

ــا لـــشـــراكـــة  ــدهــ ــقــ ــة زيـــــــن عــ ــ ــركـ ــ ــنــــت شـ ــلــ أعــ
استراتيجية مع منصة V-THRU الكويتية 
ــــدة لـــخـــدمـــة الــــســــيــــارات االفـــتـــراضـــيـــة،  ــرائـ ــ الـ
وذلك لتقديم برنامج تدريب مهني للطلبة 
وحديثي التخرج يتيح لهم فرصة اكتساب 
الــعــديــد مـــن الـــمـــهـــارات الــمــهــنــيــة والــعــمــلــيــة 
واإلدارية التي تؤهلهم لدخول سوق العمل 

في قطاَعي المطاعم والتكنولوجيا.
ــــان عـــن الـــشـــراكـــة فـــي منصة  ــاء اإلعــ ــ وجـ
زين لابتكار ZINC بمقر الشركة الرئيسي 
فـــي الـــشـــويـــخ، وذلــــك بــحــضــور مـــديـــر إدارة 
العاقات المؤسسية في »زين الكويت« حمد 
الــمــصــيــبــيــح، والــشــريــك الــمــؤســس الــرئــيــس 
التنفيذي فــي V-THRU، عــبــدالــلــه الشلبي، 

إضافة إلى مسؤولي الشريكين. 
 الستراتيجية 

ً
وأتت هذه الشراكة تفعيا

»زيـــن« المتكاملة للمسؤولية االجتماعية 
واالستدامة، والتي ترتكز بشكل كبير حول 
تنمية وتطوير قطاَعي الشباب والتعليم، 
خاصة أن هــذا البرنامج يهدف إلــى تنمية 
وصــقــل مــهــارات الشباب عبر إشــراكــهــم في 
تجربة العمل الــمــيــدانــي مــبــاشــرة فــي بيئة 
الـــعـــمـــل، وبــــاألخــــص فـــي قـــطـــاَعـــي الــمــطــاعــم 
والــتــكــنــولــوجــيــا الــلــذيــن يــعــتــبــران مــن أكــثــر 

 في السوق المحلي. 
ً
القطاعات حيوية

ويقدم هذا البرنامج فرصة مميزة للطلبة 
والــطــالــبــات وحــديــثــي الــتــخــرج والمقبلين 
على الحياة الوظيفية للعمل بــدوام جزئي 
فـــي الــمــشــاريــع والـــمـــواقـــع الــمــتــعــددة الــتــي 
تــغــطــيــهــا V-THRU، حـــيـــث يـــشـــاركـــون فــي 
متابعة وتنسيق وإدارة العمليات بالموقع 
 والتعامل مع الموظفين والزبائن 

ً
مباشرة

م وتسليم الطلبات فــي أهــّم وأكبر 
ّ
مــن تسل

األبراج التجارية في الكويت وداخل المباني 
التابعة لجامعة الكويت، وذلك لمدة 3 أشهر 

مقابل مكافأة مالية شهرية.
ويـــهـــدف الــبــرنــامــج إلـــى تــمــكــيــن الــشــبــاب 
الـــكـــويـــتـــيـــيـــن الــــطــــمــــوحــــيــــن ودعــــمــــهــــم مــن 
ــلــــيــــة، وذلـــــك  الــــنــــاحــــيــــة الــــتــــدريــــبــــيــــة والــــعــــمــ
الكتساب الــمــهــارات المختلفة فــي مجاالت 
ــاع الـــمـــطـــاعـــم وإدارة  ــطــ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا وقــ
 
ً
الــعــمــلــيــات، كــمــا يــتــضــمــن الــبــرنــامــج أيــضــا

 مـــن دورات الـــتـــدريـــب وورش الــعــمــل 
ً
عـــــددا

التي تغطي مختلف المواضيع الرئيسية 
مـــثـــل الـــتـــســـويـــق والـــتـــصـــمـــيـــم والـــعـــمـــلـــيـــات 
والــتــكــنــولــوجــيــا وغـــيـــرهـــا، وســيــحــصــل كل 
مـــشـــارك عــلــى شـــهـــادة خـــبـــرة بــعــد إتــمــامــه 

البرنامج بنجاح. 
ويـــأتـــي بــرنــامــج الــتــدريــب الــمــيــدانــي في 
 لـــبـــرنـــامـــج شــبــكــة شــبــاب 

ً
V-THRU مـــكـــمـــا

زيــن FUN، الــذي يعتبر من أكبر المشاريع 
ــن بــتــطــويــرهــا  ــ ــقـــوم زيـ ــتـــي تـ الـــمـــســـتـــدامـــة الـ
وتنميتها منذ إطاق نسختها األولى عام 
2008، والتي تقدم من خالها فرصة ثمينة 
لطلبة وطالبات الجامعات لاستفادة من 
ــل »زيـــــن«، حيث  خــبــرة الــعــمــل الــفــعــلــيــة داخــ
يــعــمــل الــطــلــبــة والــطــالــبــات الــمــشــاركــون في 
الــبــرنــامــج بــنــظــام عــمــل جــزئــي فــي مختلف 
إدارات الشركة الكتساب وتطوير المهارات 
ــة الــتــي  ــيــ ــاســ ــتـــعـــددة واألســ ــمـ ــرات الـ ــبــ والــــخــ
يحتاجونها لخوض سوق العمل؛ سواء على 

الصعيدين المهني أو الشخصي. 
ــــن الـــجـــهـــود  ــــــكــــــّرس »زيـــــــــن« الــــمــــزيــــد مـ

ُ
وت

والمبادرات التي تعزز من تطوير التنمية 
ــة بــجــمــيــع الـــمـــجـــاالت،  ــدولــ الـــبـــشـــريـــة فــــي الــ
وبــاألخــص فيما يتعلق بتنمية الــمــهــارات 
اإلدارية لدى الفئات العمرية الشابة، بهدف 
تأهيلهم لدخول ســوق العمل، حيث تؤمن 
الشركة بأهمية تعزيز العاقة بينها وبين 
الــمــجــتــمــع الــــذي تــعــمــل فــيــه لــكــونــهــا إحــدى 
أكبر الشركات الــرائــدة في القطاع الخاص 

الكويتي.
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»زاد«... أول منصة تكنولوجيا مالية كويتية 
تستقطب الجميع لالستثمار

تتوافق عملياتها مع مبادئ الشريعة اإلسالمية
أعلنت منصة زاد، منصة االستثمار 
الرقمي األولـــى مــن نوعها فــي الكويت، 
، لتغير مفهوم وآليات 

ً
إطاقها رسميا

االستثمار المالي فــي الــســوق الكويتي 
وخارجه.

ــار، تــعــمــل  ــمــ ــثــ ــتــ ولـــنـــشـــر ثـــقـــافـــة االســ
»زاد« على تلبية تطلعات المستثمرين 
المحترفين والمبتدئين في سوق األسهم 
والتداوالت المالية على حد سواء، حيث 
تعمل المنصة الذكية التي يستخدمها 
المستثمر على تبسيط عملية االستثمار 
 من خال طرح خدمة 

ً
والتداول ومستقبا

ــو(، كما  المستشار الــرقــمــي الــذكــي )روبــ
يمكن للعماء شراء أو بيع أي أسهم أو 
، تحت مظلة 

ً
أصول يختارونها شخصيا

توفر أدوات التداول وفق أعلى المعايير 
 عــن الــعــديــد مــن قــنــوات 

ً
األمــنــيــة، فــضــا

الدعم لبناء وتنمية الثروات.
 استثمارية عالمية 

ً
وتوفر »زاد« فرصا

لمستخدميها في الكويت والخارج من 
خال خدماتها العديدة، والتي تضمن 
الــوصــول والــتــداول على أكثر مــن 4000 
سهم، باإلضافة إلــى صناديق الــتــداول 
المدرجة )ETFs(، مع امتثال كامل لمبادئ 
الشريعة اإلسامية واللوائح التنظيمية 

لهيئة أسواق المال الكويتية.
وبخاف منصات االستثمار الحالية 
فــي الـــســـوق، فـــإن »زاد« تتميز بسهولة 
 في استخدامه، 

ً
فتح الحساب والبدء فورا

دون أي معوقات بيروقراطية، باإلضافة 
إلى رأسمال افتتاحي منخفض، وتوفير 
ــكــــل مـــســـتـــخـــدم،  حــــســــابــــات مــــتــــعــــددة لــ
 
ً
وعموالت مخفضة إلى معدومة، فضا
ثري تجربة 

ٌ
عن امتيازات أخرى عديدة ت

التداول التي توفرها المنصة.
 عـــلـــى إطـــــــاق »زاد«، قـــال 

ً
وتـــعـــلـــيـــقـــا

عبدالرحمن الخرافي، الرئيس التنفيذي 
لــلــتــقــنــيــة الــمــالــيــة والـــشـــريـــك الــمــؤســس 
لــلــتــطــبــيــق: فـــي عـــالـــم االقـــتـــصـــاد الـــيـــوم، 
ــة  ــانـــويـ ــثـ ــل الـ ــ ــدخـ ــ ــادر الـ ــ ــــصـ أصـــبـــحـــت مـ
ضرورية للحفاظ على الثروة وتنميتها، 
وأصبح االستثمار أكثر جاذبية لجيل 

الشباب مقارنة بما يمكن أن يجنيه إذا 
أودع أمواله في أحد البنوك، وبشكل عام 
لــم تــكــن فـــرص االســتــثــمــار مــتــاحــة دامـــا، 
حيث كــان المستثمر يحتاج بــدايــة إلى 
مبلغ ضخم من رأس المال لبدء التداول، 
فلم تكن المعلومات والمعرفة حول سوق 
األوراق الــمــالــيــة مــتــاحــة بــســهــولــة، وقــد 
يكون فتح حسابات الوساطة واستشارة 
مديري األصــول عملية طويلة ومعقدة، 
وهو ما حرصنا في »زاد« على معالجته 
من خال تبسيط آليات االستثمار، عبر 
منصة رقمية حديثة تجعل الناس أكثر 
دراية وذكاء إلدارة أموالهم واستثماراتهم 

بشكل مباشر.
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال عــبــدالــلــه الــعــتــيــبــي، 
الشريك المؤسس لتطبيق »زاد«: أطلقنا 
»زاد« لسد فجوة مالية واستثمارية في 
سوق التداوالت المالية، وهدفنا الرئيسي 
هــو تعزيز ثقافة استثمار أقــوى وأكثر 
شمواًل في الكويت، وتمكين المستثمرين 
الطموحين من األدوات والوسائل الازمة 
لتحقيق استقالهم المالي، حيث نقدم 
لجميع المستثمرين، بغض النظر عن 
حجم رأسمالهم أو ٌعمق خبرتهم، حلواًل 
 وآمــنــة وســهــلــة االســتــخــدام لبناء 

ً
ذكــيــة

محافظ استثمارية قوية.
ــال عـــبـــدالـــلـــه األنــــصــــاري،  ــ وبـــــــــدوره، قـ
الشريك المؤسس لتطبيق »زاد«: نسعى 
جــاهــديــن لتيسير عــمــلــيــات االســتــثــمــار 
في سوق األسهم العالمية، لتعزيز قدرة 

الكويتيين على تنمية ثرواتهم والحفاظ 
عليها من خال تداول أسهم لعدد كبير 

من الشركات األكثر نجاحا في العالم.
 
ً
يــذكــر ان تطبيق »زاد« يــتــوفــر حاليا
 ،Androidو Apple على جميع أجــهــزة
مما يسهم فــي إطــاق الــطــاقــات الكامنة 
فــي المستثمرين، لاستثمار والــتــداول 
في األسواق العالمية بشكل أفضل وأيسر 

من ذي قبل.
تــجــدر اإلشــــــارة الــــى أن مــنــصــة »زاد« 
تأسست لثاثة خبراء ماليين كويتيين 
 في 

ً
بخبرتهم التي تتجاوز الـــ 45 عــامــا

مجالهم شغوفين ومتحمسين، مدفوعين 
بـــرؤيـــة ثــاقــبــة وأهـــــداف مـــحـــددة لتعزيز 
ثقافة االستثمار في الكويت. وإن »زاد« 
أصــبــحــت اآلن تــابــعــة لــــ »بـــيـــت األوراق 
المالية«، بعدما قامت الشركة باالستثمار 
بـــهـــذه الــمــنــصــة األولــــــى مـــن نــوعــهــا في 
 بمدى أهميتها وفعاليتها 

ً
الكويت، ايمانا

بــمــا تــقــدمــه مــن خــدمــة فــي هـــذا الــتــحــول 
التكنولوجي، ومواكبة سوق االستثمار 
بــطــريــقــة جـــديـــدة وشـــفـــافـــة لــلــمــشــتــرك - 
والذي سيكون هو المسؤول والمستثمر 

المباشر لمحفظته في التداول.
ودفـــعـــت األزمـــــة االقـــتـــصـــاديـــة وانـــعـــدام 
األمن المالي نتيجة جائحة »كوفيد – 19«، 
الكثيرين إلى البحث عن فرص جديدة 

لــاســتــثــمــار، حينها أدرك الــعــديــد من 
المستثمرين أن الخيارات المتاحة لم 
تكن كافية لفهم احتياجات المستثمرين 
أو لتقديم خيارات يمكن التعامل معها 
بسهولة، ومن هنا انطلقت الفكرة، حيث 
بدأ فريق العمل في »زاد« تصميم منصة 
رقــمــيــة ذكــيــة تجعل مــن عملية إنــشــاء 
 
ً
المحافظ االستثمارية وبدء التداول أمرا
في غاية السهولة، ودون أي تعقيدات، 
بحيث يمكن ألي شخص بغض النظر 
عن معرفته وخبرته بالسوق وبمجال 
االســتــثــمــار أن يــبــدأ رحــلــتــه بــأمــان مع 
القليل من التوجيه، أو بقدر ما يحتاجه 

ويحدده من أهداف.
وفي هذا الصدد، قال يوسف الغانم، 
نائب الرئيس التنفيذي لبيت األوراق 
الــمــالــيــة: يــشــهــد ســـوق االســتــثــمــار في 
 
ً
 هائا

ً
األسهم واألوراق المالية تطورا

مــمــا يتطلب حــلــواًل وتــقــنــيــات جــديــدة 
تتواكب معه، ولهذا يسعدنا أن نكون 
أحــــد الــمــســاهــمــيــن فـــي تــطــويــر منصة 
، تم تصميمها 

ً
استثمارية جديدة كليا

وتطويرها بعقول فــريــق مــوهــوب من 
الــمــبــتــكــريــن الــكــويــتــيــيــن، وهــــذه ليست 
ســوى البداية لـ »زاد«، ونتطلع لنكون 

ا من تلك الرحلة المثمرة. جزء

لقطة جماعية لفريق زاد

»زين« تعقد شراكة استراتيجية
V-THRU مع منصة

لتقديم برنامج تدريب مهني للطلبة وحديثي التخّرج

المصيبيح والشلبي يعلنان الشراكة

»ديليفرو« تقدم األطعمة والمشروبات 
في دوري العالمات التجارية

فــاجــأت »ديــلــيــفــرو« الــحــضــور 
فـــي دوري الـــعـــامـــات الــتــجــاريــة 
الــذي نظمته شركة هايب ترند، 
واســـتـــضـــافـــتـــه جـــامـــعـــة الـــشـــرق 
األوســــــــــط األمــــيــــركــــيــــة، بــتــقــديــم 
أطعمتهم ومشروباتهم المفضلة 
بالتعاون مع روك هاوس سايدر، 

وسينابون، وعصير الضاحية. 
ــادرة ضــمــن  ــبــ ــمــ وأتــــــت هـــــذه الــ
ــرو«  ــفـ ــيـ ــلـ ســـلـــســـلـــة مــــــبــــــادرات »ديـ
األخيرة للتفاعل مع الجمهور عبر 
تقديم أكثر األطعمة والمشروبات 

شعبية في الباد.
ــعــــامــــات  ــمــــن دوري الــ وتــــضــ
التجارية، الذي دارت فعالياته من 
7 إلــى 16 يناير في حــرم جامعة 
الشرق األوسط األميركية، بطولة 
كرة قدم تنافس فيها المشاركون، 
ومنهم فريق ديليفرو، للحصول 
على فرصة الفوز بكأس الدوري. 
وخـــال مــتــابــعــة أنــشــطــة الـــدوري 
وحـــضـــور الــفــعــالــيــات الــشــتــويــة، 
ــطـــاب وأصـــدقـــاؤهـــم  اســتــمــتــع الـ

والمشاركون بالوجبات الخفيفة 
ــات مــــــن الـــمـــطـــاعـــم  ــ ــروبــ ــ ــشــ ــ ــمــ ــ والــ

المشاركة مع »ديليفرو«.
ــدد، عـــلـــقـــت  وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــــصــــــ
المديرة العامة لشركة ديليفرو 
الــكــويــت، ســهــام الــحــســيــنــي على 
 
ً
هـــذا الـــحـــدث: »نــحــن ســعــداء جــدا
للمشاركة فــي حـــدث نــاجــح آخــر 

 من شركاء المطاعم 
ً
جمع بعضا

ــكـــان  ــي مـ ــ ــا فــ ــنــ ــديــ ــيـــن لــ ــلـ ــفـــضـ ــمـ الـ
 ،

ً
ــا ــمــ واحـــــــد. كـــمـــا هــــي الــــحــــال دائــ

نــحــن مــتــحــمــســون لــلــتــواصــل مع 
المجتمع الــــذي نــحــبــه ومنحهم 
ــة لــخــلــق ذكــــريــــات جـــديـــدة  فـــرصـ
أثناء مشاركة اللحظات الرائعة 

والطعام اللذيذ«.

»بوبيان« يرعى بطولة BNK للبادل

قتيبة البسام

بودي: ركاب »طيران الجزيرة« تخطوا 2.7 مليون في 2022
• نتطلع لتوسعة مبنى الركاب T5 وقد يتبعه مبنى جديد مع زيادة الخدمات 

لنا 67 رحلة متواصلة لحضور مباريات مونديال قطر 
ّ

• شغ

مروان بودي متحدثًا من »دافوس«

  نسعى لزيادة 
عدد الرحالت 

للسعودية
بودي 
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العالقات 
اليونانية 

- الكويتية 
انتقلت إلى 

مرحلة جديدة 
من التطور

يجب تحويل 
هذا المعرض 

الفني إلى 
نواة لمتحف 
بجزيرة فيلكا

عبدالهادي العجمي

الكويت شريك 
رائع وصديق 
عزيز وجسر 

بين الشرق 
والغرب

كوستاس غالنيس

األسرة نواة 
المعرفة 

ومنها 
يستقي الطفل 

ويتشكل 
إدراكه

هبة مندني

عزة إبراهيم

جمعية الكاريكاتير ناقشت الرواية والقصة
استضافت جمعية الكاريكاتير 

تاب 
ُ

الكويتية مجموعة من الك
ضمن صالونها الثقافي، 

لمناقشة الرواية والقصة.

• فضة المعيلي
أقــــامــــت جــمــعــيــة الــكــاريــكــاتــيــر 
الـــكـــويـــتـــيـــة صـــالـــونـــهـــا الـــثـــقـــافـــي 
ن محاضرة  الشهري، الـــذي تضمَّ
ــــة«،  ــقـــــصـ ــ ــــوان »الـــــــــروايـــــــــة والـ ــنـ ــ ــعـ ــ بـ
 من الضيوف، هم: 

ً
واستضاف عددا

مدير تحرير جريدة »األنباء« محمد 
الحسيني، ورئيس بيت الترجمة 
في رابطة األدبـــاء الكويتيين بدر 
الفيلكاوي، والروائية هبة مندني، 
والمخترع والروائي عارف العنزي، 

والفنان طالب العطار.
في البداية، رحب رئيس جمعية 
الكاريكاتير الــفــنــان محمد ثالب 
بــالــحــضــور، وأكــــد أهــمــيــة الثقافة 
والكتاب العربي في نهضة الثقافة 
 ،

ً
والــــفــــن فــــي الـــكـــويـــت خـــصـــوصـــا

.
ً
والعالم العربي عموما

مشاريع مشتركة
وأدارت عــضــوة مجلس إدارة 
جمعية الكاريكاتير د. زينب دشتي 
الحوار، مبينة أن الصالون الثقافي 
يهتم بجميع أوجه الفنون والثقافة، 
ويـــربـــط بــيــنــهــا، إلنـــتـــاج مــشــاريــع 

كبيرة مشتركة. 

ــدت الـــروائـــيـــة  ــ مـــن جــانــبــهــا، أكــ
مندني أهمية العالقة بين الطفل 
والكتاب، الفتة إلى أن األســرة هي 
نواة المعرفة، ومنها يستقي الطفل، 
ويتشكل إدراكه وتطلعاته، ومن هنا 
بــرز اهتمامها بقصص األطــفــال، 

إضافة إلى إصداراتها الروائية.

ازدهار الثقافة 
بــدوره، ذكر الحسيني أن بذور 
الــثــقــافــة مـــزروعـــة بــالــكــويــت، التي 
 مــزدهــرة بالثقافة، عبر 

ً
هي دائــمــا

المجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب، وحــــــريــــــة الــــصــــحــــافــــة، 
 
ً
ــام بـــالـــتـــرجـــمـــة، مــشــيــرا ــمــ ــتــ واالهــ
إلـــى أن الــكــويــت مــمــيــزة برسامي 
الكاريكاتير، كما يوجد إنتاج ثقافي 
 إلــى أنه 

ً
جيد فــي المجتمع، الفــتــا

يجب االستفادة من الحاضر لبناء 
المستقبل.

مـــن نــاحــيــتــه، قــــال الــفــيــلــكــاوي 
إن بيت الترجمة مهتم بتشجيع 
الترجمة في الكويت، بكل أشكالها، 
سواء للقصة أو الرواية أو الملفات 

 مــع التجاهل 
ً
العلمية، خصوصا

المجتمعي والحكومي للترجمة، 
وهو أمر واقع على مستوى الوطن 

العربي.
فيما شــدد العطار على أهمية 
التعليم في دعــم الكتاب والــقــراءة 
 ضرورة 

ً
منذ مرحلة الطفولة، مؤكدا

احتضان المواهب الواعدة، لصقلها 
وتطويرها.

ن العنزي الرابط الجميل بين  وبيَّ
 إلى 

ً
اختراعاته وأدب الرواية، الفتا

أنه يستنبط أفكاره من الواقع الذي 
يعيشه، وأن االخــتــراع هــو خدمة 

لإلنسانية كافة.
وتمت خالل الصالون مناقشة 
فــن المانجا، ومـــدى انتشاره بين 
الــجــيــل الـــجـــديـــد، ومـــــدى ضــــرورة 
االهتمام به، وتطويره بما يتماشى 
 ،

ً
مع أخالقيات وعـــادات مجتمعنا

 
ً
 خاصا

ً
حيث أنشأت الجمعية قسما

للمانجا والكوميكس، وأقامت أكثر 
من معرض خاص بهذا الفن، كان 
آخــرهــا معرض أقيم فــي ديسمبر 
2022 بعنوان »باألبيض واألسود« 
 للقصص 

ً
 فــنــيــا

ً
ضــمــن 70 عـــمـــال

المصورة )الكوميكس والمانجا(، 
.
ً
شارك في إنتاجه 25 فنانا

هبة مندني بدر الفيلكاوي

خطة لتطوير جزيرة فيلكا كمركز ثقافي عالمي األبعاد
منصة الفن المعاصر استضافت معرض »اإلسكندر األكبر في الكويت«

استضافت منصة الفن 
المعاصر معرض »اإلسكندر 

األكبر في الكويت... مد جسور 
التواصل بين الشرق والغرب«، 

للفنان المقدوني ماكيس 
فارالميس، أمس األول، 

بحضور دبلوماسي وثقافي 
وفني كبير.

في أمسية فنية تمزج بين التاريخ والمستقبل، 
شــهــدت مــنــصــة الــفــن الــمــعــاصــر افــتــتــاح مــعــرض 
ــت... مــــد جــســور  ــ ــويـ ــ ــكـ ــ »اإلســــكــــنــــدر األكــــبــــر فــــي الـ
التواصل بين الشرق والــغــرب«، الــذي يعتبر أحد 
سبل مــد الــتــعــاون بين الــكــويــت والــيــونــان، وسط  
عالقات تاريخية تجمع البلدين، بحضور وزير 
الصناعة والتجارة وزير الدولة لشؤون االتصاالت 

وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض.
حـــضـــر االفــــتــــتــــاح دبــــلــــومــــاســــيــــون ومـــثـــقـــفـــون 
ومـــهـــتـــمـــون، كــمــا ألـــقـــى كــلــمــة، بـــهـــذه الــمــنــاســبــة، 
السفير الــيــونــانــي لـــدى الــبــالد كونستانتينوس 
بــيــبــيــريــغــوس، الـــــذي أكــــد وجـــــود خــطــة لــتــطــويــر 
جزيرة فيلكا كمركز ثقافي عالمي األبعاد، وهو 
ما أشــار إليه عميد كلية اآلداب بجامعة الكويت 
 عن أمله 

ً
د. عبدالهادي العجمي في كلمته، معربا

في أن تتحول تلك اآلمال إلى واقع يعكس تاريخ 
الكويت قبل آالف السنين.

كما شــارك في االفتتاح نائب وزيــر الخارجية 
الــيــونــانــي كــوســتــاس فــراغــكــو غــالنــيــس، ومنسق 
ــال الــفــنــان  ــمــ الـــمـــعـــرض والـــمـــديـــر الــتــنــفــيــذي ألعــ
اليوناني ماكيس فارالميس، بول تروشوبولوس. 
وشاركت في الغناء خالل االفتتاح الفنانة الميزو 
ســـوبـــرانـــو ألـــكـــســـانـــدرا غــــرافــــاس، والـــتـــي حملت 
الــحــضــور فـــي رحــلــة حـــول الــعــالــم مـــع أغــنــيــاتــهــا، 
حيث قدمت 4 أغــنــيــات، إحــداهــا باللغة العربية، 
ما كان له صدى كبير على الجمهور الذي تفاعل 

معها بالغناء. 
وفــــي كــلــمــتــه، شــكــر وزيـــــر الــتــنــمــيــة الــيــونــانــي 
أدونيس جيورجياديس، الكويت، على استضافتها 
ــد أهــم  ــال إن »اإلســـكـــنـــدر هـــو أحـ لــهــذا الـــحـــدث، وقــ
الشخصيات عبر الــتــاريــخ، فقد اســتــطــاع تغيير 
ــزال نــشــعــر بــتــأثــيــره  ــ الــعــالــم إلــــى عـــالـــم جـــديـــد النــ
 ننظر إلى الماضي 

ً
حتى يومنا هذا، ونحن دائما

لــالســتــفــادة مــنــه فــي المستقبل. الـــيـــوم، يسعدنا 
وجود هذا العدد الكبير من الشعب الكويتي الذي 
حضر هذا المعرض، وسيذكر الجميع هذا اليوم 
كأحد األيــام المهمة التي انتقلت فيها العالقات 
اليونانية- الكويتية إلى مرحلة جديدة من التطور«.

تعزيز العالقات
ــي لــــــدى الــــبــــالد،  ــانــ ــونــ ــيــ ــيـــر الــ وقــــــــال الـــســـفـ
كونستانتينوس بيبيريغوس: »عندما توليت 
منصب سفير الــيــونــان بــالــكــويــت والبحرين 
قبل 3 سنوات كنت أطمح إلى تعزيز العالقات 
بين الــيــونــان والــكــويــت، وكــذلــك التأكيد على 
وجدان العالقات بين بلدينا، وفي وقت الحق، 
وبعد الجائحة، أشعر بالفخر لتدشين هذا 
الـــمـــعـــرض، مـــع مــجــمــوعــة الـــرســـام الــيــونــانــي 
الشهير من مقدونيا )فارالميس(، والذي نعتزم 
من خالله تعريف وتعميق المعرفة بشخصية 

اإلسكندر األكبر للمجتمع الكويتي«.
وأضاف: »أنشأ اإلسكندر األكبر ورفاقه أول بناء 
يوناني بالكويت، في جزيرة فيلكا، ذات الموقع 
االستراتيجي، وتمثل هذه المنشأة البحرية نقطة 
مركزية في بداية التاريخ الكويتي، إضافة لكونها 
أول تبادل للحضارة بين بلدينا، واليوم في القرن 
الواحد والعشرين أصبحت الرسالة العالمية التي 
وجهها اإلســكــنــدر للتعايش السلمي واالحــتــرام 
المتبادل بين األمم واألديان والثقافات على األرض 
أكثر أهمية من أي وقت مضى، وحتى اليوم ال تزال 
 من اإلسكندرية 

ً
ا هناك 20 مدينة تحمل اسمه، بدء

الشهيرة في مصر، حتى إنه في القرآن الكريم ذكر 
كديناميكية حضارية تحت اســم )ذي القرنين(، 
وفق بعض تفسيرات علماء الدين والمستشرقين«.
وأكد أن »مكتشفات جزيرة فيلكا األثرية تزين 
متحف الكويت الوطني، ومازالت أعمال التنقيب 
والحفر مستمرة فــي ربـــوع الــجــزيــرة، األمـــر الــذي 
يعزز اآلمـــال نحو المزيد مــن الكشوف الجديدة، 
ــن فــيــلــكــا تـــوســـعـــت الــــحــــضــــارة والــقــيــم   مــ

ً
ا وبــــــــدء

الهيللينيستية في جميع أرجاء منطقة الخليج«.
 
ً
ــابــــع: »مــجــمــوعــة فـــارالمـــيـــس تـــقـــدم تــمــثــيــال وتــ
متعدد الــجــوانــب لشخصية هــذا الملك العظيم، 
وآمل أن تكون الكفيلة بالمزيد من التآزر والتعاون 
مثلما يمكن أن ينشأ بين جزيرة إيكاريا ومدينة 
ــيــــرال  امــفــيــبــولــيــس، حـــيـــث نـــشـــأ نـــيـــارخـــوس ادمــ
 فــي خطة تطوير جــزيــرة فيلكا 

ً
اإلســكــنــدر، وأمـــال

كمركز ثقافي عالمي األبعاد، كما يراودني شعور 
بالفخر بجلب هذه المجموعة الفنية إلى الكويت 
ألول مــرة، وآمــل أن تستمر في رحلتها إلى بلدان 
 إلى أن الرحالت المباشرة 

ً
عربية أخــرى«، مشيرا

، كأحد سبل 
ً
بين أثينا والكويت ستنطلق قريبا

اســتــثــمــار هـــذا الــتــعــاون وتــلــك الــعــالقــات الطيبة 
المتبادلة.

واختتم السفير اليوناني بقوله: »مــا كــان هذا 
 من دون المساهمة السخية 

ً
المعرض ليصبح واقعا

مجدي صابر: سعيد بتكريمي في الكويت
 الكاتب الدرامي الكبير 

ً
يزور الكويت حاليا

مــجــدي صــابــر، لتكريمه عــن مجمل مــشــواره 
الفني مــن قبل هيئة إغاثية دولــيــة، واالتــحــاد 
الدولي للصحافة العربية، وهي الزيارة األولى 
 
ً
 وشغوفا

ً
له للكويت، حيث يؤكد أنه كان حريصا

أن يزور لؤلؤة الخليج، فهي بلد عربي عظيم، وله 
الكثير من األيادي البيضاء على اإلنسانية، ليس 
في المنطقة العربية فقط ولكن تمتد المساعدات 

الكويتية إلى كل أنحاء العالم.
وعبر صابر عن سعادته بتكريمه في الكويت، 
مــشــيــرا إلـــى أن لــه فيها الكثير مــن األصــدقــاء 
والمحبين، وأضاف أنه »على الرغم من أن الزيارة 
تستغرق عدة أيام فقط لكنني حرصت على زيارة 

الكثير من األماكن، مثل األسواق القديمة الشعبية 
ومنطقة المباركية وأبراج الكويت«.

وعــــن أحـــــدث روايــــاتــــه »الـــمـــخـــيـــم« وأعــمــالــه 
اإلنسانية، أوضح أنه »قبل سنوات طويلة كنت 
سفيرا لمنظمة إغاثية عالمية، وقمت بزيارة 
بعض الدول التي يوجد فيها الجئون ومشاكل 
إنسانية، ومنها مخيم عين الحلوة جنوب لبنان، 
 ال تليق باإلنسانية 

ً
حيث رأيت حياة قاسية جدا

بأي حال من األحوال، وتم نشر هذه الرواية على 
المستوى العالمي، وجلبت تبرعات كبيرة تصل 
، وتـــم عمل مشاريع 

ً
إلـــى مليون دوالر تقريبا

داخل المخيم«.
 مع مؤسسات 

ً
وحول إمكانية التعاون دراميا

اإلنــتــاج الفنية الكويتية، خــاصــة أن لــه اسمه 
الكبير في مجال الــدرامــا، أشــار صابر إلــى أنه 
يسعد بأي دعــوة يتلقاها للتعاون دراميا مع 
الكويت، فالدراما الخليجية باتت موجودة بقوة 

على الفضائيات الخليجية.
وبشأن أحدث مسلسالته، والتي من المتوقع 
عرضها في رمضان المقبل، قال: »سيعرض لي 
قريبا مسلسل ضخم اسمه ليلة السقوط، وهو 
مسلسل عراقي من إنتاج قيس الرضواني عن 
فترة غزو داعــش للموصل، وهو إنتاج ضخم 
يــتــنــاول الكثير مــن التفاصيل والــمــمــارســات 
الوحشية التي مارسها الدواعش ضد األهالي«.

كونستانتينوس بيبيريغوس أدونيس جيورجياديسكوستاس غالنيس

جولة في المعرض من أعمال المعرض

من مؤسسة منصة الفن المعاصر عامر الهنيدي 
وفريقه، والشك في أن مساهمة مختبر فرجينيا 
الــتــجــريــبــي بــالــيــونــان ومــتــحــف الــفــن الــنــمــســاوي، 
اللذين يمثالن اإلبـــداع الفني ألعــمــال فارالميس 
على المستوى الدولي، كانت بالغة األهمية. شكر 
خــاص لمدير قسم الــفــنــون بــول تــروخــوبــولــوس، 
الخبير في فنون فارالميس، والــذي نجح بفضل 
معرفته ومــثــابــرتــه فــي حــل الــعــديــد مــن المشاكل 
في تنظيم المعرض، وبطبيعة الحال نعرب عن 
امتناننا لجميع الرعاة الذين ساهموا في جعل 

.»
ً
هذا المعرض الرائع ممكنا

مشهد لرمزية التواصل
مــن جــانــبــه، قـــال عــمــيــد كــلــيــة اآلداب بجامعة 
الــكــويــت د. عــبــدالــهــادي الــعــجــمــي، إن »الــكــويــت 
 لـــرمـــزيـــة الـــتـــواصـــل 

ً
والــــيــــونــــان تـــمـــثـــالن مـــشـــهـــدا

الحضاري واإلنساني القديم، حيث هناك عوامل 
جوهرية تاريخية تجمع بين عالمينا وشعبينا؛ 
اليوناني والكويتي، كنافذة على عالمنا العربي 
اإلســــالمــــي، حــيــث يــمــكــن اعـــتـــبـــار انـــتـــهـــاء حملة 
اإلسكندر األكبر على الشرق عام 333 ق.م نقطة 
البداية في العالقات بين البلدين، بربط منطقة 
الكويت التاريخية مباشرة، ربما وألول مرة في 
 ،

ً
 وحضاريا

ً
 وسياسيا

ً
تاريخ المنطقة، جغرافيا

ــر الـــمـــتـــوســـط، الــــعــــالــــم الـــيـــونـــانـــي  ــبـــحـ ــم الـ ــالـ ــعـ بـ
الروماني«.

وأضــاف: »انصهرت هذه العالقات في بوتقة، 
 من اإلمبراطورية 

ً
ا حتى أصبحت منطقتنا جزء

السلوقية، بمد وجودهم إلى مياه الخليج العربي، 
لضمان حركة المالحة، ومثلما اتجه السلوقيون 
إلى الــذراع الشرقية للجزيرة العربية، فإن نفس 
ــر، وإذا كـــان  ــيـــار فــعــلــه الــبــطــالــمــة فــــي مـــصـ الـــخـ
اإلسكندر األكبر لم يحقق حلمه بفتح جزيرتنا 
 
ً
العربية لتصبح أرضية مهمة إلمبراطوريته، نظرا

دوا  لموقعها الجيواستراتيجي، إال أن خلفاءه جسَّ

 مــن هـــذا الــحــلــم فــي االنــفــتــاح االقــتــصــادي 
ً
ا جــــزء

والفكري والسياسي«.
وأكد العجمي أنه »يجب أن يتحول هذا المعرض 
الفني المهم إلى نــواة لمتحف على أرض جزيرة 
 للتفاهم بين شعبينا، وربط بحر 

ً
فيلكا، وجسرا

إيجه ببحر الخليج العربي، وإيــكــاروس بفيلكا، 
فـــي إطــــار دعــــم عــالقــاتــنــا، وتــعــمــيــق فــكــرة تــالقــي 
الــحــضــارات والــشــعــوب واألديـــــان ضــمــن مــشــروع 

تطوير الجزيرة التاريخية عالمية األبعاد«.

شريك رائع
من ناحيته، قال نائب وزير الخارجية للشؤون 
االقــتــصــاديــة واالنــفــتــاح فــي الــيــونــان، كــوســتــاس 
فراغكو غالنيس، إن عبارة مد جسور التواصل 
بين الشرق والغرب تختصر كل شــيء، فالكويت 
 بين الشرق 

ً
شريك رائع، ليس لكونها فقط جسرا

 صديق عزيز.
ً
والغرب، لكنها أيضا

وأكد أن جزيرة فيلكا أكبر شاهد على العالقات 
الــتــاريــخــيــة الــتــي جــمــعــت الــبــلــديــن وصــداقــتــهــمــا 
 إلى أن معرض اإلسكندر األكبر 

ً
المستمرة، الفتا

 فـــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء الــعــالــم، 
ً
القــــى صــــدى جـــيـــدا

 أن اإلسكندر األكبر لم يكن مجرد قائد 
ً
خصوصا

رائـــع وشــجــاع، لكنه كــان أول زعــيــم يـــدرك أهمية 
 لــغــزواتــه من 

ً
التعددية الثقافية، وجعلها خــيــارا

منطلق وعي تام، أنه ال جدوى من استعداء الناس، 
لذلك لم يمس دياناتهم أو معتقداتهم الثقافية، 
وبـــذل قــصــارى جــهــده إلظــهــار االحـــتـــرام لثقافات 
ومعتقدات الشعوب التي غزاها، وقال إن العالقات 
الثنائية مع الكويت ستنمو وتتطور في مختلف 

المجاالت بالمستقبل القريب.

رابط بين الشرق والغرب
بدوره، ذكر منسق المعرض والمدير التنفيذي 
ألعمال الفنان اليوناني ماكيس فارالميس، بول 
تروشوبولوس، أنه تم اختيار الكويت كي تكون 
المحطة األولــــى لــهــذا الــمــعــرض، الـــذي سيستمر 
، وينطلق بــعــدهــا إلـــى بــاقــي دول الخليج، 

ً
شــهــرا

 إلـــى أن هـــذا الــمــعــرض يمكن الــكــويــت من 
ً
مــشــيــرا

إرســـال رســالــة للعالم، بأنها الجسر الــرابــط بين 
الشرق والغرب.

وأضــاف: »نريد أن نناقش مع حكومة الكويت 
ــال األعـــمـــال كـــل األعـــمـــال، لــيــتــم وضــعــهــا في  ــ ورجـ
مــتــحــف حــديــث لــلــعــالــم الــعــربــي والــعــالــم بــأســره، 
 يجمع بــيــن الــثــقــافــة وريـــادة 

ً
بحيث يــكــون مــركــزا

األعمال والعلوم، وبهذه الطريقة يمكن للكويت أن 
تصبح بحق الجسر الذي يوحد الشرق بالغرب، 
حيث يضم المعرض 60 لوحة ومنحوتة للفنان 
اليوناني فارالميس، الــذي ُولــد بمدينة مقدونيا 
اليونانية، وهــي المدينة نفسها الــذي ُولــد فيها 
اإلسكندر، وهي مجموعة منتقاة من إجمالي 1000 
لوحة رسمها فارالميس حول اإلسكندر على مدار 

.»
ً
7 سنوات إذ كان اإلسكندر بالنسبة له شغفا

بول تروشوبولوس

أدونيس جيورجياديس

»فيلكا« 
ذات الموقع 

االستراتيجي 
أول تبادل 
للحضارة 

بين الكويت 
واليونان

كونستانتينوس 
بيبيريغوس
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محادثات سعودية ــ حوثية إلنهاء الحرب بـ »خطة مرحلية«
بايدن يجدد التزامه بأمن اإلمارات... في ذكرى قصف أبوظبي

ــارة استمرت  غـــداة اخــتــتــام وفـــد عــمــانــي زيــ
ــام لــصــنــعــاء، عــقــد خــالــهــا مــنــاقــشــات مع  3 أيــ
قادة حركة أنصار الله المتمردة بشأن جهود 
إنهاء األزمة اليمنية، كشف مسؤولون يمنيون 
وســــعــــوديــــون وآخــــــــرون فــــي األمــــــم الــمــتــحــدة، 
أمس، عن إعادة السعودية والحوثيين إحياء 
المحادثات بينهم، على أمل تعزيز وقف إطاق 
الــنــار غير الــرســمــي المستمر منذ أكــثــر مــن 9 
أشهر، ووضع مسار للتفاوض إلنهاء الحرب 

عبر خطة مرحلية طرحتها الرياض.
وقال مسؤول في األمم المتحدة، لوكالة 
أسوشيتد برس، »إنها فرصة إلنهاء الحرب، 
إذا تفاوضوا بحسن نية وضمت المحادثات 
أطــرافــا يمنية أخـــرى«، مضيفا أن خريطة 
الرياض المرحلية للتسوية حظيت بتأييد 

الواليات المتحدة واألمم المتحدة.
ــار الـــمـــســـؤول إلــــى أن الــتــحــالــف الـــذي  ــ وأشــ
تـــقـــوده الــمــمــلــكــة قــــدم فـــي الــخــريــطــة عــــددا من 
ــادة فــتــح مــطــار  ــ الـــوعـــود الــرئــيــســيــة، بــيــنــهــا إعـ
صــنــعــاء، وتــخــفــيــف الــحــصــار الــمــفــروض على 

مدينة الحديدة.
ــعــــودي عــــن طــلــب  ــلـــومـــاســـي ســ وتــــحــــدث دبـ
باده من الصين وروسيا الضغط على إيران 
والــحــوثــيــيــن لــتــجــنــب الــتــصــعــيــد، مــضــيــفــا أن 
طــهــران، الــتــي أطلعت الحوثيين والعمانيين 
بــانــتــظــام عــلــى الـــمـــحـــادثـــات، أيــــدت حــتــى اآلن 

الهدنة غير المعلنة.
وفــي حين قــال مــســؤول حــوثــي مــشــارك في 
الــمــحــادثــات إن جــمــاعــتــه لـــم تــقــبــل أجـــــزاء من 
المقترح، وإن السعوديين وعدوا بسداد جميع 

الـــرواتـــب، شـــدد الــدبــلــومــاســي الــســعــودي على 
أن ســـداد رواتـــب العسكريين مــشــروط بقبول 
الــحــوثــيــيــن ضـــمـــانـــات أمـــنـــيـــة، بــيــنــهــا إنـــشـــاء 
منطقة عازلة مع المناطق الخاضعة للجماعة 
المدعومة من إيران على طول الحدود اليمنية 

السعودية.
وأضـــاف الدبلوماسي السعودي أنــه يجب 
على الحوثيين أيضا رفع حصارهم عن تعز، 
ثالث أكبر مدينة يمنية، موضحا أن الرياض 
تــريــد مــن الحوثيين االلــتــزام بــاالنــضــمــام إلى 
الـــمـــحـــادثـــات الــرســمــيــة مـــع األطــــــراف اليمنية 

األخرى.
وأشــــار الــدبــلــومــاســي إلـــى أن الجانبين 
يعمان مع المسؤولين العمانيين لتعديل 
االقتراح ليكون »مرضيا لجميع األطراف«، 

ومن بينها األطراف اليمنية األخرى.
وفــــي ظـــل عــــدم حــضــور الــحــكــومــة اليمنية 
المعترف بها دوليا، والمدعومة من الرياض، 
للمباحثات، أوضح مسؤول يمني أن »التصعيد 
سيكون مكلفا على جميع الجبهات. الجميع 
مستعد للجولة التالية من الحرب إذا انهارت 
جهود األمم المتحدة والمحادثات السعودية 

ـ الحوثية«. 
في غضون ذلك، استذكر الرئيس األميركي 
جو بايدن، في بيان، »الهجوم اإلرهابي« الذي 
شــن مــن قبل »أنــصــار الــلــه«، يناير 2022، على 
أبوظبي، مؤكدا التزام واشنطن بأمنها وأمن 

»باقي الشركاء في الشرق األوسط«.
وقال بايدن: »استهدف، حينها، صاروخان 
بــالــســتــيــان وســلــســلــة مـــن الـــطـــائـــرات مـــن دون 

طــيــار مـــواقـــع مــدنــيــة فـــي اإلمـــــــارات. فقابلتها 
ــاع الـــجـــوي اإلمـــاراتـــيـــة، وهــــي من  ــدفـ أنــظــمــة الـ
مـــمـــيـــزات شــراكــتــنــا األمـــنـــيـــة الــمــســتــمــرة منذ 
عقود، بالصواريخ، فلقي ثاثة مدنيين أبرياء 

مصرعهم خال هذا الهجوم الشنيع«. 
وأشار إلى أنه بالتعاون الوثيق مع الرئيس 
اإلماراتي محمد بن زايد »نعزز شراكتنا القوية 
لبناء مستقبل مشترك يسوده سام واستقرار 

وتكامل أكبر في جميع أنحاء المنطقة«. 
إلى ذلك، رفضت وزارة الخارجية اإليرانية 
تصريحات رئيس كوريا الجنوبية يون سوك 
يــــول، الــتــي أدلــــى بــهــا خـــال زيـــارتـــه ألبــوظــبــي 
، وقــــــال فــيــهــا إن إيــــــــران عـــــدو لــلــدولــة 

ً
أخـــــيـــــرا

الخليجية، وشبهها بوضع كــوريــا الشمالية 
بالنسبة لبلده.

سلة أخبار

سادت حال من التوتر بعد أن 
تداول ناشطون على وسائل 

التواصل فيديوهات لهدم 
ا من  السلطات الهندية جزء

مسجد شاهي التاريخي في 
مدينة الله آباد بوالية أوتار 
براديش.  واتهم الناشطون 

حكومة حزب بهاراتيا جاناتا 
الهندوسي القومي بـ »االستهداف 

املتكرر ملنازل املسلمني 
 شرطة املدينة 

ّ
 أن

ّ
ومساجدهم«. إال

أكدت، في بيان، أنها توصلت الى 
اتفاق مع لجنة املسجد لهدم جزء 
من البناء لتوسيع طريق رئيسي، 

مضيفة أن الهدم جرى في 9 
الجاري دون أي اعتراض محلي.

ر بعد هدم 
ُّ
الهند: توت

جزء من مسجد تاريخي

هاجمت حركة »الشباب 
املجاهدين« املتشددة في 

الصومال قاعدة عسكرية في 
بلدة حوادلي بإقليم شبيلي 

الوسطى )جنوب شرقي 
الصومال(، ما أسفر عن مقتل 

قائد عسكري وعدد من الجنود، 
في حني أعلن وزير الدفاع 

الصومالي عبدالقادر محمد 
جامع، أن الجيش تمكن أمس، 

بدعم من مسلحي العشائر، من 
السيطرة على مدينة عيل ديري 

االستراتيجية في إقليم غلمدوغ 
)وسط الباد( واملطلة على 

املحيط الهندي، واستعادتها من 
»الشباب«، لتصبح ثالث مدينة 

تستعيدها القوات الحكومية 
خال يومني بعد مدينتي جلعد 

وحر ديري التي تطل بدورها 
على املحيط الهندي.

الصومال: هجوم لـ »الشباب« 
والجيش يستعيد مدينة ثالثة

التقى رئيس مجلس السيادة 
االنتقالي في السودان عبدالفتاح 

البرهان، رئيس املخابرات 
التركية هاكان فيدان، بحضور 
نائب رئيس مجلس السيادة، 

الفريق أول محمد حمدان دقلو 
الشهير بـ »حميدتي«.

وأكد البرهان خال اللقاء الذي 
عقد في الخرطوم، ليل االثنني- 
الثاثاء، متانة وأزلية العاقات 

بني السودان وتركيا.
وصرح البرهان بأن السودان 

يتطلع إلى تطوير العاقات في 
كل املجاالت. 

من جانبه، أكد رئيس املخابرات 
التركية »اهتمام أنقرة بتطوير 

عاقاتها بالخرطوم، مجددًا 
استعداد تركيا ملساعدة السودان 

لتحقيق استقراره«.

رئيس المخابرات التركية
 يلتقي البرهان وحميدتي

روسيا تعيد هيكلة جيشها وزيادته إلى 1.5 مليون مقاتل
شويغو يتفقد جبهات القتال في أوكرانيا... وزيلينسكي يستعجل أسلحة الغرب الثقيلة

ــام مـــن تعيينه رئــيــس  بــعــد أيــ
األركـــــان، فــالــيــري غــيــراســيــمــوف، 
لقيادة الحرب مع أوكرانيا، قرر 
الرئيس الروسي فاديمير بوتين، 
أمـــــس، إجــــــراء تــغــيــيــرات واســعــة 
النطاق في الجيش تشمل زيادة 
عدد الجنود إلى 1.5 مليون، إلى 
جانب إعــادة هيكلة وإصاحات 

إدارية.
ــاع ســيــرغــي  ــدفــ وقـــــال وزيـــــر الــ
شــويــغــو، فــي اجــتــمــاع مــع نــوابــه 
وقـــــــادة أركـــــــان الـــجـــيـــش لــتــنــفــيــذ 
قــرار بوتين: »ستجرى تغييرات 
واسعة النطاق في تكوين القوات 
المسلحة وزيادة أعدادها وتغيير 
ــكــــري اإلداري  ــيـــم الــــعــــســ ــقـــسـ ــتـ الـ
لروسيا، خال الفترة من 2023 - 
2026، وسيتطلب ذلك من جميع 
ــر والــــقــــادة الــعــامــيــن  نــــواب الـــوزيـ
بجميع قطاعات القوات المسلحة 
وقــادة قــوات المناطق العسكرية 
واألســــــطــــــول الـــشـــمـــالـــي وفــــــروع 
القوات المسلحة اتخاذ القرارات 

المناسبة ذات الصلة«.
وأضــــــاف شـــويـــغـــو، الـــــذي قــام 
بزيارة نادرة لقواته في أوكرانيا، 
»ال سبيل لضمان األمن العسكري 
للدولة وحماية الكيانات الجديدة 
والمنشآت الحيوية في االتحاد 
ــــال تــعــزيــز  الـــــروســـــي إال مــــن خــ
الــمــكــونــات الــهــيــكــلــيــة الــرئــيــســيــة 

للقوات المسلحة«. 

الحرب واالقتصاد

واعـــــتـــــبـــــر الــــمــــتــــحــــدث بـــاســـم 
»الكرملين«، دميتري بيسكوف، 
أن سبب زيـــادة الجيش إلــى 1.5 
مليون فـــرد، يكمن فــي تصرفات 
ــان أمـــن  ــمــ ــــرب وضــــــــــرورة ضــ ــغـ ــ الـ

روسيا دون قيد أو شرط.
وقال بيسكوف: »يرتبط السبب 
ها دول 

ّ
بتلك الــحــرب، الــتــي تشن

الغرب الجماعي ضدنا. بالحرب 
بالوكالة التي تتضمن في ذاتها 
عناصر المشاركة غير المباشرة 
في العمليات القتالية، وعناصر 
الــــحــــرب االقــــتــــصــــاديــــة والــــحــــرب 
ــة والـــــحـــــرب الـــقـــانـــونـــيـــة،  ــيـ ــالـ ــمـ الـ
والــخــروج عــن أيــة أطــر ومجاالت 
قـــانـــونـــيـــة مــــشــــروعــــة، ومــــــا إلـــى 
ذلــك. هــذا هو سبب زيــادة تعداد 
الجيش. يجب ضمن أمن بادنا 

بشكل مطلق، وفي الوقت الراهن 
تــقــوم وزارة الــدفــاع بتنفيذ هذه 

المهمة«.
وفــي حين أكــد بيسكوف أن 
عقد اجتماع آخــر بين رئيَسي 
ــرات الــــروســــي  ــابــ ــخــ ــمــ ــاز الــ ــهــ جــ
سيرغي ناريشكين واألميركي 
 ،

ً
ولـــيـــام بــيــرنــز ســيــكــون مــفــيــدا

وصـــــــــــف رئـــــــيـــــــس جــــمــــهــــوريــــة 
الــشــيــشــان، رمـــضـــان قـــديـــروف، 
الــنــزاع فــي أوكــرانــيــا بأنه حرب 
عالمية ثــالــثــة، عــلــى اعــتــبــار أن 
الــدول األوروبــيــة ممثلة بحلف 
ل المجتمع 

ّ
الناتو وحلفائها تمث

الدولي«.
وفي اجتماعه مع الحكومة، 
لم يتطرق بوتين إلعادة هيكلة 
الجيش، واكتفى بالحديث عن 
الوضع االقتصادي، وتأكيد أن 
الــتــضــخــم يـــواصـــل االنــخــفــاض 
إلــــى دون 4 بــالــمــئــة فـــي الــربــع 
الثاني من 2023، وأن العقوبات 
المفروضة على روسيا ساهمت 

.
ً
في رفع أسعار الوقود عالميا

وشــــــــــدد عــــلــــى أن الـــمـــجـــمـــع 
الــصــنــاعــي الــعــســكــري اكــتــســب 
، وبعض مؤسساته 

ً
 كبيرا

ً
زخما

تعمل على مدار الساعة، وأجاز 
لـــشـــركـــات تــنــشــط فـــي مــجــاالت 
ــتـــجـــارة والــهــنــدســة  الــطــاقــة والـ
بـــاتـــخـــاذ قـــــــرارات دون مـــراعـــاة 
أصــوات المساهمين من الــدول 

غير الصديقة.
ــاقــــش الـــرئـــيـــس الـــروســـي  ونــ
فــي مكالمة هاتفية مــع نظيره 
ــيـــردي  ــتـــركـــمـــانـــي ســـــيـــــردار بـ الـ
مـــــــحـــــــمـــــــدوف الــــــــتــــــــعــــــــاون فـــي 
قــطــاع الــطــاقــة، ودعــــم الــشــراكــة 
ــا  ــيـ ــيـــن روسـ ــة بـ ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ االسـ

وتركمانستان.

الصرب و»الناتو«

وغـــــداة إطــــاق رئــيــس هيئة 
األركــــان األمــيــركــيــة مـــارك ميلي 
ــــب الــــقــــتــــالــــي الـــمـــوســـع  ــــدريـ ــتـ ــ الـ
للقوات األوكرانية في ألمانيا، 
انضمت طائع المتطوعين من 

صربيا، أمس، إلى الميدان لدعم 
»الرفاق الروس«.

ووفـــق وكــالــة نــوفــوســتــي، فإن 
أوائـــــل الــمــتــطــوعــيــن الـــصـــرب في 
صـــفـــوف كــتــيــبــة ســـودوبـــاتـــوف 
ــــى جـــانـــب الــجــنــود  ــاركـــون إلـ ــشـ يـ
الروس في كل التجارب القتالية 
بـــســـاحـــات الـــتـــدريـــب فـــي منطقة 

زابوروجيه.
فــي الــمــقــابــل، وصــلــت طــائــرات 
ــلـــف شـــمـــال  مــــراقــــبــــة تــــابــــعــــة لـــحـ
األطـــلـــســـي إلــــى رومـــانـــيـــا، أمـــس، 
لتعزيز الجناح الشرقي للحلف 
العسكري والمساعدة في مراقبة 

النشاط العسكري الروسي.
وتنتمي الــطــائــرات إلــى سرب 
يتألف من 14 طائرة مراقبة تابعة 
للحلف غالبا ما تكون في ألمانيا، 
وسينشر الحلف نحو 180 فردا 

عسكريا لدعم الطائرات.

أسلحة ثقيلة

ــالــــب الـــرئـــيـــس األوكــــرانــــي  وطــ

فولوديمير زيلينسكي بأسلحة 
ثقيلة مــن الــغــرب؛ منها دبــابــات 
قــتــال رئيسية ومــركــبــات مــدرعــة 
 بقرار بريطانيا 

ً
ومدفعية، مشيدا

بإرسال أسلحة ثقيلة بالفعل.
وأشـــــــــــــــار زيــــلــــيــــنــــســــكــــي إلـــــى 
تـــجـــمـــعـــات روســــيــــة بـــدونـــبـــاس، 
ي باخموت 

َ
وخاصة حول مدينت

 .
ً
وسوليدار، وفي الجنوب أيضا

ــــال: »ســـنـــرى مـــا تــعــده روســيــا  وقـ
هنا«.

ووفـــــــــــــق صــــحــــيــــفــــة مـــــــيـــــــرور، 
ستحصل كييف مــن لــنــدن على 
4 مـــروحـــيـــات »أبـــاتـــشـــي«، يمكن 
تسليح كــل منها بـــ 16 صـــاروخ 

هيلفاير و76 هيدرا.
إلـــى ذلـــك، أكـــدت وزارة الــدفــاع 
البريطانية أن صــواريــخ روسيا 
 
ً
بــعــيــدة الـــمـــدى مــعــطــلــة وظــيــفــيــا

وتعاني »مشاكل ضخمة«، مشيرة 
إلــى »أدلــــة« مــن أوكــرانــيــا على أن 
هـــذه األنــظــمــة »تــكــافــح« لتحديد 
األهداف وإصابتها بدرجة كبيرة.

ــتـــرض ســــاح الــجــو  وفــيــمــا اعـ

الروسي طائرة استطاع ألمانية 
فوق بحر البلطيق إلبعادها عن 
المجال الــجــوي، دخــلــت سلطات 
دونـــــيـــــتـــــســـــك عـــــلـــــى خــــــــط جـــــدل 
السيطرة على مدينة سوليدار، مع 
تأكيد رئيسها الموالي لروسيا، 
دينيس بوشيلين، أن محطة سول 
أصــبــحــت بــالــفــعــل بــيــد الــجــيــش، 
والتحرك لتحرير بلدة ماريينكا، 
مشددا على أن اتصاالت وإمدادات 
القوات األوكرانية بين سيفرسك 
ـــطـــعـــت بــعــد 

ُ
وأرتـــيـــمـــوفـــســـك قــــد ق

تحرير سوليدار، وهذا األهم.

صاروخ دنيبرو 

في غضون ذلك، قّدم مستشار 
رئيس الديوان األوكراني، أليكسي 
أريستوفيتش، أمــس، استقالته، 
بعد أن تعّرض لحملة انتقادات 
لتصريحه بأن الدفاعات الجوية 
ــار الــمــبــنــى  تـــســـبـــبـــت فـــــي انــــفــــجــ
السكني في دنيبرو يوم السبت، 

.
ً
وقتل أكثر من 40 مدنيا

مدفع أوكراني يهاجم مواقع روسية 
في دونيتسك أمس )رويترز(

في خطوة مفاجئة تلت تغييره 
القيادة المسؤولة عن الحرب 

الدائرة مع أوكرانيا، أمر الرئيس 
الروسي فالديمير بوتين 

بزيادة تعداد الجيش إلى 1.5 
مليون جندي، وإجراء تغييرات 

واسعة النطاق في الهيكلة 
القيادية، والبدء بإصالحات 

إدارية.

مستشار زيلينسكي 
يستقيل بعد 

»فضيحة دنيبرو«... 
و»الرفاق الصرب« 

يتدربون في 
زابوروجيه

»قمة القاهرة« تنسق لمواجهة سياسات نتنياهو

● القاهرة - حسن حافظ
اتفق زعماء مصر واألردن وفلسطين، 
خال قمة ثاثية عقدت في القاهرة أمس، 
ــــف جـــمـــيـــع اإلجــــــــــراءات  ــلـــى ضــــــــرورة وقــ عـ
اإلسرائيلية األحــاديــة »الـــا شــرعــيــة« بما 
في ذلــك االستيطان، وحــذروا من خطورة 
استمرار غياب األفق السياسي وتداعيات 

ذلك على األمن واالستقرار.
وعـــقـــد الـــرئـــيـــس الـــمـــصـــري عــبــدالــفــتــاح 
السيسي، والعاهل األردني الملك عبدالله 
الــثــانــي، والــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي محمود 
عباس، قمة ثاثية في القاهرة أمس، هي 
األولى منذ تولي بنيامين نتنياهو رئاسة 
الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة فـــي تــشــكــيــل ضم 
ممثلين لليمين اإلســرائــيــلــي الــمــتــطــرف، 
مما أدى إلى تصعيد إسرائيلي في الضفة 
الغربية أثــار استياء مكتوما في القاهرة 
التي تسعى إلقرار تهدئة طويلة األمد بين 

الفلسطينيين واإلسرائيليين.

ــة إن  ــرئــــاســ وقـــــــال الـــمـــتـــحـــدث بــــاســــم الــ
الــــــقــــــادة أكــــــــــدوا »ضــــــــــــرورة وقـــــــف جــمــيــع 
ــة الـــا  ــ ــاديـ ــ اإلجــــــــــراءات اإلســـرائـــيـــلـــيـــة األحـ
شرعية التي تقوض حل الدولتين، والتي 
تــشــمــل االســتــيــطــان، ومـــصـــادرة األراضــــي 
ــــدم الـــمـــنـــازل، وتــهــجــيــر  الــفــلــســطــيــنــيــة، وهـ
الفلسطينيين من بيوتهم، واالقتحامات 
اإلسرائيلية المتواصلة للمدن الفلسطينية، 
وانــتــهــاك الـــوضـــع الــتــاريــخــي والــقــانــونــي 

الــقــائــم فــي الــقــدس ومــقــدســاتــهــا«، وشــدد 
ــلـــى ضــــــــرورة »تــــوحــــيــــد الــصــف  الـــــقـــــادة عـ

الفلسطيني وإنهاء االنقسام«.
تــزامــن ذلــك مــع إعــان وزارة الخارجية 
ــة أنــهــا اســتــدعــت ســفــيــر إســرائــيــل  ــيـ األردنـ
لدى عمان، احتجاجا على اعتراض شرطي 
ــريـــق ســفــيــر الــمــمــلــكــة لـــدى  إســـرائـــيـــلـــي طـ
تــل أبــيــب، غــســان الــمــجــالــي، خـــال دخــولــه 

المسجد األقصى.

ونقل بيان عــن الناطق الرسمي باسم 
الــوزارة أنه »تم إبــاغ السفير اإلسرائيلي 
رســالــة احــتــجــاج شــديــدة الــلــهــجــة لنقلها 
عــلــى الـــفـــور الــــى حـــكـــومـــتـــه«، وأضــــــاف أن 
الرسالة »أكدت إدانة الحكومة األردنية لكل 
اإلجراءات الهادفة إلى التدخل غير المقبول 

في شؤون المسجد األقصى«.

السيسي وعبدالله الثاني وعباس في القاهرة أمس

باكستان تعرض التفاوض مع الهند 
حول كشمير بوساطة اإلمارات

عــرض رئيس وزراء باكستان شهباز شريف 
عــلــى نــظــيــره الـــهـــنـــدي نـــاريـــنـــدرا مــــــودي، إجــــراء 
مــحــادثــات حــول القضايا العالقة بين البلدين، 

بوساطة إماراتية. 
ــد شـــريـــف، أن اإلمــــــــارات، يــمــكــن أن تــكــون  ــ وأكـ
 فـــي الــمــفــاوضــات بــيــن بــاكــســتــان 

ً
 مــهــمــا

ً
وســيــطــا

والهند، كونها دولة صديقة لكا البلدين.
ونقل شريف رسالته للحكومة الهندية خال 
مقابلة مع قناة »العربية«، بثها التلفزيون الرسمي 
الــبــاكــســتــانــي، قـــال فــيــهــا: »رســالــتــي إلـــى الــقــيــادة 
الهندية ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، أن 
نجلس إلى طاولة المفاوضات، ونجري محادثات 
جادة وصادقة لحل قضايانا العالقة، ومن ضمنها 
 إلــى أن الــحــروب تسببت 

ً
إقليم كشمير«، مشيرا

بالشقاء، والفقر، والبطالة لكا البلدين.
وأضاف: »نريد تخفيف وطأة الفقر، وتحقيق 
الـــرخـــاء، وتــوفــيــر الــتــعــلــيــم، والــمــرافــق الصحية، 
وفرص العمل لشعبينا، وال نريد إهدار مواردنا 
ــار إلـــى أنـــه بحث  عــلــى الــقــنــابــل والـــذخـــائـــر«. وأشــ

مــســألــة الــمــفــاوضــات بــيــن بــاكــســتــان والــهــنــد، مع 
الرئيس اإلمــاراتــي الشيخ محمد بن زايــد، خال 

زيارته األخيرة لإلمارات.
وخاض الخصمان النوويان اللدودان 3 حروب 
منذ االستقال عــن بريطانيا عــام 1947، بينها 
حربان حول إقليم كشمير، وهي منطقة متنازع 
عليها في جبال الهيمااليا ويقول كا البلدين إنها 
جزء من أراضيه. كما اقتربت الجارتان من شفا 
حرب شاملة عام 2019، حينما نفذت الهند ضربة 
جوية داخل باكستان، استهدفت منشأة عسكرية.
وتصاعد التوتر حينما ألغت الهند من طرف 
واحـــد حــالــة الحكم الــذاتــي فــي النصف الخاص 
بها من كشمير عام 2019، وهو ما اعتبره شريف 

 للقوانين الدولية.
ً
انتهاكا

يشار إلى أن المفاوضات بين باكستان والهند 
، رغم وجــود محاوالت دبلوماسية 

ً
معلقة حاليا

دولية سرية الستئنافها، توسطت اإلمــارات في 
إحداها عام 2021.

األردن يستدعي سفير إسرائيل بعد منع سفيره من دخول »األقصى«
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https://www.aljarida.com/article/11494
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https://www.aljarida.com/article/11487
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https://www.aljarida.com/article/11482
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جون إيبوكا على رادار العربي
يواصل النادي العربي بحثه عن مهاجم لتدعيم صفوف الفريق األول لكرة 
القدم؛ لتعويض رحيل المهاجم النيجيري إيدو، الذي خرج من حسابات الجهاز 

الفني بقيادة البوسني روسمير، بداعي اإلصابة.
(، والذي 

ً
وقدم العربي عرضا رسميا لالعب النيجيري جون ايبوكا  )28 عاما

يوجد في الدوري المصري حاليا، في صفوف سيراميكا كليوبارترا، وذلك 
 من االنتقاالت الشتوية الحالية.

ً
لمدة 6 أشهر اعتبارا

وتتجه النية في النادي المصري لقبول عرض العربي، السيما ان 
الالعب وخالل 13 مباراة، لم يسجل إال 3 أهداف، وصنع هدفا واحدا.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، تــنــتــظــر إدارة الــعــربــي وصــــول الــمــحــتــرف 

التونسي بسام الصرارفي، والذي تم التعاقد معه أخيرا، ليكون 
بديال للمحترف الليبي محمد صولة، علما أن األخير ال يزال 
يباشر تدريباته مع األخضر حتى يوم أمس، انتظارا لخلو 

مكانه في صفوف الترجي التونسي.
وكـــان الــتــرجــي الــتــونــســي اتــفــق مــع الــصــولــة، والــنــادي 
العربي، إال انه ال يزال في مفاوضات مع احد المحترفين 

للرحيل عن الفريق، ومن ثم تسجيل الصولة.

... ويسعى لعبور الجهراء 
واالنفراد بقمة »الطائرة«

● محمد عبدالعزيز
تقام اليوم مباراتان في الجولة الثانية 
مــن القسم الــثــانــي لــلــدوري الممتاز للكرة 
الــطــائــرة، حيث يلتقي فــي السابعة مساء 
كاظمة مع الجهراء، ويسبقها في الخامسة 
مساء الكويت والساحل، وتجرى المباراتان 
على صــالــة االتــحــاد بمجمع الشيخ سعد 

العبدالله.
في المباراة األولى يتطلع كاظمة صاحب 
المركز الثالث برصيد 15 نقطة لالنفراد 
بقمة الترتيب على حساب الجهراء الخامس 
وله 8 نقاط، والساعي للمحافظة على آماله 
قائمة في المنافسة على بطاقات الصعود 
لــلــمــربــع الـــذهـــبـــي، الســيــمــا بــعــد خــســارتــه 

األخيرة أمام برقان بنتيجة 3-2. 
وسيحاول البرتقالي تكرار الفوز على 
الجهراء كما حدث في لقاء الذهاب بنتيجة 
3-1، معواًل على عنصري الخبرة المتوفر 
فـــي العــبــيــه، ومـــهـــارة الــمــحــتــرفــان الــكــوبــي 

سبيدا، والدمينيكاني سانتوس.
 وفي المقابل، سيسعى الجهراء لتحقيق 

 عــلــى تــولــيــفــة 
ً
نــتــيــجــة إيـــجـــابـــيـــة، مــعــتــمــدا

الالعبين الشباب والمحترفين البرازيلي 
فرناندو والكوبي روزي.

 الكويت والساحل 

أمــا الــمــبــاراة الثانية فستكون الفرصة 
فيها سانحة أمــام الكويت الــرابــع برصيد 
11 نقاط، لتحقيق فوز في متناول يده على 
حساب الساحل األخير بدون رصيد للفارق 

الفني بين الفريقين.
ــرر الـــمـــشـــاركـــة فــي  ــ ــيــــض قـ ــر أن األبــ ــذكـ يـ
البطولة العربية لألندية المقرر إقامتها 
في مصر خالل الفترة من 18 فبراير حتى 
3 مــارس المقبلين »على نفقته الخاصة«، 
بعد اعتذار جميع األندية التي كان لها حق 
المشاركة بجانب نادي كاظمة الممثل األول 

للكويت في البطولة.

● جابر الشريفي
فـــقـــد الـــفـــريـــق األول لـــكـــرة الـــســـلـــة بـــنـــادي 
ــدارة  ــ كـــاظـــمـــة األمــــــل فــــي الــمــنــافــســة عـــلـــى صـ
المجموعة األولى لبطولة األندية اآلسيوية، 
 بعد خــســارتــه أمـــام ضيفه الــهــالل السعودي

87-92 في منافسات الجولة الرابعة، في اللقاء 
الذي جمعهما أمس األول على صالة االتحاد 

بمجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي.
وبذلك رفع الهالل رصيده إلى 7 نقاط في 
صدارة المجموعة، يأتي بعده شباب األهلي 
اإلماراتي بـ6 نقاط، وكاظمة بـ5 نقاط، وأخيرا 
البشائر العماني بـــ3 نــقــاط. يــذكــر أن شباب 
األهــلــي اســتــضــاف البشائر فــي وقــت متأخر 

مساء أمس ضمن الجولة ذاتها.
وبهذه النتيجة انحصرت المنافسة على 
صــدارة البطولة بين الهالل وشباب األهلي، 
فيما يملك البرتقالي بصيصا من األمــل في 

المنافسة على المركز الثاني.
وتــقــام الــبــطــولــة بــنــظــام الـــذهـــاب واإليــــاب، 
حيث يضم زون الخليج مجموعتين يتأهل 

البطل في كل مجموعة مباشرة للدور الثاني، 
على أن يلتقي صاحبا المركز الثاني لتحديد 

ثالث المتأهلين.
وبدأ كاظمة اللقاء بصورة مثالية من خالل 
السيطرة على مجريات المباراة، بفضل تميز 
العبيه في الدفاع، واستغالل الهجمات المرتدة 
السريعة، لينهي الربع األول لصالحه 18-24.

واســتــمــرت ســيــطــرة الــبــرتــقــالــي فــي الــربــع 
الــثــانــي، وســـط تــألــق العــبــه األمــيــركــي كيفن 
مــورفــي )25 نــقــطــة( فــي التسجيل مــن أسفل 
الـــســـلـــة، إلــــى جـــانـــب مــســاهــمــات عــبــدالــعــزيــز 
الحميدي )21 نقطة(، ليوسع كاظمة الفارق 

في نهاية الربع الى 12 نقطة )39-51(.
ــدأ الـــهـــالل يــفــرض أفــضــلــيــتــه فـــي الــربــع  وبــ
الثالث بشكل تدريجي بتألق العبيه محمد 
ــقـــطـــة وخــــالــــد  الــــســــويــــلــــم الــــــــذي ســــجــــل 21 نـ
عــبــدالــجــبــار )19 نــقــطــة(، ليقلص الــفــارق مع 
نهاية الربع الى 8 نقاط )73-65(، وكان اإلرهاق 
باديا على العبي كاظمة في الربع االخير، إذ 
لم يسجل الفريق سوى 14 نقطة، في المقابل 

سجل الهالل 27 نقطة منحته الفوز 87-92.

3 مباريات اليوم بصراع القمة
والقاع في الدوري المصري

تنطلق اليوم )األربــعــاء( منافسات الجولة الـــ 14 من 
عمر مسابقة الــدوري المصري، بإقامة 3 مواجهات، إذ 
يستضيف فــريــق حــرس الــحــدود نظيره الــداخــلــيــة، في 

الثالثة وخمس وأربعين دقيقة بتوقيت الكويت.
ويــخــوض حــرس الــحــدود الــمــبــاراة وفــي رصــيــده 11 
نقطة بالمركز الحادي عشر، في حين يحتل الداخلية 

المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط.
ويستضيف فريق اإلسماعيلي نظيره طالئع الجيش 
فــي الــســادســة مــســاء، وهـــي الــمــواجــهــة الــتــي يخوضها 

الدراويش بقيادة أحمد حسام »ميدو«.
، في الصراع مع 

ً
ويمر اإلسماعيلي بفترة حرجة جدا

الهبوط، إذ يحتل المركز األخير برصيد 7 نقاط، بعدما 
لعب 13 مــبــاراة فــاز في واحــدة وتــعــادل في 4 وخسر 8 
مباريات، بينما يحتل طالئع الجيش المركز الثالث عشر 

برصيد 13 نقطة.
 عــلــى إنــبــي في 

ً
 ثــقــيــال

ً
ويــحــل فــريــق فــيــوتــشــر ضــيــفــا

الثامنة مساء، وهي المباراة التي يسعى خاللها الفريق 
الضيف إلى الظفر بنقاطها للحفاظ على المركز الثاني 
الذي يحتله حاليا برصيد 27 نقطة، واالقتراب خطوة 
كبيرة نحو األهلي المتصدر برصيد 31 نقطة، بينما 
 المركز السابع عشر 

ً
يدخل الفريق البترولي اللقاء محتال

برصيد 10 نقاط.

 بيراميدز يتأهل لنهائي الكأس 
على حساب الزمالك

● القاهرة - ةديرجلا•
خطف فريق بيراميدز من نظيره الزمالك 
بــطــاقــة الــتــأهــل لــنــهــائــي بــطــولــة كـــأس مصر 
لموسم 2021-2022، بعد فــوزه على حساب 
األبـــيـــض 4-3 بـــركـــالت الــتــرجــيــح، الـــتـــي لجأ 
لها الفريقان عقب انــتــهــاء الوقتين األصلي 
واإلضافي بالتعادل بهدف لكل منهما، خالل 
مباراة مساء أمس األول )االثنين(، على استاد 

القاهرة الدولي.
ت بداية المباراة سريعة بــدون فترة  جــاء
جس نبض، وافتتح الزمالك التهديف بالدقيقة 
الــســادســة عــن طــريــق حــســام عبدالمجيد من 
ضربة رأس، ولعب بيراميدز بـ 10 العبين منذ 
الدقيقة 12 بعد طرد علي جبر مدافع الفريق، 
ورغــم ذلــك تمكن المغربي وليد الكرتي 
من إدراك التعادل للفريق السماوي 

بالدقيقة 55 من عمر المباراة.

وظل بيراميدز صامدا وشن هجمات مرتدة 
خطيرة رغم النقص العددي، ولجأ الفريقان 
لــركــالت الترجيح الــتــي ابتسمت إلــى كتيبة 
البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب السماوي.

وكــــان ثــنــائــي الـــزمـــالـــك أحــمــد ســيــد زيـــزو 
ــمـــود عــــبــــدالــــرازق شـــيـــكـــابـــاال صــاحــبــا  ومـــحـ
إضـــاعـــة ركــلــتــي تــرجــيــح مـــن أصـــل 5، بينما 
أحــرز بيراميدز جميع الــركــالت الترجيحية 
دها، ليتمكن من تحقيق الفوز  األربع التي سدَّ

بنتيجة 3-4.
وودع الــزمــالــك لقبه الـــذي حققه فــي آخــر 
نسخة على حساب األهــلــي بنتيجة هدفين 
ــدف، فـــي حــيــن عــبــر بــيــرامــيــدز إلــى  مــقــابــل هــ
الــنــهــائــي لــلــمــرة الــثــانــيــة فـــي تـــاريـــخـــه، بعد 
الوصول إلى نهائي نسخة 2018-2019، قبل 

الخسارة أمام األبيض بثالثية نظيفة.
وينتظر بــيــرامــيــدز تحديد الــطــرف اآلخــر 
فــي الــنــهــائــي بــيــن األهــلــي وســمــوحــة اللذين 

التقيا أمـــس، والــجــريــدة ماثلة للطبع، على 
استاد القاهرة.

ــــك، مــرتــضــى  ــالـ ــ ــزمـ ــ ــيــــس نـــــــادي الـ ــلـــق رئــ عـ
منصور على وداع الــكــأس قــائــال: »بالتأكيد 
أنا حزين مثل كل جماهير النادي، وتنبأت 
بــهــذا الــســيــنــاريــو مــن قــبــل، وفــيــريــرا يتحمل 
ا كبيرا مــن تــراجــع األداء، ألنــه ال يسمع  جــزء
لــمــن حـــولـــه«. وقـــال مــنــصــور فــي تصريحات 
إعالمية عبر قناة الزمالك: »أرسلت رسالة إلى 
فيريرا بــأن يعيد كل العــب لمركزه، ويبتعد 
عن المكابرة في التشكيل الخاطئ، والبد أن 
يستمع لمساعديه، ألنه كان السبب في رحيل 

أسامه نبيه«.
وأنهى رئيس الزمالك تصريحاته، قائال: 
ــبــــون مـــتـــخـــاذلـــون، وســـأحـــاســـب  ــاك العــ ــنــ »هــ
الــجــمــيــع بــســبــب الــتــقــصــيــر فــي حــق الــنــادي، 
والــذي يريد الرحيل يأتي بعرض وسأوافق 

.»
ً
فورا

واصــــل جــهــاز الـــكـــرة بــنــادي 
التضامن، بالتنسيق مع مجلس 
اإلدارة، تدعيم صفوف الفريق 
األول بـــالـــنـــادي، بــالــتــعــاقــد مع 
العــب القادسية عبدالله ماوي 
حتى نهاية الموسم الرياضي 
الجاري، وتم التعاقد مع الالعب 
بناء على رغبة الجهاز الفني، 
بقيادة المدرب جمال القبندي.

وكــــان الــتــضــامــن تــعــاقــد مع 
العـــــب الـــكـــويـــت راضــــــي جــمــال 
حتى نهاية الــمــوســم الــجــاري، 
بينما ضم العب خيطان أحمد 
سمير لــمــدة عـــام ونــصــف، إلــى 
جانب النيجيري بابا تاندي، 
بعد إنهاء عقد المالي أبوبكر 
ديــارا بالتراضي بين الطرفين 

)الالعب والنادي(.

دابس: ال غيابات أمام الكويت

ــاز الـــكـــرة  ــهـ ــيـــس جـ وذكــــــر رئـ
بـــنـــادي الــتــضــامــن فــهــد دابـــس 
ــع العــب  أنــــه ســيــتــم الــتــعــاقــد مـ
أو أكــثــر فـــي خـــط الـــدفـــاع، قبل 

غلق فترة االنتقاالت الشتوية، 
مــتــابــعــا: »نــطــمــح فــي الــتــواجــد 
بمركز متقدم في جدول ترتيب 

دوري زيــن الممتاز، والــذهــاب 
بــعــيــدا فــي كـــأس ســمــو األمــيــر، 
ولن يدخر مجلس اإلدارة وسعا 
فــي دعــم الفريق وفقا لما يــراه 

الجهاز الفني«.
ولـــفـــت دابــــــس، فـــي تــصــريــح 
»الــجــريــدة«، إلــى أن التضامن  لـــ
يواصل استعداداته لمواجهة 
الكويت في الدور األول لبطولة 
كـــأس ســمــو األمــيــر، الــتــي تقام 
األحــد المقبل، مشددا على أنه 
لــيــســت هـــنـــاك مــــبــــاراة صــعــبــة 
وأخــــــــرى ســـهـــلـــة ال ســـيـــمـــا فــي 

بطوالت الكؤوس.
وأفاد بأن التضامن 
سيختتم مبارياته 
الـــــــتـــــــجـــــــريـــــــبـــــــيـــــــة 
استعدادا للقاء، 

ــــس، بــــمــــواجــــهــــة  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــخـ غـــــــــدا الـ
خــيــطــان، مــبــيــنــا أن الــتــضــامــن 
قدم مستوى جيدا في مباراته 
مع السالمية التي أقيمت مساء 
أمــس األول، وانتهت بالتعادل 

السلبي.
ــدد عـــلـــى أن الــتــضــامــن  ــ ــ وشـ
يدخل مواجهة الكويت بصفوف 
مكتملة وبـــال غــيــابــات، مشيرا 
إلى أن مشاركة الالعبين الجدد 
الذين تم التعاقد معهم مؤخرا 

تبقى في يد الجهاز الفني.

عبيد: أغلقنا ملف المحترفين

من جهة أخــرى، أعلن مدرب 

الفريق األول لكرة القدم بنادي 
خيطان إبراهيم عبيد غلق ملف 
المحترفين في فترة االنتقاالت 
الشتوية الحالية، بالتعاقد مع 
المحترف األردني خالد عصام، 
الـــذي وصـــل إلـــى الــبــالد ودخــل 
الـــتـــدريـــبـــات، وكــــذلــــك مــحــتــرف 
الــعــربــي والــنــصــر والــقــادســيــة 
ــواري ســيــدريــك  ــ ــفـ ــ الـــســـابـــق اإليـ
هنري، مضيفا أن التعاقد مع 
األردني خالد عصام جاء بسبب 
إصابة الفرنسي اسحاق التي 
أنهت موسمه مع خيطان، في 
حين تــم إنــهــاء عقد البرازيلي 

رينان، وضم هنري بدال منه.
وبــــيــــن عـــبـــيـــد، فــــي تــصــريــح 

»الجريدة«، أنه بالتنسيق مع  لـ
جهاز الــكــرة بــالــنــادي، برئاسة 
ــلـــس اإلدارة فــهــد  عــــضــــو مـــجـ
الــمــطــيــري، سيتم دعـــم الفريق 
بأكثر من صفقة محلية خالل 
األيــام القليلة المقبلة، مضيفا 
أنه جار تجهيز الالعبين دغيم 
الــــرشــــيــــدي وعــــلــــي الـــبـــلـــوشـــي 
للحاق بمباراة الفحيحيل في 
الدور األول لكأس سمو األمير، 

والمقرر لها األربعاء المقبل. 
وأكـــــد أن الــفــحــيــحــيــل فــريــق 
صــاحــب مــســتــوى عــــال، وحقق 
نــتــائــج جـــيـــدة فـــي دوري زيــن 
الــمــمــتــاز، لــذلــك فـــإن مــواجــهــتــه 
بــالــتــأكــيــد صــعــبــة جـــــدا، ولــكــن 

خيطان سيسعى بقوة من أجل 
تــحــقــيــق نــتــيــجــة إيــجــابــيــة، في 
ــل ارتــــفــــاع الــــــروح الــمــعــنــويــة  ظـ
لالعبين، الفتا إلــى أن خيطان 
واجـــــه الــفــحــيــحــيــل فـــي بــطــولــة 
كــأس زيــن »التنشيطية«، لذلك 
فـــإن الــفــريــقــيــن بــمــنــزلــة الكتاب 

المفتوح لبعضهما.

التضامن يدعم صفوفه بماوي ويبحث عن مدافعين

جانب من لقاء التضامن والكويت في األسبوع الـ 11 في دوري »زين«

 للقاء الكويت في كأس األمير
ً
 استعدادا

ً
 للقاء الكويت في كأس األميريواجه خيطان غدا

ً
 استعدادا

ً
يواجه خيطان غدا

حازم ماهر

التضامن يدخل 
مواجهة الكويت 

بصفوف 
مكتملة

فهد دابس

دعم الفريق 
بأكثر من صفقة 

محلية خالل 
أيام

إبراهيم عبيد

جون إيبوكا

كاظمة يخسر »إياب آسيوية 
السلة« أمام الهالل

جانب من مباراة الزمالك وبيراميدز

جانب من المباراة
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انـــــتـــــزع مـــنـــتـــخـــب بـــولـــنـــدا 
ــيــــرة  الـــبـــطـــاقـــة الـــثـــالـــثـــة واألخــ
الــمــؤهــلــة لـــلـــدور الـــثـــانـــي في 
مـــونـــديـــال كــــأس الــعــالــم لــكــرة 
 
ً
اليد، الــذي تستضيفه حاليا
ــد، أمـــــــس األول،  ــ ــويـ ــ ــسـ ــ مـــــع الـ
إثــــــر فـــــــوزه الـــمـــســـتـــحـــق عــلــى 
نظيره الــســعــودي، الــذي ودع 
البطولة، بنتيجة 27-24 في 
الــمــبــاراة الــتــي جمعتهما في 
الجولة األخيرة من المجموعة 
الثانية فــي الـــدور التمهيدي 
 
ً
للمونديال، التي شهدت أيضا
فـــوز فــرنــســا عــلــى سلوفينيا 

بنتيجة 31-35.
وأســـــــفـــــــرت نــــتــــائــــج بـــاقـــي 
مباريات الجولة األخيرة في 
المجموعات األولــى والثالثة 
ــة الـــتـــي جـــــرت أمـــس  ــعــ ــرابــ والــ
األول، عــن فــوز إسبانيا على 
إيران 35-22، والجبل األسود 
على تشيلي 35-33 والسويد 
عـــلـــى األوروغـــــــــــــــواي 12-47، 
والبرازيل على الرأس األخضر 
30-28، والبرتغال على المجر 
27-20، وآيسلندا على كوريا 

الجنوبية 25-38.
 

ترتيب المجموعات األربع

وبــــهــــذه الـــنـــتـــائـــج، تــأهــلــت 
الــمــنــتــخــبــات الــثــاثــة األولــــى 
من المجموعات األربع األولى 
ــانـــي »األســــاســــي«  ــثـ ــلــــدور الـ لــ

ــي الــــمــــونــــديــــال، وهــــــي عــن  ــ فـ
المجموعة األولــى منتخبات 
ــقـــاط  6 نـ ـــ  ــ ــا أواًل بــ ــيــ ــانــ ــبــ إســ
ـــ 4   بـ

ً
ــود ثــانــيــا ــ والــجــبــل األســ

 بنقطتين، 
ً
نقاط وإيران ثالثا

ومن المجموعة الثانية فرنسا 
6 نــقــاط وسلوفينيا  أواًل بــــ 
 بـــــ 4 نــــقــــاط وبـــولـــنـــدا 

ً
ثـــانـــيـــا

 بنقطتين، وصعدت من 
ً
ثالثا

الــمــجــمــوعــة الــثــالــثــة الــســويــد 
ــبــــرازيــــل  أواًل بـــــ 6 نــــقــــاط والــ
ــاط والـــــــرأس  ــقــ ـــ 4 نــ ــ  بـ

ً
ــا ــيــ ــانــ ثــ

 بــنــقــطــتــيــن، 
ً
األخــــضــــر ثـــالـــثـــا

 تأهلت البرتغال أواًل 
ً
وأخيرا

 
ً
 والمجر ثالثا

ً
وآيسلندا ثانيا

بفارق األهداف ورصيد واحد 

4 نقاط من المجموعة الرابعة.

كأس الرئيس 

ــت الــمــنــتــخــبــات  ــ ــ فـــيـــمـــا ودعـ
أصحاب المركز الرابع واألخير 
فــــــــي الـــــمـــــجـــــمـــــوعـــــات األربــــــــــع 
المنافسة وستخوض مباريات 
كـــأس رئــيــس االتـــحـــاد الــدولــي 
لتحديد الــمــراكــز مــن 25 حتى 
ــي مــنــتــخــبــات تــشــيــلــي  ــ 32 وهـ
ــة واألوروغـــــــــــــواي  ــوديــ ــعــ ــســ والــ

وكوريا الجنوبية.
ــــدور  ــات الـ ــاريـ ــبـ  يـــذكـــر أن مـ
التمهيدي للبطولة اختتمت في 

ساعة متأخرة أمس.
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سيكون مانشستر يونايتد أمام 
مهمة جديدة لمواصلة تحقيق 

االنتصارات، عندما يواجه 
مضيفه كريستال باالس في 

مباراة مؤجلة من المرحلة 
السابعة بالدوري اإلنكليزي 

الممتاز.

يـــحـــل مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
 عـــلـــى كــريــســتــال 

ً
الــــيــــوم ضـــيـــفـــا

بــــاالس فـــي مـــبـــاراة مــؤجــلــة من 
الــمــرحــلــة الــســابــعــة مــن الـــدوري 

اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم.
ويــعــيــش فــريــق »الــشــيــاطــيــن 
الــحــمــر« فـــتـــرة مــمــيــزة، بــعــد أن 
حــقــق تــســعــة انـــتـــصـــارات على 

التوالي في جميع المسابقات.
وكان فريق المدرب ايريك تن 
هــاغ قــد تغلب على مانشستر 
سيتي 2-1 في المباراة السابقة، 
ليصبح على بعد نقطة واحدة 
مــن مانشستر سيتي صاحب 
المركز الــثــانــي، بينما يتخلف 
ــال بــفــارق  ــنـ عـــن الــمــتــصــدر أرسـ
ــاط، وقـــــد يــتــمــكــن مــن  ــقــ تـــســـع نــ
تقليص الفارق إلى 6 نقاط في 
حــال تغلب على مضيفه اليوم 
كريستال بــاالس الــذي تلقى 3 

هزائم في آخر ثاث مباريات.
ويبدو أن المدرب تن هاغ قد 
 التوليفة المناسبة 

ً
عرف أخيرا

لــفــريــقــه، وكــذلــك طــريــقــة اللعب 
ــن خـــالـــهـــا  ــ ــــاع مــ ــــطـ ــتـ ــ ــي اسـ ــ ــتـ ــ الـ
»الـــشـــيـــاطـــيـــن الــــحــــمــــر« إظـــهـــار 
 عما ظهر 

ً
صورة مختلفة تماما

به في بداية الموسم، كما يبرز 
تألق عــدد من الاعبين، وعلى 
رأســهــم راشــفــورد الــذي يحاول 
 من 

ً
نــاديــه تــمــديــد عــقــده خــوفــا

طمع بقية األندية بالتعاقد معه.

راشفورد المتألق

ويعيش راشفورد في أفضل 
ــل فــي  ــجــ ــد أن ســ ــعــ ــه، بــ ــ ــ ــاالتـ ــ ــ حـ
مباراته السابعة على التوالي، 
ــي أمــــــام  ــ ــربــ ــ ــديــ ــ فــــــي مـــــــبـــــــاراة الــ

مانشستر سيتي.

وكــان هــذا هــو هدفه 16 هذا 
الموسم، مع 3 أهداف لمنتخب 
إنكلترا خال المونديال، وليس 
هناك ما يشير إلى أن راشفورد 

يريد الرحيل عن يونايتد.
ويــــحــــصــــل راشــــــــفــــــــورد »25 
 عــلــى 200 ألــف 

ً
«، حـــالـــيـــا

ً
ــا ــامــ عــ

جنيه إسترليني في األسبوع، 

ــيــــعــــرض عـــلـــيـــه زيـــــــــادة فــي  وســ
الراتب بنسبة 50 في المئة، مع 

حوافز عاوة على ذلك.
ــرى مــانــشــســتــر يــونــايــتــد  ــ ويـ
توقيع راشفورد على عقد جديد 
كأولوية له، بعدما أعلن الشهر 
الماضي استثمار بند التمديد 
 فـــي عقد 

ً
ــا ــيـ  إضـــافـ

ً
لــعــقــد عـــامـــا

الــاعــب الــحــالــي، وســط اهتمام 
بأندية أخرى مثل باريس سان 

جرمان.
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن نـــتـــائـــج 
مانشستر يونايتد المطمئنة 
، فـــإن نــجــم الــفــريــق لــوك 

ً
مـــؤخـــرا

شاو أكد أنه وزماءه في الفريق 
األحمر ال يفكرون في التتويج 

بلقب الدوري اإلنكليزي الممتاز 
هذا الموسم، حيث إن الهدف في 
الوقت الحالي هو التركيز على 
تحقيق الفوز مباراة تلو أخرى، 
وخلق االنسجام والترابط في 

صفوف الفريق.
مـــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، ســـــيـــــحـــــاول 
كــــريــــســــتــــال بــــــــــاالس تــحــســيــن 

نــتــائــجــه لــابــتــعــاد عـــن منطقة 
الـــخـــطـــر، حـــيـــث يــحــتــل الــمــركــز 
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ً
الثاني عشر حاليا

 بفارق 7 نقاط فقط 
ً
نقطة مبتعدا

عن وسست هام صاحب المركز 
ــثـــامـــن عـــشـــر، الــــــذي ســيــهــبــط  الـ
بــصــاحــبــه إلــــى دوري الـــدرجـــة 

األولى.

كلوب: يتعين أن نعود إلى األساسيات
أكـــد األلــمــانــي يــورغــن كــلــوب، الــمــديــر الــفــنــي لفريق 
لــيــفــربــول اإلنــكــلــيــزي، أنـــه يتعين عــلــى فــريــقــه الــعــودة 
للقواعد األساسية من أجل التغلب على مشاكله الحالية. 
وذكـــرت وكــالــة األنــبــاء البريطانية )بــي أيــه ميديا(، 
أن الهزيمة أمــام برايتون، وهــي السادسة للفريق في 
بطولة الــدوري اإلنكليزي هــذا الموسم، جــاءت لتبعد 
الفريق بفارق عشر نقاط خلف المراكز األربعة األولى، 
وأن الـــوقـــت قــلــيــل لــتــصــحــيــح األخــــطــــاء قــبــل مــواجــهــة 
وولفرهامبتون في مباراة إعادة بالدور الثالث من كأس 

االتحاد اإلنكليزي. 
لكن كلوب قال إن المستوى الذي يجب أن يظهر عليه 

الفريق سيكون هو التحدي األصعب للفريق. 
وقال كلوب: »المشاكل التي واجهتنا في تلك المباراة 

كانت واضحة. في النهاية تلك مشاكل كروية، ويجب 
عليك حلها بكرة القدم، وأن تلعب بشكل أفضل مما كنا 
 .»

ً
 جدا

ً
عليه أمام برايتون، وهو أمر يجب أال يكون صعبا

 فــي الخطوط، 
ً
وتــابــع: »علينا أن نكون أكثر تقاربا

ألن أرضــيــة الــمــلــعــب تــكــون أكــبــر حينما نـــدافـــع. يجب 
عليك العودة إلى األساسيات، ومن هناك يمكنك اتخاذ 

خطوات«. 
ــلـــوب: »عــلــيــنــا أن نــفــعــل األشـــيـــاء بشكل  ــــح كـ وأوضــ
، وبــعــض األشــيــاء تــكــون متشابهة. كل 

ً
مختلف قــلــيــا

النجاحات في كرة القدم تبدأ بالدفاع القوي، وهذا ما 
 .»

ً
يجب علينا فعله مجددا

ُيذكر أن ليفربول يحتل المركز التاسع في ترتيب 
الدوري اإلنكليزي برصيد 29 نقطة. 

جانب من مباراة فرنسا وسلوفينيا

العبو مان يونايتد خال المباراة السابقة

بولندا تتأهل... والسعودية
تودع مونديال اليد

مان يونايتد لمواصلة ثورته
على حساب كريستال باالس

• نادي أرسنال اإلنكليزي يبدي 
رغبته في التعاقد مع موسى 

ديابي، العب باير ليفركوزن 
ــه ال  ــ ــاديـ ــ ــي، لـــكـــن نـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ األلـ
يــرغــب فــي بيع الــاعــب في 
مـــنـــتـــصـــف الــــمــــوســــم، وقـــد 
حدد مبلغ 100 مليون يورو 

لمن يرغب فــي التعاقد معه 
الصيف المقبل.

• نـــــادي نــيــوكــاســل اإلنــكــلــيــزي 
مستعد لــتــقــديــم عـــرض رسمي 

لــلــتــعــاقــد مـــع مــالــو غــوســتــو، 
ظـــهـــيـــر أيــــمــــن نــــــــادي لـــيـــون 
الــــفــــرنــــســــي، الـــــــــذي يــعــتــبــر 
 مـــــن قــبــل 

ً
 أيـــــضـــــا

ً
ــا مــــطــــلــــوبــ

ــــوس  ــتـ ــ ــنـ ــ ــوفـ ــ تـــــوتـــــنـــــهـــــام ويـ
اإليطالي.

أخبار االنتقاالت الشتوية
ــون دوران،  • الــكــولــومــبــي جــ

ــر  ــ ــايــ ــ العــــــــــــــب شــــــيــــــكــــــاغــــــو فــ
ــركـــي، عــلــى أعــتــاب  ــيـ األمـ
ــا  ــيـ ــمـ االنــــــضــــــمــــــام رسـ
إلــــــــــى أســـــــتـــــــون فـــيـــا 
اإلنـــكـــلـــيـــزي بــصــفــقــة 
بلغت 18 مليون دوالر، 

ــــى 10 مــايــيــن  إضــــافــــة الـ
كحوافز.

• نــــــــــــادي أتــــلــــتــــيــــكــــو مـــــدريـــــد 
اإلسباني يتوصل إلــى اتفاق 

مع برشلونة للتعاقد مع 
ممفيس ديباي بصفقة 
تمتد حتى عام 2025، 
حسب تقارير صادرة 
مــن صحيفة مــونــدور 
ديبورتيفو اإلسبانية.

ــفــــرتــــون اإلنـــكـــلـــيـــزي  ــادي إيــ ــ ــ • نـ
يــــــرغــــــب فـــــــي الـــــتـــــعـــــاقـــــد مـــع 

مــــوســــى ديـــمـــبـــلـــي العـــب 
لـــيـــون الــفــرنــســي الـــذي 
ــقـــده مــع  تــبــقــى عـــلـــى عـ
ــادي الـــفـــرنـــســـي 6  ــ ــنــ ــ ــ ال

أشــهــر فــقــط، وســيــحــاول 
ــــون اســــتــــغــــال ذلــــك  ــرتـ ــ ــفـ ــ إيـ

لحسم الصفقة.
ــــوت مــــاكــــتــــومــــيــــنــــي، العــــب  ــكـ ــ • سـ

ــتــــد، غــيــر  ــايــ مـــانـــشـــســـتـــر يــــونــ
راض عــــــن الــــمــــبــــاريــــات 
ــتـــي يـــشـــارك  الــقــلــيــلــة الـ
فـــــيـــــهـــــا، والـــــتـــــقـــــاريـــــر 
الصحافية تشير الى 
رغــبــتــه بــاالنــتــقــال الــى 

نيوكاسل في حال وصول 
عرض مناسب.
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ميالن وإنتر لحصد أول ألقاب الموسم بكأس السوبر
تتجه األنظار إلى الرياض اليوم األربعاء، حيث 
تقام مباراة كأس السوبر اإليطالي بين 

إنترميالن وإي سي ميالن.

يــتــواجــه عماقا مدينة مــيــانــو، إنــتــر ومــيــان الــيــوم األربــعــاء، 
في العاصمة السعودية الرياض من أجل الظفر بالكأس السوبر 

اإليطالية لكرة القدم، في أول ألقاب الموسم.
وتنافس الفريقان بشدة على إحراز لقب بطل الدوري الموسم 
الماضي فحسم ميان اللقب في األمتار األخيرة من جاره المتوج 

به العام قبل الماضي.
ويأمل ميان أن يستغل هذه الكأس ليستعيد توازنه بعد تعادله 
في مباراتين بالدوري المحلي عقب استئناف النشاط إثر انتهاء 
مــونــديــال قــطــر، مــمــا ســمــح لــنــابــولــي االبــتــعــاد بــفــارق 9 نــقــاط في 
الصدارة، إضافة إلى خروجه من مسابقة الكأس المحلية بخسارته 
 أن األخير أكمل المباراة 

ً
أمام تورينو صفر- 1 بعد التمديد، علما

بعشرة العبين.
 من 

ً
ولدى سؤال مدرب ميان ستيفانو بيولي ما إذا كان قلقا

نتائج فريقه بعد تعادله المخيب مع ليتشي 2 - 2 السبت الماضي، 
 حتى عندما نفوز. سنبذل قصارى جهدنا كي 

ً
أجاب »أنا قلق دائما

نكون جاهزين للكأس السوبر«.

ميالن يعول على لياو
ويعول ميان، صاحب ثاني أفضل سجل في المسابقة برصيد 
سبعة ألــقــاب آخــرهــا عــام 2016، على جناحه الــدولــي البرتغالي 
الــســريــع رافــايــل لــيــاو صــاحــب 8 أهـــداف فــي الــــدوري هــذا الموسم 

والمهاجم المخضرم الفرنسي أوليفييه جيرو.
أما إنتر ميان بطل الكأس المحلية والكأس السوبر الموسم 
الماضي، فيسعى مدربه سيموني إينزاغي إلى انتزاع اللقب الرابع 
في رابع نهائي له بعد فوزه بها كمدرب مع التسيو مرتين عامي 
2017 و2019 ومع فريقه الحالي الموسم الماضي، وإذا قدر له ذلك 
فسيعادل الرقم القياسي في عدد المرات المسجل باسم المدربين 

الشهيرين فابيو كابيلو ومارتشيلو ليبي.
وظفر إنتر بلقب المسابقة ست مرات في ثالث أفضل سجل خلف 
يوفنتوس حامل الرقم القياسي في عدد األلقاب )9 مرات( وميان.

الوتارو ولوكاكو
ويقود خط هجوم إنتر الثنائي األرجنتيني الوتارو مارتينيز 
والبلجيكي روميلو لوكاكو. وسجل مارتينيز بطل العالم مع 

منتخب باده 9 أهداف في الدوري، في حين غاب لوكاكو 
عن معظم فترات القسم األول منه بداعي اإلصابة.

 لــوجــه فــي هــذه 
ً
والــتــقــى الــفــريــقــان وجــهــا

المسابقة مـــرة واحــــدة كــانــت عـــام 2011 
وانتهت لمصلحة ميان 2 - 1 بفضل 
هدف للسويدي زالتان إبراهيموفيتش 
الـــــذي عــــاد إلــــى صـــفـــوف هــــذا الـــنـــادي 
 لعدم تعافيه من 

ً
لكنه لن يكون متاحا

إصابة في ركبته أبعدته عن الماعب 
 عدة.

ً
أشهرا

وكان الفريقان التقيا في الدوري هذا 
الــمــوســم وانــتــهــت الــمــبــاراة بــفــوز مثير 
لــمــيــان 3 - 2 فــي الــثــالــث مــن سبتمبر 
الماضي في الرحلة الخامسة وسيلتقيان 

إيابا في الخامس من فبراير المقبل.
ــــي تــخــطــي  ــو فـ ــيـــانـ ــا مـ ــمـــاقـ ونــــجــــح عـ

دور المجموعات فــي دوري األبــطــال فجاء 
تأهل إنتر عن مجموعة الموت على حساب 
برشلونة اإلسباني ليرافق بــايــرن ميونيخ 
ــــى الـــــــدور ثـــمـــن الـــنـــهـــائـــي حــيــث  األلـــمـــانـــي إلـ
سيلتقي بــورتــو الــبــرتــغــالــي فــي 22 فــبــرايــر 

.
ً
 في ميانو و14 مارس المقبل إيابا

ً
ذهابا

ــا مـــيـــان، فــحــســم تــأهــلــه لــثــمــن الــنــهــائــي  أمــ
للمرة األولى منذ موسم 2013 - 2014 بحلوله 
 في المجموعة الخامسة خلف تشلسي 

ً
ثانيا

 مــع جـــاره اللندني 
ً
اإلنــكــلــيــزي، فــضــرب مــوعــدا

 فـــي مــيــانــو، 
ً
تــوتــنــهــام فـــي 14 فــبــرايــر ذهـــابـــا
 في لندن.

ً
والثامن من مارس إيابا

وهـــي الــمــرة الــثــالــثــة الــتــي تستضيف فيها 
الــريــاض الكأس السوبر اإليطالية في أسبوع 
حـــافـــل فـــي الــعــاصــمــة الــســعــوديــة بــعــد خــوض 
أربــعــة فــرق الــكــأس السوبر اإلسبانية وانتهت 

بفوز صريح لبرشلونة على ريال مدريد 3 - 1 في 
النهائي األحد.

ديباي لن ينتقل إلى إنترميالن ديباي لن ينتقل إلى إنترميالن 
هذا الشتاءهذا الشتاء

أكد محامي ممفيس ديباي، العب برشلونة اإلسباني، 
أن المهاجم الهولندي الدولي لن ينتقل إلى إنتر ميان 

اإليطالي في فترة االنتقاالت الشتوية الحالية. 
وكان من المتوقع أن يرحل ديباي عن برشلونة هذا 
الشهر، وحظي الاعب باهتمام عدة أندية، من بينها 

إنتر ميان. 
وبعد تعاقد برشلونة مــع الــهــداف البولندي 
روبرت ليفاندوفسكي، وجد ديباي صعوبة في 
المشاركة ضمن التشكيل األساسي للنادي 
الكتالوني، حيث خاض مباراتين فقط منذ 

البداية بالدوري اإلسباني هذا الموسم. 
ونفى سيباستيان ليدور، محامي ديباي، 
 من االنضمام 

ً
أن يكون موكله الهولندي قريبا

إلى أتلتيكو مدريد أو إنتر ميان. 
وقال ليدور للصحافي اإليطالي فابريزيو 
رومانو: »ال توجد مفاوضات بشأن انتقال 

ديباي إلى إنتر ميان«. 
ــاف: »يــمــكــنــنــي أن أنــفــي كـــل مـــا يــقــال.  ــ وأضــ

ليست احتمالية نعمل على مناقشتها«. 
وانــضــم المهاجم الــســابــق ألولمبيك ليون 

ومانشستر يونايتد إلى برشلونة في 2021.
)د ب أ(

أكد مدرب منتخب األرجنتين 
األول لكرة الــقــدم، والمتوج معه 
بطا لكأس العالم 2022، ليونيل 
ســكــالــونــي، أنــــه إذا تــعــيــن عليه 
ــرز العــبــيــن في  االخــتــيــار بــيــن أبــ
تــاريــخ كـــرة الــقــدم األرجنتينية، 
ديــــيــــغــــو أرمــــــــانــــــــدو مـــــــارادونـــــــا 
وليونيل ميسي، فإنه سيختار 
ــل فـــي الـــتـــاريـــخ«،  مــيــســي »األفـــضـ

مؤكدا أنه يمتلك »شيئا مميزا«.
وقــــــال ســـكـــالـــونـــي، الــــــذي قـــاد 
»الـــتـــانـــغـــو« إلــــى الــتــتــويــج بلقب 
كـــــوبـــــا أمـــــيـــــركـــــا 2021 وكــــــأس 
ــا بــــيــــن بــطــلــي  ــمـ ــيـ ــيـــسـ ــالـ ــنـ ــيـ ال فـ
ــفــــا 2022،  ــبـــول ويــــويــ ــيـ ــكـــونـــمـ الـ
إضافة إلى كأس العالم 2022 في 
قطر، »إذا اضطررت إلــى اختيار 
األفضل فيما بينهما فسأختار 
مــيــســي، الـــذي أراه يمتلك شيئا 
مــمــيــزا. إنــه األفــضــل فــي التاريخ 
رغم أن مارادونا أيضا كان العبا 

مدهشا«.
وأضاف سكالوني )44 عاما(، 
فـــي تــصــريــحــاتــه لــشــبــكــة كــوبــي 
اإلسبانية، »تدريب ميسي ليس 
صعبا. على المستوى الفني ال 

يــحــتــاج إلــــى الــتــوجــيــه، لــكــن في 
ــنـــدمـــا يــكــون  ــان عـ ــ ــيـ ــ بـــعـــض األحـ
هناك ضغط أو طريقة للهجوم 
يتم شرحها له. هو العب ال غبار 
عليه فــي الضغط وقطع الكرات 

وفي اللعب بروح قتالية«.
وبــخــصــوص مــونــديــال قــطــر، 
الــذي تــوج بنهائيه على حساب 
فرنسا بركات الترجيح، لتتوج 
ــن بــــثــــالــــث ألـــقـــابـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ األرجـ
المونديالية، قال سكالوني الذي 
ــم يــشــاهــد الـــمـــبـــاراة  كــشــف أنــــه لـ
النهائية مــرة أخــرى منذ عودته 
من قطر »حتى الدقيقة 80 كنت 
أرى أننا نقدم مباراة رائعة لكن 
الــوضــع اختلف بعدها. مشاهد 
الــمــبــاراة مخزنة فــي رأســـي، كان 
مـــن الــمــؤســف عـــدم حــســمــهــا في 

الدقائق التسعين«.
وأردف: »الـــمـــحـــادثـــة الــفــنــيــة 
ــانـــت عــاطــفــيــة جــــدا،  لــلــنــهــائــي كـ
كنا نشعر بأننا نعيش لحظات 
رائــــعــــة، عــنــدمــا يــمــتــلــك منتخب 
األرجــنــتــيــن هـــذا الــفــريــق فــاألمــر 
مــنــتــه لــصــالــحــه«، مــبــيــنــا أنـــه إذا 
عـــاد العــبــا »لـــم يــكــن لينضم إلــى 

ــد أن  ــ ــذا الـــمـــنـــتـــخـــب«، حـــيـــث أكـ ــ هـ
»الــمــســتــوى أصــبــح مرتفعا جــدا 
عـــن الـــســـابـــق، كــاعــب أبــــدو مثل 
رودريــــغــــو دي بــــول لــكــنــه يلعب 

أفضل مني«.
وحــول مواجهة ربــع النهائي 
ــي انــتــهــت  ــ ــتـ ــ أمــــــــام هــــولــــنــــدا، والـ
لــمــصــلــحــة األرجـــنـــتـــيـــن بـــركـــات 
الترجيح بعد تقدمها في الوقت 
األصلي بهدفين نظيفين، قبل أن 
تعود هولندا وتتعادل، في اللقاء 
الذي أداره الحكم اإلسباني ماتيو 
الهـــــوز، قــــال: »لــــم يــجــعــلــوا األمـــر 
سها عليه« خاصة بعد األجواء 
التي خلقها مدرب هولندا، لويس 

فان خال، قبل المباراة.
وأوضــــــــــــــح مــــــــــــدرب مـــنـــتـــخـــب 
ــنــــذ 2018 »لـــقـــد  األرجــــنــــتــــيــــن مــ
اســتــفــزوا الجميع قبل الــمــبــاراة، 
ومدربهم قال العديد من األشياء 
الـــتـــي تــشــعــل األجـــــــواء. الــمــبــاراة 
كانت متوترة لكن ليس أكثر من 
المعتاد«، متابعا: »إنه حكم كبير، 
بــدون شــك، لكن المباراة لم تكن 

سهلة بالنسبة له«. 
سكالوني وميسي)إفي(

وصول بوكا وراسينغ
إلى اإلمارات لخوض السوبر

وصل فريقا بوكا جونيورز وراسينغ كلوب 
 لخوض كــأس السوبر 

ً
إلــى أبوظبي، استعدادا

األرجـــنـــتـــيـــنـــي، الـــــذي تــســتــضــيــفــه اإلمـــــــارة يــوم 
الجمعة الــمــقــبــل، حــيــث يــتــواجــهــان فــي نهائي 
كأس السوبر األرجنتيني، في تكرار لسيناريو 
نهائي كأس األرجنتين الــذي أقيم في نوفمبر 
 
ً
الماضي، والذي شهد 10 حاالت طرد وانتصارا

 لراسينغ.
ً
عصيبا

ومن المنتظر أن يستضيف ملعب هــزاع بن 
زايد المواجهة المرتقبة بين راسينغ بطل كأس 

األرجنتين، وبوكا جونيورز بطل الدوري.
يدير اللقاء الحكم فرناندو راباليني، الذي 
ظـــهـــر فــــي مــــونــــديــــال 2022 بـــقـــطـــر، بــمــعــاونــة 
 خــــوان بابلو 

ً
مــســاعــديــه الــمــونــديــالــيــيــن أيــضــا

)إفي( بياتي ودييغو بونفا.   

عانت التونسية أنس جابر المصنفة ثانية 
 لبلوغ الدور الثاني من بطولة أستراليا 

ً
عالميا

المفتوحة، أولى البطوالت األربع الكبرى في 
كرة المضرب، واحتاجت إلى ثاث مجموعات 
لتخطي عقبة السلوفينية تامارا زيدانشيك 

 7-6 )10-8( و4-6 و6-1 الثاثاء.
ً
الـ 98 عالميا

ووجدت وصيفة بطلة ويمبلدون وفاشينغ 
ميدوز العام الماضي صعوبة في إرساالتها 
األولــــى واضـــطـــرت إلـــى خـــوض شـــوط فاصل 
لــحــســم الــمــجــمــوعــة األولــــى لمصلحتها 6-7 
)10-8( فــي 68 دقيقة ثــم خــســرت المجموعة 

الثانية 6-4.
وضــربــت التونسية البالغة مــن العمر 28 
 بقوة في المجموعة الثالثة وكسبتها 

ً
عاما

بسهولة 6-1 وأنهت المباراة لمصلحتها بعد 
ساعتين و17 دقيقة.

 طيلة 
ً
 مـــبـــاشـــرا

ً
وارتـــكـــبـــت جـــابـــر 49 خـــطـــأ

الـــمـــبـــاراة أغــلــبــهــا فـــي الــمــجــمــوعــتــيــن األولــــى 
والثانية، لكنها ارتكبت ستة فقط في الثالثة.
وحجزت الفرنسية كارولين غارسيا الرابعة 
بطاقتها إلى الــدور الثاني بفوزها السهل على 
الكندية كاترين سيبوف 6-3 و6 - صفر، ولحقت 
بــهــا الــبــيــاروســيــة أريــنــا سابالينكا الخامسة 
بتغلبها عــلــى الــتــشــيــكــيــة تــيــريــزا مــارتــيــنــكــوفــا 

6-1 و4-6.

 تأهل صعب لروبليف 

ولدى الرجال، أطاح الروسي أندري روبليف 
الخامس بالنمسوي دومينيك تيم، وصيف بطل 
 عندما تغلب عليه 6-3 و6-4 و2-6.

ً
2020، مبكرا

وحجز األلماني ألكسندر زفيريف الثالث عشر 
، بطاقته بفوز صعب على البيروفي خوان 

ً
عالميا

 حيث احتاج إلى 
ً
بابلو فارياس الـ 103 عالميا

خمس مجموعات ورد التحية مرتين في مدى 
أربع ساعات.

ــى الــمــشــاركــة في  وخــســر زفــيــريــف الــعــائــد إلـ
البطوالت األربع الكبرى منذ انسحابه من الدور 
نصف النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة، ثانية 
البطوالت األربع الكبرى، أمام اإلسباني رافايل 
نــــادال بــســبــب إصــابــة فــي الــكــاحــل، المجموعة 
األولى 4-6، ورد في الثانية 6-1، ثم خسر الثالثة 
5-7 قــبــل أن يــــدرك الـــتـــعـــادل بــصــعــوبــة بكسبه 
الرابعة 7-6 )7-3(، ثم حسم الخامسة األخيرة 

في صالحه 4-6.
وأنـــقـــذ الــبــريــطــانــي أنـــــدي مـــــــوراي، وصــيــف 
أستراليا خمس مرات، نقطة خسارة المباراة ضد 
اإليطالي ماتيو بيريتيني الثالث عشر ووصيف 
ويمبلدون العام الماضي، ليبغ الدور الثاني بعد 
مواجهة ماراتونية استمرت أربع ساعات و49 

دقيقة 6-3 و6-3 و4-6 و6-7 )7-9( و6-7 )6-10(.

ــيـــركـــي  ــلــــغ الــــــــدور ذاتـــــــه األمـ وبــ
تـــايـــلـــور فــريــتــز الـــثـــامـــن بتغلبه 
ــيــــكــــولــــوز  ــــى الــــــجــــــورجــــــي نــ ــلـ ــ عـ
باسياشفيلي 6-4 و6-2 و6-4 

و5-7.
مــــــــــــــن جــــــــــهــــــــــتــــــــــه، بــــــــــدأ 

ــتــــش ســعــيــه  ــيــ ديــــوكــــوفــ
إلحــــــراز لــقــبــه الــعــاشــر 
في البطولة األسترالية 
بــطــريــقــة جــيــدة بــفــوزه 

على اإلسباني روبرتو كاربايس باينا بسهولة 
6-4 و6-3 و0-6.

وقال ديوكوفيتش: »أنا في غاية السعادة 
للعودة إلى هذا الملعب. إذا كان يتعين علي 
اختيار الوقت المثالي للعب فهو بالتأكيد 
مــلــعــب رود اليــفــر فـــي الــمــســاء مـــن دون أي 

تردد«.
التونسية أنس جابر

واصـــــل بــوســطــن ســلــتــيــكــس، وصـــيـــف بطل 
الــمــوســم الــمــاضــي، ونــجــمــه جــايــســون تــايــتــوم، 
التحليق في صدارة دوري كرة السلة األميركي 
 عــلــى حساب 

ً
للمحترفين، بــفــوز ســابــع تــوالــيــا

مضيفه تشارلوت هورنتس 130-116، االثنين، 
في اليوم الماراثوني التقليدي التكريمي للراحل 

مارتن لوثر كينغ المناهض للعنصرية.
 
ً
في تشارلوت، حيث ألقى لوثر كينغ خطابا
عام 1960 بعنوان »األســود والحلم األميركي«، 
 بعد ثاث 

ً
: »لدي حلم«، الذي ظل مشهورا

ً
معلنا

 ،
ً
، فـــرض تــايــتــوم نــفــســه نــجــمــا

ً
ســـنـــوات تــقــريــبــا

بتسجيله 51 نقطة مع تسع متابعات وخمس 
تمريرات حاسمة.

ويــمــلــك سلتيكس أفــضــل غــلــة هـــذا الــمــوســم، 
 في 45 مباراة، ويتربع بصدارة 

ً
برصيد 33 فوزا

الدوري والمنطقة الشرقية.
وفي ميلووكي، حيث طلب مكتب التحقيقات 
الفيدرالي عــام 1964 مــن جامعة ماركيت عدم 

مـــنـــح شــــهــــادة فـــخـــريـــة لـــلـــدكـــتـــور كــيــنــغ بــحــجــة 
ارتــبــاطــه بالشيوعيين، اســتــعــاد بــاكــس، بطل 
2021، توازنه بعد خسارتين متتاليتين عندما 
تغلب على ضيفه إنديانا بيسرز 132-119، فعزز 

موقعه في المركز الثالث للمنطقة الشرقية.
ويدين باكس بفوزه إلى جونيور هوليداي، 
الذي حقق »دابل دابل«، بتسجيله 35 نقطة مع 

11 تمريرة حاسمة.
فــي واشــنــطــن، عــاد غــولــدن ستايت ووريـــرز، 
حامل اللقب، إلــى سكة االنــتــصــارات بعد أربــع 
هزائم محرجة في خمس مباريات، عندما تغلب 

على مضيفه ويزاردز 118-127.

جيمس ينعش آمال ليكرز 

وتابع »الملك« ليبرون جيمس تألقه، وأنعش 
آمــال فريقه لــوس أنجلس ليكرز في المنافسة 
على بطاقة الباي أوف عندما قــاده إلى الفوز 

على ضيفه هيوستن روكتس 140-132. وكان 
، بتسجيله 48 نقطة مع ثماني 

ً
جيمس حاسما

متابعات وتسع تمريرات حاسمة، وبــات على 
ُبعد 318 نقطة ليصبح أفضل هداف في التاريخ، 

 على كريم عبدالجبار )38.387(.
ً
متقدما

فـــي كــلــيــفــانــد، انــتــظــر كـــافـــالـــيـــيـــرز، خــامــس 
المنطقة الشرقية، الربع األخير لحسم مواجهته 
أمام ضيفه نيو أورليانز بيليكانز ثالث الغربية 

.103-113
ــــل مــمــفــيــس غــريــزلــيــر الــتــغــريــد خـــارج  وواصـ
السرب في الغربية عندما حقق فــوزه العاشر 
 والـ 30 في 43 مباراة هذا الموسم، بفوزه 

ً
تواليا

على ضيفه فينيكس صنز 106-136.
في نيويورك، احتاج تورونتو رابتورز إلى 
التمديد للتغلب على مضيفه نيويورك نيكس 

 .121-123
 
ً
 ثالثا

ً
وفـــي أتــانــتــا، حــقــق هــوكــس انــتــصــارا

على التوالي على حساب ميامي هيت 113-121. جايسون تايتوم

جابر تستهل مشوارها في »أسترالياجابر تستهل مشوارها في »أستراليا
المفتوحة« بفوز صعبالمفتوحة« بفوز صعب

تايتوم وسلتيكس يواصالن التحليق

سكالوني: ميسي األفضل في التاريخسكالوني: ميسي األفضل في التاريخ

رافايل لياو نجم ميانالوتارو مارتينيز نجم اإلنتر

إنتر ميالن إنتر ميالن XX إي سي ميالن إي سي ميالن
١٠:٠٠١٠:٠٠  مم
موعد المباراةموعد المباراة
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وفيات

سند خشان محمد الخالدي
، شيع، الــعــزاء فــي المقبرة، ت: 90908270، 

ً
73 عــامــا

97373458
حسين أحمد كرم نيروز

، شيع، الــرجــال: حسينية القائم، الرميثية، 
ً
62 عــامــا

النساء: حسينية الحاجة خديجة كرم، الرميثية، ت: 
67790991 ،66444744

نادية محمد أحمد الموسوي
، شيعت، الــرجــال: الــعــزاء فــي المقبرة فقط، 

ً
60 عــامــا

الــنــســاء: األنـــدلـــس، ق8، ش2، م61، ت: 90005867، 
97266801

سعد سعدون العليان
، شيع، الــعــزاء فــي المقبرة، ت: 99762946، 

ً
83 عــامــا

96661134
زينب محمد علي

أرملة: محمد حسن رضا الكندري
، شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: 

ً
88 عاما

إشبيلية، ق3، ش304، م8، ت:97596985، 97606968، 
50503008 ،99005193

ناصر حمد عبدالله الناصر
، شيع، العزاء في المقبرة، ت: 97873337

ً
84 عاما

سالم حسن فريدون
عام واحد، شيع، العزاء في المقبرة، ت: 60602003

مريم عبدالله حسين الحسن
أرملة: إبراهيم أحمد العثمان

، شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: 
ً
82 عاما

حطين، ق1، ش119، م7، ت: 66464664، 66822877
صغرى روح انكيز إقبال السلطنة

، شــيــعــت، الـــرجـــال: مسجد الــنــقــي، الــنــســاء: 
ً
80 عـــامـــا

الجابرية، ق12، ش9، م28، ت: 60402000
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أعلى مد

أدنى جزر

  18

07

ً
09:16 صبـــاحــــــا

 07:33 مــــــســــــــــــــــاًء 

 
ً
02:22 صبـــاحــــــا

ً
01:32 ظـــــــــــهـــــــــــرا

ثالث اثنين في يناير ُيحزن الروح! دواء للكحة يبطئ »الباركنسون«
فـــي يــــوم االثـــنـــيـــن الـــثـــالـــث من 
يناير كل عام، تكون روح اإلنسان 

حزينة بشكل خاص.
ــال مــــوقــــع روســــيــــا الــــيــــوم،  ــ ــ وقـ
أمس، إن الغرب يسمي ذلك اليوم 
ــن األزرق«، واليـــــزالـــــون  ــيــ ــنــ »االثــ
 ،

ً
يحتفلون به منذ نحو 20 عاما

بـــعـــدمـــا اكـــتـــشـــف عــــالــــم الــنــفــس 
البريطاني كليف أرنــال أنه أكثر 

أيام العام كآبة.
ـــل أرنـــــــــال إلــــــى بــعــض  ــــوصــ وتـ

ــدة ودرس  ــقــ ــعــ ــمــ ــادالت الــ ــ ــعــ ــ ــمــ ــ ــ ال
األرصـــــــاد الـــجـــويـــة الـــتـــي تعكس 
بعض السمات االجتماعية، وقام 
بحساب الــيــوم الــمــطــلــوب، ورغــم 
اعترافه فيما بعد بأنه ال يوجد 
أســــاس عــلــمــي صــــارم بصيغته، 
وأنه »استنتجها« على أنها مزحة 
لبعض شركات السياحة، يعتبر 
الــنــاس أن ذلـــك الــيــوم هــو أتعس 

أيام السنة.

ــــون تـــجـــربـــة  ــثــ ــ ــاحــ ــ أجـــــــــــرى بــ
ــا إذا كــان  رئــيــســيــة الخـــتـــبـــار مـ
دواء لــلــســعــال ســيــبــطــئ مــرض 

الباركنسون.
ــال مـــوقـــع روســـيـــا الـــيـــوم،  ــ وقـ
ــــات الــمــبــكــرة  ــــدراسـ أمـــــس، إن الـ
تشير إلــى أن الــعــقــار، المسمى 
أمبروكسول، يزيل البروتينات 
الـــضـــارة مــن الـــدمـــاغ المرتبطة 

بالمرض التنكسي.
ويـــســـتـــخـــدم أمـــبـــروكـــســـول - 

الـــــذي يـــأتـــي فـــي شــكــل أقــــراص 
وشـــــــــراب - بـــالـــفـــعـــل لــتــخــفــيــف 
السعال عبر إزالـــة المخاط من 
رئــتــي الــمــرضــى الــذيــن يعانون 
أمراض الجهاز التنفسي، لكنه 
 مستويات بروتين 

ً
يزيد أيضا

يسمى غلوكوسيريبروسيداز، 
ــمـــعـــروف بـــاســـم GCase، في  الـ

الدماغ.

ثمانينية تدخل محو األميةثمانينية تدخل محو األمية

مستنسخة تلد »بنت ديسمبر«مستنسخة تلد »بنت ديسمبر«

ذهُب الفقراء... صورةذهُب الفقراء... صورة

فـــي إثـــبـــات قــاطــع عــلــى أن 
ــــم، خــاضــت  الــعــمــر مـــجـــّرد رقـ
المصرية زبيدة عبدالعال )87 
( اختبارات محو األمية 

ً
عاما

م بالنجاح فيها.
ُ
وتحل

زبــــــيــــــدة، الــــمــــتــــحــــدرة مــن 
محافظة قنا بصعيد مصر، 
أصـــرت عــلــى تعليم أبنائها 
الـ 8 وشقيقاتها الثالث، بعد 
وفاة والدها الذي كان يعتبر 
التعليم غير مطلوب لإلناث، 
حــتــى ال يــتــحــّدث إلــيــهــم أحــد 
ــوء، ويــســتــطــعــن الــعــمــل  ــســ بــ

وكسب العيش.
وقالت زبيدة في تصريح 
نقلته »الــعــربــيــة. نـــت«، أمــس 
األول، إنــــهــــا لـــــن تــســتــكــمــل 
مــراحــل التعليم، وستكتفي 
بــشــهــادة محو األمــيــة؛ لُبعد 
ــة عــن  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ ــز الـ ــ ــراكــ ــ ــمــ ــ الــ

قريتها.
 
ً
ولفتت الجدة لـ 13 حفيدا

وحــفــيــدة، فــي حــديــثــهــا، إلــى 

ها بهذه  أنها لم تخبر أبناء
الخطوة حتى ال يمنعوها من 
 
ً
ها، وخوفا

ّ
التعليم، لِكَبر سن

عليها.
وتـــــــــزوجـــــــــت زبــــــــيــــــــدة فـــي 
 
ً
ـــ 18، وأنــجــبــت أوالدا ســـن الـ
وحــــرصــــت عـــلـــى تــعــلــيــمــهــم، 
ــــت تـــبـــيـــع بــعــض  ــانـ ــ ــيــــث كـ حــ
ــام  ــ الـــبـــضـــائـــع الـــبـــســـيـــطـــة أمـ
 منها 

ً
مدرسة أوالدها، حرصا

 من 
ً
على متابعتهم، وخــوفــا

تسّربهم من التعليم، وكانت 
تتمنى أن تتعلم، حيث كانت 
فـــي بــعــض األحـــيـــان تــحــاول 
تقليد أبنائها وهم يكتبون.

جلبت بقرة مستنسخة في 
منطقة موسكو ذرية ألول مرة 

في روسيا.
وأفادت الخدمة الصحافية 
ــة فـــي مــوســكــو،  ــزراعـ لـــــوزارة الـ
فـــي بــيــان نــقــلــه مــوقــع روســيــا 
اليوم، أمس، بأن العجلة ولدت 
بصحة جيدة وبلغ وزنها 40 
، مضيفة أن العجلة 

ً
كيلوغراما

المسماة »ديكابريستكا« )بنت 
ديسمبر( ولدت في 30 ديسمبر 

الماضي.

وقال نائب رئيس الحكومة 
فــي منطقة موسكو غيورغي 
فيليمونوف: ال يمكن تطوير 
تكنولوجيا تعديل الجينوم، 
إال إذا كـــــانـــــت الــــحــــيــــوانــــات 
المستنسخة قادرة على إنتاج 
ــة قـــابـــلـــة لـــلـــحـــيـــاة. لـــذلـــك،  ــ ــ ذريـ
فــإن والدة أول نسل مــن بقرة 
 
ً
 كبيرا

ً
مستنسخة يعتبر إنجازا

للعلماء مــن منطقة موسكو، 
 أن صحة الحيوانين 

ً
مضيفا

)األم والمولودة( جيدة.

أثارت صفحة على »فيسبوك« تابعة ألحد محالت بيع الذهب 
في مصر الجدل بمنشور يعرض على النساء التقاط الصور 

بمشغوالت المحل الذهبية، مقابل مبلغ مالي.
وكتب المشرف على الصفحة فــي إعــالنــه الــذي نقله موقع 
؟ طــب معاكي 200 

ً
ــدا روســيــا الــيــوم، أمـــس، »بتحبي الــدهــب جـ

جنيه ومحتارة؟... دلوقتي في أكبر معرض مجوهرات في مصر 
هتقدري تتصوري بأكبر تشكيلة ذهب ومجوهرات«.

ونــشــرت الصفحة مجموعة مــن الــمــجــوهــرات الــتــي خطفت 
األنظار، معلقة: »لو مش عارفه تشتريه اتصوري معاه«.

وعــرضــت الصفحة أســعــار الــتــصــويــر بــالــذهــب فــي المحل، 
كالتالي: »صورة فردية: 200 مع طقم مصري أو جوز غوايش 
مصري، صورة فردية: 500 مع طقم إيطالي أو أساور إيطالي، 
صـــــورة لـــأســـرة كــلــهــا: 1000 ومـــعـــاهـــا وجـــبـــة، صـــــورة انــتــي 

وأصحابك: كل فرد طقم أو مجموعة أساور 1500«.

»حاميها حراميها« يا شرطة لندن!
اعــــتــــرف ضــــابــــط شــــرطــــة ال يـــــــزال فــي 
ــكـــاب 24 جــريــمــة  ــارتـ الـــخـــدمـــة بـــلـــنـــدن، بـ
اغتصاب فــي انتهاكات على مــدى نحو 
 
ً
عقدين ضــد النساء، مما يجعله واحــدا

 
ً
من مرتكبي أكثر الجرائم الجنسية عددا

في بريطانيا.
وقالت شرطة العاصمة واالدعاء العام 
 )

ً
البريطاني، إن ديفيد كــاريــك )48 عاما

استغل منصبه للسيطرة على ضحاياه، 
ومارس ضدهن التخويف مع إبالغهن أن 

 مصغية.
ً
أي شكوى ضده لن تجد آذانا

وقدمت شرطة العاصمة، التي تعاني 
بالفعل جراء انهيار الثقة العامة بها بعد 
 عن فشلها 

ً
سلسلة من الفضائح، اعتذارا

في كشف االنتهاكات في وقت أسبق.
وقـــال مــفــوض شــرطــة العاصمة مــارك 
رولي، في بيان نقله موقع »سكاي نيوز« 
أمــس: »أســاء هــذا الرجل معاملة النساء 
ة. إنــه أمــر مــقــزز. لقد  بأكثر الــطــرق دنــــاء
خــذلــنــا الــنــســاء والــفــتــيــات وســكــان لندن 
: »لقد فشلنا. أنــا آســف. 

ً
«، مضيفا

ً
أيــضــا

ما كان ينبغي أن يكون ضابط شرطة«.
وبينما وصــف متحدث باسم رئيس 

الوزراء البريطاني ريشي سوناك القضية 
بأنها »مــروعــة«، قــال عمدة لندن صادق 
خــــــان، إن هـــنـــاك أســـئـــلـــة مــهــمــة يــنــبــغــي 

اإلجابة عنها بعد أن أقر كاريك بالذنب 
في 49 تهمة بحق 12 ضحية بين عامي 

2003 و2020.
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يومية سياسية مستقلة

بيت مجلس 
احاألمة... ثابت

ّ
وض

nashmi22@hotmail.com

درايش

ـــــــب مــــــــن »صـــــــــــــــــــاج«، مــــــــا يـــــهـــــتـــــز بــــابــــه
َ

خـــــــش
ــه  ــه الـــصـــالبـ ــ ـ

ّ
ــن ــ  »بـــــــو خـــــوخـــــه« الــــمــــنــــعــــِرف عـ

ولـــــــــــــــو الـــــــــــريـــــــــــح تـــــــــضـــــــــرب فـــــــــــي ضـــــلـــــوعـــــه
اهـــــــــــــــــــو ثــــــــــــابــــــــــــت عــــــــــلــــــــــى عـــــــــــــــز ومــــــــهــــــــابــــــــه

ــــــــــــوه يـــــرجـــــع 
ّ
ــــــــــونــــــــــه؟... وإذا َحــــــــــــل

ّ
يــــــــــحــــــــــل

مـــــــــثـــــــــل مـــــــــــــا كـــــــــــــــــان ويــــــــــــــــــــــــــــــداوي صـــــــــوابـــــــــه 
. بـــــــيـــــــكـــــــّمـــــــل مــــــــســــــــاره . ـــــــــــــــــــوه.

ّ
ـــــــــــــــــــل

َ
وإذا خ

مــــــــن الـــــشـــــعـــــب وإلـــــــــــــى الـــــشـــــعـــــب انــــتــــســــابــــه
عــــــلــــــى الــــــــدســــــــتــــــــور مـــــــاشـــــــي فـــــــــي طــــريــــجــــه

ـــــــــر الــــــكــــــتــــــابــــــه 
ْ
وال مــــــــــالــــــــــت عــــــــــــن الـــــــــســـــــــط

يـــــــبـــــــونـــــــه مــــــــــا يــــــــــــبــــــــــــونــــــــــــه!... شــــــــــي ثـــــــانـــــــي! 
ــــــــبــــــــل بـــــانـــــســـــحـــــابـــــه 

ْ
وال هـــــــالـــــــشـــــــعـــــــب يــــــــق

يـــــــــصـــــــــّحـــــــــح خـــــــــطـــــــــوتـــــــــه فــــــــــــــي كــــــــــــــل مــــــــــــــّره 
ــه  ــ ــ ــوابـ ــ ــ ــــصـ ــ ب »أهـــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــــــــراي« ويـــــــــــــــــــرد لـ

ولــــــــو ب »حــــــصــــــان طـــــــــــــــــْرواده« اْدخــــــــلــــــــوا لــه
»كـــــــــــديـــــــــــش« ومــــــــْرســــــــلــــــــه عــــــــّمــــــــه لــــــســــــرابــــــه!

وتــــــخــــــيــــــب اظـــــــــنـــــــــون مـــــــــن يـــــــرســـــــل لــــهــــدمــــه
ـــــــهـــــــا الـــــــمـــــــرســـــــل ذيـــــــابـــــــه! 

ّ
حـــــــَصـــــــانـــــــي وظـــــــن

ــــد ــايــ ــ ــكــ ــ ــمــ ــ ـــــــــــوا عـــــــلـــــــى ُســـــــــــــــــــــوره الــ
ّ
ولــــــــــــــو لـــــــــــف

وأهــــــــــــــل »الــــــــبــــــــيــــــــت« يـــــــســـــــعـــــــوون بــــــخــــــرابــــــه! 
تـــــــــــــــــرى فـــــــــــــي دارنـــــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــقـــــــــــــوٍل رشـــــــــيـــــــــده 

ــــــــت هــــــــالــــــــيــــــــوم اســـــتـــــجـــــابـــــه
ْ
ولـــــــــــــو مــــــــــا شــــــــف

بـــــــــوقـــــــــت الـــــــضـــــــيـــــــق تــــــطــــــلــــــع لــــــــــك أصـــــــايـــــــل 
أســــــــــــامــــــــــــي الــــــــــعــــــــــز وبــــــــــــيــــــــــــوت الــــــنــــــجــــــابــــــه

جائزة »عيسى لإلنسانية« تذهب إلى طبيب العيون النيبالي رويت
ممثل ملك البحرين: الجائزة تعكس إيماننا بروح التسامح والعيش المشترك 

● المنامة - المنامة - جورج عاطف 
أعــلــن مــجــلــس أمـــنـــاء جـــائـــزة الشيخ 
عــيــســى لــخــدمــة اإلنــســانــيــة فـــي مملكة 
البحرين فــوز طبيب العيون النيبالي 
ساندوك رويت، بالجائزة في نسختها 
الــخــامــســة )2022/2021(، والــتــي تقدر 
قيمتها الــمــالــيــة بمبلغ مــلــيــون دوالر، 
إضافة إلى ميدالية من الذهب الخالص.
جــاء ذلــك خــالل المؤتمر الصحافي 
الذي عقده مجلس أمناء الجائرة، أمس، 
في مركز عيسى الثقافي بمنطقة الجفير 

إلعالن اسم الفائز.
وقال الممثل الخاص لملك البحرين 
رئــيــس مجلس أمــنــاء الــجــائــزة، الشيخ 
محمد بــن مــبــارك آل خــلــيــفــة: »يسرني 

أن أرحــب بكم في رحــاب جائزة عيسى 
لخدمة اإلنسانية لنستذكر بــاإلجــالل 
والتقدير الروح الكريمة الخّيرة للشيخ 
عيسى بن سلمان آل خليفة، طّيب الله 
ــراه، ونشيد بــمــبــادرة الملك حمد بن  ثـ
عيسى آل خليفة، بإنشاء هذه الجائزة، 
 لذكراه العطرة، واحتفاء بمواقفه 

ً
تخليدا

وأعماله اإلنسانية، ودوره الكبير في 
تــأســيــس الـــدولـــة الــحــديــثــة لتبقى هــذه 
الجائزة شعلة خير وتكريم لمن يسهم 

في خدمة البشرية جمعاء«.
وأضاف بن مبارك، أن »هذه الجائزة، 
ومنذ انطالقتها في فبراير عام 2009، 
وعـــبـــر دوراتــــهــــا األربـــــــع، تـــؤكـــد إيــمــان 
مملكة البحرين بروح التسامح والعيش 
المشترك، والحرص على االستكشاف 

ــبــــق فــي  ــســ ــــاب الــ ــــحـ ــــأصـ والــــتــــعــــريــــف بـ
مجاالت العمل اإلنساني وتكريمهم من 
واقــع المبادئ التي أنشئت مــن أجلها 

الجائزة«.
وتابع بن مبارك »من أجل ذلك، عمل 
مجلس أمناء الجائزة، وبجهد وحرص 
ــة الـــجـــائـــزة ولــجــنــة  ــانـ ــع أمـ مـــتـــواصـــل مـ
التحكيم المؤلفة من شخصيات عالمية 
ة الــعــلــمــيــة  مـــن ذوي الـــخـــبـــرة والـــكـــفـــاء
والــقــانــونــيــة واألكـــاديـــمـــيـــة فـــي الــبــحــث 
والــتــحــري فــيــمــا تلقته أمــانــة الــجــائــزة 
ــمــــال إنـــســـانـــيـــة مــــن مــتــرشــحــيــن  مــــن أعــ
لنيل الــجــائــزة، الــذيــن بلغ عــددهــم 139 
 من جميع أنحاء العالم، وقد 

ً
مترشحا

تــقــرر منح الــجــائــزة لطبيب الــعــيــون د.  
 لعمله 

ً
سندوك رويت من النيبال، تكريما

وجهوده اإلنسانية وأعماله وإنجازاته 
في المجال اإلنساني«.

ــال األمــيــن الــعــام للجائزة  بـــــدوره، قـ
علي خليفة، إن »طبيب العيون النيبالي 
 بابتكار طريقة جديدة 

ً
اشتهر عالميا

ــعــــالج مــــــرض عـــتـــامـــة الــــعــــيــــون، كــمــا  لــ
استطاع أن يطور عدسة جديدة تزرع 
داخل مقلة العين يمكن إنتاجها بسعر 
أرخـــــص بــكــثــيــر مـــن مــثــيــالتــهــا، وهـــذه 
العدسة رخيصة الثمن ساعدته على 
إجراء جراحة لعالج إعتام عدسة العين 
في أقل من 5 دقائق يقوم خاللها بإزالة 
ــَرز مــن خــالل  ــ

ُ
الــمــيــاه الــبــيــضــاء بـــدون غ

شــقــوق صــغــيــرة واســتــبــدالــهــا بعدسة 
 
ً
اصــطــنــاعــيــة منخفضة الــكــلــفــة«، الفــتــا

إلى أن د. رويت تمكن من عالج أكثر من 

120.000 مريض مصابين بالعمى الذي 
 دون أن يأخذ من 

ً
يمكن تفاديه مجانا

مرضاه الفقراء أي مقابل مادي.
وأضاف »ساهم د. رويت، خالل عمله 
فــي الثالثين سنة الماضية، بأسلوبه 
الــجــراحــي الــمــبــتــكــر، فـــي خــفــض نسبة 
العمى القابل للعالج لنحو النصف في 
النيبال، كما قام بتدريب أكثر من 650 
 مــن جميع أنــحــاء الــعــالــم، فكان 

ً
طبيبا

ــراه هــــؤالء األطـــبـــاء من  ــ مــجــمــوع مـــا أجـ
عمليات ناجحة قــد تــجــاوز 35 مليون 

عملية جراحية حول العالم«.

جانب من المؤتمر الصحافي لمجلس أمناء »عيسى لإلنسانية« إلعالن اسم الفائز بالجائزة
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