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»مجموعة جلوبال 
أوتو« تعيد افتتاح 

مصنع BMW في مصر 
وتفتتح أحدث صاالت 

 MINIو BMW عرض
في مدينة العبور

عالية الخالد: على أحمد النواف إذا أعيد 
تكليفه اختيار فريق ُملم بمشاكل الكويت 

الطمار: استقالة الوزارة غير مسببة 
وتفتقر إلى الحنكة السياسية

تواصل الضغوط النيابية على السعدون 
لعقد الجلسة من دون الوزراء

في وقت استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد بقصر بيان، 
صباح أمس، رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد، 
الذي سلم إلى سموه كتاب استقالة الحكومة، رفع رئيس مجلس األمة 
أحمد السعدون الجلسة العادية للمجلس الساعة التاسعة والنصف 
من صباح أمس، عقب تأجيلها نصف ساعة؛ لعدم حضور الحكومة.

 ورغم استمرار الضغوط النيابية لعقد الجلسة دون اشتراط حضور 
الحكومة لصحتها، من المرجح أن يتكرر المشهد برفع جلسة اليوم، 
المدرج عليها جدول األعمال ذاته الذي يتصدره استجوابا الوزيرين 
عبدالوهاب الرشيد وبراك الشيتان، إضافة إلى تقارير اللجنة المالية، 
وفي مقدمتها شراء القروض الذي اشترطت اللجنة لسحبه تقديم بدائل 
بزيادة الرواتب والمعاشات والمساعدات، وتحسين المستوى المعيشي 

ق بذلك جلسات المجلس حتى إشعار آخر.
َّ
عل

ُ
للمواطن، لت

محيي عامر وفهد تركي
وعلي الصنيدح
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»التربية«: 1100 طالب بمدرستين
 مسجلون في قروبات »الغش«

»األوقاف« تعتمد التسجيل 
اإللكتروني للراغبين في الحج

● فهد الرمضان
مازالت  خيوط مافيا شبكة »قروبات الغش« في اختبارات 
الثانوية العامة تتكشف، إذ أكدت مصادر رفيعة لـ »الجريدة« أن 
التحقيقات متواصلة مع المتهمين المضبوطين في القضية، 
مشيرة إلى أنه تم استدعاء عدد من مسؤولي لجان االختبارات، 
بينهم مديرو مدارس ومديرون مساعدون ومعلمون وإداريون.

وذكرت المصادر أنه تبين أن 700 طالب من مدرسة واحدة 
و400 من أخرى كانوا مسجلين في القروبات المضبوطة، وتم 
استدعاء رؤساء لجان هذه المدارس والعاملين فيها للتحقيق.

● سيد القصاص
اعــــتــــمــــدت وزارة األوقـــــــــاف 
 
ً
ــــؤون اإلســـامـــيـــة نــظــامــا ــــشـ والـ
 لحمات الــحــج، يتمثل 

ً
جــديــدا

 للراغبين 
ً
بالتسجيل إلكترونيا

في أداء الفريضة. 
ــدر وزيــــر الـــعـــدل وزيـــر  ــ وأصـ
األوقـــاف والــشــؤون اإلسامية 
ــر الـــدولـــة لـــشـــؤون تــعــزيــز  ــ وزيـ
الـــنـــزاهـــة عــبــدالــعــزيــز الــمــاجــد 
ــــص عــلــى   نـ

ً
 تـــنـــظـــيـــمـــيـــا

ً
قـــــــــــرارا

»تـــــــــوزيـــــــــع أعـــــــــــــــداد الــــحــــجــــاج 

المخصصة للكويت والمعتمدة 
ــمــــرة  ــعــ ــــج والــ ــــحـ مـــــن وزارة الـ
السعودية على الحمات بحيث 
يكون الحد األدنى لكل صاحب 
 ،

ً
حــمــلــة أو رخـــصـــة 50 حـــاجـــا

ــلـــى  ــتــــم تـــحـــديـــد الــــحــــد األعـ ويــ
مــن قــبــل اللجنة العليا للحج 

والعمرة«.

استدعاء مسؤولين في لجان »الثانوية« للتحقيق معهم

٠٣٠٣
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»الخارجية« لـ »الشؤون«: أجيبوا »حقوق 
اإلنسان« عن منظمات المجتمع المدني

● جورج عاطف وربيع كالس وحمد العبدلي
علمت »الجريدة«، من مصادرها، أن وزارة الخارجية خاطبت وزارة 
 وطلبت إليها تجهيز ردود وافية على 

ً
الشؤون االجتماعية رسميا

اســتــفــســارات اللجنة الــدولــيــة لــحــقــوق اإلنـــســـان، الــخــاصــة بمنظمات 
المجتمع المدني المشهرة في الكويت، قبل حلول 30 الجاري.

 للمصادر، ستضّمن »الخارجية« ردود »الشؤون« في تقرير 
ً
ووفقا

الكويت الـــدوري الــرابــع الخاص بتقييمها وفــق بنود العهد الدولي 
للحقوق المدنية والسياسية للجنة، موضحة أن »الخارجية« شددت 
على »الــشــؤون« بــضــرورة تقديم معلومات وافــيــة حــول عــدد طلبات 
ترخيص الجمعيات الجديدة التي وردت إليها، وإجمالي ما ُرفض 

منها، أو لم يبت فيه خال الفترة المشمولة بالتقرير.

● بيروت -منير الربيع
ــيـــات  ــا تـــداعـ ــهـ ــكــــون لـ فــــي خــــطــــوٍة قــــد يــ
سياسية كبيرة على لبنان المأزوم، تهدد 
عــودة المحقق العدلي فــي قضية تفجير 
مرفأ بيروت طارق البيطار إلى استئناف 
عمله، بانهيار قضائي شامل، يعّمق حالة 

الفوضى التي تعيشها الباد. 
وأثارت خطوة البيطار، ردة فعل عنيفة 
من النائب العام التمييزي غسان عويدات، 
 إلى البيطار يبلغه 

ً
الذي وّجه أمس كتابا

فيه أن »يـــده مكفوفة« عــن القضية بحكم 

الــقــانــون، وأنــه »لــم يصدر لغايته أي قــرار 
بقبول أو برفض ردكم أو نقل أو عدم نقل 
 في استشهاد 

ً
الدعوى من أمامكم«، مضيفا

وا 
ُ
ــذ

ُ
ــف

ْ
ــن
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ْ
ن
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ُ
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َ
ــط

َ
بــآيــة قــرآنــيــة: »ِإِن اْســت
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اإلنجيل: »بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم 
ويزاد لكم أيها السامعون«. 

وخرجت إلى العلن أمس، أسماء جديدة 
ضــيــفــت إلــــى الــمــديــر 

ُ
فـــي خــانــة االّدعــــــــاء، أ

العام لألمن العام الــلــواء عباس إبراهيم، 
والمدير العام لجهاز أمن الدولة 

إقاالت واستقاالت في كييف
ربك الغرب

ُ
وأزمة الدبابات ت

 بين 
ً
10 مليارات دوالر أحدثت شرخا

طهران وموسكو استدعى تدخل بوتين
مناورات إيرانية - سورية... وواشنطن تشهر ورقة النفط اإليراني لبكين

● طهران -فرزاد قاسمي
شهدت أعمال اللجنة البرلمانية المشتركة 
بين مجلَسي الشورى اإليراني والدوما الروسي 
ــران قــبــل أيـــــام خــافــات  ــهـ الـــتـــي انـــعـــقـــدت فـــي طـ
ومــشــادات مالية حــادة بين الطرفين استدعت 
تدخل الرئيس الروسي فاديمير بوتين، حسبما 

كشف مصدر برلماني إيراني لـ »الجريدة«.  

وشاهد العديد من اإلعاميين الجدال الحاد 
بين الوفدين خال االجتماع الذي ترأسه رئيس 
الــدومــا فياتشاف فالدوين ونظيره اإليــرانــي 

محمد باقر قاليباف. 
وقـــــال الـــمـــصـــدر إن الـــخـــاف نــشــب بــعــد أن 
تبادل الطرفان االتهامات العنيفة حول ديون 
إيــرانــيــة لــروســيــا، فــقــد اتــهــم الــجــانــب اإليــرانــي 

مــوســكــو بــعــدم تنفيذ االتــفــاقــات بين 

١٣
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 استقالة الحكومة من رئيس الوزراء أمس
ً
ولي العهد متسلما

لبنان: الفوضى تتمدد والقضاء لبنان: الفوضى تتمدد والقضاء 
مهدد بانهيار شاملمهدد بانهيار شامل

»زلزال« البيطار مضبوط على إيقاع أوروبي... وأسماء بارزة بين المستدَعين»زلزال« البيطار مضبوط على إيقاع أوروبي... وأسماء بارزة بين المستدَعين

ات القمح الشاهدة على انفجار المرفأ  أهراء
كما بدت في أغسطس الماضي )أ ف ب(

دبابة ليوبارد بولندية خال مناورات أوروبية )أ ف ب(

الدمخي لبوقماز: ما سبب انقطاع 
المياه عن الوفرة الزراعية؟

ــه الــنــائــب د. عــــادل الــدمــخــي ســــؤااًل إلــى  وّجــ
وزيــرة األشغال العامة وزيــرة الكهرباء والماء 
والطاقة المتجددة د. أماني بوقماز عن أسباب 
انقطاع المياه المعالجة عن القسائم الزراعية 

في منطقتي الوفرة والعبدلي.

ــال«  ــغــ واســتــفــســر الـــدمـــخـــي عـــن ســبــل »األشــ
ــا إذا  لــلــوقــوف عــلــى أســبــاب ذلـــك االنــقــطــاع ومـ
ــــوزارة رؤيـــة شــامــلــة عــن الــعــقــد رقــم  كـــان لـــدى الـ
ات  )هـ ص/167( مدعمة بالمستندات واإلجــراء

المتعلقة بالتنفيذ منذ مارس عام 2016.
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لبنان: الفوضى تتمدد والقضاء...االستقالة في عهدة ولي...

10 مليارات دوالر أحدثت شرخًا...

وافتتح السعدون الجلسة عند الساعة التاسعة من صباح أمس، 
، ولكن الحكومة 

ً
فتتح الجلسة، والحضور حتى اآلن 39 عضوا

ُ
: »ت

ً
قائال

ؤّجل الجلسة 
ُ
 عدم الحضور، وبالتالي ت

ً
لم تحضر، ولم تبلغني أيضا

مدة نصف ساعة«.
 وعند التاسعة والنصف، عاد السعدون ليقول: »بعد تأخير الجلسة 
اتصل بي وزير الدولة لشؤون مجلس األمــة، وكانوا يعتقدون أنهم 
أبلغوني )غياب الحكومة(، وقلت له إن نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان أبلغني بعد صالة 
عصر االثنين أن رئيس الوزراء في سبيله لالستقالة، ولكن لم يبلغني 
بشأن عدم حضور الجلسة، وقلت له إن جلسة الغد مستمرة، وذكر 
رفع الجلسة لصباح الغد 

ُ
)الــوزيــر( أنه سيبعث برسالة، وبالتالي ت

)اليوم(«.
وفي تصريح لها اعتبرت النائبة عالية الخالد، أن استقالة الحكومة 
 

َ
مستحقة، داعــيــة رئيس مجلس الـــوزراء حــال إعـــادة تكليفه تشكيل

الحكومة إلى اختيار فريق حكومي ملّم بقضايا الكويت ومشاكلها، 
وقــــادر عــلــى حــلــهــا، مــشــيــرة إلـــى أن »الــكــويــت تــمــر بــأســوأ حــاالتــهــا، 
والميزانية العامة للدولة والحالة المالية في أســوأ حاالتها، ويتم 

الهدر المالي من دون دراسات وبموافقة الحكومة«.
وفي السياق، طالب النائب خالد الطمار الحكومة الجديدة بمد يد 
التعاون مع مجلس األمــة، وعدم التهديد والترهيب بحل المجلس؛ 
 أن استقالة الحكومة غير مسببة، 

ً
ألن ذلك لن يحل المشاكل، معتبرا

وتفتقر إلى الحنكة السياسية، »وهناك تساؤالت في جميع الدواوين 
عن سبب هذه االستقالة«.

وكان النائب د. عبدالكريم الكندري صّرح عشية جلسة أمس، بقوله 
 لصحة انعقاد الجلسة، وهــذا ما 

ً
إن »حضور الحكومة ليس شرطا

 ونؤكده اآلن، وعلى رئيس المجلس أن يعقد الجلسة، 
ً
نادينا به سابقا

لكي ال تبقى السلطة التشريعية رهينة السلطة التنفيذية بالحضور 
والغياب واالستقالة«.

بــدوره، اكتفى النائب عبدالله األنبعي بالتعليق على األزمــة بين 
السلطتين بقوله: »المشكلة في مكان آخر«.

طوني صليبا، هي: رئيس المجلس األعلى للجمارك العميد أسعد 
الطفيلي، وعضو المجلس األعلى للجمارك غراسيا القزي، والنائب 
العام التمييزي القاضي غسان عويدات، والمحامي العام التمييزي 

القاضي غسان خوري، والقاضيان كارال شواح، وجاد معلوف. 
 شخصيات سياسية 

ً
وتتضمن استدعاءات القاضي البيطار أيضا

وأمنية وعسكرية، أبرزها رئيس الحكومة األسبق حسان ديــاب، 
ووزيـــر الداخلية األســبــق نهاد المشنوق، وقــائــد الجيش السابق 
العماد جــان قهوجي، والــمــديــر الــعــام السابق لمخابرات الجيش 

العميد كميل ضاهر، إضافة إلى آخرين.
وعّين البيطار، جلسات استجواب لكل من النائب غازي زعيتر 
فــي 6 فــبــرايــر الــمــقــبــل، والــمــشــنــوق فــي الــيــوم نــفــســه، وديــــاب فــي 8 
فبراير، وذلك في دعوى الحق العام بجرائم القتل واإليذاء واإلحراق 

والتخريب، معطوفة جميعها على القصد االحتمالي. 
وبحسب ما تقول مصادر متابعة، فإن ما يقوم به البيطار دليل 
على أنه ال يريد االستسالم لألسر الذي وضع فيه، وبالتالي كان 
عليه أن يقوم بخطوة. من جهة أخــرى، استشعر البيطار التدخل 
القضائي األوروبي في ملفات مالية واقتصادية، وفي ملف تفجير 
المرفأ من قبل الفرنسيين، وبالتالي اتخذ خطوته على هذا اإليقاع 
 في الميدان، ال سيما أن بعض المعلومات تفيد 

ً
كي ال يكون وحيدا

 سيصدر عن القضاء البريطاني في المرحلة المقبلة حول 
ً
بأن قرارا

مالكي السفينة التي كانت محّملة بكمية النيترات التي انفجرت 
في المرفأ.

وسيكون لخطوة البيطار تأثيرات وتداعيات متعددة االتجاه، 
 أنها تحرج المجلس العدلي، والمجلس األعلى للقضاء، 

ً
خصوصا

سهم في إعــادة إنعاش قضية 
ُ
والنيابة العامة التمييزية، بينما ت

 .
ً
 جديدا

ً
التحقيق لتأخذ مسارا

وال يمكن تجنب مفاعيل هــذا التحرك القضائي على الصعيد 
الخارجي، إذ إنه سيقدم صورة بأن القاضي يعمل ويتحرك ويتابع 
تحقيقاته، في حين تعترض السلطة السياسية والقضائية على 

عمله، وال تسمحان له باستكماله. 

وفــي أول انــعــكــاس سياسي داخــلــي، تــحــّولــت الجلسة الــمــقــّررة 
لمناقشة قانون استقاللية القضاء، إلى ما يشبه حلبة الصراع بين 
هم النواب اآلخرين بتسييس 

ّ
فريق يمثله »حزب الله« وحركة أمل يت

القضاء، وفرقاء آخرين يتعجبون من هذه التصاريح ويرفضونها. 
وبدأ اإلشكال عند انتقاد النائب عن »حزب الله« حسين الحاج 
حسن للبيطار، لينضم إليه آخرون مؤيدون لكالمه، قبل أن يعلو 
 على دفاع 

ً
صوت كل من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، ردا

النائبة نجاة عون صليبا )نواب التغيير( عن القاضي. وخرج زعيتر 
، قائال: »ما بيفهموا بالقانون وبدن يناقشوا«.

ً
من القاعة غاضبا

ــــي، حــثــت الـــواليـــات الــمــتــحــدة الــســلــطــات  وفـــي أول رد فــعــل دولـ
اللبنانية على استكمال التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت »المرّوع«، 

وإجرائها بشكل سريع وشفاف.
وقال المتحدث باسم الخارجية األميركية، نيد برايس، إن ضحايا 
انفجار الرابع من أغسطس 2020 يستحقون العدالة، ويجب محاسبة 

المسؤولين.
 تــداعــيــات فــي الــشــارع، 

ً
وسيكون لــهــذا الــصــراع القضائي أيــضــا

طلقت للنزول إلى قطع الطرقات، بعضها من 
ُ
وسط دعوات كثيرة أ

المتضامنين مع البيطار واآلخر من معارضيه، ما يهدد بحصول 
فوضى في الشارع يرى البعض أنها قد تؤدي إلى بحث جدي عن 
ر آخــرون من أن الجسم القضائي 

ّ
تسوية سياسية، في حين يحذ

المترهل لن يستمر على حاله، وما جرى سيؤدي إلى فتح مسار 
 أو إعادة هيكلته. 

ً
تغييره كليا

وفي تطور آخر، فرضت وزارة الخزانة األميركية عقوبات على 3 
أشخاص من ميليشيا »حزب الله« التهامهم بتسهيل تحويل األموال 

للحزب عبر مراكز الصرافة.

 تلك المتعلقة بمحطة بوشهر الــنــوويــة، ورد الوفد 
ً
خصوصا

الروسي بتذكير طهران بتخلفها عن دفع ديونها المتراكمة التي 
وصلت إلى 620 مليون دوالر فيما يخص »بوشهر« وحدها.

وفيما حـــاول اإليــرانــيــون الــتــذرع بالعقوبات األمــيــركــيــة في 

التخلف عــن الــدفــع، أصــر الـــروس على أن مشكلة عرقلة إتمام 
الــتــعــاون الــمــصــرفــي الــثــنــائــي تــكــمــن فــي أن إيــــران لــيــس لديها 
سعر ثابت للعملة األجنبية، بسبب »محاولة بعض المديرين 
االقتصاديين اإليرانيين تحقيق أرباح غير منطقية عبر الرشاوى 

واألسواق الموازية«. 
وذكر المصدر، الذي حضر االجتماع، أن قاليباف طالب نظيره 
الروسي بفتح اعتماد مصرفي روسي إليران بـ 10 مليارات دوالر، 
مقومة بالعمالت المحلية، لتغطية العجز في تأمين مدفوعات 
طـــهـــران، لــكــن الــجــانــب الـــروســـي أكـــد أن غــيــاب الــشــفــافــيــة بشأن 

التسعير العادل للعمالت األجنبية في إيران يحول دون ذلك.
ي البلدين الخاضعين 

َ
وفي ظل تعقد مسار التفاهم بين برلمان

لعقوبات غربية، ســارع الرئيس اإليــرانــي إبراهيم رئيسي إلى 
إجــراء اتصال هاتفي بنظيره الروسي بوتين إلقناعه بحاجة 
طــهــران الملحة لفتح االعــتــمــاد المصرفي، الــذي رفضه رئيس 

الدوما. 
وبالفعل أوعز بوتين بمنح رئيسي الدفعة المالية التي يعول 
عليها لوقف نزف الريال أمام الدوالر، بحسب مصدر في رئاسة 

الجمهورية اإليرانية. 
وأشار المصدر إلى أن الخطوة الروسية منحت البنك المركزي 
اإليــرانــي الــقــدرة على تعويم الــريــال ولجم ارتــفــاع سعر العملة 
، أمس، من 45000 

ً
الصعبة حيث شهد سعر صرف الدوالر تراجعا

تومان إلى حدود الـ 43000 تومان خالل بضع ساعات.
وفي سياق منفصل، اتفق رئيس هيئة األركان العامة للقوات 
اإليــرانــيــة الــلــواء محمد بــاقــري، ووزيـــر الــدفــاع الــســوري العماد 
ــراء مـــنـــاورات عسكرية مشتركة بين  مــحــمــود عــبــاس، عــلــى إجــ

البلدين خالل لقاء جمعهما في طهران أمس. 
 ويــأتــي التفاهم بــشــأن الــمــنــاورات فــي وقــت جــدد المبعوث 
األميركي الخاص روبرت مالي، عزم بالده زيادة الضغط على 
 أن إحياء االتفاق 

ً
الصين، لوقف واردات النفط من إيران، معتبرا

.
ً
النووي اإليراني »ليس أولوية« حاليا

٠٥
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ً
»األوقاف«: تسجيل الحجاج إلكترونيا

وتوزيع أعدادهم على الحمالت

بوقماز تستقبل الفائزين بـ »تنس الوزارات«

 للحمالت وفق ضوابط محددة 
ً
 تنظيميا

ً
• الماجد يصدر قرارا

 حد أدنى لكل حملة... والحد األعلى تحدده اللجنة العليا
ً
• 50 حاجا

● سيد القصاص
ــر  ــ ــــدل وزيـ ــعـ ــ أصـــــــدر وزيـــــــر الـ
ــــاف والـــشـــؤون اإلســالمــيــة  األوقـ
ــر الــــدولــــة لــــشــــؤون تــعــزيــز  ــ وزيــ
الـــنـــزاهـــة عــبــدالــعــزيــز الــمــاجــد، 
 لحمالت الحج 

ً
 تنظيميا

ً
قـــرارا

ــه  ــرتـ ــقـ والــــــعــــــمــــــرة، نــــــص فــــــي فـ
األولى على التسجيل المركزي 
الــمــفــتــوح، وهــــو نـــظـــام مــركــزي 
إلكتروني لدى »األوقــاف« يقوم 
الحاج من خالله بإعالن رغبته 
فــــي الـــتـــســـجـــيـــل ألداء فــريــضــة 
الـــحـــج خـــــالل الــــمــــدة الـــمـــقـــررة، 
 لــلــشــروط الــمــعــمــول بها 

ً
ــا ــقـ وفـ

والمواعيد المعتمدة. 
وقال القرار في فقرته الثانية: 
ــع أعـــــــداد الــحــجــاج  »يـــتـــم تــــوزيــ
ــة الـــكـــويـــت،  ــدولــ الــمــخــصــصــة لــ
والـــمـــعـــتـــمـــدة مــــن وزارة الــحــج 
والـــعـــمـــرة بــالــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية، على المرخص لهم 
غير الموقوفين، والذين قدموا 

 بتسيير حملة حج خالل 
ً
طلبا

الــمــواعــيــد الــمــقــررة واســتــوفــت 
كــــافــــة الــــــشــــــروط واإلجـــــــــــــراءات 
 لنظام التسجيل المركزي 

ً
وفقا

المفتوح، على أن تضع اللجنة 
العليا للحج والعمرة ضوابط 
هــــذا الــتــســجــيــل، بــحــيــث يــكــون 
الحد األدنى لكل صاحب حملة 
، ويــتــم 

ً
أو رخــــصــــة 50 حـــــاجـــــا

تــحــديــد الـــحـــد األعـــلـــى مـــن قبل 
اللجنة العليا للحج والعمرة«. 

وأشـــار إلــى أن الــعــدد يشمل 
صـــاحـــب الـــرخـــصـــة أو الــحــمــلــة 
والمرشد الديني المعتمد من 
إدارة شــــؤون الــحــج والــعــمــرة، 
ــقــــرر مــن  ــمــ والــــــكــــــادر الـــطـــبـــي الــ
وزارة الــصــحــة، وفــي حــال عدم 
اســتــيــفــاء صــاحــب الــرخــصــة أو 
الحملة للحد األدنى من العدد، 
، يسمح للحاج 

ً
وهــو 50 حــاجــا

بــاالســتــمــرار فــي نفس الحملة، 
أو االنـــتـــقـــال إلــــى حــمــلــة أخـــرى 
يختارها، كما يسمح للمرخص 

ــع بــعــضــهــم  ــاج مــ ــدمــ ــاالنــ لـــهـــم بــ
ــلــــوصــــول إلــــــى الــــحــــد األدنــــــى  لــ

المطلوب.
وأكد أنه في حال ورود زيادة 
عــلــى الــحــصــة الــمــقــررة لحجاج 
الــكــويــت تــضــع الــلــجــنــة الــعــلــيــا 
للحج والعمرة آلية بشأن توزيع 

هذه الزيادة.

استقبلت وزيــرة األشغال وزيــرة 
الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، 
د. أمــانــي بــوقــمــاز، ووكــيــلــة الــــوزارة 
م. مـــــــي الــــمــــســــعــــد مــــمــــثــــل وزارة 
األشــــغــــال، والـــحـــاصـــل عــلــى الــمــركــز 
األول فـــي بــطــولــة الــتــنــس األرضــــي 
الــفــردي لــدوري الـــوزارات والهيئات 
والـــمـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة الــالعــب 
حسن الغريب، حيث قدم لهما كأس 
الــبــطــولــة الـــذي احــتــلــت فــيــه الــــوزارة 

المركز األول.
واستقبلت الوزارة الالعبين علي 
الكاظمي، وحسن الغريب الحائزين 
الــمــركــز الــثــانــي فـــي بــطــولــة التنس 
األرضي الزوجي، كما احتلت الوزارة 
المركز األول في كأس التفوق، وقد 
مــثــل فــريــقــهــا الــمــهــنــدســان مــشــاري 

المكراد، ويوسف دشتي.

عبدالعزيز الماجد

بوقماز مستقبلة فريق »األشغال« الحاصل على المركز األول في كأس التفوق

السفيرة األسترالية: فخورة بدورنا في ضمان أمن الكويت الغذائي
 بسبب الحرارة

ً
كيلي: شحنات اللحوم مستمرة لكنها تتوقف صيفا

● ربيع كالس
أعـــربـــت الــســفــيــرة األســتــرالــيــة لــدى 
الـــبـــالد، ميليسا كــيــلــي، عــن حماسها 
ــانـــات الــهــائــلــة  ــكـ لــلــعــمــل لــتــحــقــيــق اإلمـ
في العالقات بين البلدين، معربة عن 
فخرها بالدور الذي أدته أستراليا في 

ضمان األمن الغذائي للكويت. 
وفي أول مؤتمر صحافي تعقده بعد 

تقديم أوراق اعتمادها، قالت كيلي إن 
»العالقة بين البلدين تتميز بقوتها، 
ويتضح ذلك بشراكة أمن غذائي تمتد 
ألكثر من 60 عاًما، وتعاون استثماري 
يتمركز على أهداف مستقبلية، وروابط 
بين الشعبين تعززها عالقة تعليمية 

مزدهرة«. 
وأعــربــت عــن تطلعاتها إلــى البناء 
على هــذه الــركــائــز خــالل أداء مهامها 

فـــي الــكــويــت مـــن خــــالل الــتــركــيــز على 
تقليل الحواجز في القطاعات التجارية 
وتحسين العالقات بين رجال األعمال 
فــي كــال البلدين وتشجيع االستثمار 

الجديد في أستراليا.
وأوضحت أن »تصدير اللحوم من 
بالدها ال يقتصر على المواشي الحية 
 عــلــى الـــلـــحـــوم الـــمـــبـــّردة 

ً
ــا ــا أيـــضـ ــمـ وإنـ

الـــحـــالل«، مــعــربــة عــن فــخــرهــا »بــالــدور 

الــذي أدتــه أستراليا فــي ضمان األمــن 
الغذائي للكويت على مدى فترة طويلة 
من الزمن، وأريد أن أدعم استمرار تلك 

العالقة«.
وذكرت أن شحنات اللحوم مستمرة 
للكويت، لكنها تتوقف كل عــام خالل 
فصل الصيف بسبب حرارة الجو، وأن 
ــر مــتــبــع مــنــذ زمــــن، موضحة  ــذا األمــ هـ
ــــن الـــغـــذائـــي فـــي الــعــالقــات  أهــمــيــة األمـ

الثنائية بين بلدينا.
ــت عـــــن الـــمـــســـتـــقـــبـــل الـــــذي  ــدثــ ــحــ وتــ
يــتــضــمــن تــطــويــر الــتــعــاون فـــي مــجــال 
تكنولوجيا المناخ والطاقة المتجددة، 
ودعم المزيد من التعاون البحثي في 
مجال التكنولوجيا، ودعم استمرارية 

وتطوير شراكة األمن الغذائي. 
وإذ أشادت بدور الكويت المهم على 
الصعيدين الدولي واإلقليمي، معتبرة 
أن الــعــالقــات الــدفــاعــيــة بــيــن الــبــلــديــن 
مميزة، والفتة الى وجود عدد محدود 
ــن الــــقــــوات األســـتـــرالـــيـــة فـــي معسكر  مـ
ــــى دعـــم  عـــريـــفـــجـــان، تـــطـــّرقـــت كــيــلــي إلـ
التعاون الثقافي بين البلدين، بما في 

ذلك إحضار أفضل الفنانين والمبدعين 
األستراليين إلى الكويت.

ــه مــنــذ تــولــيــهــا منصبها  وقــالــت إنـ
في أغسطس 2022، وتقديمها أوراق 
اعــتــمــادهــا لــســمــو ولـــي الــعــهــد الشيخ 
مشعل األحمد في نوفمبر  الماضي، 
قوبلت مع عائلتها بكرم الضيافة الذي 
عة للتعرف 

ّ
تشتهر بــه الكويت، متطل

ــذا الــبــلــد الــعــظــيــم وإلــــى تجربة  إلـــى هـ
مميزة أثناء خدمتها فيه.

ــأول امـــرأة   وأعـــربـــت عــن فــخــرهــا »كــ
تعّينها أستراليا سفيرة إلى الكويت، 
ــة الــتــي توليها  ــويـ ــذا يــعــكــس األولـ وهــ
أســتــرالــيــا لــلــمــســاواة بــيــن الجنسين، 
واإليـــمـــان بـــأن تــنــّوع الــقــيــادات يــورث 
قـــوة لجميع طــواقــمــنــا«، مــتــحــّدثــة عن 
ــتـــي وجـــدتـــهـــا فــــي الــكــويــت  األمـــثـــلـــة الـ
»لنساء ملهمات في مختلف القطاعات 
والـــمـــجـــاالت لــهــن أدوار ومــســاهــمــات 

ظاهرة في بلدهن«. 
وقالت: »هناك الكثير الذي يمكننا 
ــن بـــعـــضـــنـــا الـــبـــعـــض حـــول  ــ تـــعـــلـــمـــه مـ
جهود بلدينا لتحقيق المساواة بين 

الجنسين«، متطلعة إلى بناء العالقات 
بين النساء األستراليات والكويتيات 
مــن خــالل عملها فــي الــكــويــت، إلظهار 
فــوائــد تمكين التنوع المجتمعي في 

المراكز القيادية.
ــتـــهـــاء  وأعــــــربــــــت عـــــن أمــــلــــهــــا مـــــع انـ
الظروف الصعبة التي عاناها العالم 
فــي الــســنــوات األخــيــرة، بــزيــادة وتيرة 
ــيـــعـــة الـــمـــســـتـــوى بــيــن  الــــــزيــــــارات الـــرفـ

أستراليا والكويت، على المستويين 
الحكومي والوزاري، الفتة الى أنه »مع 
اقــتــرابــنــا مــن الــذكــرى الــــ 50 لتأسيس 
الــــعــــالقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة بـــيـــن أســـتـــرالـــيـــا 
والـــكـــويـــت، والـــتـــي سنحتفل بــهــا عــام 
 الــمــزيــد مـــن االجــتــمــاعــات 

ّ
2024، فــــإن

الشخصية سيساعد في تعزيز الفرص 
الموجودة بالفعل لبناء العالقات بين 

بلدينا«.

كيلي خالل أول مؤتمر صحافي لها بالكويت

وزير الخارجية يتلقى دعوة للمشاركة 
في اجتماع وزراء »التعاون اإلسالمي«

م وزير الخارجية، الشيخ 
ّ
تسل

ســـالـــم الـــصـــبـــاح، رســـالـــة خطية 
مــن وزيـــر خــارجــيــة الجمهورية 
اإلســالمــيــة الموريتانية محمد 
ســـــالـــــم ولــــــــد مــــــــــــــرزوك، تــتــصــل 
بالعالقات الوثيقة الــتــي تربط 
ــدعـــوة  الــبــلــديــن الــشــقــيــقــيــن، والـ
ــدورة  ــ لــلــمــشــاركــة فــــي أعــــمــــال الــ
الــــ 49 لمجلس وزراء خارجية 
ــــي،  ــــالمـ مـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون اإلسـ
لــتــي ستستضيفها العاصمة  ا
الــمــوريــتــانــيــة نــواكــشــوط خــالل 
الـــفـــتـــرة مـــن 16 إلــــى 17 مـــارس 

.2023
جاء ذلك خالل استقبال وزير 
الــخــارجــيــة لــســفــيــر مــوريــتــانــيــا 
لـــدى الــكــويــت، د. محمد األمــيــن 
ولــد الــشــيــخ، أمـــس، فــي الــديــوان 

العام للوزارة.
م وزير 

ّ
وفــي مجال آخــر، تسل

ــة، أمــــــس، نــســخــة مــن  ــيـ ــارجـ ــخـ الـ
أوراق اعتماد سفير جمهورية 
بيرو لدى دولة الكويت كارلوس 
ــدو فــيــالســكــو  ــ ــريـ ــ ــفـ ــ مــــانــــويــــل الـ

منديوال.
ــم نسخة مــن أوراق 

ّ
كــمــا تــســل

ــة  ــوريــ ــهــ ــمــ اعــــــتــــــمــــــاد ســــفــــيــــر جــ
سريالنكا الديمقراطية الشعبية 
ــانـــدبـــان  ــــدى دولـــــــة الــــكــــويــــت كـ لــ

باالسوبرامانيام.
وتـــمـــنـــى الــــوزيــــر لــلــســفــيــريــن 
الــجــديــديــن الــتــوفــيــق فـــي مــهــام 
عــمــلــهــمــا، ولــلــعــالقــات الثنائية 
الــوثــيــقــة الــتــي تــجــمــع بلديهما 

الصديقين بالكويت المزيد من 
الــتــقــدم واالزدهــــــــار، كــمــا تــنــاول 
الــلــقــاء الـــتـــطـــورات األخـــيـــرة في 

بيرو وسريالنكا.
ــر، بــحــث وزيـــر  ــ فـــي مـــجـــال آخـ
ــائـــب  ــة، بــــحــــضــــور نـ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ
الوزير السفير منصور العتيبي، 
مـــــــع مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن مـــوظـــفـــي 

ــات تــطــويــر  ــ ــيـ ــ ــة«، آلـ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ »الـ
مستوى العمل اإلداري بالوزارة، 
إضافة إلى مشاغلهم وهمومهم 
حــيــال الــمــؤســســة، وأطـــر إيــجــاد 
الـــحـــلـــول الـــمـــنـــاســـبـــة لــــهــــا، بــمــا 
يقّوم المصلحة العامة للوزارة، 

ويحقق التقدم المنشود فيها.

سالم الصباح يتسلم الدعوة من سفير موريتانيا

 12 مليار دوالر أسترالي حجم االستثمارات الكويتية 
أكـــدت السفيرة كيلي أن عــدد الجالية األسترالية 
المقيمة في البالد يبلغ نحو 800 أسترالي يعملون 

في مجاالت النفط والغاز والصحة والتعليم.
وأشـــــــــارت إلـــــى وجــــــود عـــــدد كــبــيــر مــــن الـــشـــركـــات 
األسترالية العاملة في الكويت أكبرها شركة »ورلي«، 
التي تعمل في مجال الغاز والنفط، إضافة الى وجود 

جامعتين أستراليتين في الكويت.
ــدد الــخــريــجــيــن الــكــويــتــيــيــن في  ولــفــتــت الــــى أن عــ

الجامعات األسترالية بلغ 2000 طالب وطالبة، وحاليا 
هناك نحو 700 طالب يواصلون الدراسة، مشيرة الى 
عدم وجود خط طيران مباشر حتى اآلن بين البلدين.

وأوضحت أن قيمة التبادل التجاري مع بالدها تبلغ 
نحو 800 مليون دوالر أسترالي غالبيتها في تصدير 
اللحوم، مشيرة الى أن حجم االستثمارات الكويتية في 

أستراليا يبلغ نحو 12 مليار دوالر أسترالي.

نائب وزير الخارجية بحث العالقات 
مع سفيَري قطر وعمان

ــيــــة الــســفــيــر  ــائــــب وزيـــــــر الــــخــــارجــ الـــتـــقـــى نــ
مـــنـــصـــور الــعــتــيــبــي، أمــــــس، ســفــيــر قـــطـــر لـــدى 
ــمــــود، وســـفـــيـــر عـــمـــان  ــويــــت عـــلـــي آل مــــحــ ــكــ  الــ

د. صالح الخروصي.
ــقـــاء بـــحـــث أوجــــــه الـــعـــالقـــات  ــلـ ــــالل الـ ــم خـ ــ وتـ

األخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين.

 سفير قطر أمس
ً
العتيبي مستقبال

 تمرين وهمي لـ »الداخلية« 
بأرض المعارض

نفذت وزارة الداخلية، ليل أمــس، تمرينا 
وهميا بأرض المعارض ضمن تدريب الردع 
الحاسم رقم 6 باستخدام الذخيرة والقنابل 

الصوتية.
وأعلنت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم 
ــنـــي بــــالــــوزارة أن الــتــمــريــن يـــأتـــي ضمن  األمـ
الخطة التدريبية لوزارة الداخلية لرفع كفاءة 
منتسبيها، ورفع مستوى التنسيق والتعاون 
الميداني في إدارة المواقف األمنية الطارئة 

والتعامل معها بكل كفاءة وإتقان.
ودعــــت اإلدارة وســـائـــل اإلعـــــالم ووســائــل 
التواصل إلى عدم تــداول األخبار المغلوطة، 
ــا الـــرســـمـــيـــة،  ــار مــــن مــــصــــادرهــ ــ ــبـ ــ ــذ األخـ ــ ــ وأخـ
مؤكدة أن أبواب اإلدارة مفتوحة للرد على أي 

استفسارات تتعلق بالشأن األمني.

م نسختين 
ّ
تسل

من أوراق اعتماد 
سفيَري بيرو 

وسريالنكا

https://www.aljarida.com/article/12157
https://www.aljarida.com/article/12165
https://www.aljarida.com/article/12163
https://www.aljarida.com/article/12225
https://www.aljarida.com/article/12222
https://www.aljarida.com/article/12220
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 في وزارة الشؤون، 
ً
قام وفد الكويت، ممثال

الــمــشــارك ضمن أعــمــال االجــتــمــاع 42 لمجلس 
 
ً
وزراء الشؤون االجتماعية العرب، المقام حاليا
في العاصمة القطرية الــدوحــة، بــزيــارة بعض 
مؤسسات تقديم الرعاية االجتماعية لألفراد، 

إضــافــة إلـــى زيــــارة بــعــض منظمات المجتمع 
المدني، حيث استمع الوفد إلى شرح تفصيلي 
للخدمات المقدمة هناك، وشــروط االستفادة 

منها.

وفد الكويت في قطر يزور مؤسسات رعاية

تضمين الرد في 
تقرير الكويت 

الخاص بتقييمها 
في الحقوق المدنية 

والسياسية

عصابات 
محترفة وراء 
ظاهرة الغش 

بالوسط 
التعليمي

»تدريس الجامعة«

»الخارجية« تطالب »الشؤون« بالرد على تساؤالت »حقوق اإلنسان«
 تتعلق بمنظمات المجتمع المدني وحرمان غير المواطنين من تكوينها

طلبت وزارة الخارجية من 
»الشؤون« تجهيز الردود 

الوافية على استفسارات 
وتساؤالت اللجنة الدولية 
لحقوق اإلنسان، الخاصة 

بمنظمات المجتمع المدني، في 
موعد أقصاه نهاية الشهر 

الجاري.

علمت »الــجــريــدة« أن وزارة 
الخارجية، ممثلة في شؤون 
ــــت  ــهـ ــ ــــوق اإلنـــــــــســـــــــان، وّجـ ــقــ ــ حــ
مــخــاطــبــة رســمــيــة إلــــى وكــيــل 
وزارة الـــشـــؤون االجــتــمــاعــيــة، 
تـــــطـــــلـــــب خــــــاللــــــهــــــا ضـــــــــــرورة 
ــــردود الــوافــيــة على  تجهيز الـ
استفسارات وتساؤالت اللجنة 
ــــان،  ــــسـ ــقـــوق اإلنـ ــحـ ــدولــــيــــة لـ الــ
والخاصة بمنظمات المجتمع 
المدني المشهرة في الكويت، 
فــي مــوعــد أقــصــاه قــبــل حلول 

30 الجاري.
ــادر، فــــإن  ــ ــــصـ ــمـ ــ ــلـ ــ  لـ

ً
ووفـــــــقـــــــا

»الــخــارجــيــة« ستضّمن ردود 
»الــشــؤون« فــي تقرير الكويت 
ــــاص  ــخـ ــ الـــــــــــــــدوري الــــــــرابــــــــع الـ
بتقييمها وفـــق بــنــود العهد 
ــقـــوق الـــمـــدنـــيـــة  ــلـــحـ ــي لـ ــ ــدولــ ــ الــ
والـــســـيـــاســـيـــة لــلــجــنــة حــقــوق 
ــان، مـــوضـــحـــة أن أبــــرز  ــ ــــسـ اإلنـ
التساؤالت جاءت لالستفسار 
»حــــــــــــــول مــــــــــــدى تـــــــــوافـــــــــق كـــل 
ــفـــاضـــة  ــفـــضـ مــــــن الـــــــشـــــــروط الـ
والـــــغـــــامـــــضـــــة الــــــتــــــي تـــطـــّبـــق 
عــنــد تــقــيــيــم طــلــبــات تسجيل 
مــنــظــمــات الــمــجــتــمــع الــمــدنــي، 
 هذه 

ّ
والقرارات القاضية بحل

المنظمات، مــع أحــكــام العهد 

ــقـــوق الـــمـــدنـــيـــة  ــلـــحـ ــي لـ ــ ــدولــ ــ الــ
ــة، شــــريــــطــــة أن  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ والـ
تكون تلك الــشــروط ضرورية 

ولمصلحة أفراد المجتمع«.

غير المواطنين... و»البدون«
ــــى أن  ولـــفـــتـــت الـــمـــصـــادر إلـ
»الـــــخـــــارجـــــيـــــة« شـــــــــددت عــلــى 
ــرورة تــقــديــم  »الـــــشـــــؤون« بــــضــ
مــعــلــومــات وافـــيـــة حــــول عــدد 
طــلــبــات تــرخــيــص الجمعيات 
الــجــديــدة الــتــي وردت إلــيــهــا، 
ــالــــي مــــا ُرفـــــــض مــنــهــا،  ــمــ وإجــ
أو لـــم يــبــت فــيــه خـــالل الــفــتــرة 
 عن 

ً
المشمولة بالتقرير، فضال

ــرورة ذكــر عــدد المنظمات  ضـ
ــر الـــحـــكـــومـــيـــة الـــمـــشـــهـــرة،  ــيـ غـ
والتي صدرت قرارات بسحب 
تراخيصها بموجب القانون 
رقــم 24 لسنة 1962، الــصــادر 
بــشــأن جــمــعــيــات الــنــفــع الــعــام 
ــة، بــمــا فـــي ذلــــك ذكــر  ــ ــديـ ــ واألنـ
معلومات مفّصلة عن أسباب 
صدور أي قرار يقضي برفض 
ــيـــص  طــــلــــب أو ســــحــــب تـــرخـ
مــنــظــمــة، مــــع إيــــضــــاح كــيــفــيــة 
توافق حرمان غير المواطنين، 
السيما غير محددي الجنسية 
)الــبــدون(، من الحق في حرية 

تكوين الجمعيات مــع أحكام 
العهد الدولي للحقوق المدنية 

والسياسية.
إلــــى ذلـــــك، كــشــفــت مــصــادر 
»الــشــؤون« أن الـــوزارة أنجزت 
جميع الردود التي تضمنتها 
مخاطبة »الخارجية«، السيما 
ــة تـــكـــويـــن  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ الـــــخـــــاصـــــة بـ
 
ً
ــا ــقـ الـــجـــمـــعـــيـــات األهــــلــــيــــة، وفـ
للمادتين رقــمــي )2 و22( من 
الــعــهــد الـــدولـــي، مــشــددة على 
أن دور مــؤســســات المجتمع 
المدني مساند ومكمل لعمل 
الجهات الحكومية، خصوصا 
أن الــكــويــت حــرصــت عــلــى أن 
تـــحـــقـــق أهـــــــــداف الـــجـــمـــعـــيـــات 
ــة أفـــــــراد  ــ ــــدمـ ــة إلـــــــى خـ ــ ــيـ ــ ــرامـ ــ الـ
المجتمع، وهذا ما نظمه قرار 
مجلس الـــوزراء الصادر بهذا 
الــشــأن، والــــذي حـــدد ضــوابــط 
مــفــّصــلــة وواضـــحـــة لــالشــهــار 
عــلــى الــنــحــو الـــتـــالـــي: )عـــامـــة، 
خــاصــة بــاألنــظــمــة األســاســيــة 
للجمعيات، ضــوابــط خاصة 

بوزارة الشؤون(.
وذكــــــــــــــــرت الـــــــمـــــــصـــــــادر أن 
الوزارة أكدت في ُمجمل رّدها، 
حرصها الــجــاد على االرتــقــاء 
ــنـــظـــمـــات الــمــجــتــمــع  بـــعـــمـــل مـ
ــيـــع  ــمـ لـــــــمـــــــدنـــــــي، ودرس جـ ا
طلبات إشهارها المقدمة من 
الــمــواطــنــيــن، مــن قــبــل اللجنة 
ــتــــي  الـــمـــخـــصـــصـــة لـــــذلـــــك، والــ
تضمن في عضويتها جميع 
القياديين والمسؤولين ذوي 
ــة، شــــريــــطــــة أن تــســد  ــ ــــالقـ ــعـ ــ الـ
الــجــمــعــيــة الــمــزمــع إشــهــارهــا 
 غــــيــــر مــــــوجــــــود عــلــى 

ً
فـــــــراغـــــــا

الــســاحــة الــمــحــلــيــة، وذلــــك في 
ــايـــــة الـــمـــتـــنـــوعـــة  أوجـــــــــه الـــــرعـــ

بالمجتمع.

اتفاقية بين »الخيرية اإلسالمية« و»الالجئين« لدعم الروهينغا
• ربيع كالس وحمد العبدلي

أكد ممثل مساعد وزير الخارجية لشؤون 
التنمية والتعاون الدولي بــوزارة الخارجية، 
المستشار طارق الياسين، أن »العمل اإلنساني 
في الكويت محمّي، ولدينا سمعة طيبة في هذا 
المجال، كما أن وزارة الخارجية تعمل على 
حماية سمعة العمل اإلنساني الكويتي، وتمثل 
صمام األمان الذي يضمن حقوق المتبرعين«. 
وفــي كلمة ألقاها بمناسبة توقيع الهيئة 
الخيرية اإلسالمية العالمية مع المفوضية 
السامية لــألمــم المتحدة لــشــؤون الالجئين، 
أمــس، اتفاقية منحة بتكلفة 500 ألــف دوالر، 
لدعم سبل كسب العيش لالجئي الروهينغا في 
»كوكس بازار« في بنغالدش، قال الياسين إن 
»الكويت حكومة وشعبا تبدي اهتماما كبيرا 
بموضوع الالجئين، حيث انه إنساني بحت«.

وأضـــاف أن »الخارجية تعمل على التأكد 
من حماية المتبرع من أي تهمة قد توجه إليه 
في حال ذهبت أمواله إلى جهة عليها عقوبات 
دولـــيـــة، كــمــا أنــهــا تحمي الــجــمــعــيــات مــن أي 
عقوبات دولية، وتضمن إيصال المساعدات 
 »أن الوزارة تشترط على 

ً
للمستحقين«، موضحا

الجهات الخارجية التي ستقدم المساعدات أن 
تكون مسجلة لدينا في الوزارة«.

ـــ »الــخــيــريــة  ــام لــ ــعــ بـــــــــدوره، قـــــال الـــمـــديـــر الــ
اإلســالمــيــة« بــدر الصميط، إن الهيئة تسعى 
إلــى تخفيف معاناة الجئي الروهينغا عبر 
حلول تنموية مستدامة في مجاالت اإلنتاج 
الزراعي والحيواني والسمكي، الفتا الى أن عدد 
المهجرين من هذه األقلية المسلمة في مخيم 
الالجئين بمدينة كوكس بازار، بلغ نحو مليون 

الجـــئ، ويعتمد أفــرادهــا اعــتــمــادا كــامــال على 
المساعدات اإلنسانية للحصول على الحماية 
والغذاء والمياه والمأوى والخدمات الصحية، 
وهم يعيشون في مالجئ مؤقتة في أوضاع 

مزرية وغير آدمية.
وتابع الصميط أن »وزارة الخارجية على 
رأس المؤسسات الحكومية في الكويت التي 
تدعم عملنا في الخارج، كما ان سفاراتنا في 
الــخــارج تعتبر مكاتب للجمعيات الخيرية، 
وتقوم بكل ما نحتاج اليه من حماية شخصية 

وتيسير أمور«.
وأشاد بالعمل الخيري في الكويت وبدور 
جمعية الهالل األحمر في كل انحاء العالم، الفتا 
الى أن »البنك المركزي واجــراءات التحويالت 
ــم لــنــا فـــي تــســهــيــل عملية  ــ مــحــفــز كــبــيــر وداعــ

التحويالت«.

مــن جهتها، أكــدت ممثلة المفوضية لدى 
الكويت، نسرين ربيعان، أن األوضاع الراهنة 
المتدنية فــي العالم أدت إلــى نـــزوح أكثر من 
3.500 شــخــص مـــن الــروهــيــنــغــا عــبــر البحر 
بأوضاع خطيرة في 39 قاربا في رحلة محفوفة 
بالمخاطر، وفقا ألحدث البيانات الصادرة عن 
المفوضية، وتمثل هذه األعــداد زيادة بنسبة 

360 في المئة عن العام السابق.
وأوضحت ربيعان أن المفوضية ستتمكن 
عبر هذه االتفاقية من تزويد أكثر من 870 أسرة 
الجئة )حوالي 4.350 الجئا( و580 أســرة من 
المجتمع المضيف، والتي يستفيد منها نحو 
2.900 شخص بالدعم الــالزم لزيادة اإلنتاج 
الزراعي والحيواني والسمكي، بهدف تحسين 

أمنهم الغذائي واستحداث مصادر للدخل.

ربيعان والصميط بعد توقيع االتفاقية

»التربية«: استدعاء مسؤولين في لجان االختبارات بقضية »الغش«
رصد 1100 طالب بمدرستين مسجلين في قروبات »تسريب االمتحانات«

• فهد الرمضان
بــعــد عــقــد مـــن الـــزمـــن عــلــى 
ظـــهـــور »الـــغـــش اإللــكــتــرونــي« 
بــيــن طــلــبــة الــثــانــويــة الــعــامــة، 
تــســعــى وزارة الـــتـــربـــيـــة إلـــى 
ــفــــوق  ــتــ مـــــحـــــاربـــــة ظــــــاهــــــرة الــ
ــــن طـــريـــق  ــزم عـ ــحــ ــمــــي بــ الــــوهــ
الـــــــــتـــــــــواصـــــــــل والـــــتـــــنـــــســـــيـــــق 
كـــــــبـــــــر مـــــــــع وزارة  أ بـــــشـــــكـــــل 
الداخلية والــجــهــات المعنية 
األخــــــــــرى، لــــرصــــد ومـــتـــابـــعـــة 
كـــل الـــحـــســـابـــات الـــتـــي تــنــشــر 
صـــور االخــتــبــارات وتــســريــب 
اإلجابات من خالل ما يسمى 
ــــش«، حــيــث  ــغـ ــ بـــــ »قـــــروبـــــات الـ
أثــمــرهــذا الــتــنــســيــق عــن قــيــام 
»الــداخــلــيــة« بــضــبــط عـــدد من 
المتورطين في أحد قروبات 
الـــــغـــــش، لـــيـــتـــســـاقـــط الـــبـــقـــيـــة 

 تلو اآلخر.
ً
واحدا

وعـــــــكـــــــس حــــــــــزم وزارتـــــــــــــي 
ــة تـــجـــاه  ــيــ ــلــ ــة والــــداخــ ــيـ ــربـ ــتـ الـ
مــمــارســات الــغــش هـــذا الــعــام 
تــراجــعــا مــلــحــوظــا فــي نشاط 

هـــذه الــقــروبــات اإللــكــتــرونــيــة 
على األقــل في األيــام األخيرة 
لالختبارات، حيث انخفضت 
حــــــــــــاالت الـــــــحـــــــرمـــــــان بـــشـــكـــل 
ملحوظ حتى وصلت إلى 82 
ــر، يـــوم بــعــد أن كــانــت  فـــي آخــ
»التربية« تسجل حاالت تفوق 
الـــ 400 حــالــة حــرمــان نتيجة 

الغش يوميا.
وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، أكــــدت 
ــعــــة  ــيــ مــــــــصــــــــادر تــــــربــــــويــــــة رفــ
»الـــجـــريـــدة« أن الــتــحــقــيــقــات  لــــ
متواصلة مع أعضاء القروبات 
الـــــــذي تــــم ضـــبـــطـــهـــم، مــشــيــرة 
إلــى أنــه تــم اســتــدعــاء عــدد من 
مــســؤولــي لــجــان االخــتــبــارات، 
بينهم مديرو مدارس ومديرون 
مساعدون ومعلمون وإداريون، 
ــيــــث تــــتــــواصــــل اعــــتــــرافــــات  حــ
األشــــــخــــــاص الـــمـــضـــبـــوطـــيـــن، 
ــم يـــتـــم  ــ ــهـ ــ ــــاللـ والــــــــذيــــــــن مـــــــن خـ
االســــــتــــــدالل عـــلـــى مـــشـــاركـــيـــن 
ــقــــروبــــات  ــــي هــــــذه الــ ــــن فـ ــريـ ــ آخـ

وتسريبات االختبارات.
وأشـــارت الــمــصــادر إلــى أنه 

ــود 700 طــالــب  ــ ــد وجــ ــ تــــم رصـ
مــن مــدرســة واحـــدة، و400 من 
مدرسة أخرى كانوا مسجلين 
في القروبات التي تم ضبطها، 
ــــم اســــتــــدعــــاء رؤســــــاء  ــيـــث تـ حـ
ــــدارس  ــمـ ــ ــــي هــــــذه الـ ــلــــجــــان فـ الــ
والعاملين في اللجان للتحقيق 

معهم.

تفوق مصطنع

ــه، اكـــــــــد رئــــيــــس  ــ ــتـ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
ــئــــة  ــيــ جـــــمـــــعـــــيـــــة أعــــــــــضــــــــــاء هــ
ــة  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ الـــــــــتـــــــــدريـــــــــس فــــــــــي جـ
الكويت، د. إبراهيم الحمود، 
ــــي االمـــتـــحـــانـــات  ــغــــش فـ أن الــ
والـــتـــفـــوق الــمــصــطــنــع أصــبــح 
ــا عـــصـــابـــات  ــاهــ ــرعــ ــاهـــــرة تــ ظـــ
ــات مــحــتــرفــة  ــانـ ــيـ مــنــظــمــة، وكـ
متمرسة متغلغلة في الوسط 
الــتــعــلــيــمــي ذاتـــــه، بــرعــايــة من 
ــيـــذي قــــــــادر عــلــى  ــفـ ــنـ جــــهــــاز تـ
تــحــقــيــق االنـــتـــشـــار والــتــوســع 
ــــط ســــيــــطــــرتــــه عـــلـــى  ــسـ ــ فـــــــي بـ
مدخالت التعليم ومخرجاته، 

حتى غــدت مصداقية التفوق 
ــــل  ــن األصـ ــ ــنــــاء مـ ــثــ ــتــ ــــي االســ هـ

المنحرف.
وقــال الحمود، في تصريح 
صحافي، أمس، إن ثقافة الغش 
سادت بشكل عام على التعليم 
العام بكل مخرجاته المختلفة 
التي ستتغلغل بذات األسلوب 
للتعليم العالي، ومنه لسوق 
العمل وتبوؤ الوظائف العامة 

والخاصة في الدولة.
وأكد الحمود لـ »الجريدة« 
لــــــذيــــــن وردت  ا ــة  ــبــ ــلــ ــطــ لــ ا أن 
أسماؤهم أو أرقــام هواتفهم 
ــــات الــــغــــش« الــتــي  ــــروبـ فــــي »قـ
ــكــــن  ــمــ ـــــــبـــــــطـــــــت أخــــــــــيــــــــــرا يــ

ُ
ض

ــم قــــــانــــــونــــــا عـــن  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ لـ ــاء ــ ــسـ ــ مـ
ُجــــرم الـــغـــش، مــشــيــرا الــــى أن 
الـــغـــش ال يــســقــط بـــالـــتـــقـــادم، 
وبالتالي، فإن َمن تّم التيقن 
مــــن مـــمـــارســـتـــه الـــغـــش حــتــى 
ــنــــوات مـــاضـــيـــة يــمــكــن  فــــي ســ

محاسبته.
وقال إن الجهات المختصة 
يمكنها محاسبة الطلبة وفق 

القانون، وبحسب أعمارهم، 
ات  ــراء ــ حــيــث يــخــضــعــون إلجـ
ــة أو نـــيـــابـــة  ــامــ ــعــ الـــنـــيـــابـــة الــ
ــــداث، وفـــق عــمــر الــطــالــب  األحـ
حــالــيــا، عــلــى أن يــكــون هــنــاك 
إثــــــبــــــات رســـــمـــــي لـــمـــمـــارســـة 
الــطــالــب للغش، الفــتــا الــى أن 

مـــجـــرد وجـــــود اســــم الــطــالــب 
فـــي أحـــد الـــقـــروبـــات الــتــي تم 
ضبطها ال يعتبر دليال كافيا 
على الــُجــرم، وإنــمــا ال بــّد من 
ــتــــراف  ــمـــوس أو اعــ ــلـ ــيــــل مـ دلــ
ــود  ــ ــالــــب نــــفــــســــه، أو وجـ ــطــ الــ

شهود إثبات.

أحد نماذج الغش

المقصيد يمنع المقصيد يمنع 
البخور والشموع البخور والشموع 

في الوزارةفي الوزارة

أصــــــــــــــــدر وكــــــــيــــــــل وزارة 
الــتــربــيــة بــالــتــكــلــيــف، فيصل 
 لقطاعات 

ً
المقصيد، تعميما

الــــوزارة المختلفة يــشــدد من 
خــاللــه على ضـــرورة االلــتــزام 
ات األمن  باشتراطات وإجــراء
ــل الــمــنــشــآت  ــ والـــســـالمـــة داخــ

التربوية.
ودعـــــــا الـــمـــقـــصـــيـــد جــمــيــع 
ــة« إلــــى  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــتـ ــ مــــســــؤولــــي »الـ
اإليعاز للموظفين في مختلف 
القطاعـات بـااللتزام التام بكل 
ــــن والـــســـالمـــة  ـــ إجـــــــــــراءات األمــ
وتــعــلــيــمــات اإلدارة الــعــامـــــة 
لإلطفـاء بخصـوص الوقايـة 
مـــــن أي عــنــاصـــــر ومـســـببات 
إشــعــال الــحــرائــق كالتدخين 
في المبنى واستخدام البخور 
والــشــمــوع داخـــل المكاتب أو 
اســتــخــدام الـــدفـــايـــات، مــؤكــدا 
ــة جــمــيــع هــذه  ــ أنـــه ســيــتــم إزالـ
المخالفات الخاصة بالشموع 
والـــــدفــايــات نــهــايــة األســبــوع 
الـــجـــاري عـــــن طـــــريـــــق ممثلي 
ل أي  إدارة المبنى ودون تحمُّ

المسؤولية تجاه ذلك.

دراسة كويتية: زيادة حاالت 
الوفاة بسبب درجات الحرارة

Circulation مولتها »التقدم العلمي« ونشرت في مجلة

أظهرت دراسة جديدة نشرها الباحث الكويتي د. براك األحمد، 
ومولتها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، حول وجود عالقة بين 
درجات الحرارة القصوى والباردة في مناطق العالم وزيادة عدد 

الوفيات بين المصابين في أمراض القلب واألوعية الدموية.
ــة، الــتــي نــشــرت فـــي مــجــلــة الــــــدورة الــدمــويــة  ــدراســ وقـــالـــت الــ
)Circulation( المرموقة، التي تصدرها جمعية القلب األميركية، 
ــادة فــي عـــدد الــوفــيــات الــمــرتــبــطــة بــقــصــور القلب  »إن هــنــاك زيــ
وعالقتها بــدرجــات الــحــرارة القصوى مقارنة بــأمــراض القلب 

األخرى«.
وذكرت أنه تم تسجيل عدد أكبر من الوفيات في األيام التي 
كانت فيها درجات الحرارة في أعلى أو أدنى مستوياتها، وفق 
تحليل واسع ومتعدد الجنسيات ألكثر من 32 مليون حالة وفاة 
بأمراض القلب واألوعية الدموية على مدى أربعة عقود من بين 
ل العدد األكبر  أنواع أمراض القلب واألوعية الدموية، فيما ُسجِّ
من الوفيات اإلضافية بين المصابين بقصور القلب عندما تكون 

الحرارة في أقصى درجاتها.
ومن بين أمراض القلب واألوعية الدموية التي ذكرها د. براك 
األحمد في دراسته، ربط قصور أمراض القلب بارتفاع معدالت 
الوفيات الزائدة جراء درجات الحرارة الشديدة في الحر والبرد، 
ــــت الـــدراســـة الــمــؤســســات الــمــتــخــصــصــة فـــي طـــب القلب  وأوصـ
»بإصدار إرشادات وبيانات علمية حول عالقة درجات الحرارة 

القصوى وصحة القلب واألوعية الدموية«.

33 عملية ناجحة لزراعة الخاليا الجذعية لألطفال
 في إنشاء برنامج الزراعة وفخورون بإدخال العالج الخلوي

ً
الكندري: الكويت الثانية خليجيا

• عادل سامي
ــة الخاليا  كشفت وزارة الصحة، أن برنامج زراعـ
الجذعية لألطفال في الكويت أجرى 33 عملية زراعة 
خاليا جذعية لألطفال ذاتية ومن متبرع متطابق، وهو 

.
ً
 كبيرا

ً
ما يعتبر إنجازا

وأكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون طب األسنان د. 
مشعل الكندري في كلمة له صباح أمس نيابة عن وزير 
الصحة، خالل افتتاح مؤتمر زراعة الخاليا الجذعية 
لألطفال الثاني والذي ينظمه مستشفى البنك الوطني، 
أن الكويت تــأتــي فــي المرتبة الثانية على مستوى 
ــة الخاليا الجذعية  الخليج فــي إنــشــاء برنامج زراعـ

لألطفال والذي رأى النور في أكتوبر عام 2020. 
وأعرب الكندري عن »الفخر بإدخال العالج الخلوي 
 سرطانية ومناعية 

ً
 لــحــاالت تعاني أمـــراضـــا

ً
أخــيــرا

وأخرى أمراض الدم المؤمنة ووراثية كللت جميعها 
بالنجاح«. 

وذكر أن ذلك يدل على اإلرادة والعزيمة والخبرات 
التراكمية الكبيرة التي يمتلكها فريق العمل وحرصه 
الدؤوب على مواكبة آخر البروتوكوالت التشخيصية 
والــعــالجــيــة لتقديم أفــضــل الــخــدمــات بــجــودة دقيقة 

وبدقة عالية.
بدورها، أكدت رئيسة قسم أمراض الدم وسرطان 

األطفال وزراعة الخاليا الجذعية، رئيسة وحدة زراعة 
الخاليا الجذعية بمستشفى البنك الوطني، رئيسة 
المؤتمر، د. سندس الشريدة، أن أهمية المؤتمر تكمن 
في الوقوف على آخر المستجدات العالمية المتعلقة 

بعالجات زراعة الخاليا الجذعية.
وأوضــحــت الشريدة أن من بين تلك المستجدات 
العالج الخلوي ومناقشة الحاالت المعقدة أثناء عملية 
زراعة الخاليا الجذعية والمضاعفات المحتملة بعد 
الزراعة وكيفية تفاديها بطرق علمية مبتكرة ومدروسة 

من خالل تبادل التجارب واألبحاث العلمية من مختلف 
الدول المشاركة.

وذكرت أنه ستكون هناك زيارات ميدانية من الزوار 
والمشاركين إلى وحدة زراعة الخاليا الجذعية لألطفال 
بمستشفى بنك الكويت الوطني لمناقشة الحاالت 
الصعبة لالستفادة من خبراتهم التراكمية وإيجاد 

الحلول الناجحة بطرق علمية ومدروسة.
وأشـــارت إلــى أنــه بعد أكثر من عامين على إنشاء 
برنامج زراعـــة الخاليا الجذعية لألطفال تــم إجــراء 

33 عملية منها، 4 حــاالت زراعــة ذاتية و29 حالة من 
مــتــبــرع مــتــطــابــق كــامــل أو تــطــابــق نــصــفــي لمرضى 
يعانون أمراضا سرطانية وغير سرطانية كأمراض 

الدم ونقص المناعة.
ــة األخــيــرة تــم إجــراء  وقــالــت الشريدة إنــه فــي اآلونـ
ي عالج خلوي وكللت جميعها بالنجاح، الفتة إلى 

َ
حالت

أن هذا الجهد لم يأِت من فراغ، بل بتضافر الجهود من 
مختلف األطباء والهيئة التمريضية وقسم المختبرات 
والــعــالج الطبيعي والهندسة الطبية بـــروح الفريق 

الواحد للوصول الى هذه اإلنجازات المستحقة. 
 مع 

ً
وذكـــرت أن الــفــتــرة المقبلة ستشهد تــعــاونــا

فــريــق طــبــي بمستشفى ســانــت جـــود فــي الــواليــات 
ــن خــبــراتــهــم  ــادة مــ ــفـ ــتـ ــة لـــالسـ ــيـ ــركـ ــيـ الـــمـــتـــحـــدة األمـ
المتميزة لعالج مرضى اللوكيميا، مشيرة إلى أن 
المستشفى استقطب قــامــات علمية متمرسة من 
الواليات المتحدة وبريطانيا لعالج الحاالت المعقدة 
والــمــســتــعــصــيــة ســاهــمــت فـــي الــتــقــلــيــل مـــن ابــتــعــاث 

المرضى للعالج بالخارج. 
وأوضحت أن تلك الجهود كللت بالحصول على 
ــة النخاع  ــ اعـــتـــراف مــن الــمــركــز الـــدولـــي لــلــدم وزراعـ
كأعضاء رئيسيين في هذا المركز العلمي والهيئة 
األوروبية لزراعة النخاع والدم والتوسع بمنظومة 

زراعة الخاليا الجذعية لألطفال في البالد.

الكندري والشريدة في مقدمة حضور مؤتمر زراعة الخاليا
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 مكثفة 
ً
»الهالل األحمر«: الكويت تبذل جهودا

للحد من تداعيات التغير المناخي
الحساوي: ظاهرة لها سلبيات بالغة الخطورة على كل أشكال الحياة

أكدت جمعية الهالل األحمر عادل سامي
 مكثفة 

ً
أن الكويت تبذل جهودا

لــتــرســيــخ االســـتـــدامـــة وإيـــجـــاد 
حــلــول عملية مــجــديــة لقضايا 
التغير المناخي والــعــمــل على 
نشر التوعية البيئية على كل 

المستويات.
ــال نـــائـــب رئـــيـــس مجلس  ــ وقـ
إدارة الجمعية أنور الحساوي، 
في كلمة بافتتاح ورشة قضايا 
ــي فــــــي دول  ــاخــ ــنــ ــمــ الــــتــــغــــيــــر الــ
مجلس التعاون الخليجي، إن 
الــكــويــت تــحــرص عــلــى مــواكــبــة 
االهتمام العالمي بتغير المناخ 
ومـــشـــاطـــرة الــمــجــتــمــع الـــدولـــي 
فــي الــحــد مــن تــداعــيــات التغير 
 
ً
المناخي، دون أن تدخر جهدا

على كل المستويات واتخاذ كل 
ات المطلوبة  التدابير واإلجــراء
بـــــشـــــكـــــل طـــــــوعـــــــي ومــــــــــــــدروس 
وبــحــســب اإلمـــكـــانـــات الــمــتــاحــة 

لمعالجة قضايا تغير المناخ.
وأضاف الحساوي، أن ظاهرة 
تــغــيــر الــمــنــاخ أحــــد الــتــحــديــات 
ــا، ولــهــا  الـــخـــطـــيـــرة فــــي عـــصـــرنـ
تداعيات سلبية بالغة الخطورة 
عــلــى كــل أشــكــال الــحــيــاة وعلى 
ــلـــدان  ــبـ الــــبــــلــــدان الـــمـــتـــقـــدمـــة والـ
 
ً
النامية على حد ســواء، مشيرا
ــلـــى جــمــيــع  ــه يــتــعــيــن عـ ــ ــى أنــ ــ إلــ
الــــــدول الــــوفــــاء بــمــســؤولــيــاتــهــا 

وتنفيذ التزاماتها التي كرستها 
ــيـــات الـــدولـــيـــة فــــي هـــذا  ــاقـ ــفـ االتـ

الشأن.
وذكــر أن الــورشــة تهدف إلى 
زيــــادة الــتــوعــيــة بــخــطــر التغير 
الــمــنــاخــي والـــتـــوعـــيـــة بـــأضـــرار 
الغازات المنبعثة من استهالك 
مـــــــــــــوارد الـــــطـــــاقـــــة والــــتــــوعــــيــــة 
بأهمية التعامل معها بقدر من 
المسؤولية ألن المحافظة على 
الــبــيــئــة مـــســـؤولـــيـــة مــجــتــمــعــيــة 
مـــشـــتـــركـــة ومــــــن مـــنـــطـــلـــق أنـــهـــا 

واجب وطني.
ودعــــا إلــــى تــوحــيــد الــجــهــود 
ــــق لــــــوضــــــع خـــطـــط  ــيـ ــ ــــسـ ــنـ ــ ــتـ ــ والـ

الوقاية على المستوى الوطني 
ــــي ووضــــع  ــدولـ ــ واإلقـــلـــيـــمـــي والـ
خطط للطوارئ واإلنذار المبكر 
والــربــط اإللــكــتــرونــي للشبكات 
الـــمـــعـــلـــومـــاتـــيـــة بـــيـــن الـــجـــهـــات 

المعنية.
وطـــالـــب الـــحـــســـاوي بتعزيز 
ثقافة التوعية بمخاطر الكوارث 
ــا يـــســـهـــم فــي  ــمـ ــا، بـ ــهـ ــنـ لـــلـــحـــد مـ
تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة، 
وإشــــــــراك مــنــظــمــات الــمــجــتــمــع 
المدني مع الجهات الحكومية 
لمواجهة الكوارث والحد منها، 
 أن الجمعية حريصة 

ً
موضحا

على تضمين الجانب البيئي في 

إطار عملها اإلغاثي واإلنساني.
ــة إلـــى  ــ ــــورشـ ــارك فــــي الـ ــ ــشـ ــ وتـ
جــانــب جمعية الــهــالل األحــمــر 
ــات الــــهــــالل  ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــيــــات وهـ جــــمــــعــ
األحمر بــدول مجلس التعاون، 
ــنـــظـــمـــة الـــعـــربـــيـــة لــلــهــالل  والـــمـ
ــر واإلدارة  ــ ــمـ ــ والـــصـــلـــيـــب األحـ
العامة للطيران المدني وإدارة 
المخاطر النووية واإلشعاعية 
ــعــــاون  ــتــ ــز مـــجـــلـــس الــ ــ ــركـ ــ فـــــي مـ
إلدارة حــــاالت الــــطــــوارئ لـــدول 
»الــتــعــاون« الــخــلــيــجــي، ومكتب 
األمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
اإلنسانية »أوتــشــا« والجمعية 

الكويتية لحماية البيئة.

المشاركون في الورشة

البلدية توافق على توصية 
حكومية بتسمية 11 منطقة

وافقت بلدية الكويت من حيث المبدأ على المقترح المقدم 
من المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن تسمية المدن 
والمناطق السكنية التابعة للمؤسسة بناء على قرار مجلس 
الـــوزراء رقــم )320( المتخذ في 7 مــارس 2022، وأحالته إلى 
المجلس الــبــلــدي، وجــــاءت األســمــاء كــالــتــالــي: مــديــنــة نــواف 
األحــمــد بـــداًل مــن مدينة جــنــوب سعد الــعــبــدالــلــه، االستقالل 
بداًل من جنوب صباح األحمد، البوادي بداًل من مدينة نواف 
األحمد، التحرير بداًل من ضاحية خيطان الجنوبي »القطعتان 
1 و2«، خيطان الجديدة، البوم بداًل من ضاحية شمال غرب 
الصليبيخات، الخزامى بداًل من ضاحية شرق صباح األحمد، 
المجد بداًل من ضاحية غرب عبدالله المبارك، الليوان بداًل من 
ضاحية المساكن الميسرة »المساكن المنخفضة التكاليف 
N5«، الــدانــة بـــداًل مــن ضاحية شــرق تــيــمــاء، الــســور بـــداًل من 
ضاحية جــنــوب عبدالله الــمــبــارك، النوير بـــداًل مــن ضاحية 

جنوب القيروان.

»الخدمة المدنية« يرشح 2090 
 للجهات الحكومية

ً
مواطنا

• محمد جاسم
 
ً
أعـــلـــن ديـــــوان الــخــدمــة الــمــدنــيــة تــرشــيــح 2090 مــواطــنــا

ومواطنة من المسجلين في نظام التوظيف المركزي للعمل 
لدى الجهات الحكومية، ودعاهم إلى مراجعة جهة العمل 

مباشرة. 
وأوضــح الــديــوان، في بيان، أن عدد الذين تم ترشيحهم 
، بينما 

ً
من حملة المؤهل الجامعي فأكثر بلغ 1151 مرشحا

عـــدد الــمــرشــحــيــن مـــن حــمــلــة مــؤهــل الــدبــلــوم 578، وحملة 
 أنــه مستمر في تلقي 

ً
مؤهل الثانوي فما دون 361، مؤكدا

االحتياجات الوظيفية من الجهات الحكومية بهدف إصدار 
دفعات جديدة من المرشحين في مختلف التخصصات.

الرومي تسأل عن عقود النظافة في البلدية
»هل تمتلك البلدية قاعدة بيانات لحجم النفايات وتوزيعها وتصنيفها؟«

• محمد جاسم
قــــــّدمــــــت عـــــضـــــوة الـــمـــجـــلـــس 
البلدي، م. فرح الرومي، أسئلة 
إلى بلدية الكويت بشأن عقود 
ــلـــى أنــهــا  الـــنـــظـــافـــة، مــــشــــددة عـ
مـــن أهـــم الــعــقــود الــتــي تبرمها 
البلدية، والتي لها تأثير مباشر 
عــــلــــى نــــظــــافــــة الـــــمـــــدن وصـــحـــة 

األفــــــراد، إضـــافـــة إلـــى أهميتها 
للمساعدة فــي تــحــديــد طبيعة 
ــة  ــيــ الــــنــــفــــايــــات وحــــجــــمــــهــــا وآلــ
تجميعها وتسهيل إعادة تدوير 
 عــن التخلص 

ً
الــنــفــايــات، فــضــال

منها بطريقة آمنة. 
وأوضـــــــحـــــــت الــــــــرومــــــــي، فــي 
ــي 

ّ
 لــتــدن

ً
ــرا ــظــ اقـــتـــراحـــهـــا، أنـــــه نــ

مستوى األداء لمقاولي عقود 

ــــذي انــعــكــس على  الــنــظــافــة، والـ
عـــــــــدم رضـــــــــا الـــمـــتـــخـــصـــصـــيـــن 
والعامة على حــد ســـواء، كانت 
ــــى تــقــيــيــم الـــوضـــع  الـــحـــاجـــة إلــ
الحالي لعقود النظافة للوقوف 
على أسباب القصور، وذلك برفع 
مستوى األداء لمقاولي النظافة 
ــقـــود نــظــافــة  ــــرح عـ ــــالل طـ مــــن خـ
ي حمالت 

ّ
متطورة، وكذلك تبن

ــلــــى زيــــــــــادة الــــوعــــي  تــــســــاعــــد عــ
والمسؤولية المجتمعية لتقليل 
النفايات أو إعــادة استخدامها 

وتدويرها. 
وتساءلت: هل تمتلك البلدية 
قاعدة بيانات يمكن من خاللها 
بــيــان طبيعة وحــجــم النفايات 
وتــوزيــعــهــا وتصنيفها حسب 
ــل تمتلك  مــنــاطــق الــكــويــت؟ وهـ
ــة لــحــجــم  ــيــ ــائــ دراســــــــــــات إحــــصــ
الــنــفــايــات وطبيعتها تمّكنها 
مــن التخطيط وتــقــديــر طبيعة 

االحتياج لعقود النظافة؟ 
وأضافت: »هل تمتلك البلدية 
ــة لــحــجــم  ــيــ ــائــ دراســــــــــــات إحــــصــ
ــة إعـــــــــــادة االســــتــــخــــدام  ــاعــ ــنــ صــ
وإعـــــــــــادة الــــتــــدويــــر لـــلـــنـــفـــايـــات 
وطبيعة وحجم النفايات المعاد 

استخدامها أو تدويرها؟
وحــول أعــداد عقود النظافة، 
قالت: »هل يتم تحديث وتطوير 
عــقــود الــنــظــافــة لــمــواكــبــة تــزايــد 
مــتــطــلــبــات تــحــقــيــق االســتــدامــة 
وإعـــــــــــادة الـــــتـــــدويـــــر؟ ومـــــــن هــم 
ــّيـــون بــعــقــود  ــنـ ــعـ ــمـ األطــــــــــراف الـ
ـــل  ـــن داخــ ـــات الـــنـــظـــافـــة مــ ـــدمــ خــ
بلدية الكويت وخــارجــهــا، وما 

آلية التعاون والتكامل وتبادل 
ــــع هــــــذه األطـــــــراف  الــــبــــيــــانــــات مـ
لتحقيق األهداف المرجوة لهذه 

العقود؟«
لــت: مــا أســس تأهيل  وتــســاء
وتصنيف مقاولي عقود النظافة 
الـــحـــالـــيـــة؟ ومــــا آلـــيـــة اســتــبــعــاد 
المقاولين الــذيــن تبّين ضعف 
أدائـــهـــم؟ وهـــل تــم اســتــبــعــاد أي 

مقاول في العقود الحالية؟

فرح الرومي

»السكنية«: إيصال التيار لمحطات 
 جنوب عبدالله المبارك

تسليمها لوزارة الكهرباء قبل موعدها التعاقدي

قــال نائب المدير العام لشؤون التنفيذ بالمؤسسة العامة 
للرعاية السكنية المهندس راشد العنزي، إنه تم إيصال التيار 
الــكــهــربــائــي بمحطة الــتــحــويــل الــرئــيــســيــة )C( جــهــد 132 ك.ف 
وتشغيل 23 محطة فرعية المغذية لـ 871 قسيمة سكنية جديدة 
بمشروع جنوب عبدالله المبارك وتسليمها لــوزارة الكهرباء 

والماء قبل االنتهاء من الموعد التعاقدي.
وأضاف العنزي، في بيان صحافي أمس، أن ذلك العمل يأتي 
 مع خطة المؤسسة في إيصال التيار للمشاريع القائمة 

ً
تماشيا

وقسائم المواطنين، وبجهد مضاعف وتنسيق مستمر مع وزارة 
 للوقت 

ً
الكهرباء والماء إلطالق التيار الكهربائي للقسائم توفيرا

والجهد على المواطنين هناك. 
ــح أن الــمــؤســســة ســـوف تستكمل تشغيل 47 محطة  وأوضــ
 مع إيصال 

ً
فرعية بمشتمالتها والتي تغذي 1673 قسيمة تزامنا

التيار الكهربائي من وزارة الكهرباء والماء لمحطتي التحويل 
الرئيسيتين )A&D( وإنــهــاء أعــمــال الــمــحــطــات المتبقية قبل 

موعدها التعاقدي بتاريخ 14 يونيو المقبل.

محطة تحويل

»رابطة الباحثين« تدعو الختيار مدير
»األبحاث« من كوادر المعهد

أكدت الهيئة اإلدارية لرابطة 
الباحثين العلميين فــي معهد 
ــاث الــعــلــمــيــة  ــحــ ــويــــت لــــأبــ ــكــ الــ
ضــرورة أن يكون المدير العام 
الـــقـــادم للمعهد مـــن الباحثين 
ات  العلميين ومــن ذوي الــكــفــاء
الــعــلــمــيــة الــمــشــهــود لــهــا، ســواء 
ــوادر الــمــعــهــد الــحــالــيــيــن  ــ مـــن كــ
أو مــمــن انــتــقــلــوا لــيــعــمــلــوا في 
مــواقــع أخـــرى، لما للمعهد من 
خصوصية في لوائحه ونظمه 
ــــواردة فــي مــرســوم  وقــوانــيــنــه الـ
إنشائه، وعدم قدرة من قد يأتي 
من خارجه على التعاطي معها 

في العديد من جوانبها.
وطــالــبــت الــرابــطــة، فــي بيان 
ــيــــة وزيـــــر  ــربــ ــتــ أمـــــــــس، وزيـــــــــر الــ
التعليم العالي والبحث العلمي 

ــد الــــــعــــــدوانــــــي،  ــ ــمـ ــ د. حـ
والـــــلـــــجـــــنـــــة الــــــتــــــي تـــم 
ــار  ــيـ ــتـ تـــشـــكـــيـــلـــهـــا الخـ
الــمــديــر الــعــام لمعهد 
ــأن يــكــون  ــ ــاث، بـ ــ ــحـ ــ األبـ

االخــــــــتــــــــيــــــــار عـــلـــى 
معايير فنية 
عالية تضمن 
تــــــــحــــــــقــــــــيــــــــق 

بــــــالــــــبــــــحــــــث مقومات االرتقاء 
 مــع المرحلة 

ً
العلمي، تماشيا

التنموية التي تشهدها الكويت. 
وقــــالــــت إن مـــعـــهـــد الـــكـــويـــت 
لــأبــحــاث العلمية يضم نخبة 
من أبناء الوطن الذين تميزوا 
بتفوقهم العلمي وتحصيلهم 
الــدراســي مــن أرقــى الجامعات، 
كما أن جهودهم على مر العقود 

الماضية أسهمت بشكل 
مـــلـــمـــوس فــــي تــحــقــيــق 
ــازات مـــهـــمـــة فــي  ــ ــجــ ــ إنــ
العديد من المجاالت.

ــافــــت الــرابــطــة  وأضــ
ــادة  ــيـ أن اخــــتــــيــــار قـ
جــديــدة لهذا 
الـــــــــــــصـــــــــــــرح 
الـــــــعـــــــلـــــــمـــــــي 
المهم يتطلب أن تراعى معايير 
فنية عالية عند اختيار مدير 
ــة لــلــمــعــهــد، كــأن  ــالـ عــــام بـــاألصـ
ــشــــخــــص الـــــــــذي يــقــع  ــون الــ ــ ــكـ ــ يـ
عــلــيــه االخــتــيــار صــاحــب رؤيـــة 
استراتيجية تتصف بــاإلبــداع 
ــاز، وتــكــون  ــ ــــجـ ــار واإلنـ ــكـ ــتـ واالبـ
كــفــيــلــة بـــالـــنـــهـــوض بــالــعــمــلــيــة 
البحثية في المعهد، وتحقيق 

األهداف التي أنشئ من أجلها، 
ــبــــرات  ــــب خــ ــــاحـ ــــون صـ ــكـ ــ وأن يـ
 عـــلـــى درجــــة 

ً
عــلــمــيــة وحــــاصــــال

الدكتوراه من إحدى الجامعات 
الــعــريــقــة، وأن يــكــون قــد مــارس 
الــبــحــث الــعــلــمــي بــنــجــاح ضمن 
ـــــة  ــانـ ـــ مــــعــــايــــيــــر الـــــنـــــزاهـــــة واألمـ
العلمية واألدبـــيـــة، ولــه العديد 
من الدراسات واألبحاث الموثقة 
والمحكمة المنشورة، وأن يكون 
من ذوي الخبرة المشهود لها، 
 بـــالـــجـــوانـــب اإلداريـــــــــة، 

ً
ومـــلـــمـــا

إضافة إلى خبرته العلمية، وأن 
يكون على دراية بلوائح ونظم 
وقوانين المعهد، كي يتمكن من 
خالل قدراته وخبراته اإلداريــة 
ــهــــوض بــــهــــذا الــــصــــرح  ــنــ مـــــن الــ

العلمي المتميز.

»دعم المخترعين«: نعمل على اكتشاف 
مواهب أطفال الكويت

أكـــدت الجمعية الكويتية لــدعــم المخترعين 
واالبتكار أن االهتمام باألطفال وطالب المدارس 
مــن خــالل إعـــداد بــرامــج وورش تدريبية خاصة 
 من حرص الجمعية على 

ً
بتلك الفئة يأتي انطالقا

اكتشاف الــمــواهــب الــواعــدة لــدى أطــفــال الكويت 
وتنميتها وتقديم كل الدعم لها.

وقـــالـــت الــنــاطــقــة الــرســمــيــة بـــاســـم الــجــمــعــيــة 
شــيــخــة الـــقـــطـــان، فـــي تــصــريــح لـــهـــا، إن الــبــرامــج 
التي أعدتها الجمعية لأطفال تراعي قدراتهم 
الــذهــنــيــة ومــوضــوعــة مــن قــبــل متخصصين في 
هذا المجال، مشيرة إلى أن بعض األطفال تولد 
معهم مواهب إبداعية وقــدرات متميزة جــدا في 
التفكير واالبتكار، والجمعية تعمل على تحسين 

تلك الــمــهــارات لديهم وتطويرها. واستعرضت 
القطان الجوانب التي تغطيها أنشطة الجمعية 
الخاصة باألطفال، وهــي: تشجيع األطــفــال على 
، وإشــراكــهــم فــي ايجاد 

ً
الــقــراءة والــتــألــيــف أيــضــا

حلول لبعض المشاكل، واعطاؤهم مساحة لتقديم 
اقتراحات، وتنظيم دورات وورش وأندية خالل 
العطل المدرسية والصيفية، وممارسة األلعاب 
اإلبــداعــيــة والمسابقات التنافسية، إضــافــة إلى 

أنشطة أخرى مشوقة لهم.
وشددت القطان على أن الجمعية مستمرة في 
االهــتــمــام بــاألطــفــال والــتــواصــل مــع المؤسسات 
التربوية والتعليمية لتبادل الخبرات والتعريف 

شيخة القطانبطرق اكتشاف المواهب ورعايتها.

»فنية وقانونية البلدي« 
تؤجل »محطات االتصاالت«

• محمد جاسم
قال رئيس اللجنة المشتركة للفنية والقانونية والمالية 
فـــي الــمــجــلــس الـــبـــلـــدي، د. حــســن كـــمـــال، إن الــلــجــنــة نــاقــشــت 
ي البناء واالتصاالت الخاصة بالجدول المقترح بشأن 

َ
الئحت

االشتراطات والمواصفات الخاصة بإقامة محطات اتصاالت 
راديوية عامة في جميع مناطق الكويت. 

وأفــاد كمال، في تصريح صحافي، بأن الئحة االتصاالت 
تحتوي على عدة بنود من أهمها تحديد المواقع التي يتم 
فيها وضــع األبـــراج مــع نوعية الهوائيات فــوق األســطــح، أو 
على أماكن مفتوحة، إضافة إلى االشتراطات الفنية الخاصة 
والضوابط الخاصة بترخيص المحطات الخاصة وإبــراج 
االتصاالت. وأكد كمال أنه تمت مناقشة كل البنود، وتم تأجيل 
االجــتــمــاع لحين دعـــوة الجهات المعنية والمختصة، ومن 
أهمها هيئة االتصاالت، ووزارة الصحة، والمؤسسة العامة 
للرعاية السكنية، والهيئة العامة للبيئة، واإلدارة العامة 
للطيران المدني، واإلدارة العامة لإلطفاء، واإلدارة القانونية 
في الجهاز التنفيذي بصفتها الُمعّدة لهذه الالئحة، واللجنة 

الخاصة إلعداد الئحة البناء.

جانب من اجتماع اللجنة المشتركة

سلة أخبار

»إحياء التراث«: 5 مهتدين 
جدد أشهروا إسالمهم

أعلنت مراكز الهداية في 
محافظتي األحمدي ومبارك 

الكبير، التابعة لجمعية إحياء 
التراث اإلسالمي، دخول 5 
مهتدين جدد إلى اإلسالم 
على يد دعاتها خالل أول 

أسبوعين من العام الجديد.
وبينت الجمعية، أمس، في 

تقرير لها، أن المهتدين الجدد 
منهم 4 مهتديات، من خالل 

مشروع »بلغني اإلسالم«، 
الذي ينظمه مركز الهداية 

للتعريف باإلسالم.
وأوضحت أن أكثر الجنسيات 

إقبااًل على التعرف على 
اإلسالم واعتناقه هي 

الجنسية السيالنية، ثم 
الفلبينية والهندية، الفتة إلى 
أن عدد المهتدين خالل العام 
الماضي، وفي نفس المركز، 

 ومهتدية.
ً
120 مهتديا

من ناحية أخرى، أقامت 
الجمعية محاضرة حول اسم 

الله تعالى »الشافي«، ضمن 
سلسلة الدروس األسبوعية 

في شرح كتاب »النهج األسمى 
في شرح أسماء الله الحسنى«، 
والتي يلقيها الشيخ د. محمد 

النجدي.

»ورتل«: 225 ألف مستفيد 
من »مجالس السماع«

ذكر رئيس قسم الحلقات في 
إدارة شؤون القرآن الكريم 

والسنة النبوية »ورتل«، 
التابعة لجمعية النجاة 

الخيرية، الشيخ عمر الكندري، 
أن عدد المستفيدين من 

حلقات مشروع »مجالس 
السماع« أكثر من 225 ألف 

مشارك من داخل الكويت 
وخارجها.

وأوضح الكندري، في تصريح 
صحافي، أمس، أن مجالس 

السماع من السنن المهجورة 
التي كادت تندثر في  هذا 

الزمان، وهي عبارة عن جرد 
الكتب والمنظومات المطولة 
والقصيرة، ويراد به  قراءتها 

قراءة يستقصي بها القارئ ما 
يريده منها.

وأفاد بأنه قدم هذه المجالس 
المباركة »عن بعد« ثلة من 
العلماء البارزين في العالم 

اإلسالمي، منهم األستاذ 
الدكتور أحمد المعصراوي 

)شيخ عموم المقارئ المصرية 
، ورئيس لجنة مراجعة 

ً
سابقا

 )
ً
المصحف الشريف سابقا

وُمسند البحرين الشيخ نظام 
اليعقوبي ومسندة اليمن 
الشيخة صفية األهنومي 
)وهي من أعلى األسانيد(.

»التواصل الحضاري« تطلق 
»المشروع القرآني المميز«

صرح أمين سر الجمعية 
الكويتية للتواصل الحضاري 

د. صالح السعيدي بأن 
الجمعية أطلقت حلقات 

»المشروع القرآني المميز« 
لخدمة القرآن الكريم )البراعم - 

النشء - اإلتقان( برعاية األمانة 
العامة لأوقاف.

وأوضح السعيدي، أمس، 
أن المشروع تصب برامجه 
وأنشطته في خدمة القرآن 

الكريم داخل البالد، وهو عبارة 
عن نشاط قرآني أسبوعي، 
يشارك فيه طلبة الجاليات 

غير الناطقة باللغة العربية 
 
ً
بمختلف جنسياتهم، مضيفا
أن عدد المستفيدين من هذا 

 وطالبة من 
ً
المشروع 85 طالبا

مختلف الجاليات. ولفت إلى 
أن دعم »أمانة األوقاف« سوف 

يساهم في تحقيق أهدافه، 
 أن هذا المشروع من 

ً
معتبرا

أهم المشاريع لدى الجمعية، 
حيث يتم توفير المناهج 

والوسائل التي تساعد هؤالء 
الطالب على تعلم وحفظ 

القرآن واللغة العربية ومنهج 
لآلداب اإلسالمية.

الفارسي تطالب بضّم عمال النظافة
إلى هيكل البلدية
قــّدمــت عــضــوة المجلس الــبــلــدي، م. علياء 
الفارسي، اقتراحا بشأن عدم التجديد لعقود 
النظافة الخاصة في محافظة العاصمة بعد 
انتهائها، مطالبة بضّم عمال النظافة الى هيكل 
البلدية، حيث يتم توظيفهم تحت مسؤولية 
مدير إدارة النظافة وإشغاالت الطرق بالهيكل 

التنظيمي الخاص فيها. 
وطالبت الفارسي، في اقتراحها، بتحديد زّي 

عمال النظافة التابعين للبلدية والمسؤولين 
عن نظافة مدينة الكويت بمحافظة العاصمة 
ــــرى بــلــبــاس الــلــون  عـــن الــعــقــود الــخــاصــة األخـ
األزرق الــفــاتــح مــع شــعــار الــبــلــديــة، داعــيــة إلى 
تـــوفـــيـــر جــمــيــع اآللــــيــــات واألدوات الــحــديــثــة 
الخاصة بعمليات الفرز والتنظيف، وتأهيل 
عمال نظافة مدينة الكويت بأساليب النظافة 

الحديثة وإدارة النفايات البلدية الصلبة.

الجمعية 
حريصة 

على تضمين 
الجانب 

البيئي في 
عملها اإلغاثي 

واإلنساني
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الضغوط النيابية 
مستمرة على 

رئيس المجلس 
لعقد الجلسة دون 

حضور الحكومة

استقالة 
الحكومة 

مستحقة... 
وعلى أحمد 

النواف إذا عاد 
اختيار فريق 
ُملم بقضايا 

البلد
الخالد

إرهاب 
المجلس 
باإلبطال 
والحل لن 

يوصلكم إلى 
شيء

الطمار

ق جلساته
ِّ
ق جلساتهالمجلس يعل
ِّ
المجلس يعل

السعدون رفع الجلسة لعدم حضور الحكومة... والسيناريو ذاته يتكرر اليومالسعدون رفع الجلسة لعدم حضور الحكومة... والسيناريو ذاته يتكرر اليوم

رفع رئيس مجلس األمــة أحمد 
السعدون جلسة أمس الى صباح 
اليوم لعدم حضور الحكومة، وسط 
استمرار الضغوط النيابية على 
رئــيــس المجلس لعقد الجلسات 
دون اشتراط حضور الـــوزراء، في 
وقت يتوقع تكرار السيناريو ذاته 
برفع الجلسة اليوم، لتتعلق بذلك 
جــلــســات الــمــجــلــس حــتــى تشكيل 

الحكومة الجديدة.
وافتتح السعدون الجلسة عند 
الساعة التاسعة من صباح أمس، 
قائال: تفتتح الجلسة، والحضور 
حتى االن 39 عضوا ولكن الحكومة 
لم تحضر ولم تبلغني ايضا بعدم 
الحضور، وبالتالي تؤجل الجلسة 

مدة نصف ساعة.
وعــــاد الــرئــيــس الــســعــدون عند 
الـــســـاعـــة الــتــاســعــة والـــنـــصـــف من 
صــبــاح أمــــس، وقـــــال: بــعــد تأخير 
الجلسة اتــصــل االخ وزيـــر الــدولــة 
ــشــــؤون مــجــلــس االمــــــــة، وكـــانـــوا  لــ
يعتقدون انهم ابلغوني، وقلت له 
ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الدولة لشوون مجلس الوزراء براك 
الشيتان ابلغني بعد صالة عصر 
أمـــس األول )االثــنــيــن( بـــأن رئيس 
الـــــــــوزراء فـــي ســبــيــلــه لــالســتــقــالــة، 
ولكن لم يبلغني بشأن عدم حضور 
الجلسة، وقلت لــه ان جلسة الغد 
مستمرة، وذكر )الوزير( انه سيبعث 
رســـالـــة، وبــالــتــالــي تــرفــع الجلسة 

لصباح )اليوم(.
وطلب عدد من النواب الحديث 
عبر نــقــاط الــنــظــام اال ان الرئيس 
السعدون لم يعطهم المجال ورفع 

الجلسة.
إلى ذلك، اعتبرت النائبة عالية 
ــالـــة الــحــكــومــة  ــقـ ــتـ الــــخــــالــــد أن اسـ
مستحقة، داعــيــة رئــيــس مجلس 
الــــوزراء سمو الشيخ أحمد نواف 
األحمد الصباح، حال إعادة تكليفه 
ــى اخــتــيــار فـــريـــق حــكــومــي ملم  الــ
بقضايا ومشاكل الكويت، وقــادر 

على حلها.
وقــــالــــت الـــخـــالـــد فــــي تــصــريــح 
صحفي بمجلس األمة أمس: سمو 
رئيس مجلس الوزراء كنا ومازلنا 
متأملين بــك الــخــيــر لــكــن األمـــور 
ال يمكن ان تــتــم مــن دون وجــود 
حكومة قوية قادرة على انتشال 

الكويت من الوضع الحالي.
ــقـــدت الـــخـــالـــد مــمــارســات  ــتـ وانـ
بعض الـــــوزراء قــائــلــة: بـــدال مــن أن 
يكون جل اهتمامهم مشاكل الدولة 
وانـــتـــشـــالـــهـــا مــــن الـــمـــشـــاكـــل الــتــي 
تمر بها والتي يئن منها الشارع 
الكويتي نـــرى مــمــارســات سلبية 

ووزيرا يضرب في اآلخر.

الحالة المالية
واعتبرت أن » الكويت تمر بأسوأ 
حاالتها، والميزانية العامة للدولة 
والحالة المالية في أسوأ حاالتها، 
ويتم الهدر المالي من دون دراسات 

وبموافقة الحكومة«.
ــد صــمــت  ــالــ ــخــ ــربــــت الــ ــغــ ــتــ واســ
الــحــكــومــة عــن قضية الــغــش التي 
وصلت إلى النيابة العامة وال سيما 
أن التسريب تم من قبل المؤتمنين 
على التعليم من بعض المعلمين، 
معتبرة أن الوضع المتهالك للتعليم 

نتاج سنوات من التسيب والفساد 
اإلداري الذي ينخر الدولة.

وذكرت أن وضع الشوارع التي 
يعاني منها المواطن بشكل يومي 
يــجــســد عــمــق الــفــشــل اإلداري في 
الحكومة، مشيرة الى ان تقرير لجنة 
المرافق العامة في عام ٢٠١٧ تضمن 
األسباب وقدم التوصيات والحلول.

وأضافت ان هذا التقرير تعاقب 
عليه مجلسان، ولم ينجحا في حل 
هـــذه المشكلة، مــؤكــدة ان السبب 
الـــرئـــيـــســـي هــــو الـــفـــســـاد اإلداري 
والتنفيع ألصحاب مصالح خاصة 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن الــــحــــل ســهــل 

وموجود.
وحــذرت الخالد من أن الكويت 
ستعاني في الصيف القادم من أزمة 
كهرباء شديدة ستمتد لعامي ٢٠٢٤ 
و٢٠٢٥ بسبب قرار لجنة التخطيط 

بوزارة الكهرباء.
وأوضحت ان »الحل باستخدام 

... وحديث بين الساير والمضف وبوشهري بحضور عالية الخالد األعضاء يغادرون القاعة

السعدون يرفع الجلسة لعدم حضور الحكومة... وفي اإلطار جنان بوشهري )تصوير عبدالله الخلف(

علي الصنيدح

نتيجة عدم حضور الحكومة التي رفع رئيس 
مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف 

األحمد كتاب استقالتها إلى سمو ولي العهد، 
رفع رئيس مجلس األمة أحمد السعدون 

الجلسة العادية الساعة التاسعة والنصف 
من صباح أمس، عقب تأجيلها نصف ساعة 

للسبب ذاته.

ومن المتوقع أن يتكرر المشهد ذاته برفع 
جلسة اليوم، المدرج عليها جدول األعمال 

ذاته الذي يتصدره استجوابا الوزيرين 
عبدالوهاب الرشيد وبراك الشيتان، إضافة 

إلى تقارير اللجنة المالية وفي مقدمتها 
شراء القروض التي اشترطت اللجنة لسحبه 

تقديم بدائل بزيادة الرواتب والمعاشات 
والمساعدات، وتحسين المستوى المعيشي 

للمواطن.

 يدعون إلى مقاطعة السويد
ً
٤١ نائبا

استنكروا حرق نسخة من المصحف الشريف
أصدر ٤١ نائبا بيان استنكار لحرق نسخة من القرآن الكريم 
بالسويد جاء فيه: »ندين ونستنكر بشدة نحن أعضاء مجلس 
األمــة حــرق نسخة من المصحف الشريف بدولة السويد، في 
مشهد متكرر يدل على اإلساءة المتكررة والمتعمدة للمقدسات 
اإلسالمية، ومخالفة صارخة للحقوق والمبادئ والمواثيق 

الدولية، واستفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم.
كما نعرب عن إدانتنا لموقف الحكومة السويدية بالسماح 
بهذا العمل اإلجرامي، ونناشد البرلمانيين في العالم استنكار 
 إلى مقاطعة السويد وكل 

ً
هذا العمل الهمجي، وندعوهم جميعا

دولة ال تحترم ثوابت األمة اإلسالمية.
 من حرمة 

ً
ونؤكد على أن مثل هذه التصرفات لن تنال أبدا

المصحف الشريف في قلب كل إنسان متحضر، وسوف يظل 
 لقيم الخير والحق«.

ً
 لإلنسانية، وموجها

ً
 هاديا

ً
القرآن كتابا

ووقــع البيان الــنــواب: أحمد الري، د. عبدالكريم الكندري، ا. د. 
حمد الــمــطــر، ثــامــر الــســويــط، مــبــارك الــحــجــرف، عيسى الــكــنــدري، 
د. حسن جوهر، د. عبيد الوسمي، عبدالله فهاد، خالد المونس، 
حــمــدان الــعــازمــي، شعيب شــعــبــان، صــالــح عــاشــور، عــبــدالــوهــاب 
العيسى، د. جنان بوشهري، مرزوق الحبيني، أسامة الشاهين، د. 
محمد الحويلة، د. عادل الدمخي، يوسف البذالي، هاني شمس، 
فيصل الكندري، حمد العبيد، د. مبارك الطشة، حامد البذالي، حمد 
المدلج، د. محمد المهان، عبدالله المضف، شعيب المويزري، أسامة 
الزيد، سعود العصفور، فارس العتيبي، د. فالح الهاجري، ماجد 
المطيري، مهلهل المضف، مهند الساير، خالد الطمار، د. عبدالعزيز 

الصقعبي، عبدالله األنبعي، خليل الصالح، عالية الخالد.

الدمخي يسأل بوقماز عن انقطاع المياه المعالجة
عن القسائم الزراعية في الوفرة والعبدلي

وجــه النائب د. عــادل الدمخي ســؤاال الــى وزيــرة 
ــــرة الــكــهــربــاء والـــمـــاء والــطــاقــة  االشـــغـــال الــعــامــة وزيـ
الــمــتــجــددة د. أمــانــي بــوقــمــاز حـــول اســبــاب انقطاع 
ونقص المياه المعالجة عــن القسائم الــزراعــيــة في 

منطقتي الوفرة والعبدلي.
وقال الدمخي في سؤاله: ما السبل التي اتخذتها 
وزارة األشغال للوقوف على أسباب انقطاع ونقص 
المياه المعالجة عن القسائم الزراعية بمنطقتي الوفرة 
والعبدلي باإلضافة إلى االجراءات التي تم اتخاذها 
لعالج القصور؟ وهل لدى وزارة األشغال رؤية شاملة 
عن العقد رقم )هـ ص/167( مدعمة بالمستندات موضح 
بها المراحل واإلجراءات المتعلقة بالتنفيذ منذ مارس 
عام 2016 حتى اآلن، وما تبع ذلك من صدور قرارات 
وزارية بتشكيل لجان فنية وتقارير تلك اللجان ودور 
وزارة األشغال بشأن ما صدر من تقارير ومدى تفعيل 
الشروط التعاقدية – وتوقيع الجزاءات على مقاول 
العقد حماية لألموال العامة والذود عنها – مع إيضاح 
دور قطاع الهندسة الصحية وما اتخذه من إجراءات 
نحو التقصير الحاصل من متعهد العقد واستيفاء 
كافة المتطلبات التعاقدية من قبل مقاول العقد طبقا 
للبرنامج الزمني ومدى تواصله مع الجهات الرقابية 

الطالعها على كافة اإلجراءات والمستجدات؟
وأضاف: ما موقف وزارة األشغال من كتاب جهاز 
متابعة األداء الحكومي رقم 941/60 – 10145 بتاريخ 
2022/5/11 ونتائج لجانه المشكلة في مارس 2022 في 
ذات الشأن؟ مع بيان ما إذا كان تم التسليم االبتدائي 
للمشروع من عدمه واإلجراءات التي اتخذت في هذا 

الصدد.
وتابع: ما سبب تضارب وتناقض القرارات الوزارية 
حيث صدر القرار رقم 30 لسنة 2022 بتشكيل لجنة 
تحقيق فنية وقانونية حــول تنفيذ أعــمــال العقود 
أرقام )هـ ص/167 – هـ ص/96 – هـ ص/98( – وأعقب 
ذلك القرار الوزاري رقم 2022/33 بإعادة تشكيل تلك 
اللجنة وتال ذلك القراران 2022/41 – 2022/44 بتمديد 
عمل اللجنة الفنية القانونية إال أنــه وبعد كل هذه 
القرارات صدر القرار الــوزاري رقم 2022/52 المؤرخ 
في 2022/9/22 بإلغاء أعمال اللجنة الفنية القانونية 
المشكلة بالقرار الـــوزاري رقــم 2022/33 واستكمال 
التحقيق فيما انتهت إليه اللجنة المشكلة بالقرار 
الــوزاري رقم 2021/58 على الرغم من أن تلك اللجنة 
األخيرة صدر بشأنها رأي قانوني تم التأشير عليه 
من الــوزيــرة السابقة باالعتماد، وانتهى ذلــك الــرأي 

الــقــانــونــي إلـــى مخالفة اللجنة إجـــــراءات التحقيق 
لنصوص مواد المرسوم الصادر بشأن نظام الخدمة 
الــمــدنــيــة، فــإلــى أيـــن ذهــبــت أعــمــال اللجنة المشكلة 
بالقرارين 30، 2022/33 لدارسة العقود الثالثة أرقام 
)هـ ص/167 – هـ ص/96 – هـ ص/98( عند إعادة الوزير 
السابق اللجنة المبطلة الستكمال التحقيق؟ ولماذا 
لم تتضمن التحقيق بالعقدين رقمي )هـ ص/96 – هـ 
ص/98( وحسب ما جاء بطلب جهاز متابعة األداء 
الحكومي واقتصر التحقيق على العقد )هـ ص/167( 
مخالفا بذلك ايضا اللجان التي تم تشكيلها من قبله 

سابقا؟
وأضـــاف فــي ســؤالــه: هــل اتــخــذت وزارة األشــغــال 
 EMERSON إجراءات بشأن التقرير المقدم من شركة
الشركة المصنعة لبرنامج التشغيل في هذا العقد 
)هـ ص/167( والمتعلق بتنفيذ المالحظات المتبقية 
على العقد؟ وما مدى علم وزارة األشغال بكتاب مقاول 
العقد رقـــم )هــــ ص/167( ومــفــاده تــنــازلــه عــن جميع 
مطالباته مقابل حصوله على تمديد زمني ورفــع 
الغرامة المطبقة ومــا تم من إجـــراءات بشأنه ورأي 

القطاع المختص بالوازرة؟
وقال الدمخي: هل لــوزارة األشغال أن توضح لنا 

الدواعي إلصدار القرار اإلداري رقم 1354 لسنة 2022 
بــتــاريــخ 2022/5/26 مــن قبل وكــيــل وازرة األشــغــال 
الــســابــق بتشكيل لجنة لــدراســة المطالبة الزمنية 

والمالية الخاصة بأعمال العقد رقم )هـ ص/167(؟

عادل الدمخي

 حضروا قبل رفع الجلسة
ً
 حضروا قبل رفع الجلسة نائبا
ً
٣٩٣٩ نائبا

حضر إلى قاعة عبدالله السالم قبل رفع جلسة أمس 
39 نائبا هم: أحمد السعدون، وصالح عاشور، ومبارك 
الحجرف، وأسامة الشاهين، وجنان بوشهري، وهاني 
شمس، وعبدالكريم الكندري، وعبدالوهاب العيسى، 
وحــســن جـــوهـــر، وعــالــيــة الـــخـــالـــد، وحـــامـــد الــبــذالــي، 

وشعيب المويزري، ومهلهل المضف، وعبدالله فهاد، 
وحــمــد الــمــطــر، وثــامــر الــســويــط، ومــــرزوق الحبيني، 
ومهند الساير، وعبدالعزيز الصقعبي، وأسامة الزيد، 
وفارس العتيبي، وسعود العصفور، وفالح الهاجري، 
ومبارك الطشة، وعبدالله المضف، وخالد المونس، 

وعادل الدمخي، وفيصل الكندري، ومحمد الحويلة، 
وعبيد الوسمي، وأحمد الري، ومحمد المهان، وماجد 
المطيري، وحمدان العازمي، وعبدالله األنبعي، وحمد 
العبيد، ويــوســف الــبــذالــي، وحــمــد الــمــدلــج، وشعيب 

شعبان.

ــل تــرقــيــعــي  ــط الــخــلــيــجــي حــ ــربــ الــ
ومؤقت ولن يحل المشكلة بشكل 
دائـــــــــم«، مـــشـــيـــرة الـــــى ان الــحــلــول 
مـــــوجـــــودة ومـــمـــكـــنـــة خــــــالل ســنــة 
واحـــدة ولكنها تتطلب االستماع 
الى أصحاب االختصاص والدراية 

والمعرفة.
وأوضحت أن الشعب الكويتي 
توسم خيرا بالحكومة في بداية 
تشكيلها ولكن تم رفــع االستقالة 
بعد ٣ أشهر كثاني أقصر حكومة 
مرت على الكويت، مضيفة أن البلد 
في عمق مشاكله اإلداريـــة يحتاج 
إلى رجال ونساء واعين وفاهمين 

وقادرين.
وشددت الخالد على ان »الوضع 
الــحــســاس والــخــطــيــر فـــي الـــدولـــة 
يــحــتــاج الــــى االخـــتـــيـــار الصحيح 
ومنح الصالحيات الالزمة للوزراء 
ــــالح«، منتقدة عــدم  مــن أجـــل اإلصــ
مشاركة الوزراء في وضع برنامج 

عمل الحكومة والذي أدى الى عدم 
القدرة على التنفيذ.

حضور الحكومة
ــائـــب د. عــبــدالــكــريــم  ــنـ وكــــــان الـ
الكندري صرح عشية جلسة أمس 
 إن »حــضــور الحكومة ليس 

ً
قــائــال

 لــصــحــة انــعــقــاد الــجــلــســة، 
ً
شـــرطـــا

 ونؤكده 
ً
وهذا ما نادينا به سابقا

ــــس الــمــجــلــس  ــيـ ــ ــــى رئـ ــلـ ــ اآلن، وعـ
أن يــعــقــد الــجــلــســة، لــكــي ال تبقى 
السلطة التشريعية رهينة السلطة 
الــتــنــفــيــذيــة بــالــحــضــور والــغــيــاب 

واالستقالة«.
في وقت اكتفى النائب عبدالله 
األنبعي بالتعليق على األزمة بين 
السلطتين بــالــقــول: المشكلة في 

مكان آخر.
ــائـــب خــالــد  ــنـ بـــــــــدوره، طـــالـــب الـ
الطمار الحكومة الجديدة بمد يد 
الــتــعــاون مــع مجلس األمــــة وعــدم 

التهديد والترهيب بحله ألنــه لن 
يحل المشاكل. 

واعـــتـــبـــر الـــطـــمـــار فـــي تــصــريــح 
صــحــافــي بالمجلس أن استقالة 
الحكومة غير مسببة وتفتقر إلى 
الحنكة السياسية، مشيرا إلى أن 
هناك تساؤالت في جميع الدواوين 

عن سبب هذه االستقالة. 
واستغرب تهرب الحكومة من 
المساءلة السياسية وخوفها من 
االســـتـــجـــوابـــات، مضيفا أنــــه »إذا 
كانت الحكومة جــادة في تطبيق 
القانون فعلى الوزير أن يعّول على 
االستجواب، لكن إذا كان هناك وزير 
يــخــاف مـــن االســـتـــجـــواب فعليكم 

وضع الفتة ممنوع اللمس«. 
وأوضــح أن الحكومة إذا كانت 
ترهبها االســتــجــوابــات فيجب أن 
تتغير بأكملها لكونها غير قادرة 
على التنسيق بينها وبين النواب، 
وكــذلــك غير قـــادرة على التنسيق 

فيما بينها.

تقديم االستجواب
وقال الطمار إن النائب له الحق 
في تقديم االستجواب وفق المادة 
 
ً
المادة 100 من الدستور، مضيفا
أن أعـــضـــاء الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة 
لهم الــحــق فــي الــرقــابــة والتشريع 
وتقديم األسئلة وتشريع القوانين 
التي من شأنها تخفيف العبء عن 

المواطنين. 
وأضـــــــاف ان الــحــكــومــة مضى 
عليها أربعة أشهر وال يوجد لديها 
جدول أولويات بالقوانين المطلوبة 
مـــع مــجــلــس األمــــة وحــتــى لـــم تــأت 
بقوانين من برنامج عملها الذي 
قدمته إلى المجلس والتي تخفف 

العبء عن المواطنين. 
ــع ان الـــــنـــــواب تـــوصـــلـــوا  ــ ــابـ ــ وتـ
ــعــــبء عن  إلـــــى قـــوانـــيـــن تــخــفــف الــ
المواطنين ســـواء شـــراء القروض 
أوغــيــرهــا لكن الحكومة ال ترغب 
في ذلك، وال تشعر بالمواطنين، وال 

تريد تخفيف العبء عنهم.
ولفت إلى أن الناس مستاءة من 
تدهور األوضاع، فال توجد صحة 
وال تــعــلــيــم وال إســــكــــان، والـــطـــرق 
مهدمة، مشيرا إلــى »أنــنــا وصلنا 
إلى مرحلة أن الولد يكبر ويتزوج 

ووالده لم يحصل على بيت«.

https://www.aljarida.com/article/12186
https://www.aljarida.com/article/12148
https://www.aljarida.com/article/12141


»تدريس التطبيقي« 
تدعو إلى تفادي 
مشاكل التسجيل

فــي ظــل تخوف العديد 
مـــن طــلــبــة كــلــيــات الــهــيــئــة 
العامة للتعليم التطبيقي 
ـــل  ــفــــصـ ــلــ والـــــــــــتـــــــــــدريـــــــــــب لــ
الـــــــــدراســـــــــي الـــــثـــــانـــــي مـــن 
تأخر استكمال جداولهم 
الــدراســيــة، ينتظر الكثير 
ــن الــطــلــبــة الــمــســتــمــريــن  مـ
موعد السحب واإلضافة، 
ــذي يــنــطــلــق مــــع بـــدايـــة  ــ الــ
انطالق الفصل الدراسي، 
يـــــــــوم األحـــــــــــد 5 فــــبــــرايــــر 

المقبل.
وفي هذا الصدد، دعت 
رابـــــطـــــة أعـــــضـــــاء الـــهـــيـــئـــة 
ــات  ــيـ ــلـ ــكـ ــلـ ــة لـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــدريـ ــ ــتـ ــ الـ
الــتــطــبــيــقــيــة إلــــى ضــــرورة 
تفادي المشاكل المزمنة 
في التسجيل، والتي تربك 
األقــســام العلمية، وتــؤثــر 
ــيــــة  عـــلـــى الـــخـــطـــة الــــدراســ

للطلبة.
وطــالــبــت الـــرابـــطـــة، في 
ــــس،  ــــي، أمــ ــافـ ــ ــــحـ ــان صـ ــ ــيـ ــ بـ
ــاد حــلــول  ــجــ ــــرورة إيــ بـــــضـ
ــكــــدس  ــــب وتــ ــعـ ــ ـ

ُّ
ــــش لـــقـــلـــة الـ

ــادة  الــطــلــبــة، مـــن خـــالل زيـ
ــة،  ــ ــيـ ــ ــدراسـ ــ الــــمــــجــــامــــيــــع الـ
ــــول  ــلـ ــ ــــحـــــيـــــن إيــــــــجــــــــاد حـ لـ

مستدامة.
وشــــددت عــلــى ضـــرورة 
االلـــتـــزام بــالــحــد األقــصــى 
عب الدراسية، 

ُّ
ألعداد الش

ــه  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ كــــــــــمــــــــــا نــــــــــصــــــــــت عــ
الـــــــلـــــــوائـــــــح والــــتــــعــــامــــيــــم 
ــز  ــزيــ ــعــ لـــــصـــــلـــــة، وتــ ذات ا
صــالحــيــة لــجــان اإلرشــــاد 
ــام  ــ ــسـ ــ ــاألقـ ــ األكـــــــاديـــــــمـــــــي بـ
الطلبة  العلمية لتسجيل 
الخريجين والمتعثرين، 
واألخـــــــذ بـــعـــيـــن االعـــتـــبـــار 

موافقة أستاذ المادة.
وأكـــــــــــــــــــــــــــدت ضــــــــــــــــــرورة 
االنتهاء من فترة السحب 
ــــة دون تــأخــيــر،  ــافـ ــ واإلضـ
التعليمي  لفاقد  ا لتجنب 
للطلبة، وتخفيف العبء 
التدريسي ألعضاء هيئة 
 عـــن 

ً
ــال ــ ــــضــ ــــس، فــ ــ ــدريـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ

مــعــرفــة أعـــداد المقبولين 
بــــأســــرع وقـــــــت، لــتــســهــيــل 
ــب،  ــ ــ ــعـ ــ ــ ـ

ُ
ــح ش ــ ــ ــتـ ــ ــ عـــــمـــــلـــــيـــــة فـ

وتــوزيــعــهــا عــلــى أعــضــاء 
هيئة التدريس.

 ثمة حاالت 
فردية ال تصل 

ألن تكون 
ظاهرة منتشرة 

بين الطلبة

● أحمد الشمري

● محمد جاسم 

● محمد جاسم

● أحمد الشمري

العدد 5244 / األربعاء 25 يناير 2023م / 3 رجب 1444هـ

ةديرجلا•
local@aljarida●comمحليات 6

الهاجري لـ ةديرجلا•: ال رصد لبيع
َعب دراسية بين طلبة الجامعة

ُ
 ش

»لن نتهاون في تطبيق اللوائح عند تقديم شكوى رسمية حوله«

في ظل ما ُيثار من بعض 
ــتـــشـــار بــيــع  ــــول انـ الــطــلــبــة حـ
ــعــب الــدراســيــة بــجــامــعــة 

ُّ
الــش

الــــــــكــــــــويــــــــت عـــــــبـــــــر وســـــــائـــــــل 
ــــف عـــمـــيـــد  ــشـ ــ الـــــــتـــــــواصـــــــل، كـ
القبول والتسجيل باإلنابة، 
د. عبدالله الهاجري، عن عدم 
صحة هذه المعلومات حول 
اّدعــاء بيع الشعب الدراسية 

بين الطلبة.
وقال الهاجري، لـ »الجريدة«، 
إن الــعــمــادة لـــن تــتــهــاون في 
ــثــــل هــــــذه الــــظــــواهــــر  رصــــــد مــ
 »أنــنــا 

ً
إذا وجـــــدت، مـــوضـــحـــا

ات  ســنــتــخــذ جــمــيــع اإلجـــــــراء
الــرســمــيــة فــي حــالــة رصــدهــا 
أو مــن خــالل شــكــوى رسمية 
مقّدمة مــن قبل الطلبة حول 

عملية البيع«.
ــأن مـــا يــنــتــشــر في  وأفــــاد بـ
بعض وسائل التواصل حول 
ات يــكــون  ــذه االدعــــــــاء مــثــل هــ
شــبــه مــســتــحــيــل، أو لــحــاالت 
ــاذة وفـــرديـــة ال ُيــعــتــد بها  شــ

بــــأن تـــكـــون ظـــاهـــرة مــنــتــشــرة 
بــيــن الــطــلــبــة، ألن اســتــكــمــال 
الـــــجـــــداول الــــدراســــيــــة يـــكـــون 
، وفق ما يطرح في 

ً
تدريجيا

نظام التسجيل عبر مواعيد 
مخصصة لهم أثناء اختيار 

عب الدراسية«.
ّ

الش

عبدالله الهاجري

»الزراعة«: تذليل العقبات أمام 
المزارع وتسويق منتجاته

أكـــد الــمــديــر الــعــام للهيئة 
ــة لــــــشــــــؤون الــــــزراعــــــة  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
والــثــروة السمكية م. مشعل 
الــــقــــريــــفــــة أن دعــــــم الـــــمـــــزارع 
واإلنـــــتـــــاج الـــمـــحـــلـــي أولـــويـــة 
 دعــــوتــــه 

ً
ــددا ــ ــجــ ــ حــــكــــومــــيــــة، مــ

إلنـــــــشـــــــاء شــــــركــــــة مـــســـاهـــمـــة 
عــــــامــــــة لــــتــــســــويــــق الـــمـــنـــتـــج 
الـــزراعـــي الــمــحــلــي والــتــوســع 
 
ً
فــي تــنــظــيــم الــمــعــارض دعــمــا

لــأمــن الــغــذائــي فـــي الــكــويــت 
 لأسعار. 

ً
وتخفيضا

وقــــــــــــال الــــــقــــــريــــــفــــــة، خـــــالل 
حــــضــــوره مـــهـــرجـــان »مـــوســـم 

الـــزراعـــة« الــمــقــام فــي جمعية 
إشــبــيــلــيــة الــتــعــاونــيــة أمـــس، 
ــة  ــ ــزراعـ ــ ــة تــــولــــي الـ ــئـ ــيـ ــهـ إن الـ
ــم  ــدعــ الـــمـــحـــلـــيـــة أولــــــويــــــة وتــ
 بيد 

ً
ــدا تــســويــقــهــا، وتــعــمــل يــ

إلى جانب اتحاد الجمعيات 
الــتــعــاونــيــة ووزارة الــشــؤون 
االجتماعية لتذليل العقبات 
أمام المزارع الكويتي لعرض 
منتجه وتوفيره في األسواق 
الــتــعــاونــيــة »الـــتـــي نــعــتــبــرهــا 
ــة  ــبـ ــنـــسـ ــالـ ــة بـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ األكـــــــثـــــــر أهـ

للمزارع واإلنتاج المحلي«.

 القريفة خالل جولة بمعرض المزارعين في إشبيلية

اعتماد الهوية البصرية لالحتفال باألعياد الوطنية... »عز وفخر«

أعلنت اللجنة الدائمة لالحتفال باألعياد 
الرسمية والوطنية، أمـــس، اعتماد الهوية 
البصرية لالحتفال باألعياد الوطنية للسنة 
الــحــالــيــة 2023، وإنـــشـــاء مــوقــع إلــكــتــرونــي 

 لشعار االحتفاالت.
ً
 شامال

ً
يتضمن دليال

وقال عضو اللجنة وكيل شؤون التلفزيون 
بــــوزارة اإلعــــالم، تــركــي المطيري، فــي بيان 
صحافي، إن احتفاالت هــذه السنة ستقام 
تحت شــعــار »عـــز وفــخــر«، وســتــكــون ألــوانــه 
مستوحاة من روح التراث الوطني لتاريخ 
االحــتــفــاالت الــوطــنــيــة، إذ تتضمن األلــــوان 

األساسية من علم الكويت.
 ثانوية 

ً
 ألـــوانـــا

ً
وأضــــاف أن هــنــاك أيــضــا

مــســتــوحــاة مـــن بيئتنا الــطــبــيــعــيــة الــبــريــة 
والبحرية في تناغم يجسد دالالت الهوية 
البصرية لالحتفاالت الوطنية فــي البالد، 
إضافة إلــى خصائص الخطوط التي كتب 

بها الشعار.
وذكــــر أن الــمــوقــع اإللــكــتــرونــي يتضمن 
 لخصائص الصور واألدوات 

ً
 إرشاديا

ً
دليال

الغرافيكية المساندة للهوية البصرية مرفقة 
بــنــمــاذج وتــطــبــيــقــات، إضـــافـــة إلــــى أشــكــال 
ونماذج اإلضاءة في الشوارع والمباني مع 
 
ً
تطبيقات تصويرية لتكون للجميع ضمانا

لتناغم الهوية البصرية لالحتفاالت الرسمية 
والوطنية. 

وعلى صعيد متصل، أعلن مكتب الشهيد 
التابع للديوان األميري انطالق فعالياته في 

 مع االحتفاالت 
ً
الـ31 من الشهر الجاري، تزامنا

بأعياد الكويت الوطنية متضمنة الكثير من 
الــبــرامــج واألنــشــطــة المتنوعة تحت شعار 

»طيور الدار«.
وقال المدير العام للمكتب صالح العوفان، 
فــي  مؤتمر صحافي، أمــس، إن االحتفاالت 
هــــذا الـــعـــام ســتــتــضــمــن فــعــالــيــات وبـــرامـــج 
كثيرة ومتنوعة، منها الموسيقية والفنية 
 لذكرى شهداء الكويت 

ً
والرياضية، تخليدا

األبرار.
وذكر أن العمل الموسيقي الذي سيقام في 
مركز الشيخ جابر األحمد الثقافي بالتعاون 
مع المعهد العالي للفنون الموسيقية في 14 
و15 فبراير المقبل تحت شعار »طيور الدار«. 
ــأن بــطــولــة الــشــهــداء لــكــرة الــقــدم  ــاد بـ ــ وأفـ

ستقام يوم 31 يناير لمدة يومين لفئة البراعم 
على ملعب نادي اليرموك الرياضي، بمشاركة 
األنــديــة الــريــاضــيــة، وبــاالتــفــاق مــع االتــحــاد 

الكويتي لكرة القدم.
 بطولة رياضية 

ً
وأضاف أنه ستقام أيضا

للعبة »الــبــادل« للشبان والــشــابــات فــي سن 
الـــ 16 ومــا فــوق على ملعب نـــادي اليرموك 
الــريــاضــي فــي الــســابــع والــثــامــن مــن فبراير 

المقبل.
وبّين أن مسابقة الشهيد الثقافية الـ 19 
للتصوير الفوتوغرافي ستنطلق في األول من 
فبراير المقبل تستمر حتى الـ31 من مارس، 
وهــي متاحة لجميع المشاركين فــوق سن 
الـ 14 على فئتين هما: فئة المحترفين وفئة 

العوفان متحدثًا خالل المؤتمر الصحافي أمسالهاتف المحمول.

مكتب الشهيد يطلق فعاليات أعياد فبراير تحت شعار »طيور الدار«

https://www.aljarida.com/article/12162
https://www.aljarida.com/article/12192
https://www.aljarida.com/article/12191
https://www.aljarida.com/article/12161
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قلناها ونكررها بأن النتائج المبهرة لالختبارات الدراسية األخيرة 
والــســنــوات الكثيرة التي سبقتها ال تعكس إطــالقــا التفوق العلمي 
ف الشبكة اإلجرامية التي 

ّ
الحقيقي، إنه »تفوق وهمي« أطلق بعد تكش

وا وحصلوا 
ّ

سّربت أجوبة االمتحانات، وهو وصف حقيقي لطلبة غش
على درجات عالية جدا تؤهلهم لدخول أكبر الجامعات وأفضلها بال 
مجهود وال دراســة، وسيحصلون على ما تسميه اللجنة التعليمية 
 على مكافآت مالية تكلف الدولة مئات الماليين من الدنانير، 

ً
زورا

ت على حساب الطلبة الحقيقيين الذين اجتهدوا  نتائج ظالمة جاء
وسهروا الليالي لكنهم ُحرموا من دراساتهم العليا لعدم حصولهم 

على ما حصل عليه »المتفوقون وهميا«.
نحو أربعين ألف طالب مزور هي حصيلة أولية للتحقيقات األخيرة، 
هذا العدد المعلن أما المخفي فبالتأكيد أعظم، واألعظم إذا ما أضيفت 
إليهم األعداد الهائلة من الغشاشين الذين تسربوا إلى الجامعات وإلى 
سوق العمل، فهذه األعداد المهولة من الغشاشين على مدى سنوات 
ون ويربطون مصير هذا البلد المبتلى بهم، فمنهم 

ّ
نراهم اآلن يحل

وزراء ونوائب ورجال أمن وحتى في السلك الذي يحكم بين الناس.
ال نعتقد أن القبض على شبكة الغش ومحاسبتها وسجنها بكاٍف 
ما لم تلغ جميع نتائج الغشاشين ومعاقبتهم بحرمانهم من سنتهم 
الدراسية، وهي فرصة اآلن بما أن »الحديدة التزال حامية« بأن تراجع 
مــرة أخــرى نتائج اخــتــبــارات الــعــام الحالي والــفــائــت ومــا سبقه، فال 
يعقل أن يحصل طلبة على نسب الـــ100% والـــ98% ما لم يكن هناك 
غش، وال يعقل بأن أحدا في وزارة التربية لم يشك في تلك النتائج، 
أو لم يقرأ التحذيرات من المختصين الكويتيين، ولن يكشف ذلك من 

دون اختبار قدرات.

مخرجات التعليم فــي الكويت فاشلة ومتدنية إلــى حــد الخطر، 
، وتـــواضـــع مــســتــوى المعلمين 

ً
ا ــوء ــ وكــثــرة اإلجـــــازات تــزيــد األمـــر سـ

ــــدروس الــخــصــوصــيــة تشهد عــلــى ذلــك،  ال تخطئه الــعــيــن، وكــثــرة الـ
واالستخفاف بالتعليم واضــح ال لبس فيه، وحتى اآلن ال يبدو أن 
هــنــاك أي جــديــة لــلــّدراســة الحقيقية، فهناك خـــواء تعليمي واضــح، 
فمعظم مــخــرجــات التعليم فــي الــكــويــت ال ُيــعــتــّد بــهــا، ويــغــلــب على 
خريجيها ضحالة التعليم الــذي يصل الــى حــد الجهل، أمــا المثير 
للسخرية واالستهجان فهو دأب وزارة التربية على توزيع ماليين 
 من منتسبيها بحجة أعمال 

ً
الدنانير سنويا على أكثر من 80 ألفا

 باعتراف مسؤولي 
ً
ممتازة، فأي أعمال ممتازة والتعليم يتدنى سنويا

الوزارة نفسها؟ 
كلما زاد الجهل وانعدم العلم تفاقمت مآسي األمة، وقد قيل: الجهل 
والفقر يؤديان الى اإلجرام، والجهل والثراء يولدان الفساد، والجهل 
والــحــريــة يــولــدان الــفــوضــى، والــجــهــل والسلطة يــولــدان االســتــبــداد، 
والجهل في الدين يؤدي الى التطرف، وها نحن نرى ما يحصل حولنا، 

فقد زادت الجرائم، والتطرف والفساد، والفوضى ضاربة أطنابها.
نقول: ما حصل ويحصل جريمة في حق الكويت، وهو تدمير للقيم 
واألخــالق، إنها أفعال دخيلة ال تمتُّ إلى تقاليد الكويت وعاداتها، 
والكويت لن تنجو من شرك الفساد والغش والتزوير ما لم توّسد 
األمـــور إلــى أصحابها مــن ذوي الــنــزاهــة والــعــلــم والــخــبــرة والحنكة 

والوطنية، فليس هناك بلد ينجو وهو بال علم وال نزاهة.
اللهم نسألك أن تنجي بلدنا من الجهل والفساد، والغش والتزوير، 
والراشين والمرتشين، واقتصَّ اللهم من سّراق المال العام، األحياء 

منهم واألموات، والحاضرين منهم والهاربين.

تخيلت نفسي للحظات أنني مواطن نيوزيلندي ينعم بالعيش 
في ظل سلطة تقودها »سيدة الرجال« وتدعى »جاسيندا أرديرن« 
حين وقفت أمام كاميرات التلفزيون والصحافة لتعلن »لم يتبق 
شــيء في الدبابة، ولــم أعــد أملك ما يمكن أن أعطيه«، لذلك قررت 
التنحي عن خدمة البلد بعد خمس سنوات من تسلمها السلطة 
 على كتفها وهي على 

ً
والتفرغ لتربية ابنتها التي حملتها يوما

مقاعد األمم المتحدة؟
 عــدت إلــى رشــدي وصحوت من التوهان في عالم من الخيال 
الكاذب، فأنا ما زلت في محيط يندر أن تسمع فيه عن »رجل سياسة 
كبير« قرر أن يستقيل أو يبتعد عن »الكرسي« بقناعة لشعوره أن 
شعبيته تراجعت أو أن ظــروف بلده االقتصادية تــهــاوت، أو أن 

استطالعات الرأي تشير إلى هبوط أسهمه بدرجة مخيفة!
 من جديد وضعُت عبارتها أمامي »لــم يعد عندي ما أعطيه« 
نفدت الذخيرة ولذلك قررت الرحيل، يا ترى من في »عالمنا الثالث« 

أو »الرابع« لديه القدرة أو الجرأة أن يحذو حذو »جاسيندا«؟
 يبدو أنني ما زلت أحلم ولم أصُح بعد، ألن التشبيه بنيوزيلندا 
 لإلثراء أو االستبداد، 

ً
ليس في محله، فعندهم السلطة ليست مصدرا

بل »خدمة عامة« يؤدونها مقابل الفتات من المال ودون امتيازات 
تذكر؟

 فقد أسرْت قلوب العالم بعد 
ً
 »جاسيندا« تذكروا هذا االسم جيدا

أن وضعت بالدها على الخريطة، كما تقول التقارير اإلعالمية، 
 للسياسات ذات الميول اليسارية وللنساء 

ً
 عالميا

ً
وأصبحت رمزا

 في 
ً
في القيادة، تميزت بالتحدث بشفافية وإيجابية خصوصا

األزمـــــات الــتــي عــصــفــت بــنــيــوزيــلــنــدا، عــنــدمــا وقــعــت جــريــمــة ضد 
المسلمين وارتــــدت الــحــجــاب، وقــالــت لهم »مــتــحــدون فــي الــحــزن« 
وتــصــدت لموجة العنصرية والــكــراهــيــة وبــقــوة، وكــانــت مــن بين 
القالئل الذين اتبعوا استراتيجية عدم التسامح تجاه وباء كورونا، 

وأبقت النيوزيلدنيين في مأمن من الفيروس. 
ت لنا عــن حقيقة  الجديد فــي استقالة »جاسيندا« أنها أضـــاء
السكان األصليين لبالدها والذي يمتد إلى 5 آالف سنة، وكيف تم 
إدماجهم مع األوروبيين الذين غزوا بالدها واستعمروها وباتوا 

 ال يتجزأ من ثقافة وقيم وعادات الشعب النيوزيلندي.
ً
ا جزء

 تــقــول اإلحـــصـــاءات إن شــعــب »الــــمــــاوري« وتــعــنــي »الــمــألــوف« 
MAORI وهم سكان نيوزيلندا األوائل لديهم ممثلون في البرلمان، 
حــافــظــت الــدولــة عــلــى لغتهم الــخــاصــة بــهــم، وفــتــحــت لــهــم قــنــوات 
تلفزيونية، وجرى تعويضهم بتقديم الحكومة مبلغ 900 مليون 
دوالر للمستوطنات واألراضي المصادرة منهم.  المفاجأة كانت 
ستحدث لوال اختيار حزب العمل لكريس هيبكينس كمرشح يحظى 
باإلجماع ليتولى رئاسة الوزراء بعدما تقدت وزيرة العدل، وهي من 
، ولو 

ً
أصل »ماوري« لتتولى رئاسة الوزراء باعتبارها األوفر حظا

تحقق ذلك لكانت أول رئيسة وزراء تنتمي إلى السكان األصليين.
 انظروا اليوم إلى أين آلت حالة »الهنود الحمر« في الواليات 
المتحدة األميركية والجرائم التي ارتكبها كريستوف كولومبوس 
بحقهم من إبادة وتعذيب ونبش قبور، في حين نيوزيلندا حمت 
وحافظت على أصل سكانها وعملت على إدماجهم، وكيف تعاني 
األقلية في أستراليا من تهميش وعنصرية وهم السكان األصليون 

والمعروفون باسم »األبورجيين«.

أجمل الهدايا
أجمل اإلهداءات هدية كتاب وأجمل الكتب هاديها، هكذا كانت 
الحال يوم تلقيت هدية الشاعرة واإلنسانة الجميلة الدكتورة سعاد 
 بالكتب التي 

ً
 إيجابيا

ً
محمد الصباح التي تركت في نفسي أثــرا

دونت عنها أو دونتها وهي »أنت وأنا والليل« و»سعاد اإلنسانة– 
عاشقة الوطن« بجزأيه، فالشكر لمن أعطى وقدم من كلمات صادقة.

تحّسنت العالقات األسترالية - الصينية بدرجة كبيرة بعد فوز 
حكومة حزب العمال األسترالي في االنتخابات، في شهر مايو، وبعد 
سنوات من الجمود الدبلوماسي، شهد النصف الثاني من عام 2022 
اجتماعات ثنائية بين وزراء الدفاع والخارجية وبين قادة البلَدين.

سافرت وزيرة الخارجية األسترالية، بيني وونغ، إلى بكين في 
األسبوع الماضي للمشاركة في الحوار الخارجي واالستراتيجي 
بين أستراليا والصين بحضور نظيرها الصيني وانغ يي، في 21 
ديسمبر، وقد تزامنت هذه المناسبة مع الذكرى الخمسين لبدء 

العالقات الدبلوماسية بين البلدين.
 »خطوة أخرى نحو تجديد 

ً
اعتبرت وونغ ذلك االجتماع الحقا

استقرار العالقات بين البلدين«، وكتبت على تويتر: »أستراليا 
مقتنعة بأننا نستطيع تطوير عالقتنا الثنائية وحماية مصالحنا 

الوطنية إذا تعامل البلدان مع اختالفاتنا بحكمة«.
أدى استئناف الحوار بين شخصيات رفيعة المستوى إلى تجديد 
 في المرحلة المقبلة، وعادت عبارة 

ً
التفاؤل بتطوير روابط أكثر وّدا

 من 
ً
عِملت مجددا

ُ
»الشراكة االستراتيجية الشاملة« إلى الواجهة واست

ين، ومع ذلك، تبقى الحكومة األسترالية حذرة في مواقفها، فقد 
َ
الطرف

شدد الوزراء على نّيتهم »تجديد استقرار« هذه العالقة بدل »إعادة 
ضبطها«. يبدو أن أستراليا أعادت اكتشاف قوة الدبلوماسية في 
عالقتها مع الصين خالل عام 2022، لكنها قد تتشجع على اختبار 
حدود تلك القوة في عام 2023، وتبدو حكومة أنتوني ألبانيز أكثر 
براعة من الحكومة السابقة على المستوى الدبلوماسي، لكن ثمة 
تفاوت واضح اليوم بين الخطابات والوقائع المرتبطة بالعالقات 
األسترالية الصينية، وبما أن كانبيرا تتابع اتخاذ خطوات ملموسة 
للتصدي لــقــوة الصين العسكرية واالقــتــصــاديــة ونــفــوذ نظامها 
 من تلك التدابير أداة إلخضاع الصين(، قد 

ً
ا )اعتبرت بكين جــزء

يشهد عـــام 2023 تــطــورات جــديــدة تــعــود وتــؤجــج الــخــالفــات في 
الروابط الثنائية.

هذا الوضع يطلق السؤال التالي: ما آفاق هذه العالقة في عام 
2023؟ وما التحديات الراهنة والناشئة أمام البلدين؟

 متزايدة على العالقات 
ً
قد تفرض خمس مسائل أساسية ضغوطا

األسترالية الصينية في السنة المقبلة: مقتنيات الدفاع وتوثيق 
االصطفاف االستراتيجي مع واشنطن، ميناء دارويـــن واحتمال 
إنهاء المراجعات الحيادية، تغيير طريقة استعمال سالسل إمدادات 
المعادن األساسية، ال سيما الليثيوم، المنافسة األمنية في جزر 

سليمان، تأثير القرارات على استقالل منطقة »بوغانفيل«.
لكن قد ال تقتصر التحديات المرتقبة على هــذه القائمة، فقد 
 من المواجهات الخطيرة بين الطائرات 

ً
 عددا

ً
ِهد عام 2022 مثال

َ
ش

العسكرية والسفن البحرية الصينية والغربية، واقترحت وونغ 
تطوير توجيهات لتنظيم هذه العمليات، لكن غياب هذا النوع من 
حواجز الحماية يعني أن احتمال تحّول الحوادث أو الحسابات 
عتبر 

ُ
. من الناحية التقنية، ت

ً
المغلوطة إلى صراعات ال يزال قائما

عالقة أستراليا مع الصين »شراكة استراتيجية شاملة«، فقد تحّملت 
الصين مــن جهتها التفاوت بين تعريفها للروابط الثنائية مع 
عتبر »شراكة التعاون 

ُ
حلفاء واشنطن والوقائع المرتبطة بها، وت

االستراتيجي« مع كوريا الجنوبية خير مثال على ذلك، لكن المصالح 
الوطنية والمواقف االستراتيجية المتباينة بين أستراليا والصين 
ــوّســع ذلــك الــشــرخ، حتى أن الــقــرارات الصعبة التي تنوي 

ُ
بـــدأت ت

كانبيرا اتخاذها في عــام 2023 قد تجعل هــذا التناقض يتجاوز 
العتبة المقبولة.

مع اقتراب كانبيرا من هذه المنعطفات الخطيرة، يواجه البلد 
مهمة شــائــكــة تقضي بالتوفيق بــيــن الــحــاجــة إلـــى الــحــفــاظ على 
المجامالت الدبلوماسية وضرورة إطالق موقف دبلوماسي ُيعّبر 
عن التوقعات المناسبة، فهل يسمح توثيق التحالف بين أستراليا 
 بإنشاء تناغم بين نظرة كانبيرا إلى عالقاتها 

ً
والواليات المتحدة إذا

مع بكين ومقاربة واشنطن، مما يعني إدارة هذه العالقة الصدامية 
بطريقة مدروسة؟ قد يشير أي تحّول في هذا االتجاه إلى طريقة 

تعامل كانبيرا مع التحديات اآلنف ذكرها في السنة المقبلة.
* »دبلومات«

وء بفتح السين، أعني به أسوأ مجلس عرفته  مجلس السَّ
الكويت في تاريخها البرلماني، وال يملك صفة من صفات 
الخير، فما قدمه بعض النواب من مقترحات خالل األشهر 
األربــعــة الــمــاضــيــة يــركــزون فيها عــلــى نــهــب ثـــروة الــدولــة 
والتفريط فــي الهوية الوطنية لتحقيق مكاسب خاصة 
وترضية ناخبيهم، فأمر خطير أن يتشكل غالبية مجلس 
األمــة الكويتي من أعضاء يهتمون بمصالحهم الخاصة 
ويتجاهلون مصلحة الدولة ومستقبلها األمني والمالي 

واالجتماعي ومستقبل األجيال القادمة.
 وقد يعتقد بعض الناس أن نظامنا التربوي المدرسي 
قّصر في غــرس السلوك الديموقراطي السليم في سلوك 
الناشئين، ليمكنهم من أن يتحولوا إلى ناخبين جيدين 
يحرصون على اختيار العضو الصالح القادر على خدمة 
وطنه ويراعي مصالحه، وكذلك إذا تم انتخابهم ليكونوا 
أعضاء جيدين لرسالة المجلس، وكيف يؤدونها بإتقان 

وأمانة. 
قد يكون هذا رأيا صحيحا، فالتربية المدرسية لها دور 
كبير في التنشئة االجتماعية، لكن هناك عوامل أخرى تؤثر 
فــي تنشئة الــفــرد قــد تــكــون أقـــوى مــن التربية المدرسية، 
ات العائلية والقبلية والطائفية والحزبية  مثل االنتماء
جري على 

ُ
واألصحاب، وهناك من يرى أن التعديل الذي أ

قانون االنتخاب بعد التحرير من االحتالل، والذي تمّكن 
بموجبه المتجنسون مــن حــق الــتــرشــخ واالنــتــخــاب، هو 
العامل القوي المؤثر في هــذه المعادلة، حيث أفــرز كتلة 

انتخابية كبيرة جديدة لها اهتماماتها الخاصة.
الــمــهــم نــحــن نـــواجـــه أزمــــة حــــادة نــتــمــنــى أن نعالجها 
بحكمة وروّية، وسبب هذه األزمة مجلس األمة الذي كان 
مفخرة للكويت ويساهم في معالجة مشاكلها ويحرص 
على استقرارها، أصبح مشكلة يتفنن كثير من أعضائه 
ــات والــعــبــث، وســبــب األزمــــة كــمــا أشــرنــا  ــ فــي ابــتــكــار األزمـ
المقترحات المالية الباهظة التكاليف وغير المدروسة، 
والتي ستؤثر سلبا في أمــن الدولة المالي واالقتصادي 
واالجــتــمــاعــي، وطلبت الحكومة مــن المجلس إعـــادة تلك 
المقترحات إلى المجلس لدراستها في اللجان المختصة 

مع الحكومة.
 وقدم رئيس اللجنة المالية البرلماية للمجلس تقريرا 
يفيد، بــأن اللجنة المالية ستتخلى عــن الطلب الخاص 
بشراء القروض المكلف ماليا، بشرط أن تتعهد الحكومة 
بتنفيذ المقترحات الشعبوية األخـــرى، كــزيــادة الــرواتــب 
ومــعــاشــات المتقاعدين ومــســاعــدة ربـــات الــبــيــوت، وكــان 
ــفـــاده، أن الــحــكــومــة لــن تحضر  رد الــحــكــومــة واضــحــا ومـ
اجتماعات المجلس، إال إذا أعيدت جميع المقترحات إلى 

المجلس ودراستها في اللجان المختصة مع الحكومة.
ومع إصرار المجلس على مطالبه غير المحقة، وإصرار 
الحكومة على رفضها، قدمت الحكومة استقالتها لعدم 
تمكنها مــن التعاون مــع المجلس، ومــع تأييدنا لموقف 
الحكومة الرافض لمطالب األعضاء العبثية، فإننا نستنكر 
قرارها في منح أعضائها ومن تريد معاشات استثنائية 
باهظة التكاليف، فإذا كانت الحكومة صادقة في حرصها 
عــلــى أمــــوال الـــدولـــة، فــيــجــب أن تــكــون قــــدوة فــي سلوكها 

لغيرها، وال تتناقض في تصرفاتها،
والشاعر يقول في هذا الشأن:

ـــــُه 
َ
ـــــــــــأتـــــــــــَي ِمـــــثـــــل

َ
ـــــــــٍق َوت

ُ
ـــــــــل

ُ
ــــــــنــــــــَه َعــــــــــن خ

َ
ال ت

ــــــــَعــــــــلــــــــَت َعــــــظــــــيــــــُم.
َ
ــــــــيــــــــَك ِإذا ف

َ
عــــــــــــــاٌر َعــــــــل

خرج علينا خبر في الصحف المحلية أقل ما يوصف به 
أنه خبر مخٍز ومحبط، مفاده أن تحقيقات النيابة األخيرة 
بينت أن شبكة الغش في االمتحانات أخرجت ما يقارب 
األربــعــيــن ألــف طــالــب غــشــاش!! أي بمعنى آخــر أن شبكة 
مجرمي الغش األخيرة قد أسفرت عن مصائب وفساد نخر 
ومازال ينخر في جسد هذا المجتمع الفتي إلى أن أصبح 
 من الثقافة المجتمعية العامة حتى من 

ً
الموضوع شيئا

دون أن نشعر أو نحس، لكن علينا أن نواجه المسألة بكل 
وضــوح، ونوصم الغش بأنه شكل من أشكال الفساد إن 
 ونحن نواجه تلك 

ً
لم يكن هو أس الفساد ذاته، خصوصا

األرقام المخيفة. 
الغشاش في االختبارات لم يولد على هذا المنوال، ولم 
تكن فطرته بهذا الشكل، بل هو نتاج تراكمات الستصغار 
ما يعتقده )هــو( وبيئة توافقه على ذلــك، أمــورا مصيرية 
أخالقية ناهيك أنــهــا تخالف الفطرة البشرية السليمة، 
 مــن 

ً
ا بـــل حــتــى ثــقــافــة االســـتـــحـــقـــاق الـــتـــي أصــبــحــت جــــــزء

 فوق سوء، 
ً
ا عقلية أبناء جيل األلفية تزيد هذا األمر سوء

 
ً
ا لكن- وقــد يكون هــذا األهــم- ثقافة الغش لم تصبح جــزء
من ثقافة المجتمع هكذا بين ليلة وضحاها، بل البد أن 
لها من حاضنة جعلتها تستشري وتتفاقم، بل ترعاها 
 من المنزل وانتهاء بالقيادات 

ً
ا من عدد من األطــراف بــدء

التعليمية ومجالس األمة على مدى األزمنة، باإلضافة إلى 
كل مواطن ومقيم ساهم في هذا البالء بشكل أو بآخر، بل 
 أن تخرج علينا أخبار 

ً
 اعتياديا

ً
مع األسف، أصبح شيئا

عمليات استخراج السماعات مــن آذان الطلبة مــن خالل 
غــرف عمليات في مستشفيات وزارة الصحة التي باتت 

 من العمليات الروتينية في مواسم االختبارات.
ً
شيئا

هـــذا الــطــالــب الــغــشــاش، وإن خـــرج عــلــيــنــا يــومــا مــا في 
ثــيــاب الــمــهــنــدس أو الــطــبــيــب أو الــمــحــامــي، لــن يــكــون إال 
نـــواة شــر ألبــنــاء وأجــيــال قــادمــة مــن الغشاشين فــي قــادم 
األيام، عالوة على أنه أخذ مكان غيره بتفوق وهمي، فهذا 
الغشاش ومن يرعاه خاصة في محيطه الضيق، قد أجرم 
بحق هذا الوطن في أكثر من طريقة وسبيل، لكن األغرب 
فــي خضم كــل هــذه الــتــجــاذبــات السياسية بين الحكومة 
والمجلس، هو سكوت اللجنة التعليمية في مجلس األمة 
عــن هـــذه الــظــاهــرة الــغــريــبــة، أولـــم تستشعر الــمــســؤولــيــة 
بعد؟! أولــم تحس اللجنة التعليمية إلى وقت كتابة هذا 
المقال بعظم المسألة؟!  كل تلك األسئلة وغيرها هي لب 
القضية، وتعطي وضوحا للمسألة أكثر وأكثر، فقط لنعلم 
 عميقة في المجتمع، وقد يراه 

ً
أن للغش في الواقع جذورا

، وهو كما أسلفت 
ً
 وبسيطا

ً
 هينا

ً
بعض الناس موضوعا

شيء أساسي، بل هو رأس كل فساد نعيشه في حاضرنا 
ويهدد مستقبلنا. 

على الهامش: 
 مــن »الــعــادات والتقاليد« 

ً
ا تطاير الحصى أصبح جــزء

لدينا فــي الــكــويــت مــن بعد مــوســم أمــطــار الــخــيــر، فما إن 
، إال تــذكــروا مصير 

ً
يــأتــي المطر ويستبشر الــنــاس خــيــرا

مركباتهم وهي تحت رحمة الحجارة، فال أعلم لم ال تطبق 
دولة الكويت ما ذهبت إليه السعودية في تغريم المقاولين 
ــار مـــاديـــة على  والــمــســؤولــيــن عـــن الــصــيــانــة بــشــأن أي آثــ
مركبات المواطنين؟! ولَم لم تتخذ وزيرة األشغال أماني 
بوقماز مثل هــذه الخطوة؟ هل ألنها ال تتكفل بتصليح 

سيارتها الوزارية فال تأبه بالمواطنين مثال؟!

 اليابان زادت 
إنفاقها الدفاعي 

10% وأعادت تفسير 
»دستور السالم« 

الذي فرضته 
الواليات المتحدة 

عليها

في الصميم: كيف ينجو بلد وهو بال علم وال نزاهة؟

talalalarab@yahoo.comطالل عبد الكريم العرب

آفاق العالقات األسترالية - الصينية في 2023

كوري لي بيل وإيلينا كولينسون *
علي بابا واألربعين )ألف( 

غشاش

د. سلطان ماجد السالم 

لعقود من الزمن، أسست اليابان نفوذها الدولي 
على القدرة التنافسية االقتصادية ال القوة العسكرية، 
ولكن بعد أن أصبح ظل الصين المظلم المتطاول يخيم 
على عتباتها، يبدو أن اليابان بدأت تتخلى اآلن عن 
سياستها األمنية السلمية التي انتهجتها بعد الحرب 
والتي حددت لإلنفاق الدفاعي سقفا ال يتجاوز 1% من 
الناتج المحلي اإلجمالي واجتنبت السعي إلى امتالك 
القدرات الهجومية لتولي دور مركزي في الحفاظ على 

األمن في منطقة الهادي الهندي.
في الشهر الماضي كشفت اليابان عن استراتيجية 
جريئة جديدة لألمن القومي، والتي تتضمن خطة 
لمضاعفة اإلنفاق الدفاعي في غضون خمس سنوات، 
هذا اإلنفاق الــذي يصل في مجموعه إلى 320 مليار 
دوالر سيمول عملية تعزيز القوة العسكرية األكبر في 
اليابان منذ الحرب العالمية الثانية، وسيمثل ثالث 
م بعد الواليات 

َ
أكبر ميزانية دفاعية على مستوى العال

المتحدة والصين، األمر المهم هنا هو أن االستراتيجية 
الجديدة تشمل اكتساب قدرات ضربات الردع المضادة 
مثل صواريخ توماهوك الموجهة التي ستشتريها من 
الواليات المتحدة، وتطوير أسلحة فرط صوتية من 
رسي األساس لهذا التحول 

ُ
إنتاجها.  بدأت اليابان ت

في عهد رئيس الوزراء السابق آبي شينزو، الذي اغتيل 
في يوليو الماضي، فتحت إشراف آبي، زادت اليابان 
إنفاقها الدفاعي بنحو 10%، واألمر األكثر أهمية أنها 
أعـــادت )بموافقة البرلمان( تفسير »دســتــور السالم« 
الذي فرضته الواليات المتحدة عليها بحيث يسمح 
للمؤسسة العسكرية بتعبئة القوات في الخارج للمرة 
األولى منذ الحرب العالمية الثانية، فقد سعى آبي أيضا 
إلى تعديل المادة التاسعة من الدستور، والتي تنبذ 
»التهديد باستخدام القوة أو استخدامها« من جانب 
هِدَرت بسبب احتجاجات شعبية.

ُ
اليابان، لكن جهوده أ

لم يواجه رئيس الوزراء فوميو كيشيدا القدر ذاته 
ظِهر استطالعات 

ُ
من المقاومة، وعلى العكس من ذلك، ت

الــــرأي أن غالبية اليابانيين يــدعــمــون تعزيز القوة 
العسكرية، فقد حدث تحول مماثل لكيشيدا ذاته، الذي 
كــان ُيَعد بين الحمائم على نطاق واســع عندما كان 

وزيرا للخارجية وهو الوصف الذي تبناه علنا.
الــدافــع وراء هــذا التحول واضـــح، ففي عــام 2013، 
عندما أصبح شي جين بينغ رئيسا للصين، وصفت 
استراتيجية األمــن القومي اليابانية الصين بأنها 
»شريك استراتيجي«، وعلى النقيض من ذلــك، تمثل 
ثـــة »الــتــحــدي  الــصــيــن وفــقــا لــالســتــراتــيــجــيــة الـــُمـــَحـــدَّ
االستراتيجي غير المسبوق واألعظم الــذي تواجهه 
اليابان في سعيها إلى ضمان سالمها وأمنها«، والواقع 
أن نهج الصين التوسعي المتنامي الذي ال يلين في 

عهد شي جعل موقف اليابان المسالم غير مقبول.
ــذا أشــــد وضـــوحـــا مـــن أي وقــــت مــضــى في  كــــان هــ
أعقاب غزو روسيا ألوكرانيا، الذي تسبب في اشتداد 
المخاوف من أن تالحق الصين خيارا عسكريا ضد 
َعد فعليا امتدادا ألرخبيل اليابان، ففي 

ُ
تايوان، التي ت

أغــســطــس الــمــاضــي، سقطت خمسة مــن الــصــواريــخ 
التسعة التي أطلقتها الصين أثناء التدريبات العسكرية 
فــي الــمــيــاه حـــول تـــايـــوان فــي المنطقة االقــتــصــاديــة 
الخالصة لليابان، ومن المفهوم أن تنظر اليابان إلى 

أمن تايوان باعتباره جزءا حيويا من أمنها.
اليابان ليست القوة الوحيدة التي كانت تصالحية 
ذات يوم والتي تستجيب اآلن لنزعة شي جين بينغ 
العضلية بعزيمة متجددة لتعزيز دفاعاتها وإحباط 
مــحــاوالت تحويل منطقة الــهــادي الهندي إلــى كتلة 
تتمحور حول الصين، فقد شرعت أستراليا والهند 

على المسار ذاته.
عالوة على ذلك، نشأ اتجاه مماثل نحو العسكرة 
بين حلفاء اليابان في الغرب، فتعهدت ألمانيا، وهي 
دولة أخرى مسالمة، بزيادة إنفاقها الدفاعي إلى %2 
من الناتج المحلي اإلجمالي )وهو المستوى ذاته الذي 

يستهدفه كيشيدا( وقبول دور القيادة العسكرية في 
أوروبا، وقد تجاوزت المملكة المتحدة بالفعل مستوى 
2% من الناتج المحلي اإلجمالي، لكنها تسعى رغم ذلك 
إلى مضاعفة إنفاقها الدفاعي بحلول عام 2030. كما 
رفعت الواليات المتحدة للتو إنفاقها العسكري الضخم 
بالفعل بنسبة 8%، واآلن تنضم السويد وفنلندا إلى 
منظمة حلف شمال األطلسي )الناتو( المتجدد النشاط.

في حين أصبحت إعادة تسليح اليابان مقبولة على 
نطاق أوسع من أي وقت مضى ولسبب وجيه فمن غير 
المرجح أن تكون كافية لردع زحف الصين التوسعي، 
فعلى الرغم من امتالك الهند ثالث أكبر ميزانية دفاعية 
ت في مواجهة عسكرية 

َ
على مستوى العالم، فقد َعِلق

مع الصين على حدود الهيمااليا المتنازع عليها منذ 
عام 2020، عندما باغتتها التعديات السرية من جانب 
جيش التحرير الشعبي، وال تزال االشتباكات تندلع 

بشكل متقطع، بما في ذلك في الشهر الماضي.
عــلــى الــنــقــيــض مـــن روســـيـــا، الــتــي شــنــت هجوما 
مباشرا عنيفا على أوكرانيا، تفضل الصين التكتيكات 
المتدرجة، مع اقتطاع أجزاء من أراضي بلدان أخرى 
باالستعانة بخليط من التسلل والخداع والمفاجأة، 
ومــن الــواضــح أن مــا يسمى »الــحــرب الثالثية« التي 
يخوضها جيش التحرير الشعبي، والتي تركز على 
الجوانب النفسية، والرأي العام، واألبعاد القانونية لهذا 
الصراع، عملت على تمكين الصين من تأمين انتصارات 
استراتيجية في بحر الصين الجنوبي من االستيالء 
على الحيد البحري جونسون ساوث في عام 1988 إلى 
احتالل سكاربورو شول في عام 2012 دون أن تضطر 

إلى إطالق أي رصاصة تقريبا.
وألن الصين تتجنب في عموم األمر الصراع المسلح، 
فإنها تتحمل أقل قدر من التكاليف الدولية عن أفعالها، 
حتى في حين تعيد من جانب واحــد رسم الخريطة 
الجيوسياسية لبحر الصين الجنوبي، وتقضم أراضي 
بوتان الحدودية، قطعة صغيرة من أراضي الرعي في 
كل مــرة، كما تمكنت الحكومة في بكين من تقويض 
الحكم الذاتي في هونغ كونغ دون أن تواجه عقوبات 
غربية ذات وزن. لم ُيــِزد اإلفــالت من العقاب على كل 
هذه األفعال شي جين بينغ إال جرأة، وهو يسعى اآلن 
إلى تكرار استراتيجية بحر الصين الجنوبي في بحر 
الصين الشرقي من خالل تصعيد التوغالت البحرية 
والجوية لتعزيز مطالبة الصين بجزر سينكاكو التي 
تديرها اليابان، حتى أن الصين حاولت تسيير دوريات 

شرطية في المياه قبالة سينكاكو.
ظل رد اليابان على استفزازات الصين مقيدا حتى 
اآلن، وهذا أقل ما ُيقال: فلم ُيقِدم أي وزير دفاع ياباني 
على إجــراء تفتيش جوي لجزر سينكاكو، خشية أن 
تغضب الصين، لكن اقتناء اليابان صواريخ توماهوك 
ّعالة 

َ
وأسلحة فرط صوتية ال يمثل بالضرورة وسيلة ف

لمقاومة الحرب الهجين التي تشنها الصين، ولهذا، 
ّعالة 

َ
يتعين على اليابان أن تعمل على إيجاد وسيلة ف

إلحباط جهود الصين السرية الماكرة لتغيير الوضع 
الراهن في حين تتجنب خطر القتال الصريح.

يجب أن يــكــون سعي الــيــابــان إلــى االعــتــمــاد على 
رَجم القدرات 

َ
ت

ُ
الذات بدرجة أكبر موضع ترحيب، فست

الدفاعية المحسنة إلى يابان أكثر ثقة وأمانا ومنطقة 
الهادي الهندي أكثر استقرارا، ولكن إذا كان لليابان 
أن تتمكن من »تعطيل وهزيمة« التهديدات، على حد 
تعبير استراتيجية األمن القومي، فيجب على قادتها 
أن يتحركوا بشكل استباقي للتغلب على الصين في 

اللعبة ذاتها التي تجيدها.
* أستاذ الدراسات االستراتيجية في مركز بحوث 
السياسات في نيودلهي، وزميل أكاديمية روبرت 
بوش في برلين، وهو مؤلف كتاب »المياه، والسالم، 
والحرب: مواجهة أزمة المياه العالمية«.

»بروجيكت سنديكيت، 2023« باالتفاق مع 
»الجريدة«

يجب أن يكون سعي اليابان 
إلى االعتماد على الذات 

بدرجة أكبر موضع ترحيب، 
رَجم القدرات الدفاعية 

َ
ت

ُ
وست

المحسنة إلى يابان أكثر 
ثقة وأمانا ومنطقة الهادي 

 ،
ً
الهندي أكثر استقرارا
ولكن إذا كان لليابان 

أن تتمكن من »تعطيل 
وهزيمة« التهديدات، 
فيجب على قادتها أن 

يتحركوا بشكل استباقي 
للتغلب على الصين في 

اللعبة التي تجيدها.

حدود صحوة اليابان العسكرية

براهما تشيالني*

حمزة عليان

»جاسيندا« النيوزيلندية... 
ماذا فعلت بنا؟

hamzaolayan@icloud.com
د. عبد المحسن حمادة

وء الكويتي  مجلس السَّ
والمعاشات االستثنائية

https://www.aljarida.com/article/12206
https://www.aljarida.com/article/12205
https://www.aljarida.com/article/12203
https://www.aljarida.com/article/12201
https://www.aljarida.com/article/12199
https://www.aljarida.com/article/12198
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الـمـؤشـر الـكـويـتـي

7.3747.374

السوق العامالسوق العام

8.1928.192

السوق األولالسوق األول

5.7025.702

السوق الرئيسيالسوق الرئيسي

1 KD         الـديـنـار الـكـويـتـي

3.2753.0142.664

استقرار أخضر لمؤشرات البورصة... والسيولة 61.1 مليون دينار
صت مكاسبها

ّ
عمليات جني أرباح منطقية تركزت على األسهم الرابحة وقل

استقرت مؤشرات بورصة الكويت، أمس، 
على اللون األخضر لكن بمكاسب محدودة، 
وربح مؤشر السوق العام نسبة 0.16 بالمئة، 
أي 11.89 نقطة، ليقفل على مستوى 7374.66 
نقطة بسيولة جــيــدة، لكنها أقــل بنسبة 25 
بــالــمــئــة مــن ســيــولــة أمـــس األول، كــانــت 61.1 
مليون دينار، تداولت 236.2 مليون سهم عبر 
 ربح منها 

ً
11520 صفقة، وتم تداول 120 سهما

60 وخسر 38 بينما استقر 22 دون تغّير.
ــح مــؤشــر الـــســـوق األول نــســبــة قريبة  وربــ
مـــن الـــعـــام هـــي 0.14 بــالــمــئــة تـــعـــادل 11.68 
نــقــطــة، ليقفل عــلــى مــســتــوى 8192.25 نقطة 
بسيولة كــبــيــرة قــريــبــة مــن 44 مــلــيــون ديــنــار 
ــذت مــن خالل 

ّ
تــداولــت 113.3 مليون سهم نــف

 مقابل تراجع 8 
ً
6445 صفقة، وربح 13 سهما

بالسوق األول واستقرار 4 دون تغير.
 أفضل 

ً
وسجل مؤشر السوق الرئيسي نموا

وبنسبة 0.24 بالمئة، أي 13.4 نقطة، ليقفل 
على مستوى 5702.31 نقطة بسيولة جيدة 
بلغت 17.2 مــلــيــون ســهــم عــبــر 5075 صفقة، 
 ربــح منها 47 وتراجع 

ً
وتــم تــداول 95 سهما

30، بينما استقر 18 دون تغير.

جني أرباح مستحق

بعد نمو 3 جلسات متتالية وتطّور كبير 
للسيولة خالل جلسة، أمس األول، التي بلغت 
ــار، بــــدأت تــعــامــالت بــورصــة  ــنـ 80 مــلــيــون ديـ
الــكــويــت بــــذات اإليــجــابــيــة وبــعــمــلــيــات شـــراء 
كبيرة تركزت كالعادة على أسهم بيتك وإس 
تي سي وأجيليتي ثم الوطني والخليج وزين، 

لتحقق ارتفاعات كبيرة بنسب بلغت 3 بالمئة 
لبعضها مثل إس تي سي وأجيليتي، لكنها 
لــم تستمر، حيث بــدأت عمليات جني أربــاح 
قبل نهاية الساعة األولــى لتقلص المكاسب 
بــقــوة وتــغــّيــر اتـــجـــاه بــعــضــهــا لــتــقــفــل حــمــراء 
ــا ســهــمــا بــيــتــك وإس تـــي ســــي، الـــذي  ــرزهــ أبــ
تــراجــع بنسبة 1 بالمئة، كما خسر الــدولــي 
نسبة قريبة، بعد أن صعد الى مستوى 210 
ــصــت مــكــاســب األســهــم الــرابــحــة 

ّ
فــلــوس، وتــقــل

ايضا، واستقر أجيليتي دون تغير، بعد أن 
سجلت قفزة سعرية بداية الجلسة، ليستسلم 
السوق الى عمليات بيع غّيرت مؤشر الشراء 
من أخضر وبنسب فاقت 70 بالمئة أول ساعة 
الى أحمر وبيع، حيث تقلص الشراء الى 40 
بالمئة فقط، ووازن األداء تماسك أسهم كبيرة 
باللون األخضر، أبرزها سهم الوطني، واستقر 
الــخــلــيــج وربـــحـــت أســـهـــم كـــابـــالت والــجــزيــرة 
واســتــثــمــارات وبــنــك بوبيان والــغــانــم، بينما 
تــراجــعــت أســهــم مهمة فــي الرئيسي، أبــرزهــا 
إس تي سي وأعيان ووطنية عقارية، بينما 
ربــحــت أســهــم إيــفــا وجـــي إف إتــــش، لتنتهي 
الجلسة مستقرة عــلــى الــلــون األخــضــر، لكن 

بمكاسب محدودة.
ــا الــــلــــون األخــــضــــر جــمــيــع مـــؤشـــرات  وكـــسـ
أسواق دول مجلس التعاون الخليجي المالية، 
وأغفلت جميعها على مكاسب متفاوتة تميل 
إلى محدودة، وذلك بعد ارتفاع معظم مؤشرات 
أسواق المال العالمية، وفي مقدمتها مؤشرا 
داو جونز وناسداك األميركيان، وكذلك تحّسن 
 
ً
أسعار النفط واختراقها مستوى 88 دوالرا

لبرميل برنت.

علي العنزي

اللون األخضر 
يكسو مؤشرات دول 
»التعاون« واألسواق 

العالمية تتداول 
بإيجابية

● محمد اإلتربي

ملكيات األجانب تتجاوز 
5.1 مليارات دينار

ــبــــوع  أظــــهــــرت تــــســــويــــات األســ
الــــجــــاري أن الـــســـيـــولـــة الــكــبــيــرة، 
التي شهدها السوق خالل األيام 
ــة، تـــعـــود لــمــســتــثــمــريــن  ــيـ الـــمـــاضـ
أجــانــب، حيث عــاد حجم المبالغ 
 آلخــر 

ً
الــقــائــمــة فـــي الـــســـوق، وفـــقـــا

تسوية، إلى كسر حاجز 5 مليارات 
دينار، واستقر عند 5.111 مليارات. 
ويــــــالحــــــظ اســـــتـــــغـــــالل بــعــض 
 األســــهــــم 

ً
الــــــــفــــــــرص، خـــــصـــــوصـــــا

التشغيلية، التي تراجعت أسعارها 
بــضــغــوط مــخــتــلــفــة خــــالل األيــــام 
الماضية، إال أن الثقة في عمليات 
ــنـــوع مــصــادر  ــركـــات، وتـ تــلــك الـــشـ
تدفقات اإليرادات لديها، كانا محل 
ثــقــة الــمــســتــثــمــريــن الــمــؤســســيــن، 
وشهدا استقطاب مبالغ الفتة من 
الــســيــولــة الــبــاحــثــة عــن تــوزيــعــات 

وعوائد سريعة.  
وتتوقع األوساط االستثمارية 
اســتــمــراريــة تــدفــق الــســيــولــة على 
الــشــركــات الــمــعــروف عنها سرعة 

إعــــــالن نــتــائــجــهــا وتــوصــيــاتــهــا، 
ــة إلــــــى أربـــــــــاح الـــقـــطـــاع  ــافــ ــاإلضــ بــ
الـــمـــصـــرفـــي، الـــــذي يـــقـــود الــســوق 
 في ضوء توقع نتائج قوية 

ً
حاليا

بقيادة البنوك الكبرى لعام 2022.  
وتعكس مستويات السيولة في 
السوق حالة الثقة الكبيرة بغض 
النظر عــن اتــجــاهــات الــمــؤشــرات، 
كما تعكس مقدار ثقة المستثمرين 
الــــمــــؤســــســــيــــن، ســــــــــواء مـــحـــافـــظ 

وصناديق أو أجانب. 
ــارة إلـــى أن حالة  ــ وتــجــدر اإلشـ
ــقـــطـــاع الـــمـــصـــرفـــي، الــمــطــمــئــنــة  الـ
، تعد أحد مرتكزات 

ً
 وربحيا

ً
ماليا

 ،
ً
ــا ــيـ ــامــــل ثـــقـــة أســـاسـ الــــســــوق، وعــ

ــــي أفــضــل   فـ
ً
ــا ــيــ ــالــ ــه حــ ــ ــراتـ ــ ــــؤشـ ومـ

حاالتها. 
ــارة إلـــى أن مرحلة  ــ تبقى اإلشـ
إعالنات األرباح ستكافئ األسهم 
ــــج، وتـــمـــنـــح  ــائـ ــ ــتـ ــ ــي تـــحـــقـــق نـ ــ ــتـ ــ الـ
مساهميها عوائد، بالتالي ستكون 
المرحلة الحالية مرحلة تحوالت 
 عـــــن حـــــــــاالت الــتــصــعــيــد 

ً
بــــعــــيــــدا
الوهمي.

الغارد: »المركزي« األوروبي سيواصل رفع الفائدة
أكدت رئيسة البنك المركزي األوروبي، 
كريستين الغــارد، أن المؤسسة النقدية 
ــع أســـعـــار  ــ  فــــي رفـ

ً
ــا تـــعـــتـــزم الـــمـــضـــي قــــدمــ

الفائدة »بوتيرة ثابتة« لمكافحة التضخم 
 فـــي منطقة 

ً
ــدا ــ  جـ

ً
ــزال مــرتــفــعــا ــ ــــذي ال يـ الـ

اليورو.
وقـــالـــت الغـــــارد، خـــالل حــفــل اســتــقــبــال 
لمشغل بورصة فرانكفورت، أمس األول: 
»ال يـــــزال يــتــعــّيــن عـــلـــى الـــبـــنـــك الـــمـــركـــزي 
األوروبي رفع أسعار الفائدة بشكل كبير 
وبوتيرة ثابتة للوصول إلى مستويات 
تقييدية كافية، والبقاء في هــذه النقطة 

.»
ً
طالما كان ذلك ضروريا

وفي أقل من ستة أشهر رفع »المركزي« 

ــــي مــعــدالت الــفــائــدة الــرئــيــســيــة بـ  األوروبـ
ــادة في  0.25 نــقــطــة مــئــويــة، فــي أعــلــى زيــ
تــاريــخــه. وأضـــافـــت الغـــــارد: »عــلــيــنــا خفض 
التضخم وسنحقق هذا الهدف«، مذّكرة بما 
قالته في منتدى دافــوس األســبــوع الماضي 
.»

ً
 التضخم حاليا في أوروبا »مرتفع جدا

ّ
من أن

وتابعت أن »هذا يبرر جزئيا سبب ضعفنا 
أمـــام تــطــور الــواقــع الجيوسياسي للطاقة«، 
ــيــــا الـــعـــام  مــعــتــبــرة أن »االنــــفــــصــــال عــــن روســ
الماضي« منذ بدء الغزو الروسي ألوكرانيا 
»دفع بالتضخم في مجال الطاقة في منطقة 
اليورو إلى مستويات غير عادية«، مما تسبب 
فــي ارتــفــاع معمم لألسعار بأكثر مــن 10 في 

المئة في أكتوبر.

ــــذي انــخــفــض فــيــه تضخم  وفــــي الـــوقـــت الـ
، اســـتـــمـــر الــتــضــخــم 

ً
ــرا ــ ــــؤخـ أســــعــــار الـــطـــاقـــة مـ

األساسي- باستثناء أسعار الطاقة والغذاء- 
في االرتفاع. وخلصت الغارد إلى أنه »بالتالي 
من الضروري أال تتجذر معدالت التضخم فوق 
هــدف البنك المركزي األوروبـــي البالغ 2 في 

المئة في االقتصاد«.
، سيرفع »المركزي« أسعار الفائدة 

ً
وعمليا

في فبراير، وعلى األرجح في األشهر التالية.
وقالت الغارد: »بعبارة أخرى سنستمر في 
نهجنا لضمان العودة السريعة إلى هدفنا« 
البالغ 2 في المئة، في حين أن تراجع القدرة 
الشرائية الناجمة عــن ارتــفــاع األســعــار بات 

كريستين الغاردمصدر قلق رئيسيا لألوروبيين.

أخبار الشركات

»فيوتشر كيد«: تجديد عقد »فيوتشر كيد«: تجديد عقد »السكب«: إقامة دعوى تحكيم ضد شركتين في مصر»السكب«: إقامة دعوى تحكيم ضد شركتين في مصر
تسهيالت لشركات تابعةتسهيالت لشركات تابعة

أعلنت شركة السكب الكويتية إقامة دعوى تحكيم أمام 
مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري والــدولــي في 
مصر، ضد الشركة المصرية - األلمانية للسيارات »إجا« 
والوطنية للسيارات »ناتكو«. وقالت الشركة، إن الدعوى 
تختص بــالــنــزاع الــقــائــم والمتعلق بــاتــفــاق المساهمين 
المبرم بين األطــراف الثالثة والخاص بتأسيس الشركة 
المصرية الكويتية للمسبوكات »شركة زميلة«. وأكــدت 
»السكب« على اإلفصاح عن أي تطورات تستجد في هذا 
الــشــأن، موضحة عــدم الــقــدرة على تحديد األثـــر المالي 

المتوقع لحين صدور حكم نهائي بالفصل في الدعوى.

ــفــــل الــمــســتــقــبــل  ــة طــ ــ ــركـ ــ أفـــــــــــادت شـ
الــتــرفــيــهــيــة الــعــقــاريــة »فــيــوتــشــر كيد« 
بتجديد عقد التسهيالت المصرفية 
الممنوحة لــلــشــركــات الــتــابــعــة مقابل 
تجديد الكفالة التضامنية الــصــادرة 

من الشركة األم ألحد البنوك المحلية.
وأضـــافـــت الــشــركــة أنـــه تــمــت إعـــادة 
التسهيالت الممنوحة لشركة تابعة 
بمبلغ قدره 3.75 ماليين دينار، على أن 

يبدأ االستحقاق في 30 يونيو 2023.

تراُجع توزيعات معظم الصناديق االستثمارية في 2022
على وقع األداء وهبوط نتائجها مقارنة بعام 2021

● عيسى عبدالسالم
شــهــد أداء الـــصـــنـــاديـــق االســـتـــثـــمـــاريـــة لــلــعــام 
 عّما تم تحقيقه خالل عام 

ً
 كبيرا

ً
الماضي تراجعا

 عن 
ً
2021، حيث حقق أعلى صندوق تقليدي عائدا

العام الماضي نسبته 10.81 بالمئة، واإلسالمي 
4.62 بالمئة، مقارنة بما تم تحقيقه من العوائد 
في العام السابق، إذ حقق أعلى صندوق تقليدي 
عــوائــد 40.78 بالمئة، واإلســالمــي 25.7 بالمئة، 
األمر الذي يشير الى تراُجع توزيعات الصناديق 

لعام 2022.
وقالت مصادر مطلعة لـ »الجريدة« إن اعتماد 
بعض الصناديق سياسة التوزيع نصف السنوي 
ــارات الــوطــنــيــة )صـــنـــدوق  ــمـ ــثـ ــتـ كــصــنــاديــق االسـ
الـــدارج االســتــثــمــاري وصــنــدوق زاجـــل للخدمات 
 لــالســتــدالل على 

ً
واالتــــصــــاالت(، يــعــتــبــر مـــؤشـــرا

 
ً
ــاح الــســنــويــة، خــصــوصــا ــ مــا ســتــكــون عــلــيــه األربـ

ل 
ّ
بالصناديق التي تقّر هذا اإلجراء، األمر الذي يمث

داللة واضحة على إمكانية تراجع توزيعات هذه 
الصناديق بناء على نتائج األداء السنوي. 

ــزت الـــمـــصـــادر أســــبــــاب تــــراجــــع أداء هـــذه  ــ وعــ

الصناديق خالل العام الماضي بسبب التداعيات 
 
ً
 ومــالــيــا

ً
ــواء ســيــاســيــا الــعــديــدة والــمــتــشــّعــبــة؛ ســ

 بسبب األزمات الجيوسياسية واندالع 
ً
واقتصاديا

الحرب الروسية، مع ضغوط التضخم وارتفاع 
أسعار الفائدة المتتالية لكبح جموحه، عالوة 
بات األسواق المالية العالمية وانعكاسها 

ّ
على تقل

على السوق المحلي، إضافة الى بعض العوامل 
السياسية واالقتصادية المحلية األخرى. 

وأضـــافـــت أن اإلقـــفـــاالت الــســنــويــة لــعــام 2022 
شهدت حركة استردادات في صناديق االستثمار، 
تــراوحــت بين 32 و0.54 بالمئة، وفــي المقابل، 
حظيت صناديق استثمارية محدودة برغبة من 
المستثمرين في االستثمار، فيها حيث شهدت 
اشتراكات بنسبة تراوحت بين 27.8 و0.2 بالمئة، 
 بعض الصناديق قامت بتوزيع أسهم 

ّ
 بأن

ً
علما

منحة خالل الفترة الماضية.
وبّينت أن بعض الصناديق االستثمارية لن 
تتمكن مــن إجـــراء تــوزيــعــات عــن واقــع أداء العام 
 إلى تراجع العوائد، مشيرة إلى أنه 

ً
الماضي، نظرا

نتيجة لعمليات االستردادات سيكون هناك قناعة 
لدى مديري هذه الصناديق باالحتفاظ بالسيولة 

المتوافرة لديها إلعــادة استثمارها في السوق 
مــــّرة أخــــرى، واالتـــجـــاه نــحــو أســهــم الــتــوزيــعــات، 
بــغــيــة إعـــــادة تـــوزيـــع االســـتـــثـــمـــارات فـــي األســهــم 
الـــمـــدرجـــة، ومــواجــهــة أي اســــتــــردادات مــطــلــوبــة، 
 أن عمليات االستردادات تجرى نتيجة 

ً
خصوصا

، وقد تكون لديهم رغبة 
ً
تحقيق بعضها أداًء جيدا

ــادة الــنــظــر فــي الــقــرار  ــ فــي إجــــراء تــخــارجــات وإعـ
االستثماري، رغبة في دخول استثمارات أخرى، 
أو االشتراك في صناديق أخرى قد تكون حققت 

نتائج أفضل من نظيرتها األخرى. 
وذكـــــرت أن الــتــركــيــز ســيــنــصــّب خــــالل الــفــتــرة 
المقبلة على أسهم القطاعات التشغيلية، وأسهم 
 نــقــديــة مــرتــفــعــة، 

ً
ــا ع أربــــاحــ

ّ
الـــشـــركـــات الــتــي تـــــوز

مشيرة إلى أن الفترة المقبلة تعتبر فرصة جيدة 
 
ً
لصناديق االستثمار لتحقيق عوائد، خصوصا

فــي ظــل قــدرة األســـواق واالقــتــصــادات الخليجية 
على واقع ارتفاع أسعار النفط. 

ــدرة األدوات  ــ ولــفــتــت الـــى أنـــه نــتــيــجــة شـــح ونـ
االســتــثــمــاريــة، رغـــم تجهيز الــبــنــيــة التشريعية 
لها وعــزوف الشركات عن االستفادة منها تعّد 
الصناديق االستثمار أحد أفضل الخيارات أمام 

ع به من تنظيم وإفصاحات 
ّ
المستثمرين، بما تتمت

كأداة استثمارية متاحة في السوق، متوقعة أن أن 
تحافظ الصناديق على أداء إيجابي خالل العام 
 أن تركيزها األســاســي على 

ً
الــحــالــي، خــصــوصــا

األســهــم القيادية والــمــمــتــازة فــي الــســوق، والتي 
تتمتع بقوة أدائها التشغيلي. 

وتـــوقـــعـــت الـــمـــصـــادر أن تـــجـــذب الــصــنــاديــق 
ســيــولــة كــبــيــرة مـــن الــتــوزيــعــات الــتــي سيحصل 
عليها المستثمرون خالل الربع األول من العام 
 للتداوالت 

ً
الحالي، إذ ستشهد التداوالت تصاعدا

الــمــضــاربــيــة عــلــى األســهــم الــرخــيــصــة الــتــي تعّد 
الــقــاطــرة الــرئــيــســيــة ألداء الـــســـوق، بــالــتــزامــن مع 
استقرار األسهم القيادية، نتيجة رغبة المتداولين 
ــادة مــن  ــفـ ــتـ ــم لـــالسـ ــهــ فــــي االحــــتــــفــــاظ بـــهـــذه األســ
توزيعات أرباحها عن واقع أداء العام الماضي، 
وذلك مع حدوث عمليات جني أرباح طفيفة على 
السوق، خاصة من صغار المتداولين على واقع 

عمليات التوزيعات.

»المحاسبة«: قصور في إجراءات تمويل عقود »نفط الكويت«»المحاسبة«: قصور في إجراءات تمويل عقود »نفط الكويت«
الديوان أشار إلى غياب دراسات المشروعات الممولة عن طريق االقتراض

● أشرف عجمي
رصد ديــوان المحاسبة استمرار القصور 
في اإلجــراءات المنظمة لعملية تمويل عقود 
شركة نفط الكويت، من خالل عملية االقتراض، 
وقال إنه تبين من مراجعة اإلجراءات التنفيذية 
الــخــاصــة بتمويل عــقــود الــشــركــة مــن البنوك 
ومــؤســســات التمويل المالية وجـــود بعض 
المالحظات.وذكر الديوان من تلك المالحظات 
عدم وجود دراســات تحليلية استندت إليها 
الشركة في عملية اختيارها للمشروعات التي 
تم تمويلها بالفعل عن طريق االقتراض دون 
غيرها بالتمويل، وما يتبع ذلك من مخاطر 
متعلقة من جدوى اختيار تلك المشروعات، 
وقيمة مبالغ التمويل والفائدة المترتبة عليها، 

تماشيا مع األهداف المرجوة من العائد المالي 
الربحي على تلك المشروعات الممولة، والتي 
تصب في المركز المالي للشركة من سياسة 
االقـــتـــراض والــتــمــويــل لــلــمــشــروعــات الــتــي تم 
اختيارها فعليا للتمويل، إضافة إلى عدم عمل 
مقارنات مسبقة بين المشروعات التي سيتم 
تمويلها عن طريق االقتراض والمشروعات 
األخرى في الشركة التي لن يتم تمويلها عن 
طريق االقــتــراض، للوقوف على مدى جدوى 
اختيار تلك المشروعات بما يدعم سياسة 
تــمــويــل الـــمـــشـــروعـــات عـــن طـــريـــق االقـــتـــراض 

وتحمل مخاطر فوائدها.
 وجود 

ً
ولفت الديوان إلى أنه لم يتبين أيضا

دراسات تحليلية للمعايير، وذلك لالسترشاد 
بها عند اختيار جميع مــشــروعــات البرامج 

الرأسمالية الممولة عن طريق االقتراض، وذلك 
لكل مــشــروع على حــدة، والــتــي يستوجب أن 
تتضمن تحقيق الهدف االستراتيجي وتحقيق 
عوائد مالية ونسبة إنجاز المشروع وكذلك 

العمر اإلنتاجي للمشروع.
وكشف استمرار المخاطر التي قد تحمل 
الــشــركــة خــســائــر مــتــوقــعــة نــتــيــجــة الــقــصــور 
فــي عـــدم تضمين الــعــقــود المسند تنفيذها 
للمقاولين بنودا منظمة، سواء كانت قانونية 
أو إداريــــة أو تعاقدية، والــتــي تحمي حقوق 
الـــشـــركـــة ومـــؤســـســـة الـــبـــتـــرول الــكــويــتــيــة في 
حالة تأخر أو تعثر التنفيذ أو عدم استيفاء 
متطلبات العقود الممولة باالقتراض، من خالل 
البنوك المحلية والعالمية وكذلك مؤسسات 
اإلقــراض العالمية، بتحميل المقاول تبعات 

ذلـــك عــنــد قــيــام مــؤســســة الــبــتــرول الكويتية 
بتسديد المبالغ الخاصة بالقروض وفوائدها، 
حيث كان يجب على الشركة أثناء فترة دراسة 
االقتراض والتمويل أن تقدم دراسة متكاملة 
حول جميع االشتراطات المنظمة والمرتبطة 
بعقودها وتــأثــيــر ذلــك على عملية التمويل 
واالقتراض والعائد االقتصادي المرجو من 
المشروعات اإلنتاجية والتشغيلية لتمكين 
المؤسسة مــن الــوفــاء بالتزاماتها لتتضمن 
بنودا قانونية وإدارية ومالية ليتم تضمينها 
فـــي عـــقـــودهـــا الـــســـاريـــة والـــجـــديـــدة الــمــســنــد 
تنفيذها للمقاولين بالتزامن مع عملية بدء 
االقتراض في حالة إخالل المقاولين بمتطلبات 
العقود، سواء كان تأخيرا في التنفيذ أو تعثرا 
ماليا وفنيا أو عـــدم إغـــالق الــبــنــود المعلقة 

واألعطال المختلفة أو قيام الشركة بالموافقة 
على طلب المقاولين بالتمديد أو إصدار أوامر 
تغييرية خــاصــة بالتمديد أو تغيير نطاق 
األعمال أو عدم إغالق العقد نتيجة للتقاضي 

وأمور قانونية في المحاكم.
وذكــر أنــه نظرا للقصور الواضح في عدم 
اتــخــاذ الشركة أي إجـــراء مما سبق اإلشـــارة 
إلــيــه فــإنــه سيتم تحمل الــقــروض وفــوائــدهــا 
كاملة تجاه المقرضين وإعفاء المقاولين من 
المشاركة في تحمل فوائد القروض، حيث إن 

المقاول هو الجهة المنفذة للعقود الممولة.
وأكــــد ضـــــرورة الــســرعــة فـــي قــيــام الــشــركــة 
بعمل دراسات جدوى اقتصادية للمشروعات 
الــمــمــولــة بـــاالقـــتـــراض ودراســـــــات الــمــخــاطــر، 
سواء للمعايير التي يتم االستناد إليها عند 

اختيار المشروعات الممولة باالقتراض أو 
مــعــايــيــر أخــــرى جــديــدة اتــضــحــت بــعــد الــبــدء 
في اختيار المشروعات الممولة لكل مشروع 
على حدة للوقوف على مدى الجدوى الفعلية 
مــن التمويل والمخاطر المنطوية على ذلك 
التمويل لكل مشروع بشكل منفصل، وكذلك 
سرعة اتخاذ كل اإلجراءات التي تكفل تحميل 
المقاولين تبعات التأخير في التنفيذ وعدم 
االلتزام باشتراطات العقود الممولة وفوائدها، 
لما لذلك من آثار على السيولة المالية للشركة 
ومؤسسة البترول الكويتية عند استحقاق 
سداد القروض وفوائدها والمردود االقتصادي 
المرجو من تلك العقود نتيجة عدم االنتهاء 
من تنفيذها واستكمالها في الفترة المحددة 

.
ً
تعاقديا
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اقتصادات دول الخليج تنمو هذا العام بنصف معدل 2022
مع تضرر عائدات النفط من توقعات بتباطؤ عالمي معتدل

من المتوقع أن يبلغ متوسط 
النمو اإلجمالي في اقتصادات 

دول مجلس التعاون الخليجي 
الست 3.3% هذا العام 

و2.8% العام المقبل، حسبما 
أظهر استطالع لـ »رويترز« 

جري في الفترة من التاسع إلى 
ُ
أ

 
ً
23 من يناير الجاري، انخفاضا

من 4.2% و3.3% في 
االستطالع السابق.

ــــي  ــنـ ــ ــــوطـ اإلمـــــــــــــــــــارات دبــــــــــي الـ
»الــتــوقــعــات لــعــام 2023 أكثر 
 بـــالـــنـــظـــر إلـــــى الــبــيــئــة 

ً
حــــــــذرا

الخارجية األضعف، لكن دول 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي 

ســتــســتــمــر عـــلـــى األرجــــــح فــي 
التفوق في أدائها على الكثير 
من االقتصادات المتقدمة من 
حــيــث نــمــو الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي 

اإلجمالي«.

ــتــوقــع  وأضــــافــــت: »فـــيـــمـــا ُي
أن يتباطأ نمو إنتاج النفط 
ــإن  ــ والـــــــغـــــــاز هــــــــذا الـــــــعـــــــام، فـ
اســتــمــرار االستثمار لتعزيز 
القدرة اإلنتاجية في المنطقة 

مــن شــأنــه أن يــجــعــل الــقــطــاع 
يــقــدم مــســاهــمــة إيــجــابــيــة في 
الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي اإلجـــمـــالـــي 
ــيــــســــي مـــــــرة أخــــــــرى فــي  ــرئــ الــ

.»2023

ــــاع أجــــرتــــه  ــطـ ــ ــتـ ــ أظـــــهـــــر اسـ
»رويــــــــــــتــــــــــــرز« آلراء خــــــبــــــراء 
اقتصاديين أن اقتصادات دول 
ــاون الــخــلــيــجــي  ــعـ ــتـ مــجــلــس الـ
ــام  ــعــ ــمـــو هـــــــذا الــ ــنـ ــتـ ــــت سـ ــــسـ الـ
بنصف معدل 2022 مع تضرر 
عـــائـــدات الــنــفــط مـــن تــوقــعــات 

بتباطؤ عالمي معتدل.
وانــــــــخــــــــفــــــــضــــــــت أســــــــعــــــــار 
ــام، وهــــي مــحــرك  ــخــ الـــنـــفـــط الــ
رئيسي القتصادات الخليج، 
بـــأكـــثـــر مــــن الـــثـــلـــث عــــن أعــلــى 
ــام  ــ ــعــ ــ ــ ــا فــــــــي ال ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــويـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ مـ
الـــمـــاضـــي، ومــــن الــمــتــوقــع أن 
تظل تحت الضغط هذا العام 
لــمــخــاوف مـــن ضــعــف الــطــلــب 
بــســبــب ركــــود اقـــتـــصـــادي في 

االقتصادات الكبرى.
ــتــــوقــــع أن يــبــلــغ  ومــــــن الــــمــ
مـــتـــوســـط الـــنـــمـــو اإلجـــمـــالـــي 
فـــي اقـــتـــصـــادات دول مجلس 
التعاون الخليجي الست 3.3 
في المئة هذا العام و2.8 في 
المئة الــعــام المقبل، حسبما 
جري 

ُ
أظهر االستطاع الذي أ

في الفترة من التاسع إلى 23 
 
ً
من يناير الجاري، انخفاضا
4.2 فـــي الــمــئــة و3.3 فــي  مـــن 
المئة في االستطاع السابق.

وكـــــتـــــبـــــت خـــــديـــــجـــــة حـــــق، 
ــة األبــــــحــــــاث وكـــبـــيـــرة  ــيــــســ رئــ
االقــــــتــــــصــــــاديــــــيــــــن فــــــــي بـــنـــك 

وأظــهــر استطاع منفصل 
لـــ »رويــتــرز« أنــه مــن المتوقع 
أن يــبــلــغ مــتــوســط ســعــر خــام 
 للبرميل 

ً
برنت 89.37 دوالرا

في 2023، أي أقــل بنحو 4.6 
في المئة من متوسط 93.65 
 فـــي مــســح أجــــري فــي 

ً
دوالرا

ــل مـــن مــتــوســط  نــوفــمــبــر، وأقــ
لـــعـــام  لــلــبــرمــيــل ا  

ً
99 دوالرا

الماضي.
، من المتوقع أن 

ً
وتفصيا

تــشــهــد الــســعــوديــة، صــاحــبــة 
أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد فـــي الــمــنــطــقــة 
وأكــبــر ُمــصــدر للنفط الــخــام، 
 بــنــســبــة 3.4 فـــي الــمــئــة 

ً
نـــمـــوا

ــذا الــــعــــام و3.1 فــــي الــمــئــة  ــ هـ
2024، مـــتـــجـــاوزة  ــــي عــــــام  فـ
بــصــورة طــفــيــفــة األداء الــعــام 
فــي المنطقة ككل. وسبق أن 
 
ً
سجل اقتصاد المملكة نموا

بوتيرة قياسية بلغت 8.8 في 
المئة في 2022.

وفي اإلمارات، من المتوقع 
أن يسجل النمو االقتصادي 
هــــــذا الـــــعـــــام 3.3 فـــــي الـــمـــئـــة 
انــخــفــاضــا مــن 6.4 فــي المئة 

العام الماضي.
ــرات إلـــى  ــديــ ــقــ ــتــ وتـــشـــيـــر الــ
أن اقـــتـــصـــادات قــطــر وُعـــمـــان 
والبحرين ستنمو بمعدالت 
2.4 و2.7 فــي  ــرواح بـــيـــن  ــتــ تــ

بـــيـــنـــمـــا   ،2023 فــــــي  لــــمــــئــــة  ا
الكويت 1.7 في المئة.

وأشــــــــــــــــــار الــــــــخــــــــبــــــــراء فــــي 
االستطاع إلى أنه على الرغم 
ــن انـــخـــفـــاض نـــمـــو الـــنـــاتـــج  مــ
المحلي اإلجــمــالــي المرتبط 
بالنفط، فــإن من المتوقع أن 
يــظــهــر الـــنـــمـــو غـــيـــر الــنــفــطــي 

متانة في 2023.
وتـــــــوقـــــــع الــــمــــحــــلــــلــــون أن 
تـــــــــــواصـــــــــــل االقــــــــــتــــــــــصــــــــــادات 
الرئيسية في منطقة الخليج 
تسجيل فوائض في حسابات 
الــمــعــامــات الــجــاريــة بالنظر 
لـــارتـــفـــاع الــنــســبــي ألســـعـــار 
ــــط. وأشـــــــــــــاروا إلـــــــى أن  ــفـ ــ ــنـ ــ الـ
الــســعــوديــة واإلمــــارات وقطر 
 في 

ً
والكويت ستسجل نموا

خــانــة الــعــشــرات فــي فــوائــض 
حسابات المعامات الجارية 
2023، بــيــنــمــا ســتــكــون  فــــي 
النسبة فــي خانة اآلحــاد في 

سلطنة ُعمان والبحرين.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــتــوقــعــات 
ت  الـــــــتـــــــضـــــــخـــــــم فــــــــقــــــــد جـــــــــــاء
مــتــواضــعــة لكنها فــي الــوقــت 
ت  ــنــــة، وجـــــــاء ــبــــايــ ــتــ نـــفـــســـه مــ
الـــتـــوقـــعـــات األدنـــــى لــســلــطــنــة 
ــــي الـــمـــئـــة  1.9 فـ ــان عـــنـــد  ــمــ عــ
واألعـــلـــى عــنــد 3.1 فــي الــمــئــة 

في اإلمارات. 

السعودية قد 
تتجاوز األداء العام 
بالمنطقة بصورة 

طفيفة والنمو 
المتوقع في الكويت 

%1.7

»أكسفورد إيكونوميكس«: الجنيه المصري 
ض لمزيد من التراجع العام الحالي معرَّ

تــوقــعــت الــمــحــلــلــة االقــتــصــاديــة في 
»أكسفورد إيكونوميكس إفريقيا« كالي 
ديفيس، أن تكون الفجوة التمويلية 
ــن تـــقـــديـــرات  ــ لـــمـــصـــر أكــــثــــر بـــكـــثـــيـــر مـ
صندوق النقد الدولي، وستصل إلى 
20 مــلــيــار دوالر لــعــام 2023 وحــــده، 
ــع الــجــنــيــه  ــراجــ ــتــــمــــرار تــ مـــتـــوقـــعـــة اســ
 
ً
المصري ليصل الدوالر إلى 32 جنيها

مع نهاية العام.
وقــــالــــت ديـــفـــيـــس، فــــي مـــقـــابـــلـــة مــع 
»العربية«: »نتوقع أن الفجوة التمويلية 
لمصر ستكون بحدود 20 مليار دوالر 
للعام الــحــالــي وحـــده، وهـــذا يتضمن 
تــوقــعــات أعــلــى لــلــعــجــز فـــي الــحــســاب 
الـــجـــاري، وتــراجــعــا فــي االســتــثــمــارات 
األجــنــبــيــة الـــمـــبـــاشـــرة الــمــتــدفــقــة إلــى 
مصر، وتقديرات أقل لتدفقات المحافظ 

االستثمارية«.

 وأضـــافـــت »كـــمـــا نــعــتــقــد أن خــدمــة 
ــديـــن الـــخـــارجـــي ســتــكــون أعـــلـــى من  الـ
تــقــديــرات صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي في 
تــقــريــره األخــيــر، ألن الــصــنــدوق يبدو 
أنــه يستثني الدفعات قصيرة األمــد، 
ومـــن غــيــر الـــواضـــح لــمــاذا إلـــى جانب 
ــيــــج... إذا  ــلــ الـــمـــســـتـــحـــقـــات لـــــــدول الــــخــ

تقديراتنا أعلى بكثير«. 
وأشـــارت إلــى أن »الجنيه المصري 
يتجه إلــى آلية سعر الصرف العائم، 
 أن رئــيــس بــعــثــة صــنــدوق 

ً
خــصــوصــا

النقد الدولي إلى القاهرة أكد أن مصر 
لـــم تــتــدخــل فـــي أســـــواق الـــصـــرف منذ 
أكــتــوبــر، وأعــتــقــد أن الــمــوجــة األخــيــرة 
مـــن تـــراجـــع ســعــر صــــرف الــجــنــيــه في 
يناير جاءت نتيجة اإلفراج عن بعض 
البضائع المكدسة في المواني، وهو 
مــا أدى إلــى السحب مــن احتياطيات 

ــــذي أدى إلــى  الــعــمــات األجــنــبــيــة، والـ
ضعف الجنيه المصري«.

وذكــرت أن العملة المصرية معرضة 
ــي الــمــســتــقــبــل،  ــتــــراجــــع فــ ــن الــ لـــمـــزيـــد مــ
خــصــوصــا إذا تــعــرضــت االحــتــيــاطــيــات 
األجــنــبــيــة لــمــزيــد مــن الــضــغــط، وهـــو ما 
سيحد قدرة البنك المركزي للتدخل في 
أسواق الصرف، موضحة أن »توقعاتنا 
الــحــالــيــة هــي تــراجــع الــجــنــيــه المصري 
ليصل الدوالر إلى 32 جنيها مع نهاية 
السنة، وهذا سيساهم في رفع التضخم«.
وتابعت: »نتوقع أن يسجل التضخم 
ــه عــنــد 24 فــي الــمــئــة أو  فــي مــصــر ذروتــ
25 فــي المئة خــال مــارس على أســاس 
سنوي على أن يتراجع إلى 17 في المئة 

مع نهاية العام في ديسمبر«.
وفيما يتعلق بسعر الــصــرف، قالت 
ديـــفـــيـــس: »نــــــرى أنـــــه يــتــبــع آلـــيـــة ســعــر 

الــصــرف العائم أو آلية قريبة مــن ذلــك، 
لكن أي ضغط نزولي على االحتياطيات 
األجنبية سيكون لديه انعكاسات سلبية 

على هذه التوقعات«.
وأوضحت ديفيس، أنه »منذ التراجع 
األخير لسعر صــرف الجنيه المصري، 
رأينا العديد من التقارير اإلعامية عن 
تدفق االستثمارات، وزيادة الطلب على 
األصول المصرية، ولكن أرى أنه طالما 
أن عــدم اليقين حيال العملة المصرية 
مــســتــمــر فـــــإن الــمــســتــثــمــريــن األجـــانـــب 
ــــى حــــد مــــا فــي  ــن إلــ ــردديــ ــتــ ســـيـــبـــقـــون مــ
االستثمار في األصول المالية الصادرة 
عن الحكومة المصرية على األقل لحين 
تأكدهم أن هذه األصول ستحافظ على 
قيمتها، ولــن تتراجع مقابل الــــدوالر... 

فهذا خطر مستمر لألسواق«.
)العربية. نت(

»األهلي المصري«: 260 مليار جنيه 
رصيد شهادات الـ 25% و%22.5

ــمــــصــــري أن رصـــيـــد  ــــي الــ ــلـ ــ كـــشـــف الـــبـــنـــك األهـ
الشهادات الباتينية السنوية ذات عائد 25 في 
المئة، و22.5 في المئة، بلغ نحو 260 مليار جنيه 
 أنه سيتم 

ً
منذ طرحها بداية الشهر الجاري، معلنا
التوقف عن طرحها بنهاية هذا الشهر.

ويـــــوم 4 يــنــايــر الــــجــــاري، وعـــقـــب قـــــرار الــبــنــك 
المركزي المصري، إعــان زيــادة جديدة بأسعار 
صرف الدوالر، أعلن »األهلي المصري« وبنك مصر 
طرح شهادة بسعر فائدة قياسية يصل إلى 25 في 
 وهي األعلى على مستوى الجهاز 

ً
المئة سنويا

المصرفي بهدف تحفيز العماء على االستثمار 
في الجنيه المصري وتقليل صدمة ارتفاع الدوالر 

أمام الجنيه.
وانتهى البنكان من إدراج الشهادة المرتفعة 
الــعــائــد عــلــى الــنــظــام اإللــكــتــرونــي بــهــدف إتــاحــة 
بيعها للعماء الراغبين في استثمار أموالهم في 

هذه الشهادة.
وكان سعر الفائدة على الشهادات الجديدة يبلغ 
 لدورية صرف العائد 

ً
نحو 22.5 في المئة سنويا

الشهرية، أو 25 في المئة يصرف في نهاية المدة.

وتم طرح الشهادة لمدة سنة واحدة، وكان الحد 
األدنـــى لربطها يــبــدأ مــن أول ألــف جنيه. وكانت 
مــتــاحــة لــلــعــمــاء فـــي فــــروع الــبــنــكــيــن، والــقــنــوات 
الرقمية )اإلنــتــرنــت والــمــوبــايــل البنكي( والــكــول 

سنتر )الخط الساخن(.
ويــحــق لجميع الــعــمــاء مــن األفــــراد ســـواء من 
المواطنين داخل أو خارج مصر، وكذلك األجانب 
المقيمون في مصر االستثمار في الشهادة كما 
ال يــجــوز كــســرهــا قــبــل مـــرور 6 أشــهــر. وبموجب 
الشهادات الجديدة، يسمح البنكان باالقتراض 
بــضــمــان الــشــهــادة بــزيــادة 2 فــي الــمــئــة عــن سعر 
الفائدة على الــشــهــادة، أي تكلفة الــقــرض 27 في 

.
ً
المئة سنويا

وذكــر البنك األهلي المصري أنــه تم تنفيذ ما 
يقرب من 60 في المئة من الشهادات الجديدة من 
خال القنوات البديلة )األهلي نت واألهلي موبيل 
ومركز االتــصــال( والباقي من خــال فــروع البنك 

المنتشرة على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن الشهادات الجديدة، تمكنت من جذب 

نحو 62 ألف عميل جديد منذ طرحها.

بنوك وول ستريت تستعد إلطالق محفظة 
رقمية جديدة للحد من »أبل باي«

أفـــــادت صــحــيــفــة وول ســتــريــت 
ــن بــنــوك   مـ

ً
ــددا ــأن عــــ جــــورنــــال بــ

وول ســــتــــريــــت يـــكـــثـــف الـــعـــمـــل 
بشكل مشترك لتدشين محفظة 
رقمية ترتبط ببطاقات الخصم 
واالئتمان، في محاولة للتنافس 

 Apple Pay مع خدمات
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ــقــــا لــتــقــريــر الــصــحــيــفــة،  ووفــ
 ،CNBC ــلـــتـــه شـــبـــكـــة ــقـ الـــــــــذي نـ
واطــلــعــت عــلــيــه »الــعــربــيــة.نــت«، 
سيتم تشغيل المحفظة الرقمية 
 Early Warning بواسطة شركة
Services، وهي مشروع مشترك 
بــيــن الــعــديــد مـــن الــبــنــوك الــتــي 
 شبكة المدفوعات 

ً
تدير أيــضــا

.»Zelle« الرقمية
ومــن بين الــبــنــوك الرئيسية 
الــمــشــاركــة ويــلــز فـــارغـــو، وجــي 
بي مورغان، وبنك أوف أميركا، 
ــظـــة  ــمـــحـــفـ وســـــيـــــتـــــم إطــــــــــــاق الـ

الجديدة مبدئيا بالتعاون مع 
شركتي فيزا، وماستركارد.

 Early« بـــــــــدورهـــــــــا، أكـــــــــــدت
Warning Services«، لشبكة 
CNBC، أنـــهـــا تــخــطــط إلطــــاق 
مشروع المحفظة الرقمية هذا 

العام.
وقد ُينظر إلى هذه الخطوة 
ــاء  ــا مــــحــــاولــــة إلبــــطــ ــ ــهـ ــ ــلــــى أنـ عــ
مشروع التجزئة المصرفية من 
شركة أبل، والخاص بالخدمات 
المصرفية لألفراد، حيث يقدم 
عــمــاق الــتــكــنــولــوجــيــا بالفعل 
بطاقة ائتمان تحمل عامتها 
التجارية، وتستكشف منتجات 

أخرى لقاعدة عمائها.
وبعد نشر التقرير، ارتفعت 
ــــي  ــتـ ــ ــم »بـــــــــــاي بـــــــــــــال«، والـ ــ ــهــ ــ أســ
تــركــز أعــمــالــهــا بـــاألســـاس على 
الـــمـــدفـــوعـــات الــرقــمــيــة، بنسبة 
0.5%، أمس األول االثنين، بعد 

ــبـــدايـــة بــأكــثــر  أن هــبــطــت فـــي الـ
من %2.

وجــــــاء الـــتـــقـــريـــر فــــي أعـــــقاب 
ــاح مــتــبــايــن لــلــبــنــوك  ــ مـــوســـم أربــ
الــكــبــرى، حيث حــذر الــعــديــد من 
الـــرؤســـاء الــتــنــفــيــذيــيــن، بــمــا في 
ذلـــك بــريــان مــويــنــيــهــان مــن بنك 
أوف أمـــيـــركـــا، مـــن أن الـــواليـــات 

المتحدة مــن المرجح أن تشهد 
 مــعــتــداًل. وكــافــحــت أسهم 

ً
ركــــودا

ــــال الــــعــــام الــمــاضــي  الـــبـــنـــوك خـ
حتى مع ارتفاع أسعار الفائدة، 
ــاوف مــن  ــخــ ــمــ ــيـــث عــــوضــــت الــ حـ
الــركــود وتباطؤ بيئة الخدمات 
المصرفية االستثمارية المكاسب 

في صافي دخل الفائدة.

»المركزي« السعودي: ال قرار بشأن بدء 
استخدام العملة الرقمية

أعلن البنك المركزي السعودي 
مواصلة مشروع اختبار العملة 
الــرقــمــيــة، حيث يعمل فــي الوقت 
الــــراهــــن بـــالـــتـــعـــاون مــــع الــبــنــوك 
وشركات التقنية المالية العاملة 
فــي المملكة عــلــى إحـــدى مــراحــل 
المشروع، المعنّية بدراسة حاالت 
استخدام العملة الرقمية للبنك 
المركزي المخصصة للمؤسسات 

.
ً
المالية محليا

ويـــــــــأتـــــــــي هـــــــــــذا الـــــــمـــــــشـــــــروع، 
 مع العديد من مبادرات 

ً
تماشيا

 فــي 
ً
ــنـــوك الـــمـــركـــزيـــة عـــالـــمـــيـــا ــبـ الـ

مــجــال العمات الرقمية للبنوك 
الــمــركــزيــة، كــمــا يــعــد أحـــد جهود 
»المركزي« السعودي المستمرة 
الرامية إلى دراسة العملة الرقمية 

للبنك واختبارها.
وأوضـــح البنك، فــي بــيــان، أنه 
ــر  يــبــحــث فـــي هــــذه الــمــرحــلــة األثـ
االقــتــصــادي، وجــاهــزيــة الــســوق، 

والتطبيقات الفعالة والسريعة 
الممكنة لحلول الدفع باستخدام 

العملة الرقمية للبنك المركزي.
ــــى  وأشــــــــــــــــار »الـــــــــمـــــــــركـــــــــزي« إلــ
الـــنـــظـــر فــــي الـــمـــســـائـــل الــمــتــصــلــة 
بالسياسات، والجوانب القانونية 
والــتــنــظــيــمــيــة قــبــل االنـــتـــقـــال إلــى 
الــمــراحــل الــتــالــيــة مــن الــمــشــروع، 
وذلك لإلسهام في تحقيق أهداف 

رؤية المملكة 2030.
وأوضـــــح مــحــافــظ الــبــنــك فهد 
الـــمـــبـــارك، أن الـــبـــنـــوك وشـــركـــات 
المدفوعات المحلية ركن أساسي 
ــذا الــمــشــروع  ال غــنــى عــنــه فـــي هــ
 في هذا الصدد 

ً
وتنفيذه، مشيرا

إلـــــى إشــــــــراك الـــبـــنـــوك وشــــركــــات 
الــتــقــنــيــة الـــمـــالـــيـــة الــمــحــلــيــة فــي 

المرحلة الحالية للمشروع.
ــبــــارك أن الــمــرحــلــة  ــمــ وأكـــــــد الــ
 مشاركة 

ً
الحالية تستهدف أيضا

ــة فــي  ــلـ ــاعـ ــفـ الــــجــــهــــات األخــــــــرى الـ

ــدمــــات  الــــــســــــوق، ومــــقــــدمــــي الــــخــ
االستشارية والتقنية من الطرف 
الـــثـــالـــث، بـــهـــدف الـــتـــعـــرف بشكل 
ــــف الـــعـــمـــلـــة  ــائــ ــ ــلــــى وظــ أوســـــــــع عــ
ــارات  ــ ــيـ ــ الــــرقــــمــــيــــة، واخـــــتـــــبـــــار خـ

التصميم المتنوعة.
ــرر أن يـــــواصـــــل  ــ ــقــ ــ ــمــ ــ ــ ومـــــــــن ال
ــة الــعــمــلــة الــرقــمــيــة،  ــ الــبــنــك دراســ
مــع الــتــشــاور فــي الــوقــت ذاتـــه مع 
الـــجـــهـــات الـــدولـــيـــة ذات الــصــلــة، 
والـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة الــمــحــلــيــة 
والعموم. كما سيستمر »المركزي« 
في اختبار العملة الرقمية بالنظر 
ــد عـــنـــاصـــر الــبــنــيــة  ــ ــا أحـ ــهـ ــــى أنـ إلـ
ــة  ــمــ ــداعــ الـــتـــحـــتـــيـــة الـــمـــمـــكـــنـــة والــ
لــابــتــكــار فــي الــخــدمــات المالية، 
إلـــــى جـــانـــب إمـــكـــانـــيـــة مــســاهــمــة 
العملة الرقمية في تعزيز منظومة 
الــدفــع، وتسريع التحول الرقمي 

في القطاع المالي في المملكة.
ــاذ  ــ ــخـ ــ ــك عـــــــــدم اتـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ وأكـــــــــــد الـ

أي قــــــرار بـــشـــأن بـــــدء اســـتـــخـــدام 
العملة الرقمية لـ »الــمــركــزي« في 
ــه يـــواصـــل عمله  الــمــمــلــكــة، إال أنــ
 على استكشاف 

ً
وتركيزه حاليا

الــمــنــافــع والــمــخــاطــر المحتملة 
الستخدامها، وهو ما سيساهم 
با شك في اتخاذ قرارات مدروسة 
داخـــل الــبــنــك، وســيــثــري النتائج 
الــعــالــمــيــة الــمــتــعــلــقــة بــاســتــخــدام 
هذه العمات على صعيد البنوك 

المركزية.
الجدير بالذكر، أن »المركزي« 
 فــي 

ً
ــا ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــح سـ ــجــ الـــــســـــعـــــودي نــ

اخــتــبــار الــعــمــلــة الــرقــمــيــة للبنك 
المركزي عبر مشروع »عابر« في 
طلقت 

ُ
عام 2019م، وهو مبادرة أ

ــارات  بــالــتــعــاون مــع مــصــرف اإلمــ
ــمــــركــــزي؛  الـــعـــربـــيـــة الـــمـــتـــحـــدة الــ
لــبــحــث مـــدى إمــكــانــيــة اســتــخــدام 
تقنية السجات الموزعة لتسهيل 

المدفوعات عبر الحدود.

»بتكوين« تتجاهل اإلفالسات وتخترق مستوى 23 ألف دوالر
واصلت العمات الرقمية تألقها مع صعود 
»بتكوين« واستقرارها أعلى مستوى 23 ألف 

دوالر في التعامات األخيرة.
وتــأتــي هــذه المكاسب بعد مــوجــة عنيفة 
من الخسائر التي عصفت بسوق الـ »كريبتو« 
عقب اإلعان عن إفاس وانهيار منصة »إف 

تي إكس«.
ومــع بــدايــة الــعــام الحالي، استطاع سوق 
العمات المشفرة أن يسترد بعض خسائره 
الــتــي مني بها خــال الــعــام الــمــاضــي، والتي 
ات »العربية.نت« نحو  تجاوزت وفق إحصاء

1340 مليار دوالر.
 صــعــبــة بــعــد أن 

ً
ــه الـــســـوق ضــغــوطــا ــ وواجـ

انتهج الــفــدرالــي األميركي سياسة متشددة 
في رفع أسعار الفائدة، مما أضر كثيرا بسوق 

الـ »كريبتو«.

وعلى صعيد الــتــداوالت وخــال تــداوالت 
ــفـــزت الــقــيــمــة الــســوقــيــة  األيـــــــام الـــمـــاضـــيـــة، قـ
المجمعة للعمات الرقمية المشفرة بنسبة 
6.5 فــي المئة رابــحــة نحو 65 مليار دوالر، 
بعدما صعدت قيمتها السوقية اإلجمالية 
 في تعامات نهاية 

ً
من مستوى 995 مليارا

 في 
ً
األسبوع الماضي، إلى نحو 1060 مليارا

تعامات أمس.
ــدارة الــعــمــات الــرقــمــيــة الــرابــحــة  ــ وفـــي صـ
ــاءت عــمــلــة »بــتــكــويــن«، وســجــلــت مكاسب  جــ
خال الساعات الماضية بنسبة 1.7 في المئة 
مقابل ارتفاع أسبوعي بلغت نسبته 9.4 في 
الــمــئــة لــيــجــري تــداولــهــا الــيــوم عــنــد مستوى 

23123 دوالرا.
كما صعدت قيمتها السوقية المجمعة إلى 
 لتستحوذ بهذا الرقم 

ً
مستوى 445.6 مليارا

على نحو 42.03 في المئة من القيمة السوقية 
المجمعة للعمات التي يجري التداول عليها 

في الوقت الحالي.
 
ً
وسجلت عملة »إيثريوم« التي حلت ثانيا
فــي قائمة أكــبــر العمات المشفرة مــن حيث 
الــقــيــمــة الــســوقــيــة، مــكــاســب خـــال الــســاعــات 
الماضية بنسبة 0.2 في المئة مقابل مكاسب 
أسبوعية بلغت نسبتها 4.5 في المئة يجري 

.
ً
تداولها اليوم عند مستوى 1637 دوالرا

كما قفزت قيمتها السوقية المجمعة إلى 
مستوى 200.38 مليار دوالر.

ــتــــحــــوذت  ــقــــد اســ ــلــــك األرقـــــــــــــام، فــ ووفــــــــق تــ
»إيــثــريــوم« على 18.9 فــي المئة مــن إجمالي 

السوق في الوقت الحالي.
وفيما استقرت عملة »تيزر«، و«يو إس دي« 
ت في الترتيب الثالث والخامس،  التي جــاء

عند مستوى دوالر واحد، فقد استقرت القيمة 
السوقية المجمعة عند مستوى 66.86 مليار 
 بحصص سوقية تبلغ 

ً
دوالر، و43.49 مليارا

نسبتها 6.3 فــي المئة، و4.1 فــي المئة على 
التوالي. وحلت عملة »بي إن بي« في المركز 
الرابع بين أكبر العمات المشفرة من حيث 
الــقــيــمــة الــســوقــيــة، وســجــلــت مــكــاســب خــال 
الساعات الماضية بنسبة 4.6 في المئة مع 
مكاسب أسبوعية بلغت نسبتها 6.6 في المئة 
ليجري تداولها اليوم عند مستوى 319.39 
. كما ارتفعت قيمتها السوقية المجمعة 

ً
دوالرا

إلى مستوى 50.43 مليار دوالر، مستحوذة 
على نحو 4.75 في المئة من القيمة السوقية 
اإلجمالية للعمات التي يجري التداول عليها 

في الوقت الحالي.
)العربية. نت(

قادت السوق إلى مكاسب بلغت 65 مليار دوالر في 4 أيام

https://www.aljarida.com/article/12196
https://www.aljarida.com/article/12194
https://www.aljarida.com/article/12193
https://www.aljarida.com/article/12190
https://www.aljarida.com/article/12188
https://www.aljarida.com/article/12185
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بايدن يستخدم 
الفيتو ضد مشروع 

قانون للحد 
من ضخ النفط 
االستراتيجي 

الفدرالي

النفط يستقر وسط توازن بين إعادة الفتح بالصين ومخاوف اقتصادية
من المستبعد توصية لجنة المراقبة الوزارية لـ »أوبك +« بتغيير سياسة اإلنتاج في فبراير

استقرت أســعــار النفط الخام 
أمس، وسط مخاوف بشأن تباطؤ 
ــادة  ــ ــزيـ ــ ــاد الـــعـــالـــمـــي والـ ــتــــصــ االقــ
المتوقعة فــي مــخــزونــات النفط 
األمــيــركــيــة، وهــو مــا قابلته آمــال 
فـــي تــعــافــي الــطــلــب عــلــى الــوقــود 
من الصين أكبر مستورد للنفط 

في العالم.
وانخفض خام برنت 30 سنتا 
أو 0.3 في المئة إلى 87.89 دوالرا 
ــام غـــرب  ــ لـــلـــبـــرمـــيـــل، وتـــــراجـــــع خــ
تــكــســاس الــوســيــط األمــيــركــي 35 
سنتا أو 0.4 في المئة إلى 81.27 

دوالرا للبرميل.
ــب الـــمـــتـــعـــامـــلـــون هـــذا  ــ ــراقــ ــ ويــ
األســـــبـــــوع الــــمــــزيــــد مــــن بـــيـــانـــات 

األعــمــال الــتــي قــد تشير إلــى قوة 
االقتصادات العالمية خالل موسم 

تقارير األرباح.
وحوم الدوالر، أمس، قرب أدنى 
مــســتــوى لـــه فـــي 9 أشــهــر مــقــابــل 
اليورو، كما تخلى عن المكاسب 
 مقابل الين، 

ً
التي سجلها أخيرا

في وقت يعكف المتعاملون على 
تــقــيــيــم احـــتـــمـــاالت حــــدوث ركـــود 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة، فــضــال  ــــواليـ فــــي الـ
عـــن مـــســـار مــجــلــس االحــتــيــاطــي 
ــك الــــمــــركــــزي  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ االتــــــــحــــــــادي )الـ

األميركي( بشأن الفائدة.
ــدأت أســـعـــار الــنــفــط الــخــام  ــ وبــ
فــي األســـواق الفعلية الــعــام على 
ارتــفــاع، إذ أظهرت الصين، التي 

لــم تــعــد تعمل بــقــيــود »كـــورونـــا«، 
عالمات على المزيد من الشراء، 
كــمــا يخشى المتعاملون مــن أن 
العقوبات المفروضة على روسيا 

قد تؤدي إلى شح اإلمدادات. 
وقالت 5 مصادر في مجموعة 
ــه مـــن الــمــرجــح  ــــس، إنــ أوبــــــك+، أمـ
أن تبقي لجنة المراقبة الوزارية 
المشتركة على السياسة النفطية 
الراهنة للمجموعة في اجتماعها 
الــمــزمــع فــي األســبــوع المقبل، إذ 
ارتــفــعــت أســعــار الــنــفــط مدعومة 
بـــآمـــال تــعــافــي الــطــلــب الــصــيــنــي، 
ووازن تـــأثـــيـــر ذلــــــك الـــمـــخـــاوف 

االقتصادية.
ويـــجـــتـــمـــع وزراء مــجــمــوعــة 

أوبــــــــــــــك+، الـــــتـــــي تــــضــــم مــنــظــمــة 
البلدان المصدرة للبترول )أوبك( 
ومـــنـــتـــجـــيـــن مــســتــقــلــيــن بـــقـــيـــادة 
روســيــا، أول فــبــرايــر. وقـــد تدعو 
لجنة المراقبة الوزارية المشتركة 
إلى عقد اجتماع كامل للمجموعة 

ب األمر.
ّ
إذا تطل

ع 
ّ
وقال أحد المصادر: »ال أتوق

أي تغييرات«.
ــة  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ وشـــــــــــــــددت وزيـــــــــــــــرة الـ
األمــيــركــيــة، جينيفر غرونهولم، 
االثـــــــنـــــــيـــــــن، عـــــلـــــى أن الــــرئــــيــــس 
جــــــو بــــــايــــــدن ســـيـــســـتـــخـــدم حــق 
ــال مـــرر  ــ ــقـــض )فــــيــــتــــو( فــــي حــ ــنـ الـ
الـــجـــمـــهـــوريـــون مــــشــــروع قـــانـــون 
يحد من قدرة الرئيس على ضخ 

النفط االحتياطي االستراتيجي 
ــــي بــــالــــســــوق اســـتـــجـــابـــة  ــــدرالـ ــفـ ــ الـ

لتقلبات أسعار الطاقة.
وقالت الوزيرة للصحافيين في 
البيت األبيض »سأكون واضحة 
جــدا. إذا أقــر الكونغرس مشروع 
القانون، فإن الرئيس سيستخدم 
ــده«، مـــؤكـــدة أن  ــ حـــق الــنــقــض ضــ
الرئيس بايدن »لن يسمح للشعب 
ــي بــســبــب  ــانــ ــعــ األمـــــيـــــركـــــي أن يــ
األجندة المتخلفة التي يتقدم بها 
الجمهوريون في مجلس النواب«.
ــــروع الـــقـــانـــون  ــــشـ ورأت أن مـ
»ســيــفــرض قــيــودا غــيــر ضــروريــة 
ــر مـــفـــيـــدة عـــلـــى مـــتـــى يــمــكــن  ــيـ وغـ
اســــتــــخــــدام احـــتـــيـــاطـــي الـــبـــتـــرول 

ــيـــجـــي لـــلـــمـــســـاعـــدة فــي  ــتـــراتـ االسـ
توفير اإلمداد. لن يقدم أي فوائد 

ملموسة للشعب األميركي«.
ــافــــت أنــــه »بـــــدال مـــن ذلــك  وأضــ
ــا عــلــى  ــنــ ــع قــــدرتــ ــ ســـيـــتـــعـــارض مـ
االســتــجــابــة وضـــخ الــنــفــط أثــنــاء 
حــــالــــة الـــــطـــــوارئ الــــدولــــيــــة، مــمــا 
ــد )الــــــرئــــــيــــــس الــــــروســــــي  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ يـ
فــالديــمــيــر( بــوتــيــن عــلــى تحقيق 

أهداف الحرب« في أوكرانيا.
ــع الــــرســــمــــي  ــ ــوقـ ــ ــمـ ــ وحـــــســـــب الـ
ــم تـــقـــديـــم  ــ ــ ــد تـ ــ ــقـ ــ لــــلــــكــــونــــغــــرس فـ
ــــي مــجــلــس  ــــروع الــــقــــانــــون فـ ــــشـ مـ
النواب بتاريخ التاسع من الشهر 
الـــجـــاري، وهـــو »يــحــد مــن سحب 
الـــنـــفـــط مــــن احـــتـــيـــاطـــي الـــبـــتـــرول 

االستراتيجي حتى تضع وزارة 
ــة خــــطــــة لـــــــزيـــــــادة نــســبــة  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ الـ
األراضـــــــــي الـــفـــدرالـــيـــة الـــمـــؤجـــرة 

إلنتاج النفط والغاز«.
وسبق أن أعلنت وزارة الطاقة 
ــدد  ــة اإلفـــــــــــــراج عــــــن عــ ــ ــيـ ــ ــــركـ ــيـ ــ األمـ
مـــن دفـــعـــات الــنــفــط االحــتــيــاطــي 
االستراتيجي الفدرالي »كجزء من 
خطة بايدن الشاملة، للمساعدة 
في حماية األميركيين من ارتفاع 
ــــس فـــالديـــمـــيـــر(  ــيـ ــ ــرئـ ــ أســـــعـــــار )الـ
ــى تــأثــيــر  ــارة إلــ ــ بـــوتـــيـــن«، فـــي إشــ
األزمة الروسية - األوكرانية على 

أسعار الطاقة.
)رويترز وكونا(

أكاديمية »الوطني« تستقبل الدفعة الـ 28 من المتدربين
 مــنــه بــأهــمــيــة االســتــثــمــار 

ً
إيـــمـــانـــا

فــــي رأس الــــمــــال الـــبـــشـــري، اســتــقــبــل 
بــنــك الــكــويــت الــوطــنــي الــدفــعــة الــــ 28 
مــن الــمــتــدربــيــن الــجــدد فــي برنامجه 
السنوي »أكاديمية الوطني«، ضمن 
اســتــراتــيــجــيــتــه الــهــادفــة الســتــقــطــاب 
ات  وتوظيف أفضل الــكــوادر والكفاء
ــبـــاب الــكــويــتــيــيــن  الـــوطـــنـــيـــة مــــن الـــشـ

حديثي التخرج.
حــضــر حــفــل اســتــقــبــال المتدربين 
ــيـــس الــتــنــفــيــذي لــبــنــك الــكــويــت  الـــرئـ
الــوطــنــي - الـــكـــويـــت، صــــالح الــفــلــيــج، 
ونـــائـــب الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــلــبــنــك، 
سليمان المرزوق، والرئيس التنفيذي 
إلدارة الـــــثـــــروات بــمــجــمــوعــة الــبــنــك 
فيصل الحمد، والمدير العام للموارد 
ــنـــك، عــمــاد  ــبـ الـــبـــشـــريـــة لــمــجــمــوعــة الـ
العبالني، وأحمد بورسلي، والمدير 
العام لمجموعة الخدمات المصرفية 
للشركات المحلية، ومحمد الخرافي، 
رئيس مجموعة العمليات، باإلضافة 
إلى مديرين تنفيذيين ومسؤولين في 
إدارة المواهب والتطوير في الموارد 

البشرية لمجموعة »الوطني«.
ويمتد برنامج التدريب لألكاديمية 
7 أشـــهـــر، حــيــث بـــدأ فـــي 15 الــجــاري 
وينتهي فــي يوليو المقبل، يخضع 
خاللها 21 متدربا لبرنامج مكثف في 
المهارات التقنية والسلوكية وغيرها 
من المهارات التي تمنح المشاركين 

الفرصة لبناء مسيرة مهنية طويلة 
في »الوطني«.

كــمــا يــتــضــمــن الـــبـــرنـــامـــج جــوانــب 
مختلفة للتطوير بالعمل المصرفي، 
مــثــل الــتــفــكــيــر الــتــصــمــيــمــي، وتــعــزيــز 
ــداع  اإلنــتــاجــيــة، والـــتـــدريـــب عــلــى اإلبــ
واالبــتــكــار، والــتــوجــهــات الرقمية في 
المجال المصرفي إلى جانب المبادئ 

المصرفية األساسية. 
ويحصل المشاركون على تدريب 
ــيـــع عـــلـــى نــظــام  ــابـ مــكــثــف مـــــدة 5 أسـ
ــتـــدريـــب  ــل الـ ــبـ ــل فــــي الـــــفـــــروع قـ ــمـ ــعـ الـ
العملي مدة شهرين في الفروع. وفي 
المراحل األخيرة من البرنامج يجري 
 يشمل 

ً
 مــيــدانــيــا

ً
الــمــتــدربــون تــدريــبــا

العديد من إدارات البنك من أجل فهم 
أفضل لطبيعة عمل القطاع المصرفي.

كـــــمـــــا يـــــــقـــــــدم الـــــــمـــــــشـــــــاركـــــــون فـــي 
ــام مــــديــــري اإلدارات  ــ ــة أمــ ــيـ ــمـ ــاديـ األكـ
 جـــديـــدة مـــن خــالل 

ً
الــمــخــتــلــفــة أفـــكـــارا

ــار«، الــــذي  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــــروع تــــحــــدي االبـ ــشـ ــ »مـ
تـــم تــدشــيــنــه بـــهـــدف تــحــفــيــز قــــدرات 
ــع  الـــمـــتـــدربـــيـــن عـــلـــى اإلبــــــــــداع، ووضــ
حلول ابتكارية للعناصر والجوانب 
المختلفة الــتــي تــم الــتــدريــب عليها 

خالل األكاديمية.
وبـــهـــذه الــمــنــاســبــة، قـــالـــت مــديــرة 
إدارة المواهب والتطوير في الموارد 
البشرية لمجموعة الــوطــنــي، نجالء 
الــصــقــر: »تــعــكــس أكــاديــمــيــة الــوطــنــي 

رؤيـــة الــبــنــك ورســالــتــه المتمثلة في 
االستثمار في المواهب المحلية، بما 
يتماشى مع أهدافه المتعلقة بسياسة 
تــوطــيــن الــوظــائــف ودعــــم االقــتــصــاد 

الوطني«.
وأضافت: »نحرص في البنك دائما 
عــلــى اســتــقــطــاب الــمــواهــب الكويتية 
ــل عـــلـــى تـــطـــويـــرهـــم  ــمــ ــعــ ــة والــ ــابــ ــشــ الــ
وصـــقـــل مـــهـــاراتـــهـــم، حــتــى يــصــبــحــوا 
قـــيـــمـــة مـــضـــافـــة لـــلـــقـــطـــاع الــمــصــرفــي 

بالمستقبل«.
وأكدت أن أكاديمية الوطني تهدف 
إلــى إعـــداد قــيــادات مصرفية وطنية 
شابة ذات مــهــارات عالية فــي جميع 
تخصصات القطاع المصرفي، وهو 
ما ينسجم مع تطلعات البنك الرامية 
إلى بناء مستقبل مستدام، واالرتقاء 
المتواصل بالخدمات والنمو المطرد 
ألنشطة األعمال والخطط التوسعية 
على المستويين المحلي واإلقليمي.

وأكاديمية الوطني هي برنامج 
ــم تــصــمــيــمــه لــحــامــلــي الـــشـــهـــادات  تـ
ــوادر الــكــويــتــيــة  ــكــ الــجــامــعــيــة مـــن الــ
ــازوا بــنــجــاح  ــ ــتــ ــ الــــشــــابــــة الــــذيــــن اجــ
معايير االختيار من أجل االنضمام 
لــلــبــرنــامــج، كــمــا يــتــضــمــن مــدربــيــن 
 لتمكين الموظفين 

ً
معتمدين عالميا

مــن اكــتــســاب الــمــهــارات المصرفية 
المتخصصة.

ــة فــتــتــحــت  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ ــر أن األكـ ــ ــذكـ ــ يـ

فــــي 2008 بــــهــــدف تــمــهــيــد الـــطـــريـــق 
لــلــخــريــجــيــن الــجــامــعــيــيــن الـــجـــدد من 
الشباب الكويتي لاللتحاق بالعمل 
فــي قــطــاع الــخــدمــات الــمــصــرفــيــة، من 
خالل ما توفره للخريجين من أفضل 
البرامج التدريبية التي تم وضعها 
ــع أكــــبــــر الـــمـــؤســـســـات  ــ ــعــــاون مـ ــتــ ــالــ بــ
والـــجـــامـــعـــات حــــول الــعــالــم لــمــواكــبــة 

متطلبات سوق العمل.

لقطة جماعية خالل استقبال المتدربين

نجالء الصقر

»الخليج«: إيداع 1.5 مليون دينار
في حساب موزة العصفور

 والرابحة الـ 19 في حساب مليونير الدانة
ً
عميلة البنك ألكثر من 40 عاما

ـــــوزة  ــــج مـــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــخـ ــــل بـــــنـــــك الـ ــبـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ اسـ
عــبــدالــوهــاب علي الــعــصــفــور، الرابحة 
بــالــجــائــزة الــكــبــرى فــي ســحــب حساب 
مليونير الــدانــة، البالغة قيمتها 1.5 
مليون ديــنــار، والـــذي جــرى منذ أيــام، 
وسط متابعة واسعة من الجمهور على 
قــنــوات الــتــواصــل للبنك، وإذاعــــة 360 
إف إم، وذلك بإشراف وحضور ممثلي 
ــارة والـــصـــنـــاعـــة وشــركــة  ــتـــجـ وزارة الـ

آرنست آند يونغ.
ــمــهــا 

ّ
ــاء إجــــــــــراءات تــســل ــهــ وعـــقـــب إنــ

الــجــائــزة، وإيــــداع قيمة الــجــائــزة )1.5 
مليون دينار( في حسابها الشخصي، 
عّبرت مليونيرة الدانة الجديدة موزة 
العصفور عن فرحتها وسعادتها بهذا 
الحدث االستثنائي في حياتها، معربة 

عن شكرها لبنك الخليج.
وعّبرت معلمة األجيال، التي تقاعدت 
بـــعـــد ســــنــــوات طـــويـــلـــة مــــن الـــعـــمـــل فــي 
تعليم األطفال، عن والئها الشديد لبنك 
الخليج، إذ فتحت أول حساب لها في 
، مشيرة إلى 

ً
البنك منذ أكثر من 40 عاما

 متميز في خدماته، 
ً
أن »الخليج« دائما

واهــتــمــامــه بــعــمــالئــه، ســــواء مــن حيث 
الــتــعــامــل الــشــخــصــي بــالــفــروع، أو من 
خالل المنتجات المتميزة التي يوفرها.
وقالت: » كانت فرحتي بالفوز هذه 
 أنــا على 

ً
، ودائــمــا

ً
الــمــرة مختلفة كــلــيــا

ه  قناعة بأن بنك الخليج يكافئ عمالء
ــم، ولـــهـــذا أنـــصـــح أبــنــائــي  ــهــ عــلــى والئــ
وأحفادي، منذ مدة طويلة، بأن يوفروا 
أمــوالــهــم ومــدخــراتــهــم فـــي »الــخــلــيــج«، 
وبــالــتــحــديــد فـــي حــســاب الـــدانـــة الـــذي 
يعد أفضل حساب توفير في الكويت، 
مشيرة إلى أنها تعتزم استثمار مبلغ 
الـــجـــائـــزة فـــي الـــقـــنـــوات االســتــثــمــاريــة 

المتميزة التي يوفرها »الخليج«. 
ــام  ــعــ مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال الــــمــــديــــر الــ
لــلــخــدمــات المصرفية الشخصية في 
الــبــنــك، محمد الــقــطــان: »نــبــارك لموزة 

الــعــصــفــور الــفــائــزة بــالــجــائــزة الكبرى 
لحساب مليونير الدانة«، مؤكدا »حرص 
الــبــنــك عــلــى تــوفــيــر تــجــربــة مــصــرفــيــة 
استثنائية ومميزة للعمالء، بالتوازي 
مــــع دورنــــــــا الــمــجــتــمــعــي فــــي مـــكـــافـــأة 
ــار،  الــمــدخــريــن وتشجيع ثــقــافــة االدخــ
ــة وربـــــــع ونــصــف  ــريـ ــهـ بـــســـحـــوبـــات شـ
سنوية وسنوية، تحفزهم على الحفاظ 
ــار وتشجع اآلخــريــن  على عـــادة االدخــ

على اقتفاء أثرهم«. 
وتــابــع: نعمل فــي »الــخــلــيــج« ضمن 
استراتيجية 2025 على توفير أفضل 
الــخــدمــات والــمــنــتــجــات لــرفــع مستوى 
رضا العمالء، من خالل إطالق منتجات 
وخــدمــات تتسم بــالــتــطــور والسهولة 
واالبتكار، وتلبي متطلبات واحتياجات 
مختلف الفئات، بهدف ترسيخ مكانة 
الـــبـــنـــك الــــريــــاديــــة فــــي الـــكـــويـــت كــبــنــك 

المستقبل.
ــوم الــخــمــيــس الـــمـــاضـــي قد  ــان يــ ــ وكـ
شهد اإلعالن عن صاحب الحظ السعيد 
الــرابــح بــالــجــائــزة الــكــبــرى فــي حساب 
مليونير الدانة السنوي وقيمتها 1.5 
مليون دينار، وذلك في ختام العرض 
األول للمسرحية الكوميدية الهادفة 

»تم اإليداع«.

ويواصل »مليونير الدانة«، حساب 
السحوبات والتوفيـر األكثـر شـعبية 
فـي الكويــت صنع المليونيرات منــذ 
انطالقته عام 1998، إذ يفخر »الخليج« 
بإضافة مليونيرين جديدين إلى قائمة 
، حيث تم 

ً
المليونيرات في البالد سنويا

اإلعالن عن الرابح األول بجائزة مليون 
دينار في السحب نصف السنوي في 

يوليو الماضي.
وللسنة السابعة عشرة على التوالي، 
يفخر حساب مليونير الدانة بتتويج 
مــلــيــونــيــريــن فــي الــســحــبــيــن الكبيرين 
بقيمة 1.5 مليون دينار ومليون دينار، 
وفائزين في سحبين بقيمة 100 ألف 
ديـــنـــار لــكــل مــنــهــمــا، و10 فــائــزيــن في 
الــســحــوبــات الــشــهــريــة بـــ 1000 ديــنــار 

لكل منهما.
وُيـــذكـــر أن الــســحــب الــمــقــبــل لــلــفــوز 
بمليون ديــنــار ســيــقــام فــي 13 يوليو 
 بأن آخر موعد للمشاركة 

ً
المقبل، علما

في السحب نصف السنوي تنتهي في 
31 مـــارس، فــي حين ستكون الجائزة 
الــكــبــرى وقــيــمــتــهــا 1.5 مــلــيــون ديــنــار 
في 18 يناير 2024، على أن يكون آخر 
موعد لإليداع والتأهل للسحب في 30 

سبتمبر.

 العصفور
ً
القطان مستقبال

»بيتك« يعلن فائزي حساب »الرابح«
أعلن بيت التمويل الكويتي )بيتك(، أسماء 
ــرابـــح«، حيث فـــاز 20  الــفــائــزيــن فــي حــســاب »الـ
عــمــيــال بــجــوائــز نــقــديــة قــيــمــة كــل مــنــهــا 1500 
ديــنــار، عن األســبــوع األول والثاني في يناير 
 الجاري، باإلضافة إلى إعــالن الفائز الشهري 
بـ 1 كيلوغرام من الذهب، وهي واجلي سارفيراز 
إبــراهــيــم، وذلــــك عــن ديسمبر 2022، والــفــائــز 
بالسحب ربع السنوي الرابع لسنة 2022، وهي 
عبارة عن جائزة نقدية بقيمة 25000 دينار 

للفائز عادل مشاري الحبيب.
  والفائزون بالجائزة النقدية بقيمة 1500 
ديــنــار لكل منهم هـــم: فاطمه فيصل حسين، 
ســـارع جـــدوع الــرشــيــدي، فيصل عبدالرحمن 
الجبر، فهد حــمــدان العتيبي، سهام عبدالله 
المسيري، صــالــح أرشــيــد الــعــازمــي، بــدر فهد 
ــرار أحمد  الــفــرهــود، ســالــم عــلــي الــرشــيــدي، أبــ
العازمي، هياء محمد المطيري، أحمد حسين 
الكندري، أفراح محمد سيد، حمد مانع الشمري، 
حسين شقير الرشيدي، سعد محمد العتيبي، 
ملفي ردن المطيري، ناديه فهد الشحومي، نوال 
شنار البخيت، فيصل رمحان السليماني، خالد 

محمد العجمي.
ــــح«، عــدة  ــرابــ ــ وتــتــضــمــن حــمــلــة حـــســـاب »الــ
سحوبات وجوائز تمنح العمالء فرصة الفوز 
»أســبــوعــيــا، وشــهــريــا، وربـــع ســنــويــا«، ليصل 

مجموع الفائزين خالل العام الى 536 عميال.
وأجري السحب في المقر الرئيسي لـ »بيتك« 
تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة. 
وتــأتــي الحملة انــطــالقــا مــن سعي »بيتك« 
الــمــتــواصــل لــتــقــديــم مــنــتــجــات مــتــمــيــزة تلبي 
طــمــوحــات الـــعـــمـــالء، وتـــعـــزز مــكــانــتــه الـــرائـــدة 
مــحــلــيــا وعــالــمــيــا، وتــعــكــس تــمــيــزه فـــي طــرح 
المنتجات والخدمات المصرفية، وفقا ألعلى 

معايير الجودة. 
و»الرابح« هو حساب راتب يتوفر للعمالء 
الراغبين في تحويل رواتبهم وادارة حساباتهم 
الشخصية، ويفتح بالدينار الكويتي لألفراد 
عبر فــروع »بيتك« المنتشرة في الكويت، أو 
عـــن طــريــق الـــقـــنـــوات اإللــكــتــرونــيــة الــمــتــاحــة، 
 ويشترط تحويل الراتب كشرط أساسي لدخول 

السحب، واستمرار تحويله في الحساب.
وفــيــمــا يتعلق بـــشـــروط وأحـــكـــام الــجــوائــز 
والسحب، تتم عملية السحب على 10 جوائز 
بـــمـــعـــدل 1500 ديــــنــــار كـــويـــتـــي لـــــ 10 عــمــالء 
أسبوعيا، و1 كيلو مــن ذهــب »بــيــتــك« لعميل 
واحــد شهريا، و25000 دينار كويتي لعميل 
ــع ســـنـــة، وبـــذلـــك يــصــل مــجــمــوع  ــد كـــل ربــ ــ واحـ
العمالء الفائزين الــى 536 فائزا خــالل العام، 
بعد مراعاة شروط وأحكام السحب، وهي أن 
يــودع العميل 3 رواتـــب خــالل األشــهــر الثالثة 
التي تسبق عملية السحب، ويشترط أال يقل 
الــرصــيــد األدنــــى للحساب عــن 50 ديــنــارا في 
نهاية كل شهر خالل األشهر الثالثة التي تسبق 

عملية السحب.
ويـــحـــرص »بـــيـــتـــك« عــلــى مـــواصـــلـــة تــعــزيــز 
منظمومة خدماته ومنتجاته المصرفية بما 
م مــع متطلبات العمالء واحتياجاتهم  يــتــالء
ــدهــــم بـــمـــا هــو  وتـــحـــقـــيـــق تــطــلــعــاتــهــم وتــــزويــ
عــصــري ومــبــتــكــر، بــمــا ينعكس عــلــى تحقيق 
رضا العميل والــذي هو من أساسيات العمل 
 على 

ً
في »بيتك« الذي حقق نقلة نوعية وتميزا

مــســتــوى الــخــدمــات الــمــطــروحــة بــاالســتــفــادة 
من األدوات التكنولوجية ودراســـة متطلبات 
السوق، ومالءمة كل مرحلة وكل شريحة من 

شرائح العمالء.

ــويــــت الــــدولــــي  ــكــ أعــــلــــن بـــنـــك الــ
)KIB( تدشين بطولته الرياضية 
االحترافية، The Stadium، اليوم، 
فــي حفل افتتاح ضخم يبدأ عند 
الساعة 7 مساء، وستقام فعاليات 
الـــبـــطـــولـــة فــــي شـــاطـــئ الـــمـــاريـــنـــا، 
بالتعاون مع منصة Suffix، لتمتد 
ــــدار أســبــوعــيــن، بـــدايـــة من  عــلــى مـ
الــيــوم وحــتــى 6 فــبــرايــر، وتنقسم 

إلى مرحلتين.
وتتضمن األولى بطولة لرياضة 
البادل، بتحديات بين أفضل الفرق 
ــال وأفــضــل  ــرجــ الـــريـــاضـــيـــة مـــن الــ
الــــفــــرق الـــريـــاضـــيـــة مــــن الــســيــدات 
مــن جميع دول مجلس التعاون، 
 إضافة إلى مسابقة لألطفال، وذلك 

بإشراف من اتحاد البادل الكويتي.
أما المرحلة الثانية من البطولة 
ــرجــــال، فستضمن  ــة بــــالــ ــاصـ ــخـ الـ
مـــنـــافـــســـات مـــتـــنـــوعـــة لـــريـــاضـــات 
ــــى 12  »تــــحــــدي الـــلـــيـــاقـــة« تــصــل إلـ
مــنــافــســة، وســتــقــام بــالــتــعــاون مع 
FDT Gym لتضم أفــضــل األنــديــة 
الرياضية من جميع أنحاء الكويت، 
ومن ضمن المنافسات: منافسات 
قوارب الكاياك، والتجديف الداخلي، 
والــــجــــري، والـــقـــفـــزات الــمــتــزامــنــة، 
وغــيــرهــا مـــن الـــريـــاضـــات األخـــرى 

الشيقة.
 The« وســيــتــم اخــتــتــام بــطــولــة
Stadium« بـــتـــكـــريـــم الـــفـــائـــزيـــن 
بالمراكز األولى في كال المرحلتين، 

في جميع المنافسات الرياضية، مع 
تقديم الـــدروع التقديرية وجوائز 

مالية عديدة.
ُيـــذكـــر أن الــمــوقــع المخصص 
لبطولة »The Stadium« يحوي 
 :

ً
3 أقــســام، أواًل: الــمــالعــب، وثــانــيــا

القرية، التي ستستضيف أجنحة 

ــــات مــن  ــركـ ــ ــــشـ لــــعــــدد كـــبـــيـــر مـــــن الـ
مختلف القطاعات لعرض خدماتها 
: ســـاحـــة 

ً
ومـــنـــتـــجـــاتـــهـــا، وثـــــالـــــثـــــا

 »KIB« المطاعم، التي استكمل بها
 Food Buzz شراكته الناجحة مع
ليستمر في دعم المشاريع المحلية 

ورّواد األعمال في قطاع المطاعم.

»»The StadiumThe Stadium« ن بطولة
ّ

ن بطولة »« يدش
ّ

»»KIBKIB« يدش

https://www.aljarida.com/article/12173
https://www.aljarida.com/article/12171
https://www.aljarida.com/article/12168
https://www.aljarida.com/article/12169
https://www.aljarida.com/article/12167




الدرويش: نعمل على إنشاء
 كيان خليجي للتصوير

أكــــد نــائــب رئــيــس الجمعية 
الـــكـــويـــتـــيـــة لـــفـــنـــون الـــتـــصـــويـــر 
الــمــهــنــدس بــاســم الـــدرويـــش أن 
الجمعية بــصــدد إعـــداد مذكرة 
مبدئية لتكوين اتحاد جمعيات 
ــر فــــي دول  ــتـــصـــويـ ونــــــــــوادي الـ
مجلس التعاون الخليجي، حيث 
ستكون هناك أنشطة متبادلة 
بــيــن الجمعية وبــقــيــة الجهات 
الـــمـــعـــنـــيـــة فـــــي دول الـــخـــلـــيـــج، 
مضيفا أن الجمعية ستشارك 
فـــي مــعــرض بــقــطــر، تــحــت اســم 
»عدسة كويتية«، برعاية مركز 
قطر للتصوير، يومي 25 و26 
فبراير المقبل، وسيتم توجيه 
الدعوات الرسمية للمسؤولين 
ولــســفــيــر الــكــويــت بــقــطــر، وهــو 
ــة الـــــتـــــعـــــاون بــيــن  ــ ــدايــ ــ يـــمـــثـــل بــ
الجمعية ومركز قطر للتصوير، 
الـــذي سيكون لــه أيــضــا تواجد 
بـــالـــكـــويـــت عـــبـــر مـــشـــاركـــتـــه فــي 

أنشطة الجمعية.
»الجريدة«،  وقال الدرويش، لـ
إن هذا العام حافل بالعديد من 
األنشطة التي تقيمها الجمعية 
إلفادة المصورين عبر توسيع 
نشاطاتهم ووجودهم في أماكن 
عــديــدة، الفــتــا إلــى أن الجمعية 
نظمت فــي بــدايــة الــســنــة رحلة 
ــة  ــريـ ــــى أمــــاكــــن تـــاريـــخـــيـــة واثـ إلـ
فــي الــهــنــد، وكــذلــك كــانــت هناك 
رحــلــة أخـــرى إلـــى طاجكستان، 
ــتــــم الـــســـفـــر  وهـــــــي ألول مـــــــرة يــ
إليها، وحاليا في إطــار توقيع 
مذكرة تفاهم وتعاون مع مكتب 
ــة إلـــــى إطــــاق  ــافــ الـــشـــهـــيـــد، إضــ
مسابقة »مكتب الشهيد«، سيتم 
اإلعــان عنها في األيــام القليلة 

المقبلة.
وأشـــــار إلــــى أن هـــنـــاك رحــلــة 
ــكـــون خــاصــة  ــتـ ــى تــــركــــيــــا، سـ ــ إلــ
ــيـــول فــــي الــثــلــج  بــتــصــويــر الـــخـ
والغابات، ويتخلل ذلك وجود 
»مـــوديـــلـــز« )Models( يــرتــدون 

الـــلـــبـــاس الــتــقــلــيــدي ويــقــومــون 
بــرمــي الــســهــام مــن عــلــى ظهور 
ــارة  ــ ــى زيــ ــ ــيــــول، إضــــافــــة إلــ ــخــ الــ
المواقع التاريخية مثل منطقة 
كابادوكيا المدينة المحفورة 
بـــالـــجـــبـــال والـــمـــبـــانـــي األثــــريــــة 

القديمة.
وأفـــاد الــدرويــش بأنه سيتم 
أيــضــا إقـــامـــة الــمــعــرض الــرابــع 
ــيـــة لــفــنــون  ــتـ ــكـــويـ لــلــجــمــعــيــة الـ
التصوير، والذي من المتوقع أن 
يقام في مارس أو أبريل المقبل، 
حيث سيتم اإلعان عن موعده 
قـــريـــبـــا، وهـــنـــاك أيـــضـــا الــعــديــد 
مــن األنشطة والفعاليات التي 
ستقام تــبــاعــا، وأبــرزهــا ورشــة 
»الـــــفـــــارس الـــعـــربـــي« بــالــلــبــاس 
ــان الـــكـــويـــت،  ــفـــرسـ الـــتـــقـــلـــيـــدي لـ
ــــال االحـــتـــفـــاالت  وســـتـــكـــون خــ

باألعياد الوطنية.
وكشف أن الجمعية شاركت 
في مسابقة »االبن البار« للسنة 
ــتـــوالـــي، والــتــي  الــثــالــثــة عــلــى الـ
ــلــــى تـــنـــظـــيـــمـــهـــا مـــبـــرة  تــــقــــوم عــ
البغلي الــخــيــريــة، الفــتــا إلــى أن 
موسم الصيف لهذا العام حافل 
بالعديد من األنشطة التي سيتم 
اإلعان عنها في وقتها، »ونأمل 
أن نجتمع جميعا تحت مظلة 
جــمــعــيــة الــتــصــويــر الــكــويــتــيــة، 

بحيث تكون لنا قوة وتأثير«.

● فضة المعيلي

● فضة المعيلي

»الصباح األثرية« تشارك في بينالي الفنون اإلسالمية
المجموعة قدمت أكثر من 130 قطعة أثرية في السعودية

تتنوع مشاركات »المجلس 
الوطني للثقافة«، حيث ينظم 

 فنية بالكويت، 
ً
معارض وورشا

كما يشارك في معارض فنية 
.

ً
وثقافية خارجيا

شـــارك المجلس الــوطــنــي للثقافة والــفــنــون واآلداب 
فــي بينالي الــفــنــون اإلســامــيــة األول الــمــقــام فــي جــدة، 

بالسعودية، تحت عنوان »أول بيت«.
وقــد جــاءت مشاركة المجلس من خــال قطاع اآلثــار 
اإلسامية )مقتنيات مجموعة الصباح األثرية( بأكثر 

من 130 قطعة أثرية.
 لذكرى المغفور له – بإذن 

ً
عد هذه المشاركة تكريما

ُ
وت

الله تعالى - الشيخ ناصر صباح األحمد، الذي أسس هذه 
المجموعة، وحرص على أن تكون من أفضل المجموعات 

األثرية للقطع والتحف اإلسامية في العالم.
، احــتــفــاء بــذكــرى مــرور 

ً
وتــأتــي هــذه المشاركة أيــضــا

 على إنشاء دار اآلثار اإلسامية.
ً
أربعين عاما

حــضــر افــتــتــاح الــبــيــنــالــي األمـــيـــن الـــعـــام لــــ »الــوطــنــي 
للثقافة« بالتكليف د. محمد الجسار، والشيخة بيبي 
ناصر صباح األحمد، نيابة عن مجموعة الصباح األثرية.
عد من 

ُ
جدير بالذكر، أن مجموعة الصباح األثرية ت

أفضل المجموعات األثرية في العالم، من حيث المقتنيات 
 مــن تــاريــخ الــحــضــارة اإلســامــيــة. 

ً
الــتــي تــســرد نــمــوذجــا

وقد كان لهذه المجموعة األثر الكبير في إظهار الجانب 
الثقافي للكويت إبان الغزو العراقي الغاشم، من خال 

بعض القطع التي كانت خارج الكويت.
من جانب آخر، يشارك »الوطني للثقافة« في الدورة 
الرابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي 

تقيمه الهيئة العامة للكتاب في مصر.
ويفتتح الــمــعــرض فعالياته الــيــوم، ويستمر حتى 
 نــقــرأ... 

ً
الــســادس مــن فبراير المقبل، تحت شــعــار »مــعــا

نــفــكــر... نــبــدع«. وقــد تــم اخــتــيــار الــكــاتــب صــاح جاهين 
ليكون شخصية المعرض في هذه الدورة، والكاتب كامل 

كياني ليكون شخصية معرض كتاب األطفال.
وتــــأتــــي مـــشـــاركـــة الـــمـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي فــــي مــعــرض 
القاهرة الدولي للكتاب، إلبراز دور الكويت الثقافي في 
المحافل الثقافية، وحرصها على دعم الثقافة العربية، 
وإفادة القراء والباحثين، من خال اإلصدارات الثقافية 
والـــدراســـات العلمية، ولــكــون مــعــرض الــقــاهــرة الــدولــي 
للكتاب ُيعد من أهم وأضخم معارض الكتاب العربية 

والعالمية.

سرى الصباح: »العمارة والفن لألطفال« احتفالية وطنية
أقام المجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب ورشة »العمارة 
والــفــن لــأطــفــال«، بــالــتــعــاون مع 
ــــوم جـــيـــنـــيـــوس جـــونـــيـــور فــي  هــ
ــر، حــضــرهــا جمع  ــحـ الـــمـــرســـم الـ
ــال الــمــهــتــمــيــن،  ـــفــ كــبــيــر مــــن األطـ
وقــدمــتــهــا الــمــعــمــاريــة الــشــيــخــة 

سرى الصباح.
وقـــالـــت الـــصـــبـــاح: »الــفــعــالــيــة 
تعتبر احتفالية وطنية مصغرة 
إلى حد ما، فهي بداية النطاق 
عمارة وطن، من خال جيل واع 
لمفهوم العمارة، واألطفال الذين 
حضروا الورشة لتحديد مسار 
حياتهم المهنية في المستقبل، 
ســـــــواء كــــانــــوا يــــرغــــبــــون فــــي أن 

يصبحوا معماريين أو فنانين، 
هم الذين سيمثلون الدولة بإذن 
الله في إبداعاتهم، والفكرة من 
طــرح هــذه الـــورش المتنقلة هي 
المساهمة فــي اكتشاف دولتنا 
مــن خـــال بــعــض الــمــبــانــي التي 
لــهــا لــغــة معينة تفهم مــن خــال 
الحضور وخوض تجارب فيها«.
وذكـــــرت الــصــبــاح أن هــدفــهــم 
مـــن طـــرح مــفــهــوم الــعــمــارة لفئة 
الصغار جاءت من عدة وسائل، 
ــم إلـــــــــى بـــعـــض  ــ ــهــ ــ ــولــ ــ مــــنــــهــــا دخــ
المدارس لدمج المناهج الحالية 
فــي مــفــهــوم الــعــمــارة، الفــتــة إلــى 
أنهم أخذوا تلك األفكار إلى خارج 
المدارس من خال ورش متنقلة، 
ــانـــت انــطــاقــتــنــا األولـــــى في  »وكـ

المرسم الحر عام 2023«.

وبينت أن الورشة تدمج الفن 
بالعمارة، من خال اختيار مبنى 
قديم يرمز إلــى البيت الكويتي 
ــادة  ــ ــ ــى إعـ ــ ــ ــــم، ويـــــهـــــدف إلـ ــــديـ ــقـ ــ الـ

استخدامه وتفعيل هذه المباني 
لتكون مكانا لتاق ثقافي وفني، 
واألطــــفــــال مـــن خــــال وجـــودهـــم 
واكتشافهم تلك المباني سيكون 

لديهم مفهوم أوســـع فــي إعــادة 
استخدام المباني القديمة وليس 
ــا، مــضــيــفــة أنـــهـــم قـــامـــوا  ــهـ هـــدمـ
بجولة في المبنى حتى يتعرف 
ــــال عـــلـــى عـــنـــاصـــر الــبــيــت  ــفـ ــ األطـ

الكويتي القديم.
مــن جانبها، أكــدت مسؤولة 
الــمــرســم الــحــر ســــارة خــلــف أن 
ــتــــي تــخــصــص  تـــلـــك الـــــــــورش الــ
لفئة األطفال مهمة في تثقيفهم 
وتعريفهم بتاريخهم، من خال 
إقامتها فــي المباني التراثية، 
ــــذي  ــر الـ ــحــ ــم الــ ــمــــرســ ومـــنـــهـــا الــ
يــعــتــبــر مــعــلــمــا وطــنــيــا شــاهــدا 
على الماضي الجميل والتراث 
المعماري الراقي، باإلضافة إلى 
مساهمة تلك الــورش في صقل 

موهبتهم وتنميتها.

وشاركت في الورشة الفنانة 
التشكيلية ابــتــســام العصفور، 
ــفـــال الــمــشــاركــيــن  لــتــعــريــف األطـ
بالتراث المعماري القديم، حيث 
قاموا بزيارة مرسمها والتعرف 
على أعمالها الخاصة بالتراث 
ــثــــب، مــبــيــنــة  الـــمـــعـــمـــاري عــــن كــ
أن الــتــراث الــمــعــمــاري الكويتي 
يــتــمــيــز بــالــبــســاطــة بــاســتــخــدام 
ــة الـــمـــحـــلـــيـــة،  ــئـ ــيـ ــبـ مــــــــواد مـــــن الـ
كــالــصــخــور الــبــحــريــة والــطــيــن، 
وتمت مراعاة الظروف المناخية 
وطــبــيــعــة الــمــجــتــمــع الــكــويــتــي 

المحافظ على المباني.

»البوكر« للرواية العربية تعلن قائمتها الطويلة
ــوكـــر  ــنــــت جـــــائـــــزة الـــبـ ــلــ أعــ
العالمية للرواية العربية عن 
الروايات المرشحة للقائمة 
ــا لـــعـــام  ــ ــهـ ــ ــــدورتـ ــة بـ ــلــ الــــطــــويــ
2023، وتبلغ قيمة الجائزة 
لـــــف دوالر، وتــتــضــمــن  50 أ

القائمة 16 رواية.
وتشتمل القائمة الطويلة 
ـــاب مـــن 9 

ّ
لــلــجــائــزة عــلــى كـــت

دول عربية، تتراوح أعمارهم 
بين 40 و77 عــامــا، وتعالج 
روايــاتــهــم قــضــايــا متنوعة، 
من الهجرة وتجربة المنفى 
ــوء، إلــــــى الــــعــــاقــــات  ــ ــجـ ــ ــلـ ــ والـ
ــة، ســـــــــواء مــنــهــا  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــسـ اإلنـــ
ــيــــق، كــمــا  ــمــ ــعــ الــــعــــابــــر أو الــ
تــســتــكــشــف الــــروايــــات عــالــم 
الــطــفــولــة وتـــجـــارب الــتــحــول 
مـــن الـــطـــفـــولـــة إلــــى الــنــضــج، 
ــك  ــ ــرة مــــــــن خـــــــــــال ذلــ ــ ــهــ ــ ــظــ ــ مــ
االضـــــطـــــرابـــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
المتشعبة وشتى الصراعات 

الفردية والجماعية.
وجـــــرى اخـــتـــيـــار الــقــائــمــة 
الــطــويــلــة مـــن لــجــنــة تحكيم 
مــكــونــة مــن خــمــســة أعــضــاء، 
بــرئــاســة الــكــاتــب والـــروائـــي 
الــمــغــربــي مــحــمــد األشــعــري، 
ــم بـــســـيـــونـــي،  ــ وعــــضــــويــــة ريــ
أكاديمية وروائية مصرية؛ 
وتيتز روك، أستاذ جامعي 
ومــتــرجــم ســويــدي؛ وعــزيــزة 
الــطــائــي، كــاتــبــة وأكــاديــمــيــة 
عمانية؛ وفضيلة الــفــاروق، 
روائــيــة وبــاحــثــة وصحافية 

جزائرية.
ــــن  ــاويـ ــ ــنـ ــ وفـــــيـــــمـــــا يـــــلـــــي عـ
الـــروايـــات الــتــي وصــلــت إلــى 
الــقــائــمــة الــطــويــلــة لــلــجــائــزة 
الــعــالــمــيــة لــلــروايــة الــعــربــيــة 

لعام 2023:
ــــب  تـ ــا ــ ــكـ ــ ــلـ ــ لـ  » مــــــــــنــــــــــا «  -  1
ــري الـــصـــديـــق حـــاج  ــزائــ ــجــ الــ
أحمد عن »دار الدواية للنشر 

والتوزيع«.
2 - »صـــــــنـــــــدوق الـــــرمـــــل« 

لـــلـــكـــاتـــبـــة الـــلـــيـــبـــيـــة عـــائـــشـــة 
ــم عـــــن »مــــنــــشــــورات  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ إبـ

المتوسط«.
ــل يـــقـــول أحـــبـــك«  ــكــ 3 - »الــ
لــمــي الــتــلــمــســانــي مـــن مصر 

عن »دار الشروق«.
ــدة تــكــفــي«  ــ 4 - »لــيــلــة واحـ
لقاسم توفيق من األردن عن 

»اآلن ناشرون وموزعون«.
5 - »حجر السعادة« ألزهر 
جرجيس من العراق عن »دار 

الرافدين«.
6 - »اســــــمــــــي زيــــــزفــــــون« 
لـــســـوســـن جــمــيــل حـــســـن مــن 
ســــــوريــــــة عــــــن »مـــــنـــــشـــــورات 

الربيع«.
ــاكـــمـــة الــقــلــعــتــيــن«  7 - »حـ

ــان الـــحـــســـن مــن  ــويــ لــلــيــنــا هــ
سورية عن »دار اآلداب«.

8 - »بيتنا الكبير« لربيعة 
ريحان من المغرب عن »دار 

العين«.
9 - »كــونــشــيــرتــو قــوريــنــا 
إدواردو« لنجوى بن شتوان 
ــنـــشـــورات  مــــن لــيــبــيــا عــــن »مـ

تكوين« - الكويت.
لــــشــــمــــس  ا يــــــــــــــــام  أ «  -  10
المشرقة« لميرال الطحاوي 

من مصر عن »دار العين«.
11 - »األفـــــــــــــق األعــــــلــــــى« 
ــيـــد مــن  ــبـــدالـــحـــمـ ــة عـ ــمـ ــاطـ ــفـ لـ
الــســعــوديــة عـــن »مــنــشــورات 

ميسكلياني« - اإلمارات.
12 - »عــصــور دانــيــال في 

ــــوط« ألحـــمـــد  ــيـ ــ ــخـ ــ ــة الـ ــنــ ــديــ مــ
عــبــدالــلــطــيــف مـــن مــصــر عــن 

»دار العين«.
13 - »األنتكخانة« لناصر 
ــن »دار  ــ ــن مــــصــــر عـ ــ عــــــــراق مـ

الشروق«.
14 - »بار ليالينا« ألحمد 
الفخراني من مصر عن »دار 

الشروق«.
15 - »تـــغـــريـــبـــة الـــقـــافـــر« 
لــزهــران القاسمي مــن عمان 

عن »دار رشم«.
16 - »مــــعــــزوفــــة األرنــــــب« 
لمحمد الهرادي من المغرب 

عن »منشورات المتوسط«.

أغلفة األعمال المرشحة

باسم الدرويش

بيبي صباح األحمد ومحمد الجسار

سرى الصباح وسارة خلف في الورشة

علي األربش: أعمالي تمثل رسالة محبة بين الكويت وفرنساعلي األربش: أعمالي تمثل رسالة محبة بين الكويت وفرنسا
افتتح األمين العام المساعد لقطاع الفنون 
بالمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
مساعد الزامل، معرض التصوير بالموبايل 
بـــعـــنـــوان »رؤيـــــــة فــرنــســيــة بـــعـــدســـة كــويــتــيــة« 
للفوتوغرافي علي األربــش، بقاعة الفنون في 

ضاحية عبدالله السالم.
وبــهــذه المناسبة، قــال األربـــش: »مــع مــرور 
األيـــام تبدلت األحــــوال، وتــغــيــرت الــنــظــرة إلى 
ــذت الـــصـــورة  ــ الــتــصــويــر الـــفـــوتـــوغـــرافـــي، وأخــ
أهميتها ومكانتها ضمن النشاط البصري 
 
ً
لإلنسان، في حضور طاٍغ ودائم، لتؤدي دورا
 في مختلف جوانب الحياة، ووصل 

ً
محوريا

االحـــتـــفـــاء بـــالـــصـــورة إلــــى الـــحـــد الـــــذي يحلو 
للبعض أن يعرف عصرنا بأنه عصر الصورة، 

 تخصص له متاحف«. 
ً
بوصفه فنا

وأضـــاف: »مــن هــذا المنطلق الفني الجديد، 

بنقل رؤيــتــي الفنية مــن خـــال عــدســة هاتفي 
لمحور تصوير الــشــارع، كــانــت االنــطــاقــة من 
مدينة باريس قبل سنوات طويلة، وأخذت معي 
في التطور إلى ما وصلت إليه من نقل لزوايا 
فنية مختلفة وجــمــالــيــات مــتــعــددة مــع تــوافــر 
األجهزة المحمولة التي كنت أوثق بها مشاهدي 

الفنية، ألنقل بها رسالتي الفنية للجمهور«.
وتابع األربش: »معرض )رؤية( كان خاصة 
رؤيتي الفنية من منظور الــشــارع، وكــان ُيعد 
من المعارض النادرة حول العالم لهذا النوع 
مــن الــعــرض الــفــنــي، مــن خـــال عــدســة الهاتف 
المصغرة الكبيرة بمضمونها الفني، وبهذه 
الــنــخــبــة مــــن الــــصــــور الـــتـــي ضــمــهــا مــعــرضــي 
الشخصي، وإجماع النقاد والجمهور على األداء 
الكبير الذي تم تقديمه في المعرض بالصور 

من مختلف زواياها الفنية«.

وذكر أنه مع تفاقم وباء »كورونا« وانتشاره 
حول العالم وعملية اإلغاق التي طالت كل سبل 
الحياة والتواصل االجتماعي، ومنها الجانب 
الثقافي، الذي »افتقدناه لفترة من الزمن، بسبب 
الجائحة والقوانين التي فرضت علينا بأشكالها 
المتعددة واألجـــواء االنعزالية التي خضناها 
وتوالد العوامل النفسية السلبية، فأصبحنا 
في محل ترقب ومتابعة النتظار الفرج للعودة 
للحياة الطبيعية وانــطــاق نشاطاتنا الفنية 

من جديد«. 
وأضــــــــــــاف: »مـــــــع عـــــــــودة الــــحــــيــــاة بــشــكــلــهــا 
التدريجي، وبعد رفــع بعض الـــدول قوانينها 
المتشددة والتساهل في عــودة الحياة لديها، 
ومــن أقــرب فرصة سنحت لــي، رجعت بشغف 
لتصوير الــشــارع، وإلـــى مــكــان نــشــأة رسالتي 
الفنية من مدينة باريس، التي تتمثل في الحياة 

الفرنسية بمنظورها الفني الــمــتــعــدد، ألقــوم 
بمجهود فني كبير لتعويض ما فات من الوقت، 
وألستغل فرصة وجودي في قلب المدينة، وأركز 
على رسالتين؛ األولــى الرابط الثقافي الوطيد 
بين الــعــاقــات الفرنسية- الكويتية، والثاني 
مــنــظــور تــصــويــر الـــشـــارع الــــذي أقــيــم فــيــه منذ 
سنوات، وعملية تطوير مجهودي الفني بعد 

الحرمان منه خال جائحة كورونا«.
وختم األربش: »هذه األعمال المصورة تمثل 
رسالة محبة وترابط للعاقات الصديقة بين 
فرنسا والكويت، من خــال رؤيــة شــاب كويتي 
يجوب أرجاء فرنسا منذ سنوات، لنقل ثقافاتها 
المتعددة بعدسة هاتفه المحمول، ليترجمها 
لــنــا بـــهـــذه الــمــشــاهــد الــفــوتــوغــرافــيــة العميقة 

بمضمونها الفني«.
الزامل واألربش في معرض التصوير بالموبايل

culture@aljarida●com توابل ةديرجلا•١٢
العدد العدد 52445244 / األربعاء  / األربعاء 2525 يناير  يناير 20232023م / م / 33 رجب  رجب 14441444هـهـ ثقافات

https://www.aljarida.com/article/12187
https://www.aljarida.com/article/12184
https://www.aljarida.com/article/12183
https://www.aljarida.com/article/12182
https://www.aljarida.com/article/12181


نتنياهو التقى الملك عبدالله 
في زيارة مفاجئة لألردن

اجتمع رئيس الحكومة 
اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، 
بالعاهل األردني عبدالله الثاني 
بن الحسين، في زيارة مفاجئة، 

لعّمان، بحثا خاللها »قضايا 
إقليمية«. وبحسب مكتب 

نتنياهو، فإنه والملك عبدالله 
أكدا »التعاون اإلستراتيجي 

واألمني   واالقتصادي بين 
إسرائيل واألردن بما يساهم 

في استقرار المنطقة«. 
في المقابل، ذكر الديوان 

الملكي، أن عبدالله الثاني شدد 
»خالل لقائه نتنياهو في عمان، 

على ضرورة احترام الوضع 
التاريخي والقانوني القائم 

في المسجد األقصى والحرم 
القدسي وعدم المساس به«.

فنلندا تدرس االنضمام 
لـ »الناتو« بدون السويد

رأى وزير الخارجية الفنلندي 
بيكا هافيستو، أمس، أن 

على بالده أن تدرس احتمال 
االنضمام إلى الحلف األطلسي 

»الناتو« بدون السويد، في 
أول موقف من نوعه غداة 

استبعاد الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغان إعطاء الضوء 

األخضر لترشيح استوكهولم 
بعدما سمحت بتنظيم تظاهرة 

مناهضة ألنقرة تخللها حرق 
متطرف سويدي دنماركي 

للمصحف الشريف.
في المقابل، أكد وزير خارجية 

السويد توبياس بيلستروم، أن 
بالده أوفت بالتزاماتها تجاه 

أنقرة بموجب اتفاق ثالثي 
جرى توقيعه العام الماضي 

لتمهيد الطريق نحو انضمام 
 أن 

ً
استوكهولم للحلف، أمال

 في الحلف 
ً
تصبح بالده عضوا

.»
ً
»قريبا

آبي أحمد يزور السودان
 ألول مرة منذ توتر العالقات

أفادت أوساط سودانية، أمس، 
بأن رئيس الوزراء اإلثيوبي، 
آبي أحمد، سيزور السودان، 
، في أول زيارة منذ توتر 

ً
غدا

العالقات بين البلدين، على 
خلفية النزاعات الحدودية بين 

الخرطوم وأديس أبابا. 
وأضافت المصادر أن أحمد 
يلتقي خالل الزيارة رئيس 

المجلس السيادي الفريق أول 
عبدالفتاح البرهان.

رحيل سامي شرف... حافظ أسرار عبدالناصر
شــيــعــت جــــنــــازة مــــديــــر مــكــتــب الـــزعـــيـــم جــمــال 
عبدالناصر، سامي شرف، أمس، بعدما توفي أمس 
األول عن 93 عاما، بعد صــراع طويل مع المرض، 
واختفاء طويل عن األضــواء، لترحل معه ذكريات 
ومعلومات، لكونه الرجل الملقب بـ »حافظ أسرار 

عبدالناصر«.
وشغل شرف عدة مناصب، منها وزيــر شؤون 
رئــاســة الــجــمــهــوريــة، وســكــرتــيــر الــرئــيــس الــراحــل 
عبدالناصر للمعلومات، ثم مدير مكتبه للمعلومات.

ولد سامي شرف في حي مصر الجديدة بالقاهرة 
1929، ألسرة من الطبقة المتوسطة، والتحق بالكلية 
الحربية عام 1946، وتخرج فيها ليتم تعيينه في 
سالح المدفعية برتبة مالزم، ثم التحق بالمخابرات 

الحربية بعد ثورة 23 يوليو 1952.

واختاره عبدالناصر ليوكل له مهمة إنشاء 
سكرتارية الرئيس للمعلومات، ثم عّينه سكرتيرا 
للرئيس للمعلومات، وأصبح من وقتها كاتم 
أســــرار عــبــدالــنــاصــر، والــشــاهــد األمــيــن على كل 
أحــــداث الــعــصــر الملتهبة، وصــــوال إلـــى توليه 
حقيبة شؤون رئاسة الجمهورية في أبريل 1970.

ــاة عــبــدالــنــاصــر، طــلــب شــــرف من  ــ  وبــعــد وفـ
الرئيس أنور السادات، أكثر من مرة، االستقالة 
ــا ألــقــي  ــــض، وســـرعـــان مـ مـــن مــنــصــبــه، لــكــنــه رفـ
القبض عليه ضمن أحداث مايو 1971، وسجن 
طــوال فترة الــســادات، ولــم ُيفرج عنه إال في 15 
ــل االبتعاد 

ّ
مــايــو 1981، ومــنــذ ذلــك الــوقــت فــض

ــواء واالحــتــفــاظ بـــأســـرار حقبة غنية  ــ عــن األضـ
باألحداث.

شهدت كييف حملة إقاالت 
واستقاالت واسعة في مؤشر 
على توتر سياسي داخلي كان 

 منذ بدء الغزو الروسي، 
ً
مكتوما

في حين ال تزال قضية إرسال 
ربك 

ُ
دبابات إلى أوكرانيا ت

الحلفاء، في وقت تجد برلين 
نفسها في هذه األزمة عالقة 
بين ضغوط الحلفاء الغربيين 

وتحذيرات موسكو.

د أزمـــة حصولها على 
ّ
مــع تعق

دبــابــات »لــيــوبــارد 2« مــن الحلفاء 
بسبب تحفظات ألمانيا، ضربت 
ــا أمـــــس ســلــســلــة إقـــــاالت  ــيــ ــرانــ أوكــ
 مــن الــقــيــادة العليا 

ً
شملت جــمــعــا

بفضيحة فــســاد تتعلق بالتربح 
من المعدات واإلمدادات العسكرية 
والـــثـــراء ورحــــالت االســتــجــمــام في 
خضم الهجوم الروسي، الذي دخل 

عامه الثاني اليوم. 
وبعد كشف وسائل اإلعالم عن 
ــراء إمــــــدادات للجيش  عــمــلــيــات شــ
بأسعار ُمبالغ بها، أصدر الرئيس 
 بعزل 

ً
فولوديمير زيلينسكي أمــرا

ــبــــرو )وســــــط(  ــيــ ــيــــم دنــ ــالــ ــام أقــ ــكــ حــ
ــنــــوب( وســومــي  وزابـــوريـــجـــيـــا )جــ
ــــون )جــــنــــوب(  ــــرسـ ــيـ ــ )شــــــمــــــال( وخـ
والعاصمة كييف، بحسب ممثل 
ــان تـــــــاراس  ــمــ ــرلــ ــبــ ــالــ ــة بــ ــكــــومــ الــــحــ

ميلنيتشوك.
ــال زيــلــيــنــســكــي نــائــَبــي  ــ كــمــا أقــ
ــعـــات والـــتـــنـــمـــيـــة  ــمـ ــتـ ــمـــجـ وزيـــــــــر الـ
فيشيسالف نهودا وإيفان لوكريا، 
ونائب وزير السياسة االجتماعية 
فيتالي موزيتشينكو، ونائب وزير 
الدفاع فياشيسالف شابوفالوف، 
الــمــســؤول عــن الــدعــم اللوجستي 
ــيـــش،  ــلـــجـ وإمـــــــــــــــــــــدادات الــــــــغــــــــذاء لـ
ونــائــب المدعي الــعــام وأوليكسي 
سيمونينكو، وفـــق وزيــــر شــؤون 
مجلس الوزراء أوليه نيمشينوف.

وامــــتــــثــــل زيـــلـــيـــنـــســـكـــي لــطــلــب 
ــيــــس مــكــتــبــه،  ــائــــب رئــ ــالـــة نــ ــقـ ــتـ اسـ
كيريلو تيموشينكو، الذي تسبب 
 فــــي ضـــجـــة الســـتـــخـــدامـــه 

ً
ســـابـــقـــا

الــخــاص لسيارة قّدمتها »جــنــرال 
موتورز« للقيام بمهمات إنسانية 
ــإدارة الرئاسة  وتــجــاوزه مهامه بــ
ــي إجـــــــــــازات ورحــــــالت  ــ ــر فـ ــفــ والــــســ
استجمام، والمشاركة في أنشطة 

سياسية.
وتقدم تيموشينكو، الذي ارتبط 
اسمه بفضائح قبل الغزو وخالله، 
بــالــشــكــر لزيلينسكي عــلــى الثقة 
وفــرصــة العمل مــن أجــل أوكــرانــيــا 
وقـــت الــحــرب، ودافــــع عــن رحــالتــه، 
ــا إلســـبـــانـــيـــا، بــاعــتــبــارهــا  ــرهــ وآخــ

.
ً
 رسميا

ً
عمال

وقالت وزارة الــدفــاع، في بيان، 
إن »اتهام شابوفالوف بالفساد ال 
أســاس له، لكن مغادرته ستسمح 

بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى ثـــقـــة الــمــجــتــمــع 
والــــشــــركــــاء الــــدولــــيــــيــــن، وضـــمـــان 
موضوعية الجهود الرامية لكشف 

مالبسات هذه القضية«.
 وبعد تردد عن فضائح الفساد 
والـــــــثـــــــراء الـــشـــخـــصـــي فـــــي جـــهـــاز 
الــدولــة، اتخذ الرئيس األوكــرانــي، 
 
ً
 أكـــثـــر حــســمــا

ً
أمــــس األول، نــهــجــا

ــــوء الـــســـلـــوك وأعــلــن  لــمــواجــهــة سـ
إجراء تغييرات في المناصب العليا 
 
ً
بالحكومة واألقاليم ووقع مرسوما

يــمــنــع الــمــســؤولــيــن عــلــى مختلف 
المستويات من السفر »ألي غرض 

غير حكومي«.
ــالــــت الــحــكــومــة  وقـــبـــل أيــــــــام، أقــ
نائب وزير تنمية البلديات فاسيل 
لوزينسكي بشبهة تلقيه رشــوة 
بقيمة 400 ألـــف دوالر، لتسهيل 
دات 

ّ
إبرام عقود شراء معدات ومول

بأسعار ُمبالغ فيها، في أوج أزمة 
نقص الكهرباء بعد ضربات روسيا 

لمنشآت الطاقة.

أزمة الدبابات

دت أزمة 
ّ
على جبهة موازية، تعق

م أوكرانيا دبابات ليوبارد، مع 
ّ
تسل

تمّسك حكومة المستشار األلماني 
أوالف شولتس بموقفه المتحفظ 
عن إرسالها، وتأكيد وزيــر دفاعه 

الــــجــــديــــد بــــوريــــس بـــســـتـــوريـــوس 
ضرورة التأني قبل اتخاذ أي قرار.

ورغــم دعوته الــدول األوروبــيــة، 
الـــتـــي تــمــتــلــك دبـــابـــات لـــيـــوبـــارد 2 
 في تدريب األوكرانيين 

ً
بالبدء فورا

على إدارتها من دون أي معارضة، 
ــي مــؤتــمــر  ــ قــــــال بــــســــتــــوريــــوس، فـ
مــشــتــرك مـــع األمـــيـــن الـــعـــام لحلف 
شــــمــــال األطـــلـــســـي )نـــــاتـــــو(، يــنــس 
ســتــولــتــنــبــرغ، »لـــســـنـــا مــعــزولــيــن 
عــنــدمــا يـــدور الــحــديــث عــن تــزويــد 
القوات األوكرانية بالسالح والدعم 
الـــمـــطـــلـــوب، لــكــن مـــن الــــصــــواب أن 
نــتــأنــى بــعــض الـــوقـــت وسنتحرك 
 فـــــي حـــــــال اتـــــخـــــاذ قـــــرار 

ً
ســــريــــعــــا

: »هــنــاك اتــفــاق 
ً
إيــجــابــي«، مــضــيــفــا

مــع ستولتنبرغ على ضــــرورة أال 
يــتــحــول حــلــف الـــنـــاتـــو الــــى طــرف 

مباشر في الحرب«.
بــــدوره، أعـــرب ستولتنبرغ عن 
 لحل ألزمــة 

ً
ثقته بالتوصل قريبا

 أنــــه »فــــي هــذه 
ً
ــدا ــؤكــ ــابــــات، مــ الــــدبــ

اللحظة الحرجة من الحرب، على 
الــحــلــفــاء مــد أوكــرانــيــا بنظم أثقل 
، وفـــعـــل ذلـــــك عــلــى 

ً
ــر تــــقــــدمــــا ــثــ وأكــ

نحو أســــرع، ألن الــطــريــق الوحيد 
لسالم دائم هو أن يتضح للرئيس 
الــروســي فالديمير بوتين أنــه لن 

ينتصر في ساحة المعركة«.
وأكــــد ستولتنبرغ ضــــرورة أن 

ــادرة  تـــكـــون الـــقـــوات األوكـــرانـــيـــة قــ
على دحــر الـــروس، »ليس فقط من 
أجل النجاة، ولكن للفوز واستعادة 
األراضي والوجود كدولة مستقلة 

ذات سيادة في أوروبا«.
 
ً
ــبــــت بــــولــــنــــدا تـــصـــريـــحـــا ــلــ وطــ
 من ألمانيا للموافقة على 

ً
رسميا

تسليم نحو 15 دبابة ليوبارد 2 
ها دعت االتحاد 

ّ
إلى أوكرانيا، لكن

األوروبــــــــــــي لـــتـــعـــويـــضـــهـــا مــقــابــل 
ــا. وعـــلـــى الـــفـــور،  ــهــ ــالــ تــكــلــفــة إرســ
ر المتحدث باسم »الكرملين«، 

ّ
حذ

دميتري بيسكوف، من أن »تسليم 
كييف دبــابــات لــيــوبــارد ال يبشر 
بــالــخــيــر لمستقبل الــعــالقــات مع 
 ال ُيمحى«، 

ً
ألمانيا وسيترك أثـــرا

 في ظل غياب أي حوار 
ً
خصوصا

مــــع بـــرلـــيـــن أو مــــع دول االتـــحـــاد 
األوروبي وحلف الناتو.

وفـــي واشــنــطــن، صـــرح منسق 
االتصاالت بمجلس األمن القومي، 
جون كيربي، بأن إدارة الرئيس جو 
 بشأن 

ً
 نهائيا

ً
بايدن لم تتخذ قرارا

إمكانية إرسال دبابات أبرامز إلى 
أوكرانيا.

، قــال مسؤول رفيع في 
ً
والحــقــا

وزارة الدفاع )البنتاغون(، إن بايدن 
»مستعد إلرسال 10 دبابات أبرامز 
ألوكـــرانـــيـــا لــفــك عــقــدة »لـــيـــوبـــارد« 
ودفــع المستشار أوالف شولتس 

ـــت وتــغــيــيــر 
ّ
ــن ــتـــعـ لــلــتــخــلــي عــــن الـ

 إلى أن 
ً
حساباته األخــرى«، مشيرا

»اجتماع ستولتنبرغ في برلين ال 
.»

ً
يعكس تقّدما

وفــيــمــا حـــرص الــمــســؤول على 
تأكيد »مــتــانــة« التحالف الغربي 
ضد موسكو، شدد على أن كييف 
تحتاج إلى 500 دبابة لمواجهة ما 
يحضّر له بوتين من جولة عمليات 
هجومية جديدة مع اقتراب فصل 

الربيع. 

اإلرباك الغربي

وزاد نائب رئيس الوزراء وزير 
ــالــــي أنــتــونــيــو  ــة اإليــــطــ ــيـ ــارجـ الـــخـ
تـــايـــانـــي حــــالــــة اإلربـــــــــاك الــغــربــي 
ــابـــات إلــى  بــتــأكــيــده أن إرســـــال دبـ
أوكرانيا مسألة »يتعين معالجتها 
ــكـــل ثــــنــــائــــي مـــــن قــــبــــل الـــــــدول  بـــشـ
المعنية«، وال وجود ألي التزامات 
من جانب روما تجاه كييف بهذا 

الصدد.
ــا  ونـــفـــى تـــايـــانـــي انــــخــــراط رومـ
فـــي حـــرب ضـــد مــوســكــو ودعــمــهــا 
لــمــبــادرات الـــحـــوار لــلــوصــول الــى 
ــائـــي الـــمـــتـــمـــثـــل فــي  ــهـ ــنـ ــــدف الـ ــهـ ــ الـ
تحقيق السالم العادل. وفي حين 
قالت الحكومة البريطانية إنها لن 
تملي على الحلفاء نوعية الدعم 

الذي يجب تقديمه ألوكرانيا، أبلغ 
مسؤولون أميركيون شبكة سي إن 
إن، أمس، أن بوتين يخطط لتعبئة 
جديدة تصل إلى 200 ألف جندي.

ــر الــخــارجــيــة  ــ ــال وزيـ بـــــــدوره، قــ
ــتـــرو كــولــيــبــا إن  ــيـ ــــي دمـ ــرانــ ــ األوكــ
مسألة تزويدنا بالطائرات المقاتلة 
انتقلت من نقطة الجمود، وأبلغنا 
ــا ســـنـــحـــتـــاج هـــذا  ــنــ نــــا أنــ شــــركــــاء
العام الحصول على جميع أنواع 

األسلحة الالزمة لتحقيق النصر.
فــي غــضــون ذلـــك، حــذر السفير 
الــروســي فــي إستونيا، فالديمير 
لــيــبــايــف، مــــن أن الــــغــــرب يخطط 
لمنح إستونيا أسلحة يمكن أن 
تــســتــخــدمــهــا كــتــهــديــد ضـــد ســان 
. وبـــعـــد 

ً
بــــطــــرســــبــــورغ مـــســـتـــقـــبـــال

إعـــالن روســيــا وإســتــونــيــا خفض 
مستوى العالقات الدبلوماسية، 
رد المتحدث باسم »الكرملين« على 
إمكانية إغالق إستونيا للمالحة 
الـــروســـيـــة بــقــولــه: »ضـــمـــان حــريــة 
المالحة بموجب القانون الدولي، 
وننطلق من أن هذا سوف يستمر«.
عــلــى صــعــيــد ذي صــلــة، كشف 
ــيـــــس بــــيــــالروســــيــــا ألـــكـــســـنـــدر  ــ رئـ
لوكاشينكو عن مقترح من أوكرانيا 
 
ً
إلبـــرام اتــفــاق عــدم اعــتــداء، متهما

الغرب بتجهيز مسلحين يمكنهم 
زعزعة استقرار الوضع في بالده.

»البنتاغون« تقّدر 
حاجة كييف

بـ 500 دبابة وبايدن 
مستعد لتسليم 10 

»أبرامز« لتشجيع 
شولتس

)رويترز( جنود أوكران يقصفون مواقع روسية في باخموت أمس  

ق المصحف ويثير انتقادات عربية وإسالمية
ّ
متطرف هولندي يمز

ق زعيم حركة بيغيدا المتطرفة المناهضة 
ّ
مز

لإلسالم في هولندا، إدويــن واجنسفيلد، نسخة 
مــن الــقــرآن الــكــريــم فــي مدينة الهـــاي الهولندية، 
وذلــك بعد يومين مــن قيام المتطرف السويدي 
الدنماركي، راسموس بالودان، بحرق المصحف 
الشريف قرب سفارة تركيا في العاصمة السويدية 

استكهولم السبت الماضي.
وشـــارك زعيم حركة »األوروبـــيـــون الوطنيون 
ضــد أسلمة الــغــرب« عبر »تــويــتــر«، ليل االثنين ـ 
 ينقل فعلته االستفزازية، 

ً
 مصّورا

ً
الثالثاء، مقطعا

التي وقعت أمام مبنى البرلمان في الهاي. وظهر 
المتطرف بحماية الشرطة الهولندية التي منحته 
اإلذن للقيام بفعلته، شريطة أال »يحرق« الكتاب 
 كما ظهر في 

ً
المقدس للمسلمين، إال أنه قام الحقا

الفيديو بحرق صفحات المصحف الممزقة. وظهر 
في الفيديو أفراد من الشرطة الهولندية يقفون وراء 
المتطرف اليميني من دون أن يحّركوا ساكنا، وهو 

يقوم بتمزيق صفحات القرآن والّدوس عليها.
 على ذلك، قالت وزارة الخارجية التركية 

ً
وردا

إن أنقرة استدعت السفير الهولندي لديها، أمس، 

للتنديد واالحتجاج بـ »العمل البشع والدنيء«.
وقالت أنقرة إنها طالبت هولندا بـ »عدم السماح 

بمثل هذه األفعال االستفزازية«.
 بين أوساط المسلمين 

ً
وأثارت الحادثة غضبا

 
ً
وإدانات من دول عربية وإسالمية اعتبرتها عمال
استفزازيا لمشاعر مليار ونصف مليار مسلم، 
ــال رئــيــس الـــشـــؤون الــديــنــيــة فــي تــركــيــا، علي  وقــ
أربــــاش، إن بـــالده سترفع دعـــاوى أمـــام المحاكم 
في 120 دولة، التخاذ موقف ضد االعتداءات على 

اإلسالم ورموزه.

ونظمت الجالية التركية في نيويورك، أمس، 
 
ً
تظاهرة احتجاج أمام قنصلية السويد، رفضا
لــحــرق نسخة مــن الــقــرآن الكريم أمـــام السفارة 

التركية في السويد.
من ناحيتها، نــددت الــواليــات المتحدة بما 
جرى في السويد، مشيرة إلى أن هذا العمل ربما 
يكون استهدافا لوحدة الصف داخل حلف ناتو. 
وقــال المتحدث باسم »الخارجية« األميركية، 
نيد براس، أمس األول، في مؤتمر صحافي إن 
»حرق كتب تعد مقدسة للكثيرين هو عمل مهين 

للغاية«، كما وصفه بالعمل البغيض والكريه 
والمثير لالشمئزاز. وقــال إن الفعل »قــد يكون 

قانونيا ومشينا في آن واحد«.
وأضاف برايس أن حرق المصحف كان عمل 
شخص »يهدف إلى االستفزاز«، مشيرا إلى أنه 
ربما كان الهدف منه التأثير على المناقشات 
الــجــاريــة بــشــأن انــضــمــام الــســويــد وفنلندا إلى 
حلف الناتو. كما قال إن حرق المصحف ربما 
سعى إلى تباعد حليفين مقربين، هما السويد 

وتركيا.

مصر وروسيا تتجهان لتبادل تجاري يستبعد الدوالر... وواشنطن توفد مدير »CIA« إلى القاهرة
• القاهرة - حسن حافظ

بدأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي زيارة للهند، 
أمــس، حيث يلتقي كبار رجــال األعــمــال، وسيكون ضيف 

شرف في يوم الجمهورية الهندية الذي يوافق 26 غدا.
وذكــــر بــيــان لــلــرئــاســة الــمــصــريــة، أن الـــزيـــارة ستشمل 
مباحثات بشأن تعزيز العالقات االقتصادية بين البلدين، 

واستعراض فرص االستثمار الهندي في مصر.
وتسعى القاهرة إلى حشد االستثمارات األجنبية في 
الــوقــت الـــذي تــحــاول مواجهة نقص فــي الـــدوالر أدى إلى 

انخفاض حاد في قيمة الجنيه.
وفـــي الـــعـــام الــمــاضــي، ســعــت إلـــى مــســاعــدة مـــن الـــدول 
الخليجية الحليفة الغنية بالطاقة ومــن صــنــدوق النقد 
الدولي، بعد أن فاقمت التداعيات االقتصادية للحرب في 

أوكرانيا من التحديات التي تواجهها.
 إلى إقامة عالقات سياسية وتجارية 

ً
وتسعى مصر أيضا

تتجاوز تحالفاتها التقليدية مع الواليات المتحدة والقوى 
األوروبـــيـــة، بما يشمل منطقة إفريقيا جــنــوب الصحراء 

وآسيا.
وفي هذا السياق، تتجه مصر وروسيا إلى إقرار آليات 
جـــديـــدة لــلــتــبــادل الــتــجــاري تــســمــح بــاســتــخــدام الــعــمــالت 
 عن 

ً
الوطنية فــي المعامالت التجارية المشتركة بعيدا

هيمنة الدوالر، في خطوة تعزز المساعي المصرية لتخفيف 
الضغط عن الدوالر الشحيح في السوق المصري، ويسمح 
لها بتوفير بند رئيس من الواردات، إذ تعد مصر أكبر دولة 
مستوردة للقمح الروسي، الذي يشكل نحو 50 بالمئة من 
وارداتها من القمح. ويعول الجانب الروسي على مثل هذه 
الخطوات في ظل العقوبات الغربية بسبب الحرب الروسية - 
األوكرانية. وقالت نائبة رئيسة الحكومة الروسية فيكتوريا 

أبرامشينكو، لوكالة سبوتنيك الروسية، األحد، إن تركيا 
دفعت بالروبل مقابل تزويدها بالحبوب، وإن موسكو 
تعمل على أمر مماثل مع مصر، مشددة على أن هذا األمر 

ال يشمل فقط المنتجات الغذائية.
وقــرر »الــمــركــزي« الــروســي، األســبــوع الماضي، اعتماد 
 في قائمة العمالت األجنبية )الجنيه الواحد 

ً
الجنيه رسميا

يساوي 2.29 روبــل(. ويسمح الــقــرار، الــذي لم يدخل حيز 
التنفيذ بعد، باستخدام الروبل والجنيه في المعامالت 
 عن هيمنة الـــدوالر، ويقدر 

ً
التجارية بين البلدين، بعيدا

حجم التبادل التجاري بين البلدين بنحو 4.7 مليارات دوالر 
لعام 2021، منها نحو 1.3 مليار قيمة استيراد مصر للقمح 
الروسي في العام ذاته، ولمصر مدخل ثابت من الروبل عبر 

السياحة الروسية المتمركزة في الغردقة وشرم الشيخ.
ووسط ترحيب رسمي وشعبي بالقرار الروسي، قالت 
عميدة كلية االقتصاد والعلوم السياسية السابقة، د. عالية 
المهدي، لـ »الجريدة«، إن »القرار سيكون له تأثير إيجابي 
على الميزان التجاري لمصر، أي يقلل من حجم األموال التي 
تدفعها مصر للخارج بالعملة الصعبة، وسيقلل بالتالي 
من الطلب على الدوالر، لكن ألن الصادرات الروسية لمصر 
ليست كبيرة، فتأثير القرار سيكون في حدود ما تستورده 

مصر من روسيا«.
بــدوره، ذكــر الخبير في االقتصاد والتجارة الدوليين 
شادي شحادة، لـ »الجريدة«، أن القرار سيحقق فوائد عدة 
لمصر، إذ »سيخفض الطلب على الــــدوالر فيما يخص 
 القمح والزيوت، وهو الهدف 

ً
الواردات الروسية، خصوصا

الرئيس الذي تسعى مصر إلى تحقيقه في ظل مساعيها 
لتعزيز قيمة العملة الوطنية، فتأثير القرار في حال تنفيذه 
 على الميزان التجاري المصري، ويعزز 

ً
سيكون إيجابيا

موقف الجنيه أمام الدوالر«.

وعــلــى صعيد الــشــق الــســيــاســي لــلــقــرار عــلــى الــعــالقــات 
المصرية ــ األميركية، قال مساعد وزير الخارجية المصري 
األسبق حسين هريدي، لـ »الجريدة«، إن »الواليات المتحدة 
ال ترحب بالجهود الرامية الستبدال الدوالر بسلة عمالت 
أخــرى، ألن الــدوالر هو أحد مصادر قوتها وتأثيرها على 
النظام الدولي، وطبيعي أن تراقب تداعيات مثل هذا القرار 

عند تنفيذه على األرض«.
وتابع هريدي: »لن نستطيع إصــدار أحكام حول تأثير 
هذه الخطوة على العالقات المصرية - األميركية، إال بعد 
ســريــان الــقــرار، ورصـــد حجم الــتــبــادل الـــذي سيتم بحجم 

العمالت، وتقييم مدى األضرار التي ستلحق بالدوالر«.
وأمــس األول، أكد السيسي األهمية التي توليها بالده 
لتدعيم وتعزيز العالقات مع الــواليــات المتحدة، السيما 
على الصعيد األمني واالستخباراتي، ودعم جهود استعادة 
االستقرار بالشرق األوسط في ضوء ما يشهده من تحديات.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام 
راضي، في بيان، إن ذلك جاء خالل لقاء الرئيس السيسي 
 )CIA( مــع مدير وكــالــة االستخبارات المركزية األميركية
ويليام بيرنز، بحضور رئيس المخابرات العامة المصرية، 
اللواء عباس كامل، مضيفا أن السيسي أكد متانة العالقات 

المصرية ـ األميركية.
ع واشنطن خالل الفترة 

ّ
وأشار بيرنز، وفق البيان، إلى تطل

المقبلة إلى »تطوير عالقات التعاون والشراكة مع مصر، 
التي تعتبر مركز ثقل منطقة الشرق األوسط، ودعامة األمن 
واالستقرار به، السيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهد 

أزمات دولية وإقليمية«.
وأوضــح البيان أن اللقاء شهد كذلك التباحث وتبادل 
وجهات النظر بشأن المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا 

الدولية واإلقليمية.

صورة للسيسي ورئيس حكومة الهند ناريندرا مودي في نيودلهي           )أ ف ب(

 لحشد االستثمارات
ً
 لحشد االستثماراتالسيسي يزور الهند سعيا
ً
السيسي يزور الهند سعيا

ربك الغرب
ُ
ربك الغربإقاالت واستقاالت في كييف... وأزمة الدبابات ت
ُ
إقاالت واستقاالت في كييف... وأزمة الدبابات ت

•• برلين محاصرة بين ضغوط الحلفاء وتحذيرات موسكو برلين محاصرة بين ضغوط الحلفاء وتحذيرات موسكو
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أحمد فوالذ

عقلة: العبو األبيض صّعبوا
مهمتهم أمام التضامن

أكــد نائب رئيس جهاز الــكــرة فــي نــادي الكويت عــادل عقلة أن العبي 
األبيض صّعبوا مهمتهم أمام التضامن، في المباراة التي جمعت الفريقين، 

أمس األول، في الدور التمهيدي لكأس سمو األمير.
 على التضامن، بركالت الترجيح 

ً
 صعبا

ً
وكــان الكويت حقق فــوزا

5 - 4 بعد انتهاء الوقتين األصلي واإلضافي، بالتعادل اإليجابي 
 مــع السالمية الجمعة المقبل، فــي ربع 

ً
3 - 3، ليضرب مــوعــدا

نهائي البطولة.
وقال عقلة لـ »الجريدة«، إن شعور الالعبين باالرتياح 

بعد التقدم في نتيجة المباراة منح التضامن فرصة 
 أن قدرة 

ً
العودة في آخر دقائق الشوط الثاني، مضيفا

التضامن على إضافة الهدف الثالث، صّعبت من 
مهمة األبيض في المباراة.

وأشـــار إلــى أن هــدف مشاري غنام، جــاء في 
 بدور الحارس عبدالرحمن 

ً
الوقت القاتل، مشيدا

كميل، وتصديه لركالت جزاء حاسمة.
وشــــدد عــلــى قناعته بصحة الــهــدف الــذي 
سجله فــواز المبيلش في آخــر دقيقة بالوقت 
اإلضافي، والذي ألغاه الحكم عبدالله عرب، بعد 

العودة لتقنية »الفار«.
 مـــا يــفــســر لمصلحة 

ً
ــا ــمــ وبـــيـــن أن الـــشـــك دائــ

 قـــرار عــرب بإلغاء الــهــدف بأنه 
ً
المهاجم، واصــفــا

 ما يحذر منها.
ً
امتداد ألخطاء التحكيم، التي دائما

القبندي: لم نخسر أمام الكويت!
أكد مدرب الفريق األول لكرة القدم بنادي التضامن جمال القبندي أن 
تعليماته لالعبيه خالل مباراة الكويت التي أقيمت أمس األول، 
في الدور األول لكأس األمير لكرة القدم تمثلت في ضرورة 
إنهاء المباراة في وقتها األصلي أو اإلضافي وعدم الذهاب 

لركالت الترجيح.
وقـــال الــقــبــنــدي، لـــ »الــجــريــدة«، إن »ركــــالت الترجيح 
أشبه بالمغامرة تبقى غير مأمونة العواقب، وكان في 
مقدرونا الفوز في الوقت اإلضافي، إلى جانب الوقت 
األصلي في حال حالف التوفيق حامد الرشيدي في 

ركلة الجزاء التي احتسبت في الشوط الثاني«.
وشـــــدد عــلــى أنــــه ســعــيــد بــالــمــســتــوى الـــــذي قــدمــه 
 
ً
 أنه لم يخسر قانونيا

ً
الالعبون أمام الكويت، مؤكدا

أمام األبيض صاحب اإلمكانات الهائلة.

• محمد عبدالعزيز
يواصل الفريق األول لكرة اليد بالنادي العربي، بقيادة مدربه 
د. أحمد فوالذ، تدريباته اليومية التي استأنفها منذ فترة قصيرة، 
بعد تعديل مواعيد مباريات القسم الثاني من الدوري الممتاز.

وقال د. فوالذ، لـ »الجريدة«، إن الالعبين منتظمون في 
 في 

ً
التدريب، ومنهم التونسي اسامة جزيري؛ طمعا

استعادة الجوانب الفنية والبدنية بشكل مقبول قبل 
استئناف المباريات الرسمية، مشيرا إلى أن إدارة 
الفريق تسعى إلقامة بعض المباريات التجريبية 

خالل األيام المقبلة استعدادا للدوري.
وكشف عن اقتراب عودة المحترف التونسي 
نضال العمري إلى صفوف الفريق، بعد تعافيه 
من اإلصابة في يده اليمنى، والتي أجرى على 
أثرها عملية جراحية مؤخرا تكللت بالنجاح، 
مشيرا إلى أن الالعب سيجري أشعة على يده 
ــام الــمــقــبــلــة، لــتــحــديــد مــوعــد عــودتــه  ــ خـــالل األيـ

الرسمية.
وأكــــــــــد أن األخــــــضــــــر ســـيـــســـتـــعـــيـــد العـــبـــيـــه 
المصابين بشكل تدريجي، خصوصا بعد تماثل 
سالم محبوب ووليد القالف للشفاء من اإلصابة 
األخيرة، ودخولهما التدريبات بشكل خفيف، 
لكن عودتهما الكاملة لم تتحدد بشكل نهائي، 
في حين استعاد خدمات نجمه علي أشكناني بعد شفائه 
من اإلصابة، وانتهاء تجمع منتخب الشواطئ، وسيكون 

جاهزا للمشاركة في المباريات المقبلة.

»سيدات« رماية »التراب« يحقق 
برونزية كأس العالم

أحــــــرز الــمــنــتــخــب الــكــويــتــي 
لــلــســيــدات أمـــس األول االثــنــيــن 
الميدالية البرونزية في صنف 
»التراب«، ضمن منافسات كأس 
الــعــالــم لــلــرمــايــة الــتــي اختتمت 
ــا فـــــي مــــديــــنــــة ســال  ــهـ ــاتـ ــيـ ــالـ ــعـ فـ
 
ً
المغربية، بمشاركة 360 راميا

.
ً
ورامية من 45 بلدا

وتفوقت الراميات الكويتيات 
ــة، بينها  عــلــى مــنــتــخــبــات قـــويـ
الــمــنــتــخــب الـــمـــغـــربـــي، بــفــضــل 
شــاهــد الــحــوال وســـارة الــحــوال 
وهاجر عبدالملك، والالتي قدمن 
أداء متميزا في واحدة من أقوى 

البطوالت العالمية للرماية.
مــن جــهــتــه، احــتــل المنتخب 
الــكــويــتــي لــلــرجــال، الــمــكــون من 
خــالــد الــمــضــف ونــاصــر المقلد 
ويــــوســــف الــــرشــــيــــدي، الـــمـــركـــز 
الــرابــع عالميا، بعد أن تنافس 
بــقــوة مــع المنتخب األمــيــركــي، 
الـــذي فــاز بالمركز األول، فيما 
حــل المنتخب الــكــازاخــســتــانــي 

في المركز الثاني.

وأعـــــــــــــرب رئــــــيــــــس االتــــــحــــــاد 
ــربــــي لــلــرمــايــة  ــعــ الـــكـــويـــتـــي والــ
الــمــهــنــدس دعــيــج العتيبي عن 
اعــــتــــزازه بـــهـــذا الــتــتــويــج الـــذي 
حازته الرماية الكويتية في هذا 

االستحقاق العالمي المهم.

واخــتــتــمــت فـــي وقــــت ســابــق 
منافسات كأس العالم للرماية 
الرياضية التي نظمها االتحاد 
الــدولــي للرماية، بالشراكة مع 
الـــجـــامـــعـــة الــمــلــكــيــة الــمــغــربــيــة 
لــلــعــبــة، بــمــشــاركــة أمــهــر الــرمــاة 

على صعيد العالم، وهي مدرجة 
ضمن برنامج االتحاد الدولي 
لـــلـــعـــبـــة، وتـــحـــتـــســـب نــتــائــجــهــا 

ضمن التصنيف العالمي.
 )كونا(

 بالميدالية البرونزية
ً
منتخب الكويت للسيدات متوجا

اعـــتـــلـــى الـــفـــريـــق األول لــلــكــرة 
ــادي الــقــادســيــة قمة  ــنـ الـــطـــائـــرة بـ
الدوري الممتاز، إثر فوزه الثمين 
عــلــى كــاظــمــة بنتيجة 3 - 1، في 
الـــمـــبـــاراة الــتــي جمعتهما، أمــس 
األول، على صالة االتحاد بمجمع 
الشيخ سعد العبدالله الرياضي، 
ضمن منافسات الجولة الثالثة من 
الــدور الثاني للمسابقة، وجــاءت 
نتائج االشـــواط كالتالي )23-25 
27(، كما  -29  / 25 -22 / 13 -25 /
 فوز الجهراء 

ً
شهدت الجولة أيضا

على الساحل 3-1، وبواقع أشواط 
.)15-25/ 25-18/ 15-25/ 19-25(

وبــذلــك تــصــدر الــقــادســيــة قمة 
الــتــرتــيــب بــرصــيــد 18 نقطة يليه 
كــاظــمــة ثــانــي بــرصــيــد 16 نقطة، 
في حين أنعش الجهراء آماله في 
المنافسة على بطاقات الصعود 
ــبــــي، بـــعـــد أن رفـــع  لـــلـــمـــربـــع الــــذهــ
رصيده إلــى 13 نقطة في المركز 
الخامس وبفارق نقطة واحدة عن 

الكويت الرابع.

أداء جيد 

 خالل 
ً
قــدم األصفر أداء جيدا

اللقاء ونجح في فرض أسلوبه 
على مجريات اللعب من البداية 
 عن 

ً
بفضل األداء المتزن دفــاعــا

المنطقة الخلفية وحوائط الصد 
الصلبة أمام ضربات من الخصم، 
كــمــا تــمــيــز بــالــهــجــوم الــمــتــنــوع 
مـــن عــلــى طــرفــي الــشــبــكــة وســط 
تألق المحترف الروسي فيكتور 

وراشد عنبر.

 في المقابل، واصل البرتقالي 
األداء الــمــتــذبــذب بــســبــب كــثــرة 
 
ً
األخطاء الشخصية خصوصا

فـــــي الــــشــــق الــــدفــــاعــــي وغـــيـــاب 
تـــركـــيـــز الــمــهــاجــمــيــن، لـــكـــن فــي 
الشوط الثالث انتفض العبوه 
ونجحوا في تحويل دفة اللقاء 
 بــفــضــل 

ً
لـــمـــصـــلـــحـــتـــهـــم قــــلــــيــــال

ــات الـــمـــحـــتـــرف الـــكـــوبـــي  ــ ــربـ ــ ضـ

سبيدا وحوائط الصد الثنائية 
واستمر ذلك في الشوط الرابع، 
لــكــن عـــدم االنــضــبــاط الــدفــاعــي 
وكــــثــــرة األخـــــطـــــاء فــــي الـــنـــقـــاط 
األخــيــرة مــنــح الــقــادســيــة الــفــوز 

بالشوط واللقاء.

)تصوير جورج ريجي( جانب من مباراة القادسية وكاظمة 

الزمالك يشكو كهربا لـ »فيفا« ويطالب 
 في القمة

ً
باعتبار األهلي مهزوما

• القاهرة - ةديرجلا●
ــلــــن مـــجـــلـــس إدارة نـــــــادي الـــزمـــالـــك  أعــ
برئاسة مرتضى منصور تقديم شكوى 
جديدة ضد محمود عبدالمنعم »كهربا« 
العب األهلي وناديه، على خلفية مشاركته 

في مباراة القمة األخيرة.
وخاطب الزمالك اتحاد الكرة المصري 
العتبار األهلي مهزوما في القمة، وكذلك 
ــكــــأس مـــصـــر،  ــة بــ ــمـــوحـ خــــــالل مـــــبـــــاراة سـ
بسبب مــشــاركــة كــهــربــا، مــع رفـــع شكوى 
ضـــد الـــالعـــب إلـــى االتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة 

القدم »فيفا«
وكان األهلي فاز الزمالك بثالثية نظيفة، 
السبت الماضي، في قمة مباريات الجولة 

ــــدوري الــمــصــري الــمــمــتــاز،  14 لــبــطــولــة الــ
وشهد اللقاء مشاركة كهربا الــذي سجل 
هدف فريقه األول، بعدما عاد للمباريات 

بعد غياب طويل بسبب اإليقاف.
ــد مــرتــضــى مــنــصــور أن  مـــن جــانــبــه، أكـ
نــاديــه تــقــدم بــمــذكــرة إلـــى 3 جــهــات وهــي 
اتــحــاد الــكــرة ورابــطــة األنــديــة والمحكمة 
الرياضية الدولية، بسبب مشاركة كهربا، 
فــي مــبــاراة القمة، بــاإلضــافــة إلــى توجيه 
الالعب السباب إلى الزمالك والعبيه خالل 
احتفاله مع جماهير األهلي عقب المباراة.

وقال في تصريحات عبر قناة الزمالك 
إنــه طــالــب اتــحــاد الــكــرة الــمــصــري برفع 
ــكـــوي إلـــــى لــجــنــة االنـــضـــبـــاط  هـــــذه الـــشـ
بالفيفا، من أجل استمرار إيقاف كهربا 

ــة الــمــوقــعــة عليه  ــرامـ ــغـ لــحــيــن ســـــداد الـ
وتــقــدر بمليوني دوالر بــاإلضــافــة إلــى 
5% الفوائد المستحقة من يونيو 2019 

حتى تاريخه.
وأضــــــــــاف: الـــــمـــــادة 8/24، مــــن الئــحــة 
االنتقاالت بالفيفا تنص على أن يجدد 
اإليقاف تلقائيا وال يجوز إشراك الالعب 

في أي مباراة قبل 
ســداد الغرامة 
الموقعة عليه 
ــة  ــحــ ــلــ ــمــــصــ لــ
نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي 

الزمالك.

... وشكوى ضد تنمر مرتضى
 في 

ً
طلب مجلس النادي األهلي، البت سريعا

الشكاوى الرسمية التي تقدم بها الــنــادي أمس 
األول )االثنين(، ضد مرتضى منصور رئيس نادي 
الزمالك، إلى كل من االتحاد المصري لكرة القدم 
ورابطة األندية المحترفة ولجنة االنضباط، لقيامه 
عبر وسائل اإلعالم المختلفة وقناة ناديه الرسمية 

بسب محمود عبدالمنعم )كهربا( 
العب األهلي بألفاظ يعاقب عليها 

القانون، والتجاوز في حق والديه، 
والتحقير مــن الــالعــب والــتــنــمــر عليه، 

وكذلك قيامه باالستهزاء والتطاول على 
النادي األهلي ومجلس إدارته.

ًفوالذ: »يد األخضر« يواصل 
تدريباته... والعمري يعود قريبا

أزرق يد الشواطئ 
في مجموعة صعبة 

بـ »اآلسيوية«
ــة الـــبـــطـــولـــة  ــ ــــرعـ أوقـــــعـــــت قـ
ــة الــــتــــاســــعــــة لـــكـــرة  ــ ــــويـ ــيـ ــ اآلسـ
الـــيـــد لـــلـــشـــواطـــئ، الـــمـــقـــرر أن 
تــســتــضــيــفــهــا مـــديـــنـــة بـــالـــي 
اإلنــدونــيــســيــة، مـــن 10 حتى 
19 مــارس المقبل، المنتخب 
الـــــوطـــــنـــــي فــــــي الـــمـــجـــمـــوعـــة 
الــثــانــيــة )الــصــعــبــة(، بــجــانــب 
ــات إنــــدونــــيــــســــيــــا،  ــبــ ــتــــخــ ــنــ مــ
ــنـــام، وعــــمــــان، وهـــونـــغ  ــتـ ــيـ وفـ
كـــــونـــــغ والـــــصـــــيـــــن، وضـــمـــت 
الـــمـــجـــمـــوعـــة األولــــــــى الـــهـــنـــد، 
ــر، والـــفـــلـــبـــيـــن، وكـــوريـــا  ــطــ وقــ

الجنوبية، والسعودية.
يذكر أن المنتخب، بقيادة 
المدربين الوطنيين إسماعيل 
عبدالقدوس ومساعد الرندي، 
أنـــهـــى الـــمـــرحـــلـــة األولـــــــى مــن 
ــج إعـــــــــداده لــلــبــطــولــة،  ــامـ ــرنـ بـ
وســتــكــون الــمــرحــلــة الــثــانــيــة 
عــلــى هيئة معسكر خــارجــي 
فـــي بـــانـــكـــوك، مـــن 23 فــبــرايــر 
حـــتـــى 7 مـــــــارس الــمــقــبــلــيــن، 
وبعدها يــغــادر مباشرة إلى 

بالي.

جمال القبندي

طائرة األصفر تخطت 
البرتقالي واعتلت قمة الدوري

محمود عبدالمنعم

عادل عقلة 

فاز الفحيحيل على خيطان في 
الدور األول لبطولة كأس سمو 

األمير لكرة القدم، بركالت 
الترجيح 5 - 3، بعد انتهاء 

الوقت األصلي واإلضافي 
بالتعادل 1 - 1.

حازم ماهر

تأهل الفريق األول لكرة القدم 
بنادي الفحيحيل لدور الثمانية 
لبطولة كــأس سمو األمــيــر، إثر 
فوزه، أمس، على خيطان بركالت 
الـــتـــرجـــيـــح 5 - 3، بـــعـــد انــتــهــاء 
ــافــــي  ــلــــي واإلضــ الـــوقـــتـــيـــن األصــ

بالتعادل بهدف لمثله.
وبـــــهـــــذه الـــنـــتـــيـــجـــة، يــــواجــــه 
ــن لـــقـــاء  ــ ــز مـ ــائــ ــفــ الـــفـــحـــيـــحـــيـــل الــ
ــة والـــــســـــاحـــــل، الـــــذي  ــيــ ــادســ ــقــ الــ
أقـــيـــم مـــســـاء أمــــس خــــالل مــثــول 

»الجريدة« للطبع.
ولعب الفحيحيل بحذر مبالغ 
فيه خــالل الشوط األول، ولذلك 
دانت األفضلية لخيطان بسبب 
االنـــتـــشـــار الــجــيــد والــتــحــركــات 
والهجوم، كما أن مدرب الفريق 
ة  إبــراهــيــم عبيد أجـــاد فــي قـــراء

المنافس.

وشـــهـــدت الــدقــيــقــة 8 إلــغــاء 
 
ً
حكم اللقاء علي الحداد هدفا

لــخــيــطــان أحـــــــرزه الــمــحــتــرف 
البرازيلي جوناثان، وذلك بعد 
الرجوع لتقنية حكم الفيديو 
الــمــســاعــد، الـــذي أكـــدت تسلل 

الالعب.
وفي الدقيقة 23 أنقذ مدافع 
الفحيحيل الــســوري عبدالله 
الــــشــــامــــي مـــــرمـــــاه مـــــن هــــدف 
ــرر الـــحـــارس  ــ مــحــقــق حـــيـــث مـ
خالد العجاجي كرة بالخطأ 
ردهـــــــا الـــكـــامـــيـــرونـــي اونــــانــــا 
نحو المرمى غير أن الشامي 
أبعدها قبل أن تتجاوز خط 

المرمى.
واعـــتـــمـــد الــفــحــيــحــيــل على 
التسديد من مسافات بعيدة 
ابــرزهــا تسديدة للقائد فــواز 

الرشيدي، والتي مرت بجوار 
القائم األيمن.

هدفان

وفـــي الــشــوط الــثــانــي واصــل 
ــه، لـــكـــن دون  ــومــ ــجــ خـــيـــطـــان هــ
خطورة حتى الدقيقة 56، التي 
شــهــدت احــتــســاب الــحــداد ركلة 
جزاء له بعد العودة لتقنية حكم 
الفيديو المساعد حيث لمست 
الــــكــــرة يــــد مــــدافــــع الــفــحــيــحــيــل 
ســيــزار، وانــبــرى للعبة بنجاح 
وليام ليضع فريقه في المقدمة. 
بـــعـــد الــــهــــدف ضـــغـــط العــبــو 
الـــفـــحـــيـــحـــيـــل مـــــن أجـــــــل إدراك 
الــــتــــعــــادل وقـــــد تــحــقــق لـــهـــم مــا 
أرادوا فــي الدقيقة 72، بعد أن 
ارتــدت تسديدة فــواز الرشيدي 

من يد الحارس اسامة العنزي 
ليتابعها التونسي يوسف بن 

سودة داخل الشباك.

وقت إضافي

وبــــــعــــــد تـــــــبـــــــادل الــــفــــريــــقــــان 
للهجمات، استمر الــحــال على 
مــا هــو عليه، ليتم اللجوء إلى 
وقت إضافي على شوطين مدة 

كل شوط 15 دقيقة.
ولــم يشهد الشوط اإلضافي 
، ليفرض التعادل 

ً
األول جــديــدا

نــفــســه، واألمــــر نــفــســه بالنسبة 
للشوط اإلضافي الثاني، والذي 
اســتــمــر فــيــه الــتــعــادل، ليحتكم 
الــفــريــقــان إلــى ركـــالت الترجيح 
الـــتـــي رجـــحـــت كــفــة الفحيحيل 

على خيطان بنتيجة 5 - 3.

جانب من مباراة الفحيحيل وخيطان أمس

ركالت الترجيح تؤهل الفحيحيل إلى »ثمانية« كأس األمير

 
َ

َرض
َ
خيطان ف
أفضليته

على مجريات 
الشوط األول
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يـــــــواجـــــــه بـــــرشـــــلـــــونـــــة ضــــيــــفــــه ريـــــــال 
سوسييداد في ربع نهائي كأس إسبانيا 

في كرة القدم اليوم.
ــة الــــفــــريــــق  ــ ــونـ ــ ــلـ ــ ــرشـ ــ ــيــــف بـ ــتــــضــ ــســ ويــ
الباسكي فــي مسعاه لمواصلة المسار 
إلى ثاني ألقابه في عهد المدرب تشافي 
 بالكأس 

ً
هرنانديس، بعدما ظفر أخــيــرا

ــال  الـــســـوبـــر اإلســـبـــانـــيـــة عــلــى حـــســـاب ريـ
مــــدريــــد 3-1 فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــســعــوديــة 

الرياض.
لكن رغم ذلك، يدخل النادي الكتالوني 
 بفوز هزيل في الدوري 

ً
حا

ّ
المباراة متسل

على حساب خيتافي المتواضع 1 - صفر.
ــدور  ــه اســـتـــعـــرض فـــي الــ ــو أنــ وحـــتـــى لـ
ــام فـــريـــق ســبــتــة مـــن الـــدرجـــة  ــ الــســابــق أمـ
الــثــالــثــة بخماسية نــظــيــفــة، فـــإن المهمة 
 ضد ريال سوسييداد 

ً
تبدو أكثر تعقيدا

الــفــريــق الــمــفــاجــأة لــهــذا الــمــوســم الـــذي ال 
 بالمركز الثالث في الدوري.

ً
يزال متمسكا

ــم ذلــــك، يــبــقــى الــمــهــاجــم الــبــولــنــدي  رغـ
حين 

ّ
روبرت ليفاندوفسكي ورفاقه مرش

ــلــــونــــة   أن بــــرشــ
ً
ــــور، خـــــصـــــوصـــــا ــبـ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ لـ

صــاحــب الـــرقـــم الــقــيــاســي بــعــدد األلــقــاب 
(، ســبــق أن 

ً
فــي هـــذه الــمــســابــقــة )31 لــقــبــا

فــاز فــي الــمــواجــهــات السبع األخــيــرة مع 
سوسييداد.

لــكــن األخــيــر حــقــق سلسلة انــتــصــارات 
مثيرة مع فــوزه بسبع مباريات متتالية 
في كل المسابقات، رغم مشاكل اإلصابات 
فـــي الــفــريــق. لــكــن يــمــكــن لـــرجـــال إيــمــانــول 
ألغواسيل، جعل األمور صعبة على البرشا 

بخط دفاعه القوي.
والــــمــــفــــارقــــة فـــــي هـــــــذه الــــــمــــــبــــــاراة، أن 
 بالحكم 

ً
ليفاندوفسكي سيلتقي مــجــددا

جيل مانسانو، إذ انــه الحكم نفسه الذي 
منحه بطاقة حمراء أمــام أوساسونا في 
آخــر مــبــاراة له في نوفمبر الماضي، قبل 
التوقف لخوض غمار مونديال قطر 2022، 
ما أدى إلى إيقاف البولندي ثالث مباريات.
، يلعب 

ً
وفي مباراة أخرى اليوم أيضا

أوســـاســـونـــا الــــذي أقــصــى ريــــال بيتيس 
حـــامـــل الــلــقــب فـــي الــــــدور الـــســـابـــق، أمـــام 
ــــدوري هــذا  إشبيلية الــــذي يــعــانــي فــي الـ

الموسم ويحتل المركز الخامس عشر.
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سلة أخبار

وضع أورالندو ماجيك حدًا 
لسلسلة من 9 انتصارات 

متتالية لبوسطن سلتيكس، 
متصدر دوري كرة السلة 

األميركي للمحترفني، بفوزه 
على ضيفه املنقوص 98-113 

االثنني.
واستغل ماجيك غياب النجمني 

ماركوس سمارت وروبرت 
وليامس املتألقني دفاعيًا، 

بسبب اإلصابة، ليعود إلى 
سكة االنتصارات.

وفي ديترويت، عاد 
العمالق اليوناني يانيس 

أنتيتوكونمبو من اإلصابة، 
ليقود ميلووكي باكس للفوز 

150-130 على بيستونز.
وُمني ممفيس غريزليز، 

وصيف الغربية، بخسارة ثالثة 
تواليًا بسقوطه أمام مضيفه 
ساكرامنتو كينغز 100-133.
في بورتالند، أحرز داميان 

ليالرد 37 نقطة و12 تمريرة 
حاسمة ليقود ترايل باليزرز 

للفوز على سان أنتونيو 
سبيرز 127-147.

ماجيك يضع حدًا 
النتصارات سلتيكس

بلغت البيالروسية املخضرمة 
فيكتوريا أزارينكا، حاملة لقب 

2012 و2013، نصف نهائي 
بطولة أستراليا املفتوحة في كرة 

املضرب، بفوزها على األميركية 
جيسيكا بيغوال املصنفة ثالثة 

عامليًا 6 - 4 و6 - 1، أمس، في 
ملبورن، فيما حسم اليوناني 

ستيفانوس تسيتسياس تأهله 
للمربع األخير على حساب 

التشيكي ييري ليهيتشيكا 6 - 3، 
7 - 6 )2/7( و6 - 4.

وضربت أزارينكا موعدًا مع 
الكازاخستانية إيلينا ريباكينا 

املتغلبة على الالتفية يلينا 
أوستابنكو 6 - 2 و6 - 4، فيما 
يالقي تسيتسيباس الروسي 
كارن خاتشانوف في نصف 

النهائي.
وتأهل تسيتسيباس لنصف 

النهائي الرابع له في أستراليا، 
وسيواجه خاتشانوف.

وكان خاتشانوف وضع حًدا 
ملغامرة األميركي سيباستيان 
كوردا بفوزه عليه 7 - 6 )5/7(، 

6 - 3، 3 - 0 قبل انسحاب األخير 
إلصابة في معصم يده.

أزارينكا وتسيتسيباس
لنصف نهائي »أستراليا«

تعاقد لوس أنجلس ليكرز 
مع الياباني الدولي روي 

هاتشيمورا في صفقة تبادل مع 
واشنطن ويزاردز، تشمل كندريك 

نان، والعديد من خيارات 
»درافت« دوري كرة السلة 

األميركي للمحترفني، وفق ما 
أعلن النادي االثنني.

وشارك هاتشيمورا )2.0 م( 
في 30 مباراة مع ويزاردز هذا 
ا معدل 13 نقطة، 

ً
املوسم محقق

4.3 متابعات و1.2 تمريرة 
حاسمة في املباراة الواحدة.

اختير ابن الـ24 عاما في املركز 
التاسع في »درافت« الدوري عام 

2019، وحقق خالل 4 مواسم 
معدالت 13 نقطة، 5.1 متابعات، 

و1.4 تمريرة حاسمة.
يأتي وصوله الى كاليفورنيا 
ا مع معاناة ليكرز الذي 

ً
تزامن

يكافح لحجز أحد املراكز املؤهلة 
لخوض ملحق األدوار اإلقصائية 
»بالي أوف«، إذ يحتل بطل 2020 

املركز الثاني عشر في الغربية 
بسجل سلبي 25-22.

ليكرز يضم الدولي الياباني 
هاتشيمورا

عاد املهاجم الدولي السنغالي 
ساديو مانيه، الثالثاء، إلى 
تمارين بايرن ميونيخ بطل 

أملانيا، مع استمرار تعافيه من 
إصابة حرمته من املشاركة في 

كأس العالم 2022 بقطر.
ونشر حساب العمالق 

البافاري على »تويتر« فيديو 
يظهر خروج مانيه إلى ملعب 

التدريبات املحاط بالثلوج، 
وهو يقول أمام الكاميرا »إنه 

شعور جميل، العودة بعد عطلة 
جميلة وطويلة«.

وتعرض مانية إلصابة في 
ساقه اليمنى خالل فوز بايرن 
6-1 على ضيفه فيردر بريمن 

في 8 نوفمبر املاضي، وخضع 
لعملية جراحية حرمته من 

املشاركة مع بالده في املونديال 
الذي انطلق بعد 12 يوما من 

االنتكاسة.

مانيه يعود إلى تدريبات 
بايرن ميونيخ

كين يعيد توتنهام إلى سكة االنتصارات
أعــاد المهاجم الــدولــي هــاري كاين 
فريقه توتنهام إلى سكة االنتصارات 
بتسجيله هدف الفوز في مرمى جاره 
ومضيفه فولهام 1 - صفر في ديربي 
العاصمة لندن امــس االول فــي ختام 
المرحلة الحادية والعشرين من بطولة 

انكلترا لكرة القدم.
وســجــل كــايــن الـــهـــدف الــوحــيــد في 
الدقيقة األولى من الوقت بدل الضائع 
من الشوط االول عندما تلقى كرة من 
الدولي الكوري الجنوبي هيونغ - مين 
سون عند حافة المنطقة فسددها قوية 
بيمناه على يمين الحارس األلماني 

بيرند لينو.
وهو الهدف الـ 16 لكاين في الدوري 
 موقعه في المركز 

ً
هذا الموسم، معززا

الــثــانــي عــلــى الئــحــة الــهــدافــيــن بــفــارق 
تسعة أهداف خلف مهاجم مانشستر 
ســيــتــي الــــدولــــي الـــنـــرويـــجـــي إرلــيــنــغ 

هاالند المتصدر.
كما رفع كين غلته من األهداف إلى 
ــــدوري االنــكــلــيــزي والـــــ266  199 فــي الـ
بــألــوان الــنــادي الــلــنــدنــي فــي مختلف 
الــمــســابــقــات فـــعـــادل إنـــجـــاز الـــهـــداف 
التاريخي جيمي غريفز حسب موقع 

»سكواوكا« لإلحصاءات.
ووضـــع توتنهام حــدا لخسارتين 
ــنـــال الــمــتــصــدر  مــتــتــالــيــتــيــن أمــــام أرسـ

ومــانــشــســتــر ســيــتــي الــثــانــي وحــامــل 
اللقب، وحقق فوزه الحادي عشر هذا 
 مــوقــعــه فـــي الــمــركــز 

ً
ــززا ــعـ الـــمـــوســـم، مـ

الخامس برصيد 36 نقطة، فيما تجمد 
رصيد جاره عند 31 نقطة في المركز 

السابع بخسارته الثامنة هذا الموسم 
 بعد اربعة انتصارات 

ً
والثانية تواليا

متتالية.

 
ً
البرتغالي سانتوس مدربا

لمنتخب بولندا
أعلن االتحاد البولندي لكرة 
 تعيين 

ً
الـــقـــدم، أمـــــس، رســمــيــا

البرتغالي فرناندو سانتوس 
 للمنتخب الوطني.

ً
مدربا

وقال مدرب البرتغال السابق 
خــــــالل مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي فــي 
 من 

ً
العاصمة وارســو »اعتبارا

الــيــوم أنـــا بــولــنــدي، أنـــا واحــد 
منكم، إنــه لــشــرف لــي أن أكمل 

عملي كمدرب هنا«.
ــيــــس  مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أكـــــــــد رئــ
االتــحــاد تسيزاري كوليشا أن 
 ولكن وقع 

ً
»الخيار كان صعبا

خيارنا على االفضل... الهدف 
ــا«  ــ االول الــتــأهــل لــكــأس أوروبـ

2024 في ألمانيا.
وســــــيــــــخــــــلــــــف ســــــانــــــتــــــوس 
تــــشــــيــــســــالف   )

ً
68 عـــــــــــامـــــــــــا (

مــيــخــنــيــيــفــيــتــش الــــــــذي أقـــيـــل 
الــشــهــر الــمــاضــي عــقــب خــروج 
بولندا من ثمن نهائي مونديال 

قطر.
وأنــــــــهــــــــت بــــــولــــــنــــــدا الــــــــــدور 
األول فـــي الــمــركــز الــثــانــي في 
مــجــمــوعــتــهــا الــثــالــثــة بــفــوزهــا 

على السعودية وتعادلها مع 
ــام  ــا أمــ ــهـ ــارتـ الــمــكــســيــك وخـــسـ
ا 

ً
األرجنتين التي توجت الحق

باللقب.
وخسرت بولندا التي بلغت 
ثمن النهائي للمرة األولى في 
، أمام فرنسا الوصيفة 

ً
36 عاما

.3 - 1

هاري كين يحرز هدفه في مرمى فولهام

برشلونة يستقبل سوسييداد في ربع نهائي الكأس

غافي وبيدري نجما برشلونة

مان يونايتد يصطدم بنوتنغهام في نصف نهائي »الرابطة«
يلتقي مانشستر يونايتد بنوتنغهام فوريس اليوم 

في نصف نهائي كأس الرابطة اإلنكليزي لكرة القدم.
ويسعى الــمــدرب الهولندي إيــريــك تــن هــاغ لتخطي 
عقبة نوتنغهام وبلوغ النهائي لالقتراب من الظفر بأول 

ألقابه مع »الشياطين الحمر«.
ويدخل مانشستر المباراة بمعنويات مهزوزة بعد 
أن تعرض الفريق للهزيمة 3-2 أمام أرسنال في مسابقة 
الدوري، إال أن منافسه في كأس الرابطة اليوم نوتنغهام 
ال يشكل خطورة كبيرة على فريق المدرب تن هاغ، وهو 
قادم من تعادل مع بورنموث في بطولة الدوري والتي 

يحتل فيه المركز الثالث عشر.
وبلغ مــان يونايتد نصف النهائي بعد أن فــاز على 
تشارلتون 3-0، بينما بلغ نوتنغهام نصف النهائي 
بفوزه على وولفرهامبتون بركالت الترجيح 4-3 بعد 

انتهى الوقت األصلي بالتعادل 1-1.
وتعتبر هذه البطولة في متناول »الشياطين الحمر« 
حــيــث إنـــه فــي حـــال تخطى عقبة نــوتــنــغــهــام، فسيكون 

بانتظار الفائز من مواجهة نيوكاسل وساوثامبتون.

أرسنال يعزز صفوفه 
بالبولندي كيفيور

أعلن نــادي أرسنال، متصدر الــدوري اإلنكليزي 
لكرة القدم، أمس األول، تعاقده مع المدافع الدولي 
الــبــولــنــدي يـــاكـــوب كــيــفــيــور قـــادمـــا مـــن سبيتسيا 

اإليطالي دون الكشف عن مدة الصفقة وقيمتها.
وقال المدير الرياضي البرازيلي ألرسنال إيدو في 
بيان: »نحن سعداء بالحصول على توقيع كيفيور. 

إنه شاب موهوب كنا نشاهده منذ فترة«.
وكــان كيفيور البالغ من العمر 22 عاما 

انضم إلى سبيتسيا في أغسطس 2021 
ــان ضمن  وخــــاض مــعــه 43 مـــبـــاراة، وكــ

التشكيلة البولندية في مونديال قطر.
ويتصدر ارسنال حالًيا الــدوري 
الممتاز بفارق 5 نقاط أمام مطارده 

المباشر مانشستر سيتي حامل 
الــلــقــب، علما أن الــنــادي اللندي 

لعب مباراة أقل.
العـــبـــو مــــان يــونــايــتــد 
خالل المباراة السابقة

أضاع نادي إنتر فرصة القفز 
إلى المركز الثاني في جدول 

 على حساب 
ً
الترتيب ولو مؤقتا

 
ً
جاره ميالن، بخسارته منقوصا
على أرضه أمام إمبولي صفر-1 

االثنين في المرحلة التاسعة 
عشرة من الدوري اإليطالي في 

كرة القدم.

 
ً
أحرز توماسو بالدانتسي هدفا

في الشوط الثاني ليمنح إمبولي 
الفوز 1 - صفر على مضيفه إنتر 
مــيــالن فــي دوري الــدرجــة األولــى 
ــدم ويـــضـــع  ــ ــقـ ــ ــرة الـ ــكــ اإليــــطــــالــــي لــ
 لسجل منافسه الخالي من 

ً
حـــدا

الهزيمة في سبع مباريات بجميع 
المسابقات أمس األول.

وقفز إمبولي، الذي لم ينتصر 
على إنــتــر منذ أبــريــل 2006، إلى 
المركز التاسع برصيد 25 نقطة 
من 19 مباراة، بينما بقي إنتر في 

المركز الثالث وله 37 نقطة.
وأبـــلـــغ بـــاولـــو زانـــيـــتـــي مـــدرب 
إمـــبـــولـــي خـــدمـــة »دازون« لــلــبــث: 
 في أول نصف ساعة 

ً
»لعبنا جيدا

وبشجاعة وبدون خوف، الفوز في 
ســان سيرو حلم، والعبو فريقي 

نجحوا في جعله حقيقة«.
وأكمل إنتر، الذي فاز 3 - صفر 
عــلــى غــريــمــه مــيــالن لــيــحــرز كــأس 
الــســوبــر اإليــطــالــيــة يـــوم األربــعــاء 

الماضي، المباراة بعشرة العبين 
عقب طرد القائد ميالن سكرينيار 
قبل خمس دقائق من االستراحة 

لحصوله على اإلنذار الثاني.
وكـــــــــاد نـــيـــكـــولـــو كـــامـــبـــيـــاجـــي 
 
ً
 مــبــكــرا

ً
أن يــمــنــح إمــبــولــي تــقــدمــا

باستاد سان سيرو لكن الحارس 
أندريه أونانا أنقذ الموقف.

وأهــدر الفريق الضيف فرصة 
أخــــــرى بـــتـــســـديـــدة فــرانــشــيــســكــو 
كابوتو التي مرت بجوار المرمى.

وســــــــدد فـــيـــدريـــكـــو ديـــمـــاركـــو 
العـــب إنــتــر كـــرة أبــعــدهــا الــحــاري 
جوجليلمو فيكاريو، فيما مرت 
ــارو مــارتــيــنــيــز من  ــ مــحــاولــة الوتــ
مدى قريب فوق العارضة بقليل.

إمبولي يواصل الضغط

وواصــل إمبولي تهديد مرمى 
إنتر بعد االستراحة إلى أن نجح 
 
ً
بالدانتسي البالغ عمره 19 عاما

فـــي هـــز الــشــبــاك فـــي الــدقــيــقــة 66 
بــتــســديــدة مــنــخــفــضــة فـــي مــرمــى 

أونانا.
وبعد ذلك بتسع دقائق أضاع 
إيـــدن جيكو مهاجم إنــتــر فرصة 
إدراك الــتــعــادل عــنــدمــا ســـدد كــرة 
مباشرة من داخل منطقة الجزاء 
لكنها مرت بجوار المرمى. وردت 

العارضة ضربة رأس من ستيفان 
دي فري مدافع إنتر.

ــوم فــي  ــلــ ــالــ ــي بــ ــ ــزاغــ ــ وألـــــقـــــى إنــ
الــهــزيــمــة عــلــى الــنــقــص الـــعـــددي، 
ونفى أن تكون االحتفاالت بكأس 

السوبر السبب. 
وأضــــــــــاف »الــــنــــقــــص الــــعــــددي 
)أضــرنــا( كثيرا، )ربــمــا( لــو لعبنا 

11 العبا لتغيرت األمور.
ــبـــالـــغ فــيــهــا  ــــاالت الـــمـ ــفـ ــ ــتـ ــ »االحـ
ــر؟ فــــي الــحــقــيــقــة  ــوبــ ــســ ــكــــأس الــ بــ
الــوضــع كــان صــارمــا ألن بمجرد 
عــودتــنــا )مــن الــســعــوديــة( تدربنا 

على الفور«.
وفي مباراة أخــرى أمس األول 
، تعادل بولونيا مع ضيفه 

ً
أيضا

كريمونيزي متذيل الترتيب 1-1.
ــن ركـــلـــة  ــ ــيــــوف مـ ــّدم الــــضــ ــ ــقــ ــ وتــ
ــري  ــيــ ــجــ ــيــ ــنــ جـــــــــــــزاء أحـــــــــرزهـــــــــا الــ
ــكــــي )50(، غــيــر  ــيــــريــ ديـــفـــيـــد أوكــ
أن كــريــمــونــيــزي ُحـــــرم مـــن فـــوزه 
األول هــذا الموسم عندما سجل 
 
ً
الروماني فالد شيريتشيس هدفا

في مرماه بالخطأ )55(.

جانب من مباراة إنتر ميالن وإمبولي

إمبولي يحرم إنتر المنقوص 
من المركز الثاني

»مصيرية« بين مصر والسويد في مونديال اليد
● محمد عبدالعزيز

يـــخـــوض مــنــتــخــب مـــصـــر مـــبـــاراة 
حاسمة ومصيرية فــي 10:30 مساء 
اليوم، أمام صاحب الضيافة منتخب 
السويد، في ربع نهائي »بداية األدوار 
ــــأس الـــعـــالـــم  ــيــــة« بـــطـــولـــة كــ اإلقــــصــــائــ
لكرة اليد، المقامة حاليا في بولندا 
والسويد، وفي نفس التوقيت يلعب 
منتخبا فرنسا وألمانيا، وتسبقهما 
فـــي الــثــامــنــة مــســاء مـــبـــاراتـــان ضمن 
نفس المرحلة، حيث يلتقي الدنمارك 

مع المجر، والنرويج مع إسبانيا.
في المباراة األولى، يتطلع منتخب 
مصر، الذي تأهل ثانيا بـ8 نقاط عن 
مجموعته الرابعة في الدور الرئيسي، 
بــعــد تــعــثــر أمــــام الــدنــمــارك األول بـــ9 
نقاط، بنتيجة 25-30 أمس األول، إلى 
تصحيح مــســاره ونــســيــان الهزيمة 
األولى في المونديال، والظفر باللقاء، 

وبطاقة المرور لقبل النهائي.
ويــــــــدرك مــــــدرب مـــصـــر اإلســـبـــانـــي 
روبيرتو جارسيا أن مهمته ستكون 
صعبة، نظرا لقوة منتخب السويد، 
ــرز الـــمـــرشـــحـــيـــن لــلــمــنــافــســة  ــ ــ أحـــــد أبـ
ــــب، وصـــــــاحـــــــب األرض  ــقــ ــ ــلــ ــ ــ عـــــلـــــى ال
ــذا ســـيـــحـــاول تــثــبــيــت  ــ ــهـــور، لـ ــمـ والـــجـ
التشكيلة األســاســيــة للمنتخب في 

اللقاء، واالرتكاز على دفاع المنطقة 
المصحوب بالهجوم المعاكس، مع 
تصويبات واختراقات العبي الخط 
الخلفي لفك عقدة السويديين وحسم 

المباراة.
وتحوم الشكوك حول عدم مشاركة 
نجم الفراعنة يحيى الدرع في المباراة 
بداعي االصابة، أما بقية مباريات دور 
الثمانية »اإلقصائي« فال تقبل القسمة 
على اثنين، نظرا لطموح الجميع في 
الفوز والظفر ببطاقة الصعود لنصف 

النهائي.

وتقام اليوم 4 مباريات في كأس 
الـــرئـــيـــس، لــتــحــديــد الـــمـــراكـــز مـــن 25 
حــتــى 32 فــي الــبــطــولــة، حــيــث تلتقي 
فـــي الــثــالــثــة عــصــرا األوروغـــــــواي مع 
الجزائر »لتحديد المركزين 32-31«، 
ــبــــاراة  ــــي الـــخـــامـــســـة والـــنـــصـــف مــ وفــ
ــتـــحـــديـــد  الــــســــعــــوديــــة والـــــمـــــغـــــرب »لـ
المركزين 29-30«، وفي الثامنة مساء 
تــلــعــب كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة ومــقــدونــيــا 
»لــتــحــديــد الـــمـــركـــزيـــن 27-28«، وفــي 
ــنـــصـــف مـــســـاء مـــبـــاراة  الـــعـــاشـــرة والـ

تحديد المركزين 26-25.

نجم مصر علي زين يحاول المرور من مدافعي الدنمارك
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وفيات

إيمان عبدالمطلب الحاج عبدالله المسلماني
67 عاما، شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: جابر 

العلي، ق2، ش17، م22، ت: 97200257، 99505275
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الطقس والبحرمواعيد الصالة

العظمى

الصغرى

أعلى مد

أدنى جزر

  18

07

ً
01:14 صبـــاحــــــا

 03:12 مــــــســــــــــــــــاًء 

 
ً
08:46 صبـــاحــــــا

08:45 مــــــســــــــــــــــاًء

ميغان تخوفت من »spear« بلطف أميركية تلمس أنفها بلسانها
كـــشـــفـــت مــــصــــادر لــصــحــيــفــة 
تــلــغــراف البريطانية أن زوجــة 
األمـــيـــر هـــــاري، مــيــغــان مـــاركـــل، 
كانت أعربت عن مخاوفها من 
 »spear« إثارة مذكراته األخيرة

استياء بعض األشخاص.
وقـــالـــت الـــمـــصـــادر، فـــي خبر 
نقله موقع روسيا اليوم، أمس، 
إن الممثلة السابقة أعربت عن 
»مخاوف لطيفة« بشأن الكتاب، 

متسائلة عما إذا كــان »خطوة 
صحيحة«، مضيفة أنها كانت 
مترددة بعض الشيء في إصدار 
الكتاب، ومــع ذلــك لم ترغب في 
ــــراط بـــالـــمـــوضـــوع ألنــهــا  ــــخـ االنـ
كانت متهمة »بمحاولة سرقة 

األضواء«.
وأكدت المصادر أنه بمجرد 
أن قرر هاري استكمال مشروعه، 
دعـــمـــتـــه مــــاركــــل بـــشـــكـــل كـــامـــل، 

مـــشـــددة عــلــى أنـــهـــا »ســتــدعــمــه 
 
ً
ــدا ــارك أبــ  لــكــنــهــا لـــن تـــشـ

ً
ــا دائــــمــ

فــي تــرويــج مثل هــذا المشروع 
الــشــخــصــي، فـــهـــذا الـــكـــتـــاب عن 
ــنــــظــــوره  ــه ورحــــلــــتــــه ومــ ــاتــ ــيــ حــ

الخاص لألمور«.
يـــذكـــر أن هــــــاري شــــــارك فــي 
 مــن 

ً
 كـــبـــيـــرا

ً
ــددا ــذا الـــكـــتـــاب عـــــ ــ هـ

التفاصيل الحميمة والخاصة 
حول حياته ومسيرته المهنية.

ــارة  ــ ــبـ ــ ــون عـ ــ ــكــ ــ عـــــــــــادة مـــــــا تــ
ــــص لـــــســـــانـــــه طـــــويـــــل«  ــ ــخـ ــ ــ »شـ
ــو كـــان  لــــإهــــانــــة، لـــكـــن مــــــاذا لــ
 لـــســـان طــويــل، 

ً
لــإنــســان حـــقـــا

ولــيــس أي لــســان، إنـــه األطـــول 
في العالم؟!

وعرض موقع روسيا اليوم، 
ــبــــة لـــفـــتـــاة  أمـــــــــس، قــــصــــة غــــريــ
أميركية مــن واليــة ميشيغان 
ــان لــويــس، لديها  ــ ــدعــى أدريـ

ُ
ت

ــول األلــســنــة في  ــد مـــن أطــ واحــ
 أن األمر يبدو 

ً
العالم، موضحا

 
ً
 في عائلتها، استنادا

ً
وراثــيــا

لـــقـــول الـــفـــتـــاة: »أشـــعـــر كــأنــنــي 
ــا، وأصـــبـــحـــت الــطــفــلــة  ــهـ ــتـ ورثـ
الــغــريــبــة الــتــي كـــان عليها أن 

تمد لسانها«.
ولسنوات عــديــدة، اعتقدت 
أدريـــان أن لديها أطــول لسان 
ــــي الــــعــــالــــم، واعــــــتــــــادت ذلـــك  فـ

 
ً
ــرا ــ ــيـ ــ ، وبـــــــــــدأت أخـ

ً
ــا ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــدريـ ــ تـ

اســـــتـــــغـــــالـــــه لـــمـــصـــلـــحـــتـــهـــا، 
حــــيــــث تـــمـــتـــلـــك الــــــيــــــوم قـــنـــاة 
عــلــى »يـــوتـــيـــوب«، إضــافــة إلــى 
عـــدد مـــن الــحــســابــات األخـــرى 
عــلــى »تـــويـــتـــر« و»إنــســتــغــرام« 
ــــوك«، وتـــجـــيـــب عــن  ــبـ ــ ــــسـ ــيـ ــ و»فـ
أسئلة حول لسانها، وتعرض 
بعض الحيل المضحكة، مثل 

لمس أنفها بلسانها.

٤٩٤٩ تميمة ذهبية على مراهق فرعوني تميمة ذهبية على مراهق فرعوني

تلسكوب هندي يلتقط 
إشارة من مجرة بعيدة

اكــــتــــشــــف فــــريــــق دولــــــــي مـــــن عـــلـــمـــاء 
الفلك، ألول مــرة، إشــارة إذاعية تنبعث 
مــن مــجــرة تبعد نحو 9 مــلــيــارات سنة 

ضوئية عن األرض.
شرت في »الجمعية 

ُ
وذكرت دراسة ن

الفلكية الملكية«، ونقلها موقع روسيا 
الــيــوم، أمــس األول، أن علماء مــن كندا 
ــارة من  والــهــنــد تمكنوا مــن الــتــقــاط إشـ
 SDSSJ0826 + 5630 المجرة المسماة

بمساعدة تلسكوب عماق في الهند.
ويمكن أن تسمح الموجة الراديوية 
لعلماء الــفــلــك بــالــرجــوع إلـــى الماضي 
وفــهــم الــكــون الــمــبــكــر، الـــذي ُيعتقد أنــه 

يبلغ من الُعمر نحو 13.7 مليار سنة.
ــاب تـــشـــاكـــرابـــورتـــي، عــالــم  ــ ــال أرنــ ــ وقـ
الكونيات والمؤلف المشارك في الدراسة 
حــــول اكـــتـــشـــاف الـــمـــوجـــات، لصحيفة 
مترو البريطانية: »إنه يعادل نظرة إلى 

الوراء في وقت قدره 8.8 مليارات سنة«، 
: »لم يتم إرسال اإلشارة من قبل 

ً
مضيفا

كائنات فضائية، لكنها جاءت من مجرة 
تشكل النجوم انبعثت عندما كان ُعمر 
الكون 4.9 مليارات سنة فقط. وهذا هو 
أول كشف من نوعه لإشارة الاسلكية 

من مثل هذه المسافة الهائلة«.
وتابع تشاكرابورتي: »يمكن للمجرة 
 مختلفة مــن إشــارات 

ً
ــصــدر أنــواعــا

ُ
أن ت

الراديو. حتى اآلن، كان من الممكن فقط 
التقاط هذه اإلشارة المعينة من مجرة 
قــريــبــة، مــمــا يحصر معرفتنا فــي تلك 

المجرات األقرب إلى األرض«.
 
ً
 مهما

ً
وكــان رصــد الموجة اكتشافا

بــشــكــل خــــاص، ألن الـــتـــردد كـــان بــطــول 
مـــوجـــة مـــحـــدد ُيـــعـــرف بـــاســـم »خــــط 21 
 بـــاســـم خط 

ً
ــا ــذا أيـــضـ ــم«. وُيـــعـــرف هــ ــ سـ

الـــهـــيـــدروجـــيـــن، وهـــــو الـــخـــط الــطــيــفــي 

لــإشــعــاع الــكــهــرومــغــنــاطــيــســي بــتــردد 
.1420

وينتشر الهيدروجين عبر الفضاء، 
ــــم خـــرائـــط  ويـــمـــكـــن أن يـــســـاعـــد فــــي رسـ
المجرات، ويستخدم خط 21 سم للقيام 

بذلك.
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ّ
وض
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درايش

ســـــــــــــاهـــــــــــــٍر لــــــــيــــــــلــــــــه عـــــــــلـــــــــى نـــــــــظـــــــــم الـــــــــقـــــــــوافـــــــــي
داخـــــــــــــــــــل بــــــــــحــــــــــور الــــــــشــــــــعــــــــر فــــــــــــي كــــــــــــل ِهــــــــّمــــــــه 

يـــــــلـــــــقـــــــط الـــــــــــمـــــــــــّحـــــــــــار لــــــــــــو بــــــــــالــــــــــقــــــــــوع خــــــافــــــي
ــه الــــــمــــــْدلــــــهــــــّمــــــه  ــ ــجــ ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــغــ ــ فــــــــــي الــــــــديــــــــاجــــــــيــــــــر الــ

ــــي ــافـ ــ ويـــــــــعـــــــــرض الـــــــلـــــــولـــــــو األصـــــــــيـــــــــل ودر صـ
ـــــــحـــــــصـــــــه الــــــــــــطــــــــــــّواش مـــــــــا يــــــــقــــــــدر يــــــذّمــــــه 

ْ
ال اف

ــــي  ــافــ ــ ــنــ ــ ومــــــــــــــــا يــــــــــَعــــــــــرفــــــــــه غــــــــيــــــــر طــــــــــــــــــــــــــــّواٍش ســ
ـــــــَمـــــــل يــــلــــّمــــه 

ْ
زود حـــــــــْرصـــــــــه بـــــقـــــطـــــعـــــة الـــــــمـــــــخ

ــــق »راتـــــــــــــــــــــب إضـــــــــافـــــــــي«  ــحــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ كـــــــــــل شـــــــــاعـــــــــر يــ
وكـــــــــــل شـــــــــــاعـــــــــــر... عـــــــنـــــــده هـــــــــــذي مـــــــــو ُمــــــهــــــّمــــــه! 

الـــــــــشـــــــــعـــــــــر خـــــــــــــــــــــــــاواه مـــــــــثـــــــــل انـــــــــــــســـــــــــــان وافـــــــــــــي
مـــــــــــا يـــــــــــــــبـــــــــــــــاع... ودفـــــــــــــتـــــــــــــره بـــــــمـــــــلـــــــيـــــــون ذّمـــــــــــه 

ولــــــــــو يـــــــشـــــــوف الـــــخـــــيـــــر فــــــــي هـــــــــالـــــــــدار ضــــافــــي 
ــه  ــ ــّمـ ــ ــتـ ــ مــــــــــا يـــــــبـــــــي »اســـــــــتـــــــــثـــــــــنـــــــــاء« أو مــــــبــــــلــــــغ يـ

ســـــــــــــاتـــــــــــــٍر حـــــــــــالـــــــــــه ولـــــــــــــــــو بـــــــــالـــــــــصـــــــــج حـــــــافـــــــي 
وغــــــــــــيــــــــــــر َهــــــــــــــــــم الـــــــــــــــــــــــــــدار مــــــــــــــا شــــــــــــــــــيٍّ يــــــهــــــّمــــــه

لــــــكــــــن الـــــــــوضـــــــــع انـــــــــحـــــــــرف يــــــالــــــلــــــه يـــــــــا كـــــافـــــي
اكـــــــــفـــــــــنـــــــــا شـــــــــــــر الــــــــــــمــــــــــــطــــــــــــامــــــــــــع... ال تــــــعــــــّمــــــه 

 بـــــــالـــــــعـــــــلـــــــن وإال الــــــــــخــــــــــوافــــــــــي: 
ٍّ

صــــــــــــــــار كــــــــــــــــل
الــــــــــبــــــــــلــــــــــد مـــــــــــــــا بــــــــيــــــــنــــــــهــــــــم مــــــــــشــــــــــفــــــــــوط دّمـــــــــــــــه

حسن العيسىالله يهنيكم

الله يبارك لكم بالتسعة آالف دينار، التي ستقبضونها 
كمعاش استثنائي قرر لكم في فترة عملكم كنواب أو وزراء 
 كانت مناصبكم الرفيعة في دولة اصرف ما في الجيب 

ً
أو أيا

يأتيك ما في الغيب. من حسن حظكم أن قرار مجلس الوزراء 
بوقف أعمال المادة ٨0 من »التأمينات« سيكون بأثر فوري 
ال بأثر رجعي، يعني ببساطة اعتبروا أن التسعة ستدخل 
جيوبكم في كل األحوال، ألنه أصبح لكم فيها حق مكتسب، 
أما الذين سيأتون بعدكم، والله العالم، فلن يكونوا مثلكم 
من أصحاب حظ »أبوتسعة«، لكن المسألة نسبية فأبواب 

الخير مفتوحة حسب القرار السامي.
تكبدت الميزانية العامة من هذه المعاشات االستثنائية 
أربعة مليارات دينار خال السنوات العشر الماضية، كما 
أوضح النائب مهند الساير في لقاء تلفزيوني، هذه البايين 
األربعة خرجت من خرم المادة ٨0 تأمينات، وعرفت السلطة 
منذ عام 1992 كيفية استعمالها لكسب قلوب أهل المحبة، 

حين تنفخ جيوبهم بالمال وبكل مودة.
تخيلوا ماذا يمكن أن تصنع األربعة مليارات التي أهدرت 
في السنوات الماضية: تضبيط شوارع مكسرة، مساعدات 
اجتماعية لعوائل فقيرة، دراسات عميقة لمستقبل الباد، 
والشروع في العمل لبحث مداخل رديفة لبئر النفط، حتى 
عمليات التجميل من سلخ الكروش الــبــارزة إلــى تضبيط 
األنــوف المحدبة واألسنان ذات المسافات الواسعة يمكن 

عملها لشعب يا رب ال تغير علينا.
لكنها تــاهــت فــي جيوبكم العميقة، ومـــرة ثــانــيــة نقول 
»الله يهنيكم« وال حسد وال حاسدون، بس هي مسألة قهر 
نشعر به ال أكثر على الهدر والصرف وحرق المستقبل، قهر 
ومرارة أننا ننفخ بقربة مثقوبة، وأن السلطة »تدي الحلق 
 عليها وال علينا... 

ً
للي مالوش ودان«... وهــذا ليس غريبا

فهكذا تسير األمور منذ عقود... عفرتة تشريعية، مشيني 
وامشيك، غش في المدارس وغش في العمل وغش من غير 
نهاية في السياسة... ليتكم تقلقون كما نقلق على الغد... 

.
ً
غير هذا ال نطلب شيئا

كشف مسح أشعة جديد عن تفاصيل مراهق تم تحنيطه قبل 
نحو 2300 عــام، وخلص فريق من العلماء، بقيادة أستاذة قسم 
األشعة بكلية الطب في جامعة القاهرة سحر سليم، إلى أن الصبي 

 بـ 49 تميمة ثمينة.
ً
وأسرته من األثرياء، فقد كان جسده مزينا

وقــال موقع سكاي نيوز أمــس إن الفريق أطلق على المومياء 
لقب »الصبي الذهبي«، وتم اكتشافه ألول مرة عام 1916 في مقبرة 
 
ً
بجنوب مصر، وتضمنت التمائم الموجودة على جسده أجساما
ذهبية على شكل قلب عالق أسفل حلقه، ولسانا ذهبيا داخل فمه.
واستخدمت سليم وفريقها األشــعــة المقطعية للسماح لهم 
بفحص المومياوات من الداخل دون فك غافها، وقدرت الدراسة 
، بناء على غياب 

ً
أن الصبي كان يبلغ من العمر نحو 14 أو 15 عاما

ضرس العقل في فمه.
ووضعت المومياء داخل تابوتين، أحدهما خارجي عليه نقش 
يوناني، واآلخر خشبي داخلي، بينما كان الفتى يرتدي قناع رأس 
، وعلبة كرتونية صدرية تغطي الجزء األمامي من الجذع.

ً
مذهبا

العبرة لمن يعتبر... مقولة راسخة في الضمير 
اإلنساني وفــي تاريخ األمــم، فحينما يتم اإلصــرار 
على الُمضّي بدرب سياسي من دون منطق ومن دون 
حكمة، وإنما بعشوائية وبتخبطات وانفعال... فإن 

 ما تأتي عكسية.
ً
العواقب غالبا

مشهد الــيــوم أشــبــه بــالــبــارحــة، فقد عشت ثاث 
مراحل لثاث تجارب، كان التعجل واالندفاع وغياب 

 لما آلت إليه األمور.
ً
الحكمة سببا

 
ً
المرحلة األولى كانت في مجلس 1٩٨5، وتحديدا
عــام 1٩٨٦، حينما أفـــرزت االنــتــخــابــات أغلبية من 
ق عليها الشعب آمــااًل عريضة، 

ّ
المعارضة التي عل

غير أن تلك األغلبية كــانــت تعيش ســطــوة أغلبية 
برلمانية، ظنت أنها أصبحت تتحكم بالسلطتين، 
 لتوجيهاتها، 

ً
فكانت ترغب بأن تسير الحكومة وفقا

 ألحكام الدستور، وأخذت تتدافع 
ً
عر اهتماما

ُ
ولم ت

بفرض مسار الحكومة من جهة، وتتسابق للضغط 
عليها باستجوابات غير منطقية متتالية، بلغت 
خمسة استجوابات في وقت واحد، فرفعت الحكومة 
استقالتها وعدم قدرتها على التعاون مع مجلس 
قت أحكام الدستور، 

ّ
األمة، فجاء حل المجلس، بل وُعل

وخــســر الــبــلــد ومــعــه الــشــعــب الــمــشــاركــة الشعبية 
والمكتسبات الدستورية، وتراجعت أحــوال البلد، 
وتاحقت األزمات، وكانت بدايتها ِقَصر نظر أعضاء 
المجلس وعدم نجاحهم بإدارة المشهد البرلماني 
بحكمة وتوازن، ونهايتها سلطة غير مؤمنة بالنهج 
الديموقراطي وتتحّين الفرص، وضاعت في ثناياها 

تفاهمات تزخر بها األنظمة البرلمانية.
والثانية كانت عــام 2012 حينما ظهرت لدينا 
أكبر كتلة معارضة في مجلس األمة، وصل عددها 
، لكن... وأخ من لكن... لم تحسن تلك 

ً
إلى 3٦ عضوا

األغلبية التفاهم بينها، وأخذها الغرور بأغلبيتها، 
 بيدها السلطتين 

ً
وكانت تسعى إلى أن تجمع عمليا

اتها وانحرافها في  التشريعية والتنفيذية من إماء
لة، فلم تمهلها السلطة التي  استخدام أدوات المساء
وجدت الفرصة مواتية، بعد أن تم إبطال المجلس 
بُحكم المحكمة الدستورية، فتم تغيير قواعد اللعبة 
السياسية واألسس الديموقراطية، وتم تغيير نظام 
االنــتــخــابــات، وحــــدث شـــرخ ســيــاســي واجــتــمــاعــي، 
وُكّبلت الحريات، وتزايدت الماحقات السياسية، 
ـــّيـــدت حــريــة الــكــلــمــة، وعــشــنــا مــرحــلــة مــن التفرد 

ُ
وق

واالستبداد والماحقات، مع وجود مجالس منتخبة!
وهـــا نــحــن الــيــوم نــجــد أغــلــبــيــة بــرلــمــانــيــة سعى 
 اآلمال على قدرتها على 

ً
الشعب إلى إنجاحها، عاقدا

التحول إلــى دور إيجابي فــي التعاطي السياسي 
والممارسة البرلمانية، وولدت في أجوائه حكومة 
ت على أثــر نقلة نوعية بعهد جديد  مختلفة جــاء
إلنـــهـــاء مــرحــلــة اســـتـــمـــرار رئــيــســيــن طــالــب الــشــعــب 
بـــإبـــعـــادهـــمـــا، فـــتـــم حــــل الـــمـــجـــلـــس، وُعــــــــّدل الــنــظــام 
االنتخابي لتطهيره من العبث بالقيود وماحقة 

شراء األصوات ومنع االنتخابات الفرعية.
وبدأت أولى جلسات المجلس الجديد بامتناع 
عن التصويت بانتخابات الرئيس ونائبه وباللجان، 
وتـــاحـــقـــت خـــطـــوات غــيــر مــســبــوقــة مـــن الــحــكــومــة 
تّوجتها بتقديم برنامج عمل بموضوعات محددة 
وجــــــدول زمـــنـــي مـــحـــدد، ومــــع ذلــــك ظــهــر الــتــعــســف 
البرلماني وتــنــافــس الــزعــامــات ونــشــوة البطوالت 
ــرار ارتـــجـــالـــي لــمــقــتــرحــات الــقــوانــيــن  ــ وتـــســـابـــق إلقــ
الشعبوية، حتى وصلنا إلى طريق مسدود، فقدمت 

الحكومة استقالتها!
وها نحن نعود إلى المربع األول، ونعيش أزمة 

ــلــقــت مــن ال قضية ســـوى قــصــر الــنــظــر والــتــدافــع 
ُ

خ
للتكسبات االنتخابية، وأي احتمال يكون في غير 
مصلحة الشعب والبلد يتحّمل تبعاته المجلس 
وأعضاؤه، فهم َمن وضعوا العربة أمــام الحصان، 
ليقول لنا طريق البلد مــســدود، وهــو أمــر مؤسف 

ومحزن، وينقصه ُحسن التقدير السياسي.
ل الحكومة المسؤولية  وال يعني ذلك عدم تحمُّ
عّما آل إليه المشهد السياسي، فهي غائبة أو ُمغّيبة 
عن الساحة، فقد كان عليها أن تخرج عن صمتها 
ـــح لــلــنــاس وجــهــة نــظــرهــا، وتـــــرّد عــلــى آراء 

ّ
وتـــوض

وأطــروحــات األعضاء بشجاعة ورباطة جــأش، من 
 وغياب ال يمكن أن ُيبّرر، وكان عليها أن 

ٍّ
دون تخف

تسوق مشاريعها وبدائلها وبرنامجها من خال 
رسائل إعامية وحضور إعامي، وهو ما قّصرت به، 
وأدى إلى تساُرع عجلة األحداث، ونجاح المتربصين 

والمندفعين من النواب!
فلُيعد كل عضو حساباته، لعله يقّوم المسار قبل 
ك مختلف إلعادة  فوات األوان، وليُكن للحكومة تحرُّ

ت بإذن الله.
ّ
ها مؤق القطار إلى سكته... فسدُّ

أ. د. محمد المقاطع المربع األول... سكة البلد َسد
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