
27 يناير 2023م 

5 رجب 1444هـ 

العدد 5246 - السنة السادسة عشرة

16 صفحة 

السعر 100 فلس

الجمعة

www.aljarida.com

الجمهوريون 
يحققون في لوحات 

لنجل بايدن

تحذيرات من تحضير موسكو لـ »الحل تحذيرات من تحضير موسكو لـ »الحل 
النهائي« في أوكرانياالنهائي« في أوكرانيا

كأس األمير: الكويت 
والسالمية »نارية« والعربي 

والنصر »ثأرية« اليوم

١٣

 دوليات

 رياضة

»الصحة«: 270 سيارة 
إسعاف جديدة قريبًا

»القوى العاملة« تنفي خلل 
أنظمتها الخاصة بمعامالت 

العقود الحكومية

»البلدي«: مراجعة التقرير 
القانوني للمخطط الهيكلي 

الرابع

 محليات

 محليات

محليات

٠٣٠٣

٠٣٠٣

٠٤٠٤

»دافوس«... مشهد 
هزلي لواقع يحوي 

أسباب فنائه

 اقتصاد

09

14

فرقة األحمدي قدمت »الموسيقى في شكسبير«فرقة األحمدي قدمت »الموسيقى في شكسبير«

ال زيادة ألسعار السلع في »التعاونيات«
رفع دون موافقة االتحاد وإلغاء قرار التثبيت

ُ
الفهد لـ ةديرجلا.: لن ت

● جورج عاطف وجراح الناصر
أكـــد رئــيــس اتــحــاد الــجــمــعــيــات الــتــعــاونــيــة عــلــي الــفــهــد أن 
ــادة أســعــار منتجاتها،  االتــحــاد رفـــض طــلــبــات الــشــركــات زيــ
 أن ثــمــة شـــركـــات امــتــنــعــت عـــن تـــوريـــد منتجاتها 

ً
مــوضــحــا

للجمعيات بناء على ذلك.
وشدد الفهد، في تصريح لـ »الجريدة«، على أنه »ال تستطيع 
أي شركة رفع أسعار سلعها دون موافقة االتحاد، وإلغاء قرار 

تثبيت أسعار بيع السلع«.
ــــرى، نــفــت مـــصـــادر مــطــلــعــة وقـــف بــيــع جميع  مـــن جــهــة أخـ
 إلى حكم قضائي، لزيادة 

ً
منتجات شركة المراعي، استنادا

أسعار بعض منتجاتها، مؤكدة أن ما أثير أمس بهذا الشأن 
يتعلق بأمر غلق قضائي، جاء لمدة يوم واحد لثالجة عرض 
منتجات الشركة بجمعية الجهراء، على خلفية قضية مرفوعة 

من مواطن على الجمعية قبل 3 سنوات.

 المحقق في »مرفأ بيروت« لـ ةديرجلا.: لن أتنازل لالنقالب

حكومة نتنياهو تستقبل بلينكن بمجزرة في جنينحكومة نتنياهو تستقبل بلينكن بمجزرة في جنين

نواب ومحتجون يتعرضون للضرب... وأهالي الضحايا يطالبون بتأميم القضية

مقتل مقتل 99 معظمهم من »الجهاد« في أوسع اشتباكات منذ سنوات معظمهم من »الجهاد« في أوسع اشتباكات منذ سنوات

في عمليٍة عسكريٍة ُوِصفت باألوسع منذ 
ســنــوات فــي مــخــيــم ومــديــنــة جــنــيــن بالضفة 
الغربية المحتلة، ارتكبت القوات اإلسرائيلية، 
أمس، مجزرة أسفرت عن مقتل 9 فلسطينيين 

وإصابة 20 بينهم 4 حاالت حرجة. 
وذكــر الناطق باسم الجيش اإلسرائيلي، 

ــدة الــعــمــلــيــات  ــ ــــوحـ ــه الــــمــــدعــــومــــة بـ ــ ــواتـ ــ أن قـ
الــخــاصــة »الــيــمــام« وعــنــاصــر مــن »الــشــابــاك« 
و»حــــرس الـــحـــدود« شــنــت عملية فــي جنين؛ 
 في 

ً
لــتــوقــيــف عــنــاصــر خــلــيــة تـــورطـــوا أخـــيـــرا

عمليات عدائية واسعة النطاق، وأقدموا على 
تــنــفــيــذ عـــدة عــمــلــيــات إطــــالق نـــار ضـــد قـــوات 

األمـــن اإلسرائيلية بعد ورود معلومات عن 
تخطيطهم لهجوم وشيك خطير. 

وأعـــلـــن الــجــيــش فـــي خــتــام الــعــمــلــيــة، الــتــي 
اســتــمــرت 3 ســـاعـــات وتــخــلــلــهــا قــطــع الــتــيــار 
الــكــهــربــائــي عــن المخيم كــلــه، وتعطيل دوام 

ــــالق صـــواريـــخ على  الــــمــــدارس، وإطـ

فلسطينيون بمحيط منازل تضررت جراء االشتباكات في جنين بالضفة الغربية المحتلة أمس )دي بي أيه(

عيد فرز أوراق اقتراع 3 »تعاونيات«
ُ
»الشؤون« ت

● جورج عاطف
علمت »الــجــريــدة«، مــن مــصــادرهــا، أن 
ــرز صــنــاديــق  وزارة الـــشـــؤون ســتــعــيــد فــ
اقتراع انتخابات مجالس إدارات جمعيات 
ضاحية صباح الناصر، وجــابــر العلي، 
ومبارك الكبير؛ بناء على طعون قّدمها 
مــرشــحــون أظـــهـــرت الــنــتــائــج خــســارتــهــم 
السباق االنتخابي بفارق أصوات بسيط 

 عن أقرب منافسيهم الفائزين.
ً
جدا

ــــعــــاد فـــرز  وتـــوقـــعـــت الـــمـــصـــادر أن ُي
ــي صــبــاح 

َ
ــراع جــمــعــيــت ــ ــتـ ــ صـــنـــاديـــق اقـ

الناصر وجابر العلي األسبوع المقبل، 
على أن تفرز صناديق جمعية مبارك 
الكبير فــي األســبــوع التالي، مبينة أن 
ت حتى يــوم أمــس طعنين 

ّ
الـــوزارة تلق

على نتائج انــتــخــابــات تلك الجمعية، 
 
ً
وال يزال باب استقبال الطعون مفتوحا

حتى األسبوع القادم.

اقتصاديات
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الحكومة لـ »تصريف العاجل«
أمر أميري بقبول استقالتها وتكليف وزرائها بتسيير شؤون مناصبهم إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة

عقب ثالثة أيام من تقديم استقالتها ونحو 
100 يوم من تشكيلها، صدر، أمس، أمر أميري 
ممهور بتوقيع سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحــمــد، بــنــاء عــلــى الــصــالحــيــات الممنوحة 
لسموه من لدن صاحب السمو أمير البالد،  
يقضي بقبول استقالة حكومة رئيس مجلس 
الـــــوزراء ســمــو الــشــيــخ أحــمــد نــــواف األحــمــد، 
وتكليف كل وزير بتصريف العاجل من شؤون 

منصبه إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة.
ــتـــرتـــب عـــلـــى قـــبـــول االســـتـــقـــالـــة، رفـــع  ويـ
ــر الـــمـــالـــيـــة عـــبـــدالـــوهـــاب  ــ ــتـــجـــواَبـــي وزيــ اسـ
الرشيد، ونائب رئيس الوزراء وزير الدولة 
لشؤون مجلس الـــوزراء بــراك الشيتان من 

جدول األعمال، في أول جلسة عادية يعقدها 
مجلس األمة بعد تشكيل الحكومة الجديدة، 
التي ستكون ملزمة بتقديم برنامج عمل 
جديد، حسب نص المادة 98 من الدستور، 
في حين كانت »المستقيلة« قدمت برنامج 

عمل كان محل إشادة نيابية واسعة.
ــلـــى  أمـــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لـــــالقـــــتـــــراحـــــات، وعـ
رأسها »شــراء الــقــروض«، والتي كانت أحد 
أســبــاب األزمـــة بين السلطتين التشريعية 
والــتــنــفــيــذيــة، فــســتــبــقــى فـــي مــكــانــهــا على 
جـــدول أعــمــال المجلس، مــع وجـــود فرصة 
لسحبها وردها إلى اللجنة المالية باعتبار 
أن المجلس أمام حكومة جديدة من حقها 

دراسة هذه االقتراحات بشكل أكبر وإبداء 
رأيها فيها.

وتواصلت االقتراحات الشعبوية، إذ تقدم 
النواب محمد المطير، ومحمد هايف، وفارس 
الــعــتــيــبــي، ومـــبـــارك الــطــشــة، وعــبــدالــلــه فهاد 
باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 2 
مكرر إلى المرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 
1976 فــي شــأن احتياطي األجــيــال الــقــادمــة، 
تنص على أن »تضاف مــادة جديدة برقم 2 
 نسبة 20 في 

ً
قتطع سنويا

ُ
مكرر نصها اآلتي: ت

المئة من عائدات استثمار احتياطي األجيال 
ع بالتساوي على كل مواطن بلغ 

َّ
وز

ُ
القادمة ت

سن الرشد عند إنهاء كل سنة مالية«.

محيي عامر وفهد تركي

ًاألمطار ترفع »أحمال« محطة 
مشرف 30 ألف م3 يوميا

● سيد القصاص
 مــشــرف م. 

ّ
اعــتــبــرت مــهــنــدســة مــشــروع محطة ضـــخ

شموس العوضي أن »كميات المياه التي تستقبلها 
المحطة بــمــوســم األمــطــار تــــزداد بــمــعــدل 30 ألـــف متر 
.»

ً
 عن المعدل الطبيعي الذي يبلغ 230 ألفا

ً
مكعب يوميا

وبينما اعتبرت العوضي، في تصريح، أن »المحطة 
«، دعــت إلى 

ً
قـــادرة على استيعاب هــذه الــزيــادة حــالــيــا

»عدم ربط مخارج األمطار في المنازل بشبكات الصرف 
 بأن ثمة شبكة مستقلة لمياه األمطار 

ً
الصحي«، علما

من شأنها الحد من زيادة كميات الصرف التي تتلقاها 
محطة مشرف.

وكــشــفــت أن »جــمــيــع مــشــرفــي الــمــحــطــة مــن الــكــوادر 
الوطنية المؤهلة«، مبينة أن »50 في المئة من جهاز 

اإلشراف مهندسات أثبتن جدارتهن«.

● بيروت ـ منير الربيع
انــعــكــس »االنــقــســام الــقــضــائــي« فــي ملف 
تــفــجــيــر مــــرفــــأ بــــيــــروت فــــوضــــى ســيــاســيــة 
ــــواب مــعــارضــون  وشــعــبــيــة، فــقــد تـــعـــرض نـ
ومتظاهرون بينهم أهالي ضحايا االنفجار، 
الرافضون لــقــرارات المدعي العام للتمييز 
غسان عويدات بإطالق ســراح الموقوفين، 
والداعمون الستئناف المحقق العدلي طارق 
البيطار للتحقيق، للضرب من القوى األمنية 

ومرافقي وزير العدل أمام مبنى الوزارة.
وفشل اجتماع عقد بين نواب المعارضة 
ووزيـــر الــعــدل فــي التوصل إلــى أي نتيجة، 
فيما لم يتمكن مجلس القضاء األعلى من 
االنــعــقــاد بسبب غــيــاب الــنــصــاب، ال سيما 
أن الــقــضــاة ومـــن بينهم عــويــدات وآخـــرون 
يؤيدون قراراته رفضوا عقد االجتماع تحت 

ضغط الشارع.
في المقابل، رفــض البيطار التنازل عن 
التحقيق أو تسليمه ألي قاٍض آخر، وأكد لـ 
»الجريدة« أنه مستمر في متابعة ملفه ولن 

 قـــرارات عويدات 
ً
يــردعــه شــيء عنه، واصــفــا

ــانــــون، وال يــمــكــن  ــقــ ــقــــالب عـــلـــى الــ بـــأنـــهـــا انــ
 أنه تنحى عن القضية، 

ً
تنفيذها، خصوصا

ومستدعى للتحقيق. 
ــد الــبــيــطــار رفـــضـــه االمــتــثــال  وبــيــنــمــا أكــ
 أن هــذا 

ً
لــلــتــحــقــيــق أمــــام عــــويــــدات، مــعــتــبــرا

االســـتـــدعـــاء مــخــالــف لــلــقــانــون، رد األخــيــر 
بإعالن إحالة البيطار إلــى هيئة التفتيش 
القضائي، األمر الذي أدى إلى انقسام كبير 
بــيــن الــقــضــاة، عــكــس حــالــة الــســقــوط الــحــر 
التي تعيشها السلطة القضائية تحت وطأة 

الصراعات السياسية. 
 بعدم تسلم أي قرار 

ً
وأصدر عويدات قرارا

أو تبليغ أو مستند من البيطار باعتباره 
مكفوف اليد. 

ومـــع تــجــذر االنــقــســام الــقــضــائــي، توعد 
أهـــالـــي ضــحــايــا تــفــجــيــر الــمــرفــأ بتصعيد 
تحركاتهم، كما طالبوا بإحالة هذه القضية 
إلـــى مــجــلــس األمــــن الـــدولـــي أو الــعــمــل على 

تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية.
، أيد الثنائي الشيعي 

ً
سياسيا
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»الخطوط الكويتية«: 55 مليون 
دينار صافي خسائر في 2022

هيئة األسواق تشطب »الند 
العقارية« بعد عام من إدراجها

اشتباك بين المحتجين واألمن أمام وزارة العدل اللبنانية أمس )د ب أ(
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حكومة نتنياهو تستقبل بلينكن...

المحقق في »مرفأ بيروت«...

منازل تحّصنت بها عناصر مسلحة، رفَع درجة التأهب للتعامل مع 
»تصعيد محتمل«. وعقب مشاورات حكومية برئاسة بنيامين نتنياهو، 
»نجاح عملية  هنأ وزير األمن ايتمار بن غفير القوات اإلسرائيلية بـ

جنين ضد المخربين«.
ــــذراع الــعــســكــريــة لحركة  فــي الــمــقــابــل، تــحــدثــت »ســـرايـــا الـــقـــدس« الـ
الجهاد اإلسالمي، في بيان، عن قيام مقاتليها بتفجير عدة عبوات 
ناسفة بقوة إسرائيلية قرب محيط أحد المنازل في المخيم، مشيرة 

إلى تحقيق إصابات. 
وبــيــنــمــا ذكـــرت عـــدة فــصــائــل فلسطينية أن عــنــاصــرهــا المسلحة 
شــاركــت فــي التصدي للمقتحمين، أفـــادت تقارير بــأن معظم القتلى 
ينتمون إلــى »الــجــهــاد«، بــاإلضــافــة إلــى قــيــادي فــي »شــهــداء األقــصــى« 

التابعة لحركة فتح. 
من جهتها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الجنود اإلسرائيليين 

داهــمــوا مستشفى لألطفال، وأطلقوا الغاز المسيل للدموع بداخله، ما 
 سلطات االحــتــالل بــإعــاقــة وصـــول ســيــارات 

ً
تسبب فــي إصــابــات، متهمة

اإلسعاف إلنقاذ الجرحى. 
وأطلقت عــدة فصائل فلسطينية، فــي مقدمتها »الــجــهــاد« و»حــمــاس« 
و»الجبهة الشعبية« و»عرين األسود«، تهديدات بالرد على العملية التي 
تعد األكبر منذ وصول حكومة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، 

 في تاريخ الدولة العبرية.
ً
التي توصف بأنها األكثر يمينية وتدينا

 
ّ
وأكد نائب رئيس المكتب السياسي لـ »حماس«، صالح العاروري، أن

 إلى أوسع مواجهة 
ً
»االحتالل سيدفع الثمن، ورد المقاومة لن يتأخر«، داعيا

مع قوات االحتالل بكل الوسائل المتاحة، في حين أعلنت »فتح« اإلضراب 
 على أرواح الشهداء«.

ً
الشامل في مختلف أنحاء البالد، »حدادا

في غضون ذلك، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس القيادة إلى 
اجتماع طارئ، بينما طالب رئيس الوزراء محمد اشتية، ووزارة الخارجية، 
المجتمع الدولي واإلدارة األميركية بتدخل دولي عاجل لحماية الشعب 

الفلسطيني بعد »الهجوم الدموي والهمجي«.

وفي حين دانت وزارة الخارجية األردنية الهجوم اإلسرائيلي، الذي يأتي 
بعد يومين من زيــارة نــادرة قام بها نتنياهو إلى عمان، أفــادت مصادر 
بفتح مصر خطوط اتصال مباشرة مع قادة الفصائل في غزة من جهة، 
والمسؤولين اإلسرائيليين مــن جهة أخـــرى، فــي محاولٍة لمنع تصعيد 

صاروخي يشمل غزة.
وجاء االقتحام عشية بدء وزير الخارجية األميركي أنتوني بلينكن جولة 
تشمل إسرائيل والضفة الغربية ومصر. وقالت الخارجية األميركية، في 
بيان أمس، إن الوزير سيتشاور مع الشركاء بشأن قضايا من بينها الغزو 
الروسي ألوكرانيا، وإيران، والعالقات اإلسرائيلية- الفلسطينية واإلبقاء 
على حل الدولتين إلنهاء الصراع، كما سيحض على ضرورة اتخاذ الطرفين 

خطوات للتهدئة ووقف العنف.

»حـــزب الــلــه« وحــركــة أمـــل قــــرارات عــويــدات واعــتــبــروا أنــهــا تــصــب في 

مسار تصحيح وتقويم المسار القضائي بعد تجاوزات البيطار. وفي 
المقابل، وصف حزب القوات اللبنانية، والحزب التقدمي االشتراكي، 
وحزب الكتائب ونواب التغيير ونواب مستقلون القرارات بأنها »7 أيار 
قضائي«، في إشارة إلى االجتياح العسكري الذي قام به »حزب الله« 

لمدينة بيروت في 7 مايو 2008.
في المقابل، تعتبر جهات سياسية أن الزوبعة القضائية بنيت على 
 بوجود رغبة أميركية 

ً
تقاطع مصالح داخلية وخارجية، خصوصا

في إطــالق ســراح المواطن األميركي اللبناني رئيس مصلحة األمن 
والسالمة في مرفأ بيروت، محمد زياد العوف الموقوف منذ سنتين 

بالقضية دون محاكمة. 
وسرعان ما غادر العوف إلى الواليات المتحدة فور اإلفراج عنه رغم 
أنه ممنوع من السفر. ومع تصاعد ضغوط الكونغرس، لعب مبعوث 
 في مسألة 

ً
الرئيس األميركي لشؤون الرهائن روجر كارستينز دورا

إطــالق الــعــوف، إلــى جانب كــل مــن السفارة فــي بــيــروت ومنظمة دعم 
 في إيران.

ً
الرهائن حول العالم، التي يرأسها نزار زكا، الموقوف سابقا
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األمير يهنئ الهند بيوم الجمهورية 
وأستراليا بالعيد الوطني

سموه هنأ رئيسة ترينيداد وتوباغو بإعادة انتخابها
بـــعـــث ســـمـــو أمــــيــــر الــــبــــالد، 
الشيخ نواف األحمد، ببرقية 
تهنئة إلــى رئيسة جمهورية 
الــهــنــد الـــصـــديـــقـــة، دروبــــــادي 
مورمو، عّبر فيها سموه عن 
ــالــــص تـــهـــانـــيـــه بــمــنــاســبــة  خــ
ذكــــــــــــرى يــــــــــوم الــــجــــمــــهــــوريــــة 
 ســمــوه لها 

ً
لــبــالدهــا، متمنيا

ــور الـــصـــحـــة والـــعـــافـــيـــة،  ــوفــ مــ
ولجمهورية الهند وشعبها 
الصديق كل التقدم واالزدهار. 
وبعث سموه ببرقية تهنئة 
ــــم عـــــــام أســـتـــرالـــيـــا  ــاكـ ــ إلـــــــى حـ
ــقـــة، الـــجـــنـــرال ديــفــيــد  الـــصـــديـ
هيرلي، عّبر فيها سموه عن 
خالص تهانيه بمناسبة العيد 
الوطني لبالده، متمنيا سموه 
لــه مــوفــور الصحة والعافية، 

وألستراليا وشعبها الصديق 
كل التقدم واالزدهار.

كــمــا بــعــث ســـمـــوه بــبــرقــيــة 
تهنئة إلى الرئيسة المنتخبة 
لجمهورية ترينيداد وتوباغو 
الصديقة، كريستين كانغالو، 
عّبر فيها سموه عــن خالص 
تــهــانــيــه بمناسبة انتخابها 
رئيسة للجمهورية، متمنيا 
ــل الــــتــــوفــــيــــق  ــ ــ ــا كـ ــ ــهـ ــ ــوه لـ ــ ــمــ ــ ســ
ــــور الــصــحــة  ــــوفـ والـــــســـــداد ومـ
والعافية، وللعالقات الطيبة 
بين البلدين الصديقين المزيد 

من التطور والنماء.

 ولي العهد يهنئ رئيستي الهند 
وترينيداد وتوباغو

سموه هنأ حاكم أستراليا بالعيد الوطني
بــــعــــث ســــمــــو ولـــــــي الـــعـــهـــد 
الشيخ مشعل األحمد، ببرقية 
تهنئة إلى رئيسة جمهورية 
الــهــنــد الـــصـــديـــقـــة، دروبــــــادي 
مــــــــورمــــــــو، ضــــمــــنــــهــــا ســــمــــوه 
ــالــــص تـــهـــانـــيـــه بــمــنــاســبــة  خــ
ــة  ــوريــ ــهــ ــمــ ــجــ ذكـــــــــــرى يـــــــــوم الــ
ــا وافــــر  ــهـ ــا، راجــــيــــا لـ ــبــــالدهــ لــ

الصحة والعافية.
كــمــا بــعــث ســـمـــوه بــبــرقــيــة 
تهنئة إلى حاكم عام أستراليا 
الـــصـــديـــقـــة، الـــجـــنـــرال ديــفــيــد 
ــنــــهــــا ســــمــــوه  هـــــيـــــرلـــــي، ضــــمــ
ــالــــص تـــهـــانـــيـــه بــمــنــاســبــة  خــ
العيد الوطني لبالده، راجيا 

له وافر الصحة والعافية.
ــة  ــيـ ــرقـ ــبـ وبــــــعــــــث ســــــمــــــوه بـ
تهنئة إلى الرئيسة المنتخبة 

لجمهورية ترينيداد وتوباغو 
الصديقة، كريستين كانغالو، 
ضــــمــــنــــهــــا ســـــــمـــــــوه خــــالــــص 
تهانيه بمناسبة انتخابها 
رئيسة لجمهورية ترينيداد 
وتوباغو، متمنيا سموه لها 
كل التوفيق والــســداد، ودوام 

الصحة والعافية.

العتيبي بحث التعاون مع القائم باألعمال األميركي
التقى نائب وزير الخارجية السفير منصور العتيبي، أمس، مع 
القائم باألعمال باإلنابة بسفارة الواليات المتحدة األميركية لدى 

الكويت جيمس هولتسنايدر.
وتـــم خـــالل الــلــقــاء بــحــث أوجـــه الــعــالقــات المتميزة بــيــن البلدين 

الصديقين.
وكان القائم باألعمال في السفارة األميركية لدى البالد أجرى أمس 
جولة لقاءات، حيث زار عددا من المسؤولين، بينهم وزيرة األشغال 

العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. أماني بوقماز.
وكتب تغريدة في حسابه على »تويتر« قال فيها: »ســررت بلقاء 
الــدكــتــورة بــوقــمــاز، لــلــتــحــدث عــن الــتــعــاون بــيــن الـــواليـــات المتحدة 
والكويت في مجال البنى التحتية، والطاقة المتجددة، وتمكين المرأة«.

 تذكارية لهولتسنايدر.
ً
وفي نهاية اللقاء، قدمت بوقماز درعا

كما زار القائم باألعمال في السفارة األميركية وزير الدولة لشؤون 
مجلس األمة وزير الدولة لشؤون اإلسكان والتطوير العمراني عمار 
العجمي، وغــرد بعد اللقاء: »ســعــدت بمناقشة التعاون األميركي ـ 

الكويتي مع الوزير العجمي«.
العتيبي خالل لقائه هولتسنايدر أمس

رئيس الوزراء يهنئ الهند وأستراليا 
ورئيسة ترينيداد وتوباغو

بــعــث ســمــو الــشــيــخ أحــمــد 
نـــواف األحــمــد رئــيــس مجلس 
الــــــــوزراء بــبــرقــيــة تــهــنــئــة إلــى 
رئــــيــــســــة جــــمــــهــــوريــــة الـــهـــنـــد 
الــصــديــقــة، دروبــــادي مــورمــو، 
بــــــمــــــنــــــاســــــبــــــة ذكــــــــــــــــــرى يـــــــوم 

الجمهورية لبالدها.
وبعث سموه ببرقية تهنئة 
ــم عـــــــام أســـتـــرالـــيـــا  ــ ــاكـ ــ إلـــــــى حـ
ــنــــرال ديــفــيــد  ــة، الــــجــ ــقـ ــديـ الـــصـ
ــــي، بـــمـــنـــاســـبـــة الـــعـــيـــد  ــرلـ ــ ــيـ ــ هـ

الوطني لبالده.  
كـــمـــا بـــعـــث ســـمـــوه بــبــرقــيــة 
تهنئة إلى الرئيسة المنتخبة 
لجمهورية ترينيداد وتوباغو 

الصديقة كريستين كانغالو.

 لتفاهم 
ً
 السفير الخرافي: نسعى دائما

الشعوب واستقرار المنطقة والعالم
أعـــــرب ســفــيــر دولـــــة الـــكـــويـــت لــــدى إســبــانــيــا 
خليفة الــخــرافــي عــن اعــتــزازه بسياسة الكويت 
الخارجية وسعيها الدائم لبناء جسور التفاهم 
بين الشعوب والحفاظ على السالم واالستقرار 

في المنطقة وحول العالم.
جــاء ذلــك فــي تصريح لـــ »كــونــا« على هامش 
حضور السفير الخرافي حفل االستقبال السنوي 
الـــذي أقــامــه الملك اإلســبــانــي فيليبي الــســادس 

للسلك الدبلوماسي المعتمد في إسبانيا.
ولـــــفـــــت الـــــخـــــرافـــــي إلــــــــى الــــبــــعــــد اإلنــــســــانــــي 
للدبلوماسية الكويتية الــتــي تتسم بالمرونة 
ــة، منها  ــوازن وتـــقـــوم عــلــى ركـــائـــز راســــخــ ــ ــتـ ــ والـ
تعزيز التواصل بين الشعوب، وخدمة القضايا 

اإلنسانية في الخارج، وتكريس السالم، ودعم 
ــيـــة إلــــى تــحــقــيــق األمـــــن والــســلــم  الـــجـــهـــود الـــرامـ

الدوليين.
وأوضح أن الكويت كان لها موقف ثابت من 
األزمــة األوكرانية ودعــت إلــى إيحاد حل سلمي 
وااللــــتــــزام بـــمـــبـــادئ الـــقـــانـــون الــــدولــــي ومــيــثــاق 
األمم المتحدة واحترام سيادة الــدول، كما أنها 
أرسلت مساعدات إنسانية إلى الشعب األوكراني 

لتخفيف معاناته.
وأشـــــاد بــالــعــالقــات الــثــنــائــيــة الــمــتــمــيــزة مع 
 سعي 

ً
ــدا ــؤكــ إســبــانــيــا فـــي شــتــى الـــمـــجـــاالت، مــ

السفارة في مدريد لمواصلة توثيقها، بما يخدم 
مصالح شعبي البلدين الصديقين.

»التخطيط«: تمكين المرأة والصحة 
وتنمية الطفولة المبكرة أولوياتنا

المجلس استضاف جلسة حوارية عن السياسات االجتماعية
ــد األمــيــن الــعــام للمجلس  أكـ
ــلــــى لــلــتــخــطــيــط والــتــنــمــيــة  األعــ
ــات  ــويــ د. خـــالـــد مـــهـــدي أن أولــ
ــات االجـــتـــمـــاعـــيـــة فــي  ــاسـ ــيـ الـــسـ
 عــلــى 

ً
ــا ــيـ ــالـ ــكـــويـــت تــنــصــب حـ الـ

تمكين المرأة وتنمية الطفولة 
ــبــــكــــرة وتــــطــــويــــر الــتــعــلــيــم  الــــمــ

والمنظومة الصحية.
جاء ذلك في تصريح أدلى به 
مــهــدي، لـــ »كـــونـــا«، عــلــى هامش 
جــلــســة حــــواريــــة نــظــمــهــا مــركــز 
الـــكـــويـــت لـــلـــســـيـــاســـات الـــعـــامـــة 
بــمــقــر »الــتــخــطــيــط« حـــول »بــنــاء 
السياسات االجتماعية لتعزيز 
الــنــمــو االقــــتــــصــــادي... تــجــارب 
دولية« حاضر فيها خبير األمم 
الــمــتــحــدة االنــمــائــي فــي الــشــرق 

األوسط فرانسوا فرح.
ــــدي إن الـــجـــلـــســـة  ــهـ ــ وقـــــــــال مـ
الــحــواريــة تــنــاولــت السياسات 
االجــتــمــاعــيــة الــمــتــكــامــلــة وهــي 
عبارة عن المنهجيات الجديدة 

والمتطورة لصياغة السياسات 
االجــتــمــاعــيــة تــحــقــيــقــا لــلــوفــاق 
االجتماعي وآلياته عالوة على 
كيفية استدامته والتركيز على 

التضمين والتمكين والتأمين.
وأضــاف أن الجلسة تناولت 
أيــضــا مــبــادئ الــعــدالــة وتكافؤ 
الفرص وحماية الفئات الهشة 
ــمـــحـــدود  وأصـــــحـــــاب الــــدخــــل الـ
باعتبارها من القضايا الرئيسة 
لتأسيس ما يسمى بالسياسة 
االجتماعية المتكاملة، مبينا 
ــكـــويـــت لـــديـــهـــا ســيــاســات  أن الـ
اجتماعية متكاملة يتم عرضها 
فـــي الــخــطــط االنــمــائــيــة وتــأخــذ 

أشكااًل مختلفة.
ــه، قــــــــال فــــــــرح فــي  ــتــ ــهــ مــــــن جــ
ــا« إن  ــونــ »كــ ـــ تـــصـــريـــح مـــمـــاثـــل لــ
هناك »لغطا« ما بين السياسات 
االجتماعية كالصحة والتربية 
والــعــمــل والتعليم الــتــي تعتبر 
سياسات قطاعية اجتماعية في 

حين أن السياسات االجتماعية 
المتكاملة معنية بكل سياسة 
لها شأن عام وتعنى بكل فئات 
المجتمع وتمكينهم وتأمينهم.
وأشــــــار إلــــى أن الــســيــاســات 
االجــتــمــاعــيــة أيـــضـــا تــســتــهــدف 
ــاواة فـــي الـــحـــصـــول على  ــمـــسـ الـ
الخدمات االساسية والمساواة 
ــفــــرص  ــلــــى الــ فـــــي الــــحــــصــــول عــ
كما يفترض بهذه السياسات 
وضــــع ضـــوابـــط فـــي الــمــجــتــمــع 
تمنع االســتــغــالل عــلــى حساب 

المجموعة.
وأكــــــــد أن عــــــدة قـــضـــايـــا فــي 
الــدول العربية تحتاج التركيز 
عليها عــنــد وضـــع الــســيــاســات 
االجتماعية المتكاملة أهمها 
الشباب والعناية بهم، موضحا 
أن الــســيــاســات الــمــرتــبــطــة بهم 
طويلة األجل وتحتاج إلى وقت 

طويل حتى ظهور النتائج.

ً»المواصالت«: صرف بدل 
»اإلجازات« لـ 2012 موظفا

ــلــــنــــت وزارة الــــمــــواصــــالت  أعــ
االنتهاء من تجهيز أسماء الدفعة 
الثانية لطلبات البدل النقدي من 
رصيد اإلجـــازات الــدوريــة لـ 2012 
 مـــن مــخــتــلــف الــقــطــاعــات 

ً
مـــوظـــفـــا

وإيداعها في حساباتهم. 
ــال الــنــاطــق الــرســمــي باسم  وقــ
»الـــمـــواصـــالت« الــمــهــنــدس مشعل 
الـــــزيـــــد، فــــي تـــصـــريـــح صـــحـــافـــي، 
أمس، إن وكيل الــوزارة بالتكليف 
الــمــهــنــدس مــحــمــد الــحــيــص وقــع 
 يقضي بالموافقة على 

ً
 إداريا

ً
قرارا

صـــرف الــبــدل الــنــقــدي مــن رصيد 
 
ً
اإلجــازات الدورية لـ 2012 موظفا

ومـــوظـــفـــة مـــمـــن تــنــطــبــق عــلــيــهــم 
الشروط والضوابط التي وضعها 
ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن. 
وأشار إلى أن الجهات المعنية 
 على تنفيذ 

ً
في الوزارة تعمل حاليا

ــداع الــمــبــالــغ  ــ اإلجــــــــراءات نــحــو إيــ
فــي الحسابات البنكية لموظفي 
»المواصالت« الذين شملهم القرار 
ابتداء من أمــس، ليتسنى بعدها 

تحويل أسماء الدفعة الثالثة.
وأوضح الزيد أن الوزارة تعكف 
 عــلــى االنــتــهــاء مــن دارســـة 

ً
حــالــيــا

طــلــبــات اســـتـــبـــدال الـــبـــدل الــنــقــدي 
ــيــــد االجـــــــــــازات الــــدوريــــة  مــــن رصــ
لــلــمــوظــفــيــن والـــمـــوظـــفـــات الــذيــن 
شملهم قانون قرار مجلس الخدمة 
المدنية الــمــعــدل لسنة 2022، إذ 
يكن يسمح لهم التقدم بالمرحلة 
األولــى الخاصة بقواعد وشروط 
وضوابط استحقاق صرف البدل 
 أن عددهم يتجاوز 

ً
النقدي، مبينا

800 موظف وموظفة.

مشعل الزيد

»المنبر الديمقراطي«: الحكومة 
سقطت في أول اختبار فاستقالت

دعا البرلمان إلى تحمل المسؤولية وأكد أن اإلصالح السياسي أولوية 
قال المنبر الديمقراطي إن 
استقالة الحكومة ليست إال 
 لــلــنــهــج الــتــاريــخــي 

ً
اســـتـــمـــرارا

لــلــســلــطــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، إذ إن 
التجاوز على أحكام الدستور 
ــاوالت االلـــتـــفـــاف عــلــيــه  ــ ــحـ ــ ومـ
بــــــــات عــــــــــــادة، وعــــــــــدم تــحــمــل 
ــات  ــبــ ــواجــ الـــمـــســـؤولـــيـــات والــ
المبينة في النصوص أصبح 
، مشيرا إلى ان 

ً
 متكررا

ً
مشهدا

هذه الحكومة سقطت في أول 
اختبار، ولم تستطع اجتيازه 

حتى استقالت.
وأضــــاف الــمــنــبــر، فــي بيان 
ــد الــــنــــتــــائــــج  ــ ــعـ ــ أمـــــــــــس، أنـــــــــه بـ
ــيــــة، والــــــوعــــــود الـــتـــي  الــــمــــاضــ
ــن ِقـــبـــل الــحــكــومــة  ـــطـــعـــت، مــ

ُ
ق

والــبــرلــمــان، »اســتــبــشــرنــا كما 
اســتــبــشــر الــجــمــيــع بــالــخــيــر، 
ــا نــــحــــذر مــــن فـــرط  ــنـ لــكــنــنــا كـ
ــا إلـــــــــى أن  ــ ــتــ ــ الــــــــتــــــــفــــــــاؤل«، الفــ
»التجربة ومسيرتنا وتاريخنا 

في العمل الديمقراطي أثبتت 
أن الــنــهــج الــمــتــبــع لــســنــوات، 
واجـــــــــــب الـــــــحـــــــذر مــــــنــــــه، وأن 
التغيير الذي نطمح له يتطلب 
ســنــوات مــن العمل النضالي 
الـــذي يصب نحو الــمــزيــد من 

االستقرار والديمقراطية«.

تعاون السلطتين

ــوادر  ــ وتــــابــــع: »الــتــمــســنــا بـ
الــــتــــعــــاون بـــيـــن الــســلــطــتــيــن، 
ــــج  ــامـ ــ ــرنـ ــ واطـــــلـــــعـــــنـــــا عـــــلـــــى بـ
ــة، وراقــــبــــنــــا  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ عــــمــــل الـ
عـــمـــل الـــبـــرلـــمـــان وأعـــضـــائـــه، 
وتناولنا بعض المقترحات 
ــا مــن  ــ ــذرنــ ــ ــــع، وحــ ــاريـ ــ ــــشـ ــمـ ــ والـ
الممارسات البعيدة عن أسس 
الــعــمــل الــبــرلــمــانــي الحقيقي، 
ــــذي طــغــت عــلــيــه الــمــصــالــح  الـ
االنــتــخــابــيــة عــلــى المصلحة 
الــوطــنــيــة، وقــابــل ذلـــك ضعف 

حكومي ال يليق بمن يتحمل 
مسؤولية إدارة الدولة، حيث 
تـــم االبـــتـــعـــاد عـــن األولــــويــــات 
والمكتسبات، واالنشغال في 
صراعات األقطاب على حساب 
عدم استقرار الحالة السياسية 
ــهـــم  ــالـــحـ ــمـــصـ  لـ

ً
وانــــــــتــــــــصــــــــارا

الشخصية«.
ــمـــان  ــرلـ ــبـ ــر الـ ــبـ ــنـ ــمـ ودعــــــــا الـ
ونوابه إلى تحمل المسؤولية 
ــم الــشــعــب  ــاهــ الـــتـــي والهــــــا إيــ
الكويتي، مؤكدا أن اإلصــالح 
الــســيــاســي وتـــطـــويـــر الــنــظــام 
الديمقراطي أولوية، ومشددا 
عــلــى أن الــتــشــكــيــل الحكومي 
ليس مسرحا لــصــراع أقطاب 

األسرة.

الكويت تستضيف »إلى أخي اليتيم« نوفمبر المقبل
البغلي: مسابقة تخص فئة عزيزة على قلوبنا... ونرحب بها

أعــــــلــــــنــــــت وزيـــــــــــــــــرة الـــــــشـــــــؤون 
االجتماعية والتنمية المجتمعية 
ــشــــؤون الـــمـــرأة  ــة لــ ــ ــــدولـ ــرة الـ وزيــــــ
والطفولة المهندسة مي البغلي 
استضافة الكويت الدورة األولى 
لمسابقة »إلـــى أخـــي الــيــتــيــم« في 

نوفمبر المقبل.
وأعربت البغلي خالل كلمتها 
التي ألقتها في الجلسة الختامية 
الجتماع وزراء الشؤون والتنمية 
االجتماعية فــي الـــدورة 42 التي 
أقــيــمــت فـــي الــعــاصــمــة الــقــطــريــة 
الدوحة عن ترحيب وزارة الشؤون 
ودولة الكويت بالتنظيم والدعوة 
لهذه المسابقة التي تخص فئة 

.
ً
عزيزة على قلوبنا جميعا

ولفتت الوزيرة الى القرار رقم 
925 الـــصـــادر عــن اعــمــال الــــدورة 
ــــؤون  ــشـ ــ لـ ــلـــس وزراء ا ــمـــجـ لـ  40
العرب والتي عقدت في ديسمبر 
2020 ونـــص عــلــى تــرحــيــب دولــة 
الكويت باستضافة الدورة األولى 

للمسابقة.
ــوفـــــد  ــة الـــ ــ ــاركــ ــ ــشــ ــ وشـــــــهـــــــدت مــ
الكويتي، برئاسة الوزيرة البغلي 
فــــي االجــــتــــمــــاع، نـــشـــاطـــا مــكــثــفــا 
وتــــم عــقــد الـــعـــديـــد مـــن الـــلـــقـــاءات 
واالجــتــمــاعــات على المستويين 
الخليجي والعربي تطرقت اغلبها 
لــمــنــاقــشــة عــــدة مــلــفــات وقــضــايــا 

مــشــتــركــة تــتــعــلــق بــالــقــضــاء على 
الـــفـــقـــر واالعــــــاقــــــة وكـــــبـــــار الـــســـن 
ــــدرات والـــطـــفـــل والــــمــــرأة  ــــخـ ــمـ ــ والـ

واألسر المنتجة.
اتــهــا   واخــتــتــمــت الــبــغــلــي لــقــاء
عــلــى هــامــش االجـــتـــمـــاع الــعــربــي 
بــلــقــاء وزيــــرة الــتــضــامــن الوطني 
واألسرة وقضايا المرأة في دولة 
الجزائر كوثر كريكو لالطالع على 
التجارب المشتركة في مجاالت 
ــر الــمــنــتــجــة  ــ ــم األســ ــ ــة ودعــ ــاقــ االعــ

والمرأة والطفل.

البغلي خالل مشاركتها في االجتماع

https://www.aljarida.com/article/12510
https://www.aljarida.com/article/12509
https://www.aljarida.com/article/12508
https://www.aljarida.com/article/12507
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أعلنت جمعية تراحم لألعمال 
الخيرية واإلنسانية تنفيذها 
ملشروع مصرف تسبيل املياه 

داخل الكويت، بالتعاون مع 
األمانة العامة لألوقاف.

وقال املدير العام للجمعية 
عبدالحميد الدوسري، 

في تصريح صحافي، إن 
مشروع تسبيل املياه يأتي 

في إطار شراكة الجمعية 
مع الجهات واملؤسسات 

الرسمية في الكويت، بهدف 
تلبية االحتياجات املجتمعية، 

وتحقيق أهداف العمل 
الخيري.

وأوضح الدوسري أن تنفيذ 
املشروع اشتمل على توزيع 

عبوات املياه الصحية في عدة 
مناطق بالكويت، عن طريق 

فريق عمل تابع للجمعية، 
ولديه الخبرة في تنفيذ مثل 

تلك املشروعات املميزة.
ولفت إلى أن »تسبيل 

املياه« ُيعد واحدًا من أكثر 
املشروعات التي تعزز التكافل 

والتراحم االجتماعي بني 
مختلف شرائح املجتمع.

»تراحم« تنفذ مشروع 
تسبيل المياه بالداخل

واصل وفد نماء الخيرية 
بجمعية اإلصالح االجتماعي، 

الذي يزور تركيا حاليًا، 
توزيع مساعدات حملة »كن 
عونًا لهم«، والتي أطلقتها 

»نماء« إلغاثة الالجئني 
والنازحني السوريني، 

لتخفيف مخاطر الشتاء 
عنهم، وتوفير املستلزمات 

الضرورية العاجلة من الغذاء 
والتدفئة ومشاريع دعم األسر 

املنتجة.
وفي هذا الصدد، قال 

خالد الشامري، مدير إدارة 
اإلغاثة، إن »نماء«، ولليوم 

الثاني على التوالي، تواصل 
تقديم املساعدات لالجئني 

والنازحني السوريني، إضافة 
إلى توزيع الكسوة على 

األيتام وإقامة يوم ترفيهي.
وأوضح الشامري أن 

الالجئني السوريني يعيشون 
في ظروف معيشية وإنسانية 

صعبة تستدعي تكاتف 
جهود الجميع، من أجل إغاثة 

املتضررين، فليس من رأى 
كمن سمع، وتابع: »شاهدنا 

لقطات مؤملة لتهاوي الخيام، 
التي تمثل املأوى لألطفال 

والنساء«، داعيًا الجميع 
لدعم ومساندة الالجئني، 

وتوفير احتياجاتهم الشتوية 
األساسية.

»نماء« تواصل إغاثة 
الالجئين السوريين

تطرح جمعية إحياء التراث 
اإلسالمي، اليوم، حملة 

»الكويت إلى جانبكم«؛ لتقديم 
املساعدات اإلغاثية العاجلة 

من غذاء ودواء ومواد تدفئة، 
لتخفيف معاناة الالجئني 

والفقراء في الدول األكثر 
حاجة، وهي اليمن، والبلقان، 

وآسيا الوسطى، وسورية.
وأكدت الجمعية، في بيان 

أمس، أهمية الحملة العاجلة 
إلغاثة املهجرين في املخيمات 
والفقراء في تلك الدول، والذين 

تزداد معاناتهم في فصل 
الشتاء بسبب االنخفاض 

الكبير في درجات الحرارة، 
وسوء األحوال الجوية، وكذلك 

الظروف املعيشية الصعبة.
وأوضحت أن ما يميز هذه 

الحملة التي تأتي تحت شعار 
»صدقة السر« أنها ستكون 
شاملة لجميع االحتياجات 

من مواد التدفئة، وكذلك السلة 
الغذائية واإليواء والدواء، 

وهي من املشاريع التي يجوز 
فيها دفع الزكاة.

»التراث« تطرح اليوم 
حملة لمساعدة الالجئين

»الكهرباء«: نعمل على الحياد الكربوني 
لتحقيق التزامات الكويت في 2060

● سيد القصاص 
استعرضت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة مبادرة شركة 
شل لحجز وتخزين وإعادة استخدام الكربون في محطات توليد الطاقة 
الكهربائية وتقطير المياه بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. 
جاء ذلك خالل استقبال وزيرة األشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء 
والطاقة المتجددة، د. أماني بوقماز، رئيس مجموعة شركة شل الكويت 
أنور المطلق وفريقه، بحضور وكيل وزارة الكهرباء والماء بالتكليف 

مطلق العتيبي وممثلي الوزارة. 
 لمحاور 

ً
وقالت الوزارة، إن تلك المبادرة تحقق التزامات الوزارة وفقا

برنامج العمل الحكومي، وتعّهد الكويت في مؤتمر شرم الشيخ بالحياد 
الكربوني 2060. وأكدت تقديم جميع التسهيالت والدعم الالزم لتنفيذ 
ــوزارة، والــتــي تصب في  الــمــبــادرات والــفــرص التي تحقق الــتــزامــات الــ

محاور عمل الحكومة.

بوقماز خالل استقبال وفد »شل الكويت«

»القوى العاملة« تنفي خلل أنظمتها 
الخاصة بمعامالت العقود الحكومية

»تفعيل اإليقاف اآللي لملفات الشركات لعدم تحويل رواتب عمالتها«
● جورج عاطف

نفت الهيئة العامة للقوى العاملة صحة 
مــا تــم تـــداولـــه، أمـــس، عــبــر وســائــل الــتــواصــل 
االجتماعي حول وجود خلل بأنظمتها تسبب 
في وقف شامل لمعامالت العقود الحكومية، 
وعدم التجديد أو التحويل أو إصدار تصاريح 

العمل للعمالة المسجلة عليها.
وقــالــت الهيئة فــي بــيــان صــحــافــي، إنــه »ال 
يوجد خلل بالنظام اآللي، إنما أعادت تفعيل 
اإليــقــاف اآللـــي للملفات بسبب عــدم تحويل 
أصــحــاب األعــمــال رواتــــب الــعــمــالــة المسجلة 
على ملفاتهم لدى الهيئة، بناء على القانون 
ــلـــوائـــح الــمــعــمــولــة، لــضــبــط ســــوق الــعــمــل  والـ

وتحقيق معايير حقوق االنسان«.
وأوضحت أن الوقف إجراء احترازي لتنبيه 
صاحب العمل إلى ضرورة استكمال إجراءات 
تحويل رواتب عمالته لدى المؤسسات المالية 
المحلية، نافية وقف تجديد أو تحويل هذه 
الــعــمــالــة، الســيــمــا أن اإليـــقـــاف اآللــــي يسمح 
بالتجديد وبالتحويل على ملف غير موقوف، 
لعدم تضرر العمالة وعدم مخالفتها قانوني 

اإلقامة والعمل.
وأضـــافـــت أن »الــنــظــام ال يــســمــح بتحويل 

العمالة على نفس صاحب العمل وال يسمح 
بإصدار تصاريح عمل جديدة لصاحب العمل 
المخالف، ألن اإليقاف إجراء جزائي لصاحب 
ــه بــــرواتــــب الــعــمــالــة  ــائـ ــدم وفـ الــعــمــل نــظــيــر عــ

المسجلة على شركته«.
ــذيــــن لــديــهــم  ودعــــــت أصــــحــــاب األعــــمــــال الــ
مــشــكــالت فنية عــنــد تــحــويــل أجـــور عمالتهم 
إلـــى الــمــراجــعــة لــمــعــرفــة أســـبـــاب الـــرفـــض من 
ــل وتـــوفـــيـــق أوضــــاعــــهــــم، مـــؤكـــدة  ــهـ ــام أسـ ــظـ نـ

جاهزية قطاع حماية القوى العاملة الستقبال 
استفساراتهم وتوفيق أوضاعهم.

 على أصحاب األعمال 
ً
وتابعت أنه »تسهيال

ــة لــتــنــفــيــذ مــشــروعــات  الــمــرتــبــطــيــن مـــع الـــدولـ
حكومية يتم استقبال طلباتهم وإقرار منهم 
بتحويل األجور الستثناء ملفاتهم من الوقف 
اتــهــم لدى  لتمكينهم مــن إتــمــام جميع اجــراء
الهيئة، لحين استكمال إجراءات تحويل أجور 

جميع العمالة وحل مشكالتهم«.

ً
»الصحة«: 270 سيارة إسعاف قريبا

الشطي: »الطوارئ الطبية« تعاملت مع 160 ألف بالغ في 2022

● عادل سامي
كــشــف مــديــر إدارة الــطــوارئ 
الطبية بوزارة الصحة د. أحمد 
الشطي أنــه سيتم إدخـــال 270 
ســــيــــارة إســــعــــاف جــــديــــدة إلـــى 
أسطول الطوارئ الطبية خالل 
 أنــه تم 

ً
الفترة المقبلة، مضيفا

االنتهاء من وضع المواصفات 
وتقديم الطلبات لهذه السيارات، 
ــار االنـــــتـــــهـــــاء مــن  ــ ــظـ ــ ــتـ ــ وفــــــــي انـ
ــراءات اإلداريـــــة والــرقــابــيــة  ــ اإلجــ
المتبعة والدورة المستندية لها.
وقـــال الــشــطــي، للصحافيين 
صباح أمس، على هامش حفل 
تكريم المتميزين في »إسعاف 

الصباح«، إن هذه األعداد تمثل 
نــحــو 30 إلــــى 50% زيـــــادة في 
ــاف الـــحـــالـــي،  ــ ــعــ ــ ــول اإلســ ــ ــطـ ــ أسـ
 إلــــى »أنـــنـــا فـــي مــرحــلــة 

ً
مـــشـــيـــرا

تجهيز عقود اإلسعاف الجوي 
واإلخـــالء الــجــوي«، وأضـــاف أن 
تــمــديــد عــقــد اإلســـعـــاف الــجــوي 
يخضع للتقييم نحو التطوير.

وأشـــار الشطي إلــى أن إدارة 
الـــطـــوارئ الــطــبــيــة تــعــامــلــت مع 
ــــالل الــــعــــام  ــ ــــالغ خـ ــ ــــف بـ ــ 160 ألـ
الماضي، منها 125 ألــف حالة 
تـــم نــقــلــهــا إلــــى الــمــســتــشــفــيــات، 
بــيــنــهــا 87 ألــــف حـــالـــة عــاجــلــة، 
 
ً
و38 ألف حالة غير عاجلة، الفتا
إلـــى الــتــعــامــل مــع 9 آالف حالة 
حـــوادث طــرق خــالل عــام 2022، 
منها وفيات وإصابات وإعاقات 

متعددة.
وختم أن إجمالي العاملين 
في منطقة الصباح الطبية من 
المسعفين بلغ 256، يتوزعون 
عــــلــــى 6 مــــــراكــــــز إســــــعــــــاف فــي 

المنطقة.

»الصحة«: الطوابع اإللكترونية
 لقرار الجهات المختصة

ً
 تنفيذا

أكدت وزارة الصحة أنه بشأن إصدار الطوابع اإللكترونية 
عبر أجــهــزة »الــكــي نــت« فــي مؤسساتها العالجية، فــإن هذا 
ــراء يــأتــي تــنــفــيــذا لـــقـــرار وتــعــلــيــمــات الــجــهــات المعنية  ــ اإلجــ

المختصة في البالد.
وأوضــــحــــت الـــــــــوزارة، فـــي بـــيـــان تــوضــيــحــي، أن الــجــهــات 
الــمــخــتــصــة، وتــســهــيــال عــلــى الــمــراجــعــيــن، أتـــاحـــت إمــكــانــيــة 
الحصول على الطوابع قبل المراجعة، عبر تحميل وتفعيل 

.Estamp تطبيق الطوابع اإللكترونية

 المكرمين
ً
الشطي متوسطا

الكندري: تطور الفت في القطاع الصحي
افتتح مؤتمر جراحة العظام األول نيابة عن وزير الصحة

● عادل سامي
أكـــــد وكــــيــــل وزارة الــصــحــة 
المساعد لشؤون طب األسنان 
د. مـــشـــعـــل الـــــكـــــنـــــدري أن مــا 
ــويــــت مـــــن تـــطـــور  ــكــ تــــشــــهــــده الــ
ــــت فــــي جـــمـــيـــع الــــمــــجــــاالت،  الفــ
 القطاع الصحي، هو 

ً
وتحديدا

نتاج الجهود الحثيثة لتقديم 
أفــضــل خــدمــة ورعـــايـــة صحية 
مــــــن خــــــــالل خــــــطــــــوات عــــديــــدة 
مــدروســة بعناية، منها إقامة 
المؤتمرات الطبية المتخصصة 
واستقطاب الخبرات من جميع 

أنحاء العالم.
وشـــدد الــكــنــدري، فــي كلمته 
خــالل افتتاحه مؤتمر جراحة 
العظام األول، نيابة عــن وزيــر 
الصحة راعي المؤتمر، والذي 
تقيمه رابــطــة جــراحــة العظام، 
ــخــــصــــص  ــتــ عــــــلــــــى أهــــــمــــــيــــــة الــ
ــي رفــــــع مــســتــوى  ــ ــقــــصــــوى فـ الــ
ــة خـــاصـــة  ــيــ ــحــ الـــــخـــــدمـــــة الــــصــ
فيما يتعلق بــجــراحــة العظام 

ألهميتها العالجية وضــرورة 
توفيرها بالسرعة المطلوبة.

وأضاف أن المؤتمر يناقش 
التطوير الــســريــع فــي مختلف 
بـــالد الــعــالــم لــجــراحــة الــعــظــام، 
ــاون  ــعــ ــتــ ــلــ وإيـــــــــجـــــــــاد فــــــــــرص لــ

المشترك بين جميع الجهات، 
واســـتـــغـــالل الــــمــــوارد الــبــشــريــة 
والـــمـــالـــيـــة الـــمـــتـــوفـــرة بــكــفــاءة 
وإتــقــان، والــنــهــوض بمستوى 
الخدمة المقدمة في هذا المجال 
المهم، مما سيؤدي إجمااًل إلى 

شعور المرضى والمراجعين 
بالمستوى العالي من الخدمات 
الصحية وجودتها وتطويرها.

مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال رئـــيـــس 
ــــس الــــمــــؤتــــمــــر  ــيــ ــ  الــــــرابــــــطــــــة رئــ
د. عــويــض الــمــطــيــري، إن عــدد 
المسجلين في المؤتمر تخطى 
ــارك ومــــشــــاركــــة مــن  ــ ــشـ ــ 300 مـ
مختلف التخصصات الطبية 
والمستويات العلمية، بهدف 
ــــرات،  ــبـ ــ ــــخـ تـــــبـــــادل األفــــــكــــــار والـ
 أن فعاليات المؤتمر 

ً
مضيفا

تستمر على مــدى ثــالثــة أيــام، 
ويــتــم خــاللــهــا اســـتـــعـــراض 47 
محاضرة علمية، و3 ورش عمل 
جــراحــيــة تــدريــبــيــة، ونــقــل حي 
لعمليات جراحية مع المناقشة 

المباشرة لها من القاعة.

الكندري والمطيري خالل المعرض المصاحب للمؤتمر

غيبريسوس يشيد بأداء المنظومة الصحية الكويتية
أشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية 
د. تــيــدروس غيبريسوس، أمــس األول، بــأداء 
المنظومة الصحية الكويتية وتعاملها مع 
مختلف ملفات الوقاية والعالج، بما في ذلك 

الحماية من األمراض غير السارية.
جـــاء ذلـــك خـــالل اســتــقــبــال مــنــدوب الكويت 
الدائم لدى األمم المتحدة والمنظمات الدولية 

األخرى في جنيف السفير ناصر الهين للدكتور 
ــد الــــدائــــم لــدولــة  ــوفـ غــيــبــريــســوس، فـــي مــقــر الـ

الكويت بمدينة جنيف.
وقال السفير الهين، لـ »كونا«، إن اللقاء تناول 
ــور بــشــأن الحالة  االطــــالع عــلــى مــجــريــات األمــ
الصحية عالميا، والتطلع إلى انتهاء جائحة 

كورونا، التي أرهقت العالم بأسره.

عيد فرز اقتراع 3 »تعاونيات« األسبوعين المقبلين
ُ
»الشؤون« ت

بناء على طعون مرشحي جمعيات صباح الناصر وجابر العلي ومبارك الكبير
علمت »الــجــريــدة«، مــن مــصــادرهــا، أن 
وزارة الشؤون االجتماعية، ممثلة بإدارة 
شــــؤون الــعــضــويــة وإشـــهـــار الجمعيات 
واالتحادات التعاونية بقطاع التعاون، 
ــتــــراع  ــرز صــــنــــاديــــق اقــ ــ بــــصــــدد إعــــــــادة فــ
انـــتـــخـــابـــات مــجــالــس إدارات جــمــعــيــات 
»ضاحية صباح الناصر«، و»جابر العلي«، 
و»مبارك الكبير«، بناء على طعون قّدمها 
مــرشــحــون أظــهــرت الــنــتــائــج خسارتهم 
السباق االنتخابي بفارق أصوات بسيط 

 عن أقرب منافسيهم الفائزين.
ً
جدا

ــه بـــشـــأن  ــ ــ وأوضــــــحــــــت الـــــمـــــصـــــادر، أنـ
تعاونيتي صباح الناصر وجابر العلي، 
فمن المتوقع أن تتم إعادة فرز صناديق 
اقــتــراعــهــمــا األســـبـــوع الــمــقــبــل، فــي حين 
ــعــيــد الــــــوزارة فـــرز صــنــاديــق اقــتــراع 

ُ
ســت

ــبـــوع الـــذي  جــمــعــيــة مـــبـــارك الــكــبــيــر األسـ
ت حتى يوم أمس، 

ّ
يليه، السيما أنها تلق

طعنين على نتائج انتخابات الجمعية، 
 
ً
وال يزال باب استقبال الطعون مفتوحا

حتى األسبوع القادم.

صباح الناصر وجابر العلي 

وقــالــت إن »ثــمــة عضوين فــي مجلس 
إدارة جــمــعــيــة صــــبــــاح الـــنـــاصـــر قـــّدمـــا 
ــوزارة لحصولهما على  مين إلــى الــ

ّ
تظل

 
ً
ــر مــــكــــررا ــاشــ ــعــ الـــمـــركـــزيـــن الـــعـــاشـــر والــ
، لــكــل منهما، في 

ً
بــإجــمــالــي 354 صــوتــا

حين حصل صاحب المركز التاسع على 
 لتقارب األصوات بين 

ً
، ونظرا

ً
360 صوتا

المرشحين الثالثة، وافقت الــوزارة على 
إعادة فرز أوراق االقتراع بحضورهم مع 
ممثل الجمعية«، مشيرة إلــى أنــه بشأن 
جمعية جــابــر الــعــلــي ســـوف تــتــم إعـــادة 
الــفــرز بــيــن صــاحــبــي الــمــركــزيــن التاسع 
 والـــعـــاشـــر 

ً
ــا الـــحـــاصـــل عـــلـــى 271 صــــوتــ

، لـــذات األســبــاب 
ً
صــاحــب الــــ 269 صــوتــا

.
ً
المذكورة آنفا

وذكرت أنه فيما يخص جمعية مبارك 
الــكــبــيــر، الــتــي أجـــريـــت انــتــخــابــاتــهــا في 
ــوزارة طعنين  ت الــ

ّ
18 الــجــاري، فقد تلق

بــوجــود مخالفات قانونية عــدة شابت 
العملية االنتخابية وأضــرت بنزاهتها، 
بــمــا ال يعكس اإلرادة الحقيقية ألبــنــاء 
ــد الــطــعــون  ــ الــمــنــطــقــة، مـــوضـــحـــة أن أحـ
 
ً
أفــاد بوجود »فــارق أصــوات ضئيل جدا
بين المرشحين التاسع مكرر والعاشر 
ــوات فـــقـــط(، ومـــن منطلق  ــ )بـــواقـــع 5 أصـ
تحقيق نزاهة العملية االنتخابية، ودرء 
كــل مــا مــن شأنه أن يشوبها مــن أخطاء 
ــالــــب صـــاحـــب  ــلـــى الــــنــــتــــائــــج، طــ ــر عـ ــؤثــ تــ
ــادة الـــفـــرز فـــي ظـــل قــنــاعــاتــه  ــإعـ الــطــعــن بـ
بــعــدم صــحــة أوراق االقــــتــــراع الــُمــعــلــنــة، 

ووجـــود فـــوارق فــي مجموع األصـــوات«. 

نزاهة العملية االنتخابية

ــادر إلــــى أنــــه مـــن بين  ــمـــصـ ولــفــتــت الـ
المخالفات التي ذكرها صاحب الطعن، 
أنــه »تبين خــالل العملية االنتخابية أن 
جمع األصــوات باللجنة الرئيسية، بعد 
فـــرزهـــا بــالــلــجــان الــمــخــتــلــفــة، تـــم بشكل 

ســـري دون حــضــور أي مــن المرشحين 
أو مــنــدوبــيــهــم، األمــــر الــــذي يــوقــع الشك 
بـــــــاإلجـــــــراءات االنـــتـــخـــابـــيـــة ويــحــّمــلــهــا 
شبهة الــتــالعــب ويــــؤذي نــزاهــتــهــا وثقة 
ناخبي المنطقة، لكونه اجــراء غريبا لم 
تعتده القوانين االنتخابية ويؤدي إلى 

البطالن«.
 وأكــــــــــــدت أنــــــــه مــــــن مـــنـــطـــلـــق حــــرص 
الـــوزارة على نزاهة العملية االنتخابية 

فــي »الــتــعــاونــيــات« وعــــدم الــتــشــكــيــك في 
ــقـــب دراســـــــة مــســتــفــيــضــة  نــتــائــجــهــا، وعـ
 لتقارب 

ً
، ونظرا

ً
للتظلمات المذكورة آنفا

األصوات التي حصل عليها المرشحون 
المتظلمون، وافقت على إعادة فرز أوراق 
االقتراع، مشيرة إلى أن اإلدارة المختصة، 
ــوزارة، واعتماد  ــ وعــقــب مــوافــقــة وكــيــل الـ
 إلعادة 

ً
وكيل التعاون، سوف تحدد موعدا

الفرز في غضون األسبوعين المقبلين.

جورج عاطف

فارق أصوات 
 بين 

ً
ضئيل جدا

أصحاب المراكز 
الثالثة األخيرة

جانب من المشاركة في انتخابات إحدى الجمعيات )ارشيف(

https://www.aljarida.com/article/12450
https://www.aljarida.com/article/12449
https://www.aljarida.com/article/12447
https://www.aljarida.com/article/12444
https://www.aljarida.com/article/12441
https://www.aljarida.com/article/12439
https://www.aljarida.com/article/12389
https://www.aljarida.com/article/12394
https://www.aljarida.com/article/12390
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سيد القصاص

 50% من 
جهاز اإلشراف 

بالمحطة 
مهندسات 

كويتيات أثبتن 
جدارتهن

العوضي

● جورج عاطف وجراح الناصر

● محمد جاسم

 بموسم األمطار
ً
محطة مشرف تستقبل 260 ألف م3 من المياه يوميا

العوضي دعت إلى عدم ربط شبكة الصرف بالمصانع أو مخارج األمطار 
ــنــــدســــة مــــشــــروع  ــهــ قـــــالـــــت مــ
 مـــشـــرف، شــمــوس 

ّ
ــخ مــحــطــة ضـ

العوضي، إن المحطة تستقبل 
مــيــاه صــــرف صــحــي بــيــن 225 
و230 ألــف متر مكعب يوميا، 
وتزداد كميات المياه في موسم 
األمـــطـــار بــمــعــدل 30 ألــــف متر 
مكعب على الــمــعــدل الطبيعي 
الــيــومــي، لتصل إلـــى 260 ألــف 
متر مكعب يوميا، مما يجعل 
مــوســم األمـــطـــار طــــوارئ داخــل 
ــيــــاه الـــصـــرف  ــقـــل مــ مـــحـــطـــات نـ
الــصــحــي.  وأضــافــت العوضي 
خــــال جــولــة لــــ »الـــجـــريـــدة« في 
محطة ضخ مشرف، أن المحطة 
تعمل في حالة الطوارئ خال 
موسم األمطار بشكل روتيني، 
وال يوجد بها أية مشكلة بسبب 
زيــادة المياه التي تصل إليها 
ــار، حــيــث  ــ ــطـ ــ ــم األمـ ــــال مـــوسـ خـ
إنها قــادرة على استيعاب تلك 
الــمــيــاه مــع مــيــاه الــصــرف التي 
تــصــل إلــيــهــا، ضــمــن الــمــعــدالت 
التي ُصممت من أجلها المحطة. 

ودعت إلى عدم ربط مخارج 
األمــطــار فــي الــمــنــازل بشبكات 
ــاء  ــ ــقــ ــ ــرف الـــــصـــــحـــــي، وإلــ ــ ــ ــــصـ ــ الـ
مـــخـــلـــفـــات الـــمـــصـــانـــع فــــي تــلــك 
الــشــبــكــات، أو مخلفات البناء، 
وغيرها من المخلفات الصلبة، 
ــلـــى الـــشـــبـــكـــة وعــلــى  ــفـــاظـــا عـ حـ
مـــحـــطـــات الــــضــــخ الــــتــــي تــنــقــل 
المياه إلى محطات المعالجة، 
مـــشـــددة عــلــى أهــمــيــة الــتــوعــيــة 
الــــدائــــمــــة لـــلـــمـــواطـــن والـــمـــقـــيـــم 
بــأهــمــيــة تــلــك الــشــبــكــة، والــتــي 
ــلـــى الـــمـــحـــافـــظـــة عــلــى  تـــعـــمـــل عـ

البيئة. 

10 مضخات رئيسية

وبّينت أن المحطة ُصممت 
عــلــى أن تــكــون مــحــطــة ضـــخ ال 
معالجة، لذا يتم إجراء معالجة 
بــســيــطــة لــمــيــاه الـــصـــرف الــتــي 
ــة  ــ ــإزالـ ــ ــل إلـــــــى الـــمـــحـــطـــة بـ تــــصــ
ــة والـــــرمـــــال  ــبـ ــلـ األجــــــســــــام الـــصـ
والشوائب والمخلفات، لتخرج 

ــــوط الــــطــــرد  ــــطـ الــــمــــيــــاه إلـــــــى خـ
ــيــــة خــــالــــيــــة مــــــن تــلــك  ــيــــســ الــــرئــ
العوالق من خال 10 مضخات 
ــى مــحــطــة  ــ رئـــيـــســـيـــة، لــتــصــل إلـ
ضخ العارضية، ومن ثم تضخ 
إلــــى مــحــطــة تــنــقــيــة الصليبية 
ــيــــة خــــالــــيــــة مــــــن تــلــك  ــيــــســ الــــرئــ

العوالق بشكل كبير. 
وأوضــــــــحــــــــت أن الـــمـــحـــطـــة 

تــســتــقــبــل الــمــيــاه مـــن محافظة 
ــــي وجـــــــــزء مـــــن مـــحـــافـــظـــة  ــــولـ حـ
مــبــارك الكبير، وتــخــدم العديد 
مــن المناطق؛ منها »الرميثية 
ــدع والــســالــمــيــة  ــبــ وســـلـــوى والــ

ــولـــي وصــبــاح  والـــجـــابـــريـــة وحـ
ــان  ــ ــيــ ــ الـــــــســـــــالـــــــم ومــــــــشــــــــرف وبــ
وصبحان الصناعية وجنوب 

السرة«. 
وأشــــــــــــــارت إلــــــــى أن جــمــيــع 

ــيــــن مــــــن مـــهـــنـــدســـيـــن  ــرفــ ــمــــشــ الــ
وفنيين في المحطة من الكوادر 
الــوطــنــيــة الــمــؤهــلــة، مــبــيــنــة أن 
50 بالمئة مــن جهاز اإلشــراف 
ــن الـــمـــهـــنـــدســـات  ــ بـــالـــمـــحـــطـــة مـ

الاتي أثبتن جدارتهن، خاصة 
ــوارئ؛ ســـــواء أثــنــاء  ــ ــطـ ــ خــــال الـ
جائحة كورونا أو أثناء موسم 

األمطار.

شموس العوضي

جانب من محطة نقل مشرف

 لتعاونية 
ً
الجابر رئيسا

الزهراء بالتزكية

تـــم تــشــكــيــل مــجــلــس إدارة 
ــراء الــتــعــاونــيــة  ــزهـ جــمــعــيــة الـ
وتوزيع المناصب بالتزكية، 
حيث جرى اختيار المهندس 
جابر الجابر رئيسا لمجلس 
اإلدارة، وفهد الفرحان نائبا 
للرئيس، وصاح األنصاري 
أمـــيـــنـــا لـــلـــصـــنـــدوق، وجـــاســـم 
ــن أمـــيـــنـــا لـــلـــســـر، لــلــســنــة  ــرمـ فـ
المالية الجديدة، إلى جانب 

تشكيل الهيئة اإلدارية.
ــد  ــ ــح لـــــــــه، أكـ ــ ــريـ ــ ــــصـ وفـــــــــي تـ
رئــيــس مجلس اإلدارة جابر 
الــجــابــر أن تــطــويــر المنطقة 
وخدمة المساهمين أولوية، 
و«أبوابنا مفتوحة للجميع«، 
ــادة  ــ ــريـ ــ ــلـ ــ ــي لـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ مـــــــؤكـــــــدا الـ
ــــو جـــديـــد  ــا هـ ــ ــــل مـ ــقــــديــــم كـ وتــ
مــن األنــشــطــة والــمــهــرجــانــات 

والخدمات.
وبـــّيـــن أن مــجــلــس اإلدارة 
ــبــــذل قــــصــــارى  ــيــ الــــجــــديــــد ســ
ــم مـــجـــمـــوعـــة  ــقــــديــ ــتــ جـــــهـــــده لــ
ــــات  ــدمـ ــ ــخـ ــ ــة والـ ــ ــطـ ــ ــــشـ مــــــن األنـ

لــلــمــســاهــمــيــن خـــــال الــشــهــر 
القادم من أجل تطوير العمل 
الــتــعــاونــي بمنطقة الــزهــراء، 
ــة  ــر الــــســــلــــع الـــغـــذائـــيـ ــيــ ــوفــ وتــ
واالســتــهــاكــيــة واألســـاســـيـــة 
وتـــنـــوعـــهـــا، والــــتــــواصــــل مــع 
ــــاع  ــمـ ــ ــتـ ــ الــــمــــســــاهــــمــــيــــن واالسـ
إلـــى اقــتــراحــاتــهــم وأفــكــارهــم 

ة. اء
ّ
البن

 للرئيس واألنصاري للصندوق وفرمن للسر
ً
الفرحان نائبا

جابر الجابر

ال صحة لوقف بيع منتجات »المراعي« في التعاونيات
• أمر الغلق القضائي إلحدى ثالجاتها في جمعية كان ليوم واحد فقط

• الفهد لـ ةديرجلا•: ال تستطيع أي شركة رفع أسعارها دون موافقة اتحاد الجمعيات

نفت مصادر تعاونية مطلعة وقف 
بيع جميع منتجات شركة »المراعي«، 
استنادا إلــى حكم قضائي، لقيامها 
ــادة أســـعـــار بـــعـــض مــنــتــجــاتــهــا،  ــزيــ بــ
مؤكدة أن ما أثير أمس بهذا الشأن، 
 من الحقيقة، وغير صحيح 

ً
عار تماما

.
ً
جملة وتفصيا

ـــ »الــــجــــريــــدة«،  وقــــالــــت الـــمـــصـــادر لــ
ــذي  ــ ــــي، الــ ــائـ ــ ــقـــــضـ ــ إن أمـــــــر الــــغــــلــــق الـ
ــاء لــمــدة يـــوم واحــــد فــقــط، لــثــاجــة  جـ
ــة الــــمــــراعــــي،  ــــرض مـــنـــتـــجـــات شــــركــ عــ
ــات الــــتــــعــــاونــــيــــة  ــيــ ــعــ ــمــ ــجــ بــــــإحــــــدى الــ
الـــتـــابـــعـــة لــمــحــافــظــة الــــجــــهــــراء، جـــاء 
بـــنـــاء عــلــى قــضــيــة مــرفــوعــة مـــن أحــد 
المواطنين على الجمعية قام، قبل 3 
ســنــوات بــشــراء منتج )روب( منتهي 

الصاحية«.

 وأوضحت أن الغلق ليس له عاقة 
 
ً
مــن قــريــب أو بــعــيــد بــمــا أثــيــر أخــيــرا

مــن طــلــب الــشــركــة رفــع أســعــار بعض 
مــنــتــجــاتــهــا، خــصــوصــا أن مــوضــوع 
ــه بالتنسيق 

ّ
الــزيــادة انتهى وتــم حــل

بين وزارة الشؤون، ممثلة في قطاع 
التعاون، واتحاد الجمعيات، وممثلي 

الشركة.
ــل  ــ ــائـ ــ ــــض وسـ ــعــ ــ وأضــــــــافــــــــت أن »بــ
التواصل اختلط عليها األمر وربطت، 
بصورة خاطئة، بين موضوع الغلق 
ــادة األســـعـــار، وهــــذا أمـــر خــاطــئ  ــ وزيـ

.»
ً
وغير صحيح تماما

وقف زيادة األسعار

ــاد  ــ ــــحـ ــــس اتـ ــيــ ــ إلــــــــى ذلــــــــــك، قــــــــال رئــ
الــجــمــعــيــات عــلــي الــفــهــد، إن »اخــتــفــاء 
ــات مــــــن األســــــــــواق  ــجــ ــتــ ــنــ ــمــ بــــعــــض الــ

ــاء عـــلـــى تـــقـــّدم  ــنــ الـــتـــعـــاونـــيـــة جــــــاء بــ
بعض الشركات بطلب زيادة أسعار 
مــنــتــجــاتــهــا، غـــيـــر أن مــجــلــس إدارة 
االتحاد أبلغها وقف أي طلب زيادة، 
السيما أن أسعار األصــنــاف محددة 
بــاالتــحــاد، ولـــن تــســتــطــيــع أي شــركــة 
ــود تــعــمــيــم  ــ رفــــع أســـعـــارهـــا دون وجـ
ــنـــه، وبـــنـــاء عـــلـــى ذلــــك ال تــســتــطــيــع  مـ
الــجــمــعــيــات تـــوريـــد هـــذه الــمــنــتــجــات 
باألسعار الجديدة دون إذن االتحاد 

وموافقته المسبقة«.
 وأوضـــــح الــفــهــد أن ثــمــة شــركــات 
ــد مــنــتــجــاتــهــا لـــ  ــوريــ ــن تــ امـــتـــنـــعـــت عــ
»التعاونيات«، غير أن هذه المنتجات 
ــة فــي  ــوازيـ ــمـ ــواق الـ ــاألســ مـــعـــروضـــة بــ
حين أنها غير متوافرة بالجمعيات.

وعن التنسيق بين االتحاد ووزارة 
الــتــجــارة بــشــأن زيـــادة األســـعـــار، أكــد 
الفهد لـ »الجريدة«، أنه »ال تستطيع 

أي شــركــة رفـــع اســعــارهــا دون طلب 
موافقة اتحاد الجمعيات لزيادة سعر 
الصنف، إضافة إلى ذلك هناك القرار 
)67/ 2020( بشأن تثبيت أسعار بيع 
كل أنواع السلع الغذائية الذي صدر 

ابان جائحة كورونا«.
 وأضاف »ال يمكن البدء في دراسة 
ــاء هــذا  ــغـ ــادة األســــعــــار إال بــعــد الـ ــ زيــ
الــقــرار، الــذي أصبح مرتكزا قانونيا 
ألي فرد يستطيع رفع قضية ارتفاع 
اســـــعـــــار واالســـــتـــــنـــــاد عـــلـــيـــه لــكــســب 
الــقــضــيــة«، الفــتــا إلــى إنــه »عــنــد إلــغــاء 
هـــــذا الــــقــــرار يـــمـــكـــن حــيــنــهــا التـــحـــاد 
الجمعيات دراســـة طلبات الشركات 
ومعرفة المستحق من عدمه والــذي 

يطلب زيادة فعلية أو مصطنعة«.

»الهيكلي الرابع« »البلدي«: مراجعة التقرير القانوني لـ
• الشلفان: اللجنة بحثت المدد الزمنية الالزمة إلصدار المخطط بمرسوم وتنفيذه

• منيرة األمير: ال نريد خلق آلية بيروقراطية تعيق التطور
ناقشت لجنة المخطط الهيكلي في 
المجلس الــبــلــدي، فــي اجتماعها أمــس، 
عــددا مــن التقارير المتعلقة بالمخطط 
الهيكلي الــعــام الـــرابـــع لــلــدولــة وأهمها 
التقرير القانوني المتضمن التشريعات 
والحوكمة ولــوائــح التخطيط والبناء، 
وذلــك بحضور رئيس المجلس البلدي 
عبدالله المحري والمدير العام للبلدية 

المهندس أحمد المنفوحي. 
وقــــالــــت رئـــيـــســـة الــلــجــنــة الــمــهــنــدســة 
شريفة الشلفان، فــي تصريح صحافي 
ــة بــحــثــت  ــنـ ــلـــجـ عـــقـــب االجـــــتـــــمـــــاع، ان الـ
الــتــوصــيــات الــتــشــريــعــيــة والــمــؤســســيــة 
الخاصة بإقرار وتنفيذ المخطط الهيكلي 
ــات الـــمـــرصـــودة،  ــيـ ــزانـ ــيـ ــمـ والـــخـــطـــط والـ
مبينة أنه تمت مناقشة أهمية التوافق 
بين جهات الدولة المختلفة بما يخص 
الــمــخــطــط الــهــيــكــلــي لــتــنــفــيــذه بــأفــضــل 
صـــورة، حيث أوصــت اللجنة بمراجعة 
ــبـــل الـــجـــهـــاز  ــقـــريـــر الـــقـــانـــونـــي مــــن قـ ــتـ الـ

التنفيذي إلصدار المخطط الهيكلي. 
وأوضحت الشلفان ان اللجنة تطرقت 
ــدار  ــ ــمــــدد الـــزمـــنـــيـــة الــــازمــــة إلصـ ــى الــ ــ إلـ
المخطط بمرسوم وكذلك المدد الزمنية 

الازمة لتنفيذه من الجوانب اإلدارية.

توسيع االختصاصات

مــــن جـــانـــبـــهـــا، رأت مــــقــــررة الــلــجــنــة 

المهندسة منيرة األمير أن هناك انحرافا 
في التوجه لدى اإلدارة المعدة للمخطط 
الهيكلي من حيث رغبتها في توسيع 
اختصاصاتها وذلــك دون التقليل من 
حــجــم الــمــجــهــود الـــمـــبـــذول والــتــصــور 

المتكامل المعد.
وذكــــرت األمــيــر أن أعــضــاء »الــبــلــدي« 
أمام مسؤولية كبيرة تستلزم التدقيق 
والــمــراجــعــة الــحــثــيــثــة لــوضــع خــطــوات 
عــمــلــيــة وتـــنـــفـــيـــذيـــة وتــصــحــيــحــيــة مــن 
الجوانب الفنية والتنظيمية والقانونية 
لــلــمــخــطــط، قــائــلــة »ال نـــريـــد أن نخلق 
آلـــيـــة بـــيـــروقـــراطـــيـــة تــعــيــق الـــتـــطـــور بل 
نريد استغالها على أقصى ما يمكن 
ودعمها لتحقيق أغراضها التي نشأت 

من أجلها«.

»الزراعة«: نتائج مبهرة الستزراع 
»السيباس« و»البلطي« و»السبيطي«

وصف المدير العام للهيئة 
ــة لــــــشــــــؤون الــــــزراعــــــة  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
والـــثـــروة السمكية م. مشعل 
ــفـــة مــــا حــقــقــتــه مـــــزارع  ــقـــريـ الـ
االستزراع السمكي من إنتاج 
 اسماك 

ً
بالمبهر، وخصوصا

الــســيــبــاس الــتــركــي والبلطي 
والــســبــيــطــي، مــا يشجع على 
الــمــزيــد مــن الــدعــم الحكومي 
ــاز مــن  لــمــا يـــعـــده هــــذا اإلنــــجــ
انعكاسات حقيقية على األمن 

الغذائي واالكتفاء المحلي. 
وبين القريفة خــال جولة 
قــام بها فــي مــزرعــة الطيبات 
ــة اســـــــتـــــــزراع  ــ ــقـ ــ ــريـ ــ لـــــــرؤيـــــــة طـ
ــاك الـــمـــتـــنـــوعـــة أمــــس،  ــ ــمـ ــ األسـ
أن الــنــتــائــج الــحــالــيــة تــبــشــر 
ــيـــة مــــن اإلنــــتــــاج  ــبـ ــتـــرة ذهـ ــفـ بـ
المحلي واالستزراع الناجح 
الــــــذي يـــوفـــر الـــســـمـــك مــحــلــيــا 
دون الــحــاجــة إلــى االســتــيــراد 
وتـــحـــمـــيـــل الــمــســتــهــلــك كــلــفــة 

إضافية.
ــى أن نــــجــــاح  ــ ــلـ ــ وشـــــــــــدد عـ
اســــــــتــــــــزراع بــــعــــض األنــــــــــواع 
يـــشـــجـــع عـــلـــى الـــتـــوجـــه نــحــو 
مختلف األصناف المستوردة 
ــــي تـــصـــل إلــــــى الـــكـــويـــت  ــتـ ــ والـ
بأسعار مرتفعة، وهذا ضمن 
خطة الهيئة العامة لشؤون 

الــــزراعــــة والــــثــــروة الــســمــكــيــة 
المستقبلية. 

وأوضــــح أن مــفــرخ الــوفــرة 
التابع للهيئة العامة لشؤون 
الــــزراعــــة والــــثــــروة الــســمــكــيــة 
ــــذي يــعــد ضــمــن مــنــظــومــة  والـ
األمن الغذائي بتوجيهات من 
الــقــيــادة السياسية ومجلس 
ــع  ــ ــــوزيـ ــتـ ــ ــــوم بـ ـــقـــ ــ الــــــــــــــــــــوزراء يــ
ــن الـــزريـــعـــة الــســمــكــيــة  ــوع مـ نــ
للمزارعين لتشجيعهم على 
اإلنتاج واالستزراع السمكي، 
ــعـــض الــــدعــــوم  ــا قــــدمــــت بـ ــمـ كـ
 
ً
ــــاف لــلــمــزارع، مضيفا واالعـ
ــرفــــع  ــبــــا لــ ــقــ ــتــ »نـــــســـــعـــــى مــــســ
الدعوم لاستمرار في اإلنتاج 

وزيادته«. 

ات   وأكــــــد مـــتـــابـــعـــة إجـــــــراء
مـــشـــروع اســـتـــزراع الــروبــيــان 
ــيــــص  بـــــالـــــصـــــبـــــيـــــة، وتــــخــــصــ
مــــوقــــعــــه مــــــع جـــــهـــــاز مـــديـــنـــة 
ــر، عــــلــــى الــــــرغــــــم مـــن  ــ ــريــ ــ ــحــ ــ الــ
صعوبة اســتــزراع الــروبــيــان. 
واعتبر أن الهدف من مشاريع 
ــــزراع الــســمــكــي تــوفــيــر  ــتـ ــ االسـ
مـــخـــزون اســتــراتــيــجــي يــكــون 
بمنزلة حائط صد لمواجهة 
حــاالت االنقطاع المؤقتة في 

االستيراد أو اإلنتاج.

جانب من اجتماع المخطط الهيكلي بحضور رئيس المجلس 

القريفة خال الجولة

الخضاري والشهرمان وأبومجرفة... أشهر البط المهاجر
»الخضاري والشهرمان وأبــو مجرفة« من 
أشهر أنواع البط المهاجرة عبر أجواء الكويت، 
واستوطنت بكثرة في الجزء الشمالي منها، 
السيما على ساحل الصليبيخات والمحميات.

وتـــبـــدأ هـــجـــرة أســــــراب الـــبـــط مــطــلــع فصل 
الخريف، إذ تعُبر بعض المجموعات المهاجرة 
ثــم تبدأ الرحلة الثانية فــي الشتاء، ويقضي 
بــعــض أنــــواع الــبــط هـــذا الــفــصــل فــي الــكــويــت، 
والبعض اآلخر يمر بها، وفي الربيع تتجمع 

أنواع كثيرة للعودة إلى أماكن التفريخ.
وفي السياق، قال رئيس فريق عدسة البيئة 
راشد الحجي في لقاء مع »كونا«، أمس، إن البط 

 
ً
من الطيور المائية المهاجرة، وهناك 16 نوعا

منها تعبر أجواء الكويت، ومن أشهر أنواعها 
»الــــخــــضــــاري«، ويــتــمــيــز بــالــحــجــم الــمــتــوســط 
56 ســم، وعند الطيران 95 ســم، ويختلف عن 
»الــشــهــرمــان« أن الـــذكـــر لـــه لـــونـــان فـــي فصول 
مــخــتــلــفــة، بــيــنــمــا األنـــثـــى أقـــل جـــمـــااًل وتتميز 

باللون البني.
وأوضح الحجي أن بط الشهرمان كان أشهر 
 في الكويت، لكنه 

ً
أنـــواع البط، وأكثرها عـــددا

 اآلن، ويتميز بأحجامه الكبيرة، إذ 
ً
أصبح نادرا

يتراوح طوله بين 55 و65 سم، وعند الطيران 
بين 100 و120 سم.

 ما نشاهد »الشهرمان« 
ً
ولفت إلى أنه غالبا

فــي النصف الشمالي مــن الكويت مــن منطقة 
الصليبيخات إلى الصبية.

وأوضح أن بط »أبو مجرفة« أخذ اسمه من 
شكل المنقار الذي يشبه المجرفة، ويستخدمه 
 
ً
في البحث عن الطعام، وحجمه يعتبر متوسطا
بين 44 و52 ســم وعند الطيران يــتــراوح بين 

73 و82 سم.
 
ً
وذكر أن »أبو مجرفة« يمر على الكويت مبكرا

في الخريف بأعداد كبيرة، ثم يهاجر لمناطق 
أخرى، ليعود في فصل الشتاء بألوان جميلة 

ثم يغادر في الربيع للتفريخ. بط الشهرمان

»البلدي« يعاود عقد جلساته االثنين المقبل 
ــى عقد  يـــعـــود الــمــجــلــس الـــبـــلـــدي إلــ
جلساته االثنين المقبل بعد انقضاء 
الــعــطــلــة الـــربـــيـــعـــيـــة، حـــيـــث ســيــنــاقــش 
طـــلـــب األعــــضــــاء بـــشـــأن دور الــبــلــديــة 
واستعدادها وتصوراتها في التعامل 
ــع بـــرنـــامـــج عــمــل الــحــكــومــة، وكــذلــك  مـ
دورها في رسم السياسات العمرانية. 

ــابــــع  ــلــــس الــــطــ ــجــ ــمــ ــبــــحــــث الــ كــــمــــا يــ
العمراني لمدينة الكويت وماحظات 
لـــجـــان الــمــخــطــط الــهــيــكــلــي وتــحــريــر 
األراضــــي والــلــجــنــة المشتركة للفنية 

والقانونية والمالية. 
كما سيطلع المجلس على االقتراح 
ــدي حــــول  ــلــ ــبــ ــدم مـــــن أعـــــضـــــاء الــ ــقــ ــمــ الــ

تـــخـــصـــيـــص مــــــشــــــروع ســــكــــنــــي غــــرب 
البيوت الحكومية فــي منطقة جليب 
الـــشـــيـــوخ، واقــــتــــراح رئـــيـــس الــمــجــلــس 
البلدي عبدالله المحري حول السماح 
بــاإلعــانــات التجارية بوسائل النقل 

المتنقلة.

https://www.aljarida.com/article/12463
https://www.aljarida.com/article/12459
https://www.aljarida.com/article/12455
https://www.aljarida.com/article/12407
https://www.aljarida.com/article/12398
https://www.aljarida.com/article/12378
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»شؤون البيئة« تبحث منظومة االكتفاء 
الغذائي والمائي والدوائي في البالد

»تحقيق الكاراكال واليوروفايتر«: فساد 
وعموالت في الصفقتين

الطمار يستفسر من الرشيد عن نمو الناتج
المحلي اإلجمالي في الكويت

العقد األول قيمته مليار و71 مليون يورو والثاني 3 مليارات و600 مليون

استكملت لجنة شؤون البيئة واألمن الغذائي، 
فـــي اجــتــمــاعــهــا أمــــس، تــكــلــيــفــهــا بــالــتــحــقــيــق في 
مــعــوقــات االكــتــفــاء الــذاتــي مــن المنتج المحلي، 
بحضور ممثلي اللجنة الوطنية العليا لتعزيز 
منظومة األمن الغذائي والدوائي والمائي، كما 
ناقشت اللجنة شكوى محالة من لجنة العرائض 
والشكاوى بشأن وزارة المالية والهيئة العامة 
لــلــبــيــئــة، بــحــضــور مــمــثــلــي الــجــهــتــيــن ومــقــّدمــي 

الشكوى.
وأوضــــح رئــيــس الــلــجــنــة، د. حــمــد الــمــطــر، في 
تصريح صحافي، أن االجتماع كــان من شقين؛ 
ق األول منهما بالتحقيق في شكوى وصلت 

ّ
تعل

إلى اللجنة من لجنة العرائض والشكاوى، وتم 
االنتهاء منها.

وبّين المطر أن الشق اآلخر من االجتماع كان 
مهما، لتعلقه ببحث منظومة االكتفاء الغذائي 

والمائي والدوائي، مشيدا باألفكار الشبابية التي 
قدمت حــول مشروع االكتفاء الذاتي للمنظومة 

الغذائية والمائية.
وتمنى النائب أن ترى تلك األفكار النور ضمن 
اللجنة الوطنية المشّكلة مــن مجلس الــــوزراء، 
مضيفا »إذا تم تطبيق ما انتهت إليه هذه اللجنة 
بالتعاون مــع االتــحــادات ذات الصلة، فسيكون 

لدينا منظومة أمن غذائي حقيقية«.
وذكـــــر أن »الــمــشــكــلــة الــحــقــيــقــيــة هـــي تــشــابــك 
ــوزارات والــصــاحــيــات، لكن كعمل استشاري  ــ الـ
استراتيجي تنموي، فإن التقرير المقّدم ممتاز«، 
مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا ثالثا في 5 
فبراير المقبل لانتهاء من إعداد تقرير عن األمن 
الــدوائــي«. وأضــاف أن الهدف من التقرير إيجاد 
منظومة متكاملة، ومــن ثم تجتمع اللجنة بعد 

ذلك الستكمال إجراءاتها.

ــلــــت لجنة التحقيق  واصــ
في عقد طائرات الكاراكال 
العمودية وعقد طائرات 
ة  ش ق ا ن م  ، ر ت ي ا ف و ر و ي ل ا
التحقيق في الــعــقــديــن خــال 

اجتماعها أمس.
وقال عضو اللجنة النائب، 
د. حــمــد الــمــطــر، فــي تصريح 

صــحــافــي بــمــجــلــس األمـــــة إن 
اجـــتـــمـــاع أمـــــس هــــو الـــتـــاســـع 
لــلــجــنــة، واتــــضــــح مــــن خــالــه 
وجــــود الــكــثــيــر مـــن الــمــشــاكــل 
فـــي الــصــفــقــتــيــن، مــضــيــفــا أن 
»اللجنة مستمرة فــي عملها 

بالتحقيق«.
وأضاف أن »من الواضح أن 

هناك فسادا وعموالت، ويجب 
محاسبة المسؤول عنها كائنا 
من كان«، مشيرا إلى أن »العقد 
األول تصل قيمته إلــى مليار 
و71 مــلــيــون يــــــورو، والــعــقــد 
الثاني 3 مليارات و600 مليون 

يورو«.

الري الستعجال زيادة المبتعثين
أعلن النائب أحمد الري تقدمه 
باقتراح برغبة باستعجال الزيادة 
الــمــقــررة فــي مخصصات الطلبة 
الــمــبــتــعــثــيــن لـــلـــدراســـة بــالــخــارج 
بنسبة 50% بأثر رجعي من بداية 

ديسمبر 2022.
ــي اقــــتــــراحــــه،  ــ وقـــــــــال الري، فــ
ـــن قـــيـــام مــجــلــس  ــم مـ ــرغــ »عـــلـــى الــ
ــادة المالية  ــزيـ الــــــوزراء بـــإقـــرار الـ
لمخصصات الطلبة المبتعثين 
للدراسة في الخارج بنسبة %50، 
اعتبارا من بداية السنة المالية 
المقبلة في 1 أبريل ٢٠٢٣، ومع أن 
هذا القرار المحق يوضح اهتمام 
الــحــكــومــة بــتــقــديــم أنـــــواع الــدعــم 
كافة ألبنائنا الطلبة المبتعثين 
ــة الـــمـــعـــيـــشـــيـــة  ــئــ ــيــ ــبــ ــة الــ ــئــ ــيــ ــهــ وتــ
المائمة لهم للدراسة بالخارج، 
فــإن إقـــرار بــدء الــزيــادة مــع بداية 
السنة المالية 2023/4/1 يعني أن 
وضع الطلبة المبتعثين في ظل 
األوضـــــــاع االقـــتـــصـــاديـــة بجميع 
دول العالم وزيادة إرهاق الطلبة 

الــمــبــتــعــثــيــن لـــمـــدة أربـــعـــة أشــهــر 
مقبلة لن يحقق الفائدة المرجوة 
والمنتظرة، وكان األولى منحهم 
هـــذه الـــزيـــادة مــن صــــدور الــقــرار، 
لرفع أي معاناة، وتقليل األضرار 
ــــوم  ــــرسـ ــاتــــجــــة عـــــن زيــــــــــادة الـ ــنــ الــ
والــمــصــروفــات بــالــخــارج للطلبة 

المبتعثين«.

احمد الري

اللجنة في اجتماعها أمس

ســـأل الــنــائــب خــالــد الطمار 
وزيــــــر الـــمـــالـــيـــة وزيــــــر الـــدولـــة 
لــــــــلــــــــشــــــــؤون االقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة 
واالســـــتـــــثـــــمـــــار عــــبــــدالــــوهــــاب 
الرشيد عن نمو الناتج المحلي 

اإلجمالي في الكويت.
ــال الــطــمــار فـــي ســـؤالـــه:  ــ  وقـ
تـــــوقـــــع بــــنــــك اإلمـــــــــــــــارات دبــــي 
ــنــــي، فــــي تـــقـــريـــر حــديــث  الــــوطــ
ــون نــمــو  ــكــ ــه، أن يــ ــنــ صــــــــادر عــ
الناتج المحلي اإلجــمــالــي في 
الكويت األبطأ بين دول الخليج 
خــــال عــــام 2023، وستسجل 
الكويت التي كانت على األرجح 
ثاني أقــوى االقتصادات نموا 

في دول مجلس التعاون العام 
الماضي أبطأ وتيرة نمو بين 
نظيراتها في 2023... مستفسرا 

عن صحة الخبر المنشور.
وأضـــــــاف: فـــي حـــالـــة صحة 
الــــتــــقــــريــــر ومــــــــا جــــــــاء بــــــــه، مــا 
ــتـــي ســتــتــخــذهــا  اإلجــــــــــراءات الـ
الــحــكــومــة لـــعـــاج ذلــــك األمــــر؟ 
وهـــل هــنــاك دراســــة محلية أو 
تــقــريــر؟ وفــــي حـــالـــة وجـــودهـــا 
يــرجــى تــزويــدنــا بنسخة منه، 
وما الخطوات المتخذة من قبل 
الــحــكــومــة بــالــمــرحــلــة الحالية 
لزيادة الواردات غير النفطية؟ 

مع تزويدنا بنسخة منها.
خالد الطمار

ف األعمال في دروازة العبدالرزاق
ّ
الخالد تسأل بوقماز عن توق

تقدمت ونواب بقانون إدارة البيانات الرقمية والقواعد القانونية الحاكمة لها
ســألــت الــنــائــبــة عــالــيــة الــخــالــد وزيـــرة 
األشغال العامة وزيــرة الكهرباء والماء 
والطاقة المتجددة، أماني بوقماز، عن 
ف األعمال في مشروع تطوير دروازة 

ّ
توق

العبدالرزاق في قلب العاصمة. 
وقــالــت الــخــالــد، فــي مــعــرض سؤالها: 
يظل العمل في نفق دروازة العبدالرزاق 
ل 

ُّ
متوقفا لمدة طويلة، على الرغم من تدخ

ــــوزراء  الــجــهــات الــحــكــومــيــة ومــجــلــس الــ
وموقعه الحيوي والتاريخي ووجــوده 
فــي قلب منطقة العاصمة، وفــي منطقة 
االزدحــام المروري واألنشطة التجارية، 
مـــطـــالـــبـــة بــــصــــورة ضـــوئـــيـــة مــــن جــمــيــع 
الـــدراســـات والــتــقــاريــر الــخــاصــة بالنفق 
المعمارية واإلنشائية، والماحظات التي 
ف العمل به، وصورة 

ّ
أدت إلى إغاقه وتوق

ضوئية من محاضر التحقيق الخاصة 
بتوقف المشروع إن وجدت.

وتساءلت الخالد عن أسباب التوقف، 
ات  وهــل توجد مشاكل تتعلق باإلنشاء
ــفـــة: ُيـــرجـــى  ــيـ ــة الــــســــامــــة؟ مـــضـ ــمــ ــظــ وأنــ
تزويدي بالمحاضر أو التحقيقات التي 
أدت لــلــتــوقــف، وهـــل تــوجــد أي دراســـات 
أو وتــوصــيــات خــاصــة ببعض الجهات 
عرضت على لجنة الخدمات الحكومية 
في مجلس الوزراء حول نفق الدروازة؟ إن 
كانت اإلجابة باإليجاب، ُيرجى تزويدي 

بصورة ضوئية عنها.
واستفسرت الخالد عن التكلفة المالية 
لــلــدراســات والــمــنــاقــصــة الــخــاصــة بنفق 

الدروازة والتصورات المستقبلية.
من جهة أخرى، أعلن 5 نواب تقّدمهم 

بــاقــتــراح بــقــانــون بــشــأن إدارة البيانات 
الرقمية، ووضع قواعد قانونية حاكمة 
فــي الحفاظ على أمــن تلك البيانات من 
حيث التداول ونطاقه، مع إعطائه صفة 

االستعجال.
ويــقــضــي الــقــانــون الــــذي تــقــّدم بــه كل 
مــــن الــــنــــواب عـــالـــيـــة الـــخـــالـــد ود. جــنــان 
بـــوشـــهـــري ومـــهـــلـــهـــل الـــمـــضـــف ومـــاجـــد 
المطيري وعبدالوهاب العيسى، بتنظيم 
ــانـــات الـــرقـــمـــيـــة وتــخــزيــنــهــا  ــيـ ــبـ حـــفـــظ الـ
واســتــرجــاعــهــا والـــعـــمـــل بـــهـــا، وتــحــديــد 
ــة الـــمـــخـــتـــصـــة  ــهـ ــلـــجـ االخـــــتـــــصـــــاصـــــات لـ
والجهات العاملة عليها، على أن ينشئ 
مجلس الوزراء بمرسوم »الجهاز المركزي 

إلدارة المعلومات والبيانات الرقمية«.

 من الصراعات ال اإلنجازات
ً
العصفور بندوة الحركة التقدمية: 60 عاما

● حصة المطيري
قــــال الـــنـــائـــب ســـعـــود الــعــصــفــور إن 
 بسبب 

ً
 كاما

ً
المجلس معطل تعطيا

اســتــقــالــة الــحــكــومــة، فــفــي االنــتــخــابــات 
األخيرة تفاعل الشعب الكويتي بشكل 
 للنهج، 

ً
 واضــحــا

ً
كبير مــا يعني تغيرا

وأن الــنــهــج الــحــالــي تغير عــن السابق 
ولو قليا، ولكنه إيمان متزايد بأحقية 
الــشــعــب فـــي الــمــشــاركــة، لــذلــك الــتــزمــت 
السلطة في خطابها الواضح والمباشر 
بــعــدم الــتــدخــل بــاالنــتــخــابــات، وأوفـــت 
 بعدم التدخل في 

ً
بذلك، والتزمت أيضا

انتخابات الرئاسة واللجان، وقابلها 
نواب المجلس بتعاون واضح واجتهاد 
بعمل برلماني راق ومكتمل، لنتفاجأ 
بعد ذلك أننا أمام حكومة فعليا ال تملك 
قــرارهــا، وال يمكن أن تتعاون، والقرار 

غير موجود داخل مجلس الوزراء.
ــدوة »60  ــ ــاف الــعــصــفــور فـــي نـ ــ وأضــ

عاما على مجلس األمــة الكويتي بين 
النقد والتقييم«، التي أقامتها الحركة 
الــتــقــدمــيــة الــكــويــتــيــة فــي مــقــرهــا مساء 
أمـــس األول: »كــنــا نــتــمــنــى أن نتحدث 
 من الرقابة والتشريع 

ً
عن ستين عاما

واإلنجازات والبناء واالزدهار والتنمية، 
ولكن كانت 60 عاما من الصراع ما بين 
فكر المشيخة ودولـــة المؤسسات، ما 
بــيــن فــئــة تعتقد أن هـــذا الــدســتــور هو 
غلطة من غلطات الشيخ عبدالله السالم، 
وليس استحقاقا طبيعيا لهذا الشعب 

لمشاركة إدارة البلد«.
وأضـــاف العصفور: ال يمكن الحكم 
على التجربة البرلمانية فــي الكويت 
من دون أن يكون هناك نظام برلماني 
متكامل يقوم على الهيئات السياسية 
أو الــــقــــوائــــم الـــنـــســـبـــيـــة، بــحــيــث تــكــون 
السلطة التشريعية مستقلة، فالعمل 
الــفــردي يجب أن ينتهي ويختفي من 
الــبــرلــمــان الــكــويــتــي.  ال يمكن قــبــول أن 

يتحول مجلس األمة إلى »بقالة« تغلق 
وتفتح متى ما أرادت السلطة التنفيذية، 
نحن نتعامل مع دستور الحد األدنى 
ــطــــي لـــلـــشـــعـــب الـــكـــويـــتـــي فــي  الـــــــذي أعــ
ــم االنــــقــــاب على  62، ولـــكـــن لـــأســـف تـ
الدستور، ولــم يمّكن الشعب الكويتي 
مـــن أن يــرتــقــي لــلــتــجــربــة الــبــرلــمــانــيــة. 
وفيما يتعلق بالفساد، قال العصفور: 
»اليوم الكويت في آخر مؤشر مدركات 
الــفــســاد، وهـــي نتيجة طبيعية لسوء 
 وإداريـــــا، كــنــا في 

ً
حـــال الــبــلــد ســيــاســيــا

السابق نتحدث عن مراكز قوى للفساد، 
وأن هـــنـــاك فـــســـادا مــحــمــيــا، الــمــشــكــلــة 
فــي السنوات األخــيــرة أصبحت مراكز 
القوى الفاسدة هي بذاتها تحمي مراكز 
قوى أخرى، وأصبحت القوى الفاسدة 
تسيطر على مؤسسات الــدولــة بشكل 

أو بآخر«.
بدوره، قال عضو المكتب السياسي 
ــيــــن، إن  »األزمـــــــة  ــديــ لـــلـــحـــركـــة أحــــمــــد الــ

السياسية ليست بسبب الــخــاف مع 
مجلس األمــة أو تقديم االستجوابات، 
إنما يكمن سببها في عقلية المشيخة 
واالنــفــراد بــالــقــرار، والــصــراع المحتدم 
بين مراكز النفوذ في السلطة على نحو 
ــل الــبــاد،  أدى إلـــى تعطيل الــعــمــل داخـ
وتحكم المصالح الطبقية الضيقة للقمة 
الطفيلية الــرأســمــالــيــة المتحكمة في 
مقدرات بلدنا، والتي تريد االستحواذ 
عــلــى الــمــزيــد مــن مــقــدراتــه، وفـــي نفس 

ــرفــــض أي اقـــــتـــــراح بـــقـــانـــون  ــــت تــ ــــوقـ الـ
لتحسين مستوى معيشة الناس«.

وأضــــاف الــديــيــن: »بالنسبة للقوى 
 مــعــظــمــهــا يــقــلــل 

ّ
الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة فــــــإن

ــه الـــعـــمـــل الــســيــاســي  ــ ــ مــــن أهـــمـــيـــة أوجـ
والـــجـــمـــاهـــيـــري األخـــــــرى، ويـــركـــز على 
العمل النيابي وحده كوسيلة لإلصاح 
والــتــغــيــيــر، بينما أكـــدت لــنــا الــتــجــارب 
الــتــاريــخــيــة والـــخـــبـــرات الــمــلــمــوســة أن 
الـــنـــجـــاحـــات الــتــشــريــعــيــة والـــرقـــابـــيـــة، 

والمكتسبات الشعبية واالجتماعية 
والوطنية والديموقراطية التي تحققت، 
إنما تحققت عندما كــان هناك تفاعل 
 
ً
وتكامل بين العمل السياسي، وتحديدا

الــجــمــاهــيــري، عــنــدمــا كــــان هــنــاك دور 
مــؤثــر للحركة الشعبية ولــلــرأي العام 
 مــع الــعــمــل الــنــيــابــي، حــتــى إن 

ً
مــتــرافــقــا

كــانــت هــنــاك أقــلــيــة نــيــابــيــة إصــاحــيــة، 
وليس بالضرورة اشتراط وجود أغلبية 

مستقرة«.

»التعليمية«: حصلنا على نسخ لـ 129 شهادة مزورة
لي« التزوير

ّ
ى من اجتماع إلى آخر و»الداخلية« كشفت »دل

ّ
المطر: الحقائق تتجل

تابعت لجنة شؤون التعليم 
والثقافة واإلرشاد، في اجتماعها 
أمــس، بحث تكليفها بالتحقيق 
في موضوع الشهادات العلمية 
المزورة والوهمية في التعليم 

العام والعالي. 
وأوضح رئيس اللجنة النائب 
ــر، فـــــي تــصــريــح  ــطــ ــمــ د. حـــمـــد الــ
صحفي بمجلس األمة، أن ممثلي 
وزارة الداخلية في اجتماع أمس 
أبــلــغــوا اللجنة بــمــا تــم التوصل 
إليه في هذه القضية، والمتسبب، 
ومن هم »داللو« هذه الشهادات. 

ــر أن الـــلـــجـــنـــة  ــمــــطــ ــــف الــ ــــشـ وكـ
حصلت على نسخ من 129 شهادة 
مزورة، وتم استرداد المبالغ من 
معظم اصحابها، وأخذوا أحكاما 

قضائية. 
وتــابــع أن الــمــزور مــن جنسية 
عربية موجود في السجن بأحكام 
قضائية تــصــل إلـــى أكــثــر مــن 30 
عاما، مؤكدا استمرار اللجنة في 
كشف هــذه القضية ومتابعتها 
لرفع تقرير إلى مجلس األمة فور 

االنتهاء منه. 

ــقـــائـــق  ــر إن الـــحـ ــطــ ــمــ وقـــــــــال الــ
تتجلى وتنكشف أمام اللجنة من 
اجتماع إلى آخر، حول المشاكل 
التي خلقتها الشهادات المزورة 
والمعاناة التي يعانيها المجتمع 

الكويتي بسبب هذه الشهادات.
وذكــــــر أن الــلــجــنــة ســتــجــتــمــع 
األحــــد الــمــقــبــل بــحــضــور جمعية 
المعلمين والـــقـــيـــادات الــتــربــويــة 
لمناقشة موضوع الغش، مؤكدا 
أن »مسؤولية المحاسبة كبيرة 
ا مــن المسؤولية السياسية  بـــدء
ــــة والــــــقــــــيــــــادات  ــيـ ــ ــربـ ــ ــتـ ــ ــر الـ ــ ــ ــوزيـ ــ ــ لـ

التربوية«.
من جهة اخرى، سأل النائب د. 
مبارك الطشة وزير التربية وزير 
التعليم العالي والبحث العلمي 
د. حــمــد الـــعـــدوانـــي عـــن الــطــلــبــة 
المحرومين بسبب حاالت الغش 

في االختبارات. 
وقــــال الــطــشــة، فـــي ســـؤالـــه، إن 
ــــدى الــصــحــف نـــشـــرت مــؤخــرا  احـ

خــبــرا يفيد بــحــرمــان 834 طالبا 
مــــن اخــــتــــبــــارات الــــصــــف الـــثـــانـــي 
ــر بـــســـبـــب الـــــغـــــش، وذكـــــــرت  عــــشــ
أن اكــثــر حــــاالت الــحــرمــان كــانــت 
ــروج عـــــن الـــلـــوائـــح  ــ ــخــ ــ بـــســـبـــب الــ
والقوانين المنظمة لسير اللجان 
واســتــخــدام ســمــاعــات الــغــش في 
االختبارات، وحذرت من ان »الغش 
اإللكتروني« اصبح ظاهرة سنوية 
ــتــــراب امــتــحــانــات  تــتــجــدد مـــع اقــ

الثانوية العامة.
وأضاف: »كم بلغ اجمالي عدد 
حــاالت الحرمان من االمتحانات 
بسبب الغش مع نهاية اختبارات 
الــفــصــل الــــدراســــي األول للصف 
الـــــثـــــانـــــي عـــــشـــــر؟ مــــــع تـــــزويـــــدي 
بجدول تفصيلي، يتضمن توزيع 
تــلــك الـــحـــاالت بــحــســب الــمــنــطــقــة 
الــتــعــلــيــمــيــة والــــمــــادة الـــدراســـيـــة 
والــنــوع )ذكــــور/ إنـــــاث(«، مطالبا 
بتزويده بجدول يبين عدد حاالت 
الحرمان مــن االخــتــبــارات بسبب 

الــغــش خـــال الــســنــوات الخمس 
األخيرة ) 2018 / 2019 / 2020 / 

.)2022 / 2021
وتـــســـاءل: »هـــل أجـــرت الــــوزارة 
أو أي مـــن الـــمـــراكـــز الــتــابــعــة لها 
أي دراســــات أو بــحــوث او أعــدت 
أي تــقــاريــر بــشــأن ظــاهــرة الغش 
ــاال، ومـــــا ســـمـــيـــت بـــظـــاهـــرة  ــ ــمـ ــ إجـ
»الـــغـــش االلــكــتــرونــي« عــلــى وجــه 
الخصوص؟ وإذا كانت قد أعدت 
مثل تلك الدراسة، فما أهم النتائج 
التي توصلت اليها؟ وما أسباب 
ودواعـــي الــظــاهــرة؟ ومــا العوامل 
ــي انـــتـــشـــارهـــا؟  الـــتـــي أســـهـــمـــت فــ
وكــيــف يمكن مواجهتها والــحــد 
ــائـــج  ــتـ ــنـ ــا اآلثــــــــــار والـ ــ ــ مــــنــــهــــا؟ ومـ
المترتبة عليها مستقبا فيما 
يتعلق بالتسجيل والــقــبــول في 
الجامعات؟ وما انعكاساتها على 

سوق العمل؟«. 

اللجنة التعليمية خال مناقشتها الشهادات المزورة

لجنة التحقيق خال اجتماعها امس

الطشة يسأل 
وزير التربية 

عن المحرومين 
من االختبارات 

بسبب الغش

الكندري للعدواني: أحذرك من حماية 
متهمي »الغش وتسريب االختبارات«

حذر النائب د. عبدالكريم الكندري وزير التربية وزير التعليم 
العالي د. حمد العدواني، من الخضوع ألي ضغوط للتنازل 

أو لحماية المتهمين في قضايا الغش وتسريب االختبارات. 
وطالب الكندري الوزير العدواني بتوجيه وزارته لمحاربة 
ظاهرة ال تقل خطورة عن الغش تحدث في التعليم الخاص، 
وهي ظاهرة النجاح الصوري، والتضخم في الدرجات النهائية.

العتيبي يسأل عن الوظائف اإلشرافية
سأل النائب فــارس العتيبي 
وزيـــــر الــتــربــيــة وزيـــــر الــتــعــلــيــم 
الــعــالــي د. حــمــد الــعــدوانــي عن 
الوظائف االشرافية في المناطق 
التعليمية، وأهميتها القصوى 
فــي التنظيم اإلداري بالمرافق 
الــعــامــة حــيــث تــتــولــى االشـــراف 
على الموظفين ومــا يتبع ذلك 
مــن مــراجــعــة أعــمــالــهــم والــقــيــام 
بــعــمــلــيــات اإلدارة والــتــخــطــيــط 
والتنظيم والتنسيق والمتابعة 
واالشراف العام والمباشر على 
اعـــمـــال الــمــرافــق واإلدارات في 

مختلف الوحدات التنظيمية. 
ــائـــف  ــأتــــي الـــوظـ وأضــــــــــاف: تــ
االشرافية المتمثلة في وظائف 
ــام منطقة تعليمية -  )مــديــر عـ
مدير إدارة التنسيق ومتابعة 
ــر إدارة  ــديـ ــام - مـ ــعــ الــتــعــلــيــم الــ
مــــدارس الــتــربــيــة الــخــاصــة( من 
الــــوظــــائــــف الـــهـــامـــة والـــمـــعـــززة 
لعمل اإلدارة تنظيميا وإداريا، 

ــوزارة بــتــاريــخ  ــ ــ حــيــث أعــلــنــت الـ
ــة مــن  ــزمــ ــــن حــ 2022 عـ /12 /13
الــوظــائــف اإلشــرافــيــة الــشــاغــرة 
من بينها مدراء عموم المناطق 
التعليمية ومدير إدارة مدارس 

التربية الخاصة. 
ــورة  ــ ــ ــبــــي صـ ــيــ ــتــ ــــب الــــعــ ــلــ ــ وطــ
ــن بـــطـــاقـــة الـــوصـــف  ضـــوئـــيـــة عــ
الــوظــيــفــي لــوظــيــفــة مـــديـــر عــام 
مــنــطــقــة تــعــلــيــمــيــة فـــي التعليم 
الــعــام والـــخـــاص، ومــديــر إدارة 
الــتــنــســيــق ومـــتـــابـــعـــة الــتــعــلــيــم 
ــدارس  ــ الــــعــــام، ومــــديــــر إدارة مـ
ــة  ــ ــافـ ــ ــة الــــــخــــــاصــــــة، وكـ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــتـ ــ الـ
التعديات التي أجريت عليها 

منذ عام 2012.
كـــــــمـــــــا طـــــــلـــــــب نــــــســــــخــــــة مــــن 
اإلعانات التي أصدرتها الوزارة 
عن حاجتها لشغل وظيفة مدير 
إدارة مــدارس التربية الخاصة 
ــى تـــاريـــخـــه،  ــتــ مـــنـــذ 2012 وحــ
ونــســخــة مــن الـــتـــدرج الوظيفي 

ــتـــوى الـــوظـــيـــفـــي  ــمـــسـ ــــان الـ ــيـ ــ وبـ
والسيرة الذاتية لشاغلي وظيفة 
ــدارس الــتــربــيــة  ــ )مـــديـــر إدارة مــ
الخاصة - مدير إدارة التنسيق 
ومتابعة التعليم العام( منذ عام 

2012 وحتى تاريخه.

فارس العتيبي

 بالندوة
ً
العصفور متحدثا

عالية الخالد

الديين: األزمة السياسية ليست بسبب الستجوابات بل في عقلية النفراد بالقرار

ً
... والديين متحدثا
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»الضباط المتقاعدين« تبحث التعاون مع »المحاربين« المصرية

قـــــــــــــــام رئــــــــــيــــــــــس وأعــــــــــضــــــــــاء 
مجلس إدارة جمعية الضباط 
الـــمـــتـــقـــاعـــديـــن الـــكـــويـــتـــيـــة أمـــس 
بـــــزيـــــارة جـــمـــعـــيـــة الـــمـــحـــاربـــيـــن 
الـــقـــدمـــاء وضــحــايــا الـــحـــرب في 
مــصــر؛ تلبية لــدعــوة مــن مدير 
جمعية المحاربين اللواء الركن 

أشرف أحمد شريف.
واطلع الوفد الكويتي برئاسة 
رئــيــس مجلس إدارة الجمعية 

الــلــواء متقاعد فيصل الــجــزاف 
على أوجـــه الــرعــايــة والخدمات 
التي تقدم للمحاربين وأسرهم 
والــشــهــداء ومصابي العمليات 

الحربية.
وأشـــاد الــجــزاف فــي تصريح 
لـــ »كــونــا« بــمــا تــقــدمــه الجمعية 
الــمــصــريــة مــن خــدمــات وبــرامــج 
تأهيلية وتشجيعية وترفيهية 
ــيـــن وأســــــــرهــــــــم مـــن  ــبـ ــتـــسـ ــنـ ــمـ ــلـ لـ

العاملين والمتقاعدين بعد ان 
فــقــد بعضهم األمـــل فــي الحياة 
نتيجة للتعرض لالصابات أو 

المرض.
وأشار إلى أنه جرى الترتيب 
ــع بـــــروتـــــوكـــــول تــــعــــاون  ــيـ ــوقـ ــتـ لـ
ــن الـــجـــمـــعـــيـــتـــيـــن  ــ ــيـ ــ ــرك بـ ــ ــتـ ــ ــشـ ــ مـ
لــــــالســــــتــــــفــــــادة مــــــــن الـــــخـــــبـــــرات 
والتجارب المطبقة منذ سنوات 

طويلة.

وعلى صعيد متصل، استقبل 
ــر الـــــكـــــويـــــت لــــــــدى مــصــر  ــيــ ــفــ ســ
ومــنــدوبــهــا الــدائــم لــدى جامعة 
الــدول العربية غانم الغانم في 
مكتبه وفد مجلس ادارة جمعية 
الضباط المتقاعدين بحضور 
الــمــلــحــق الــعــســكــري والــمــلــحــق 

األمني.
وأعـــــرب الــســفــيــر الــغــانــم عن 
ــادرات الــتــي  ــبــ ــمــ ــه لـــهـــذه الــ ــمـ دعـ

مـــن شــأنــهــا ان تـــعـــزز الــتــعــاون 
ــر، وبــمــا  مــــع األشــــقــــاء فــــي مـــصـ
ــاب  ــ ــــجـ ــااليـ ــ ــا بـ ــ ــــضــ ــنــــعــــكــــس ايــ يــ
ــاط الـــمـــتـــقـــاعـــديـــن  ــبــ عـــلـــى الــــضــ
ومنتسبي الجمعيتين لتحقيق 
جميع الغايات واالستفادة من 

التجارب والخبرات.

صورة جماعية لوفد »الضباط المتقاعدين« مع جمعية المحاربين القدماء

إغالق ورشة تزود المركبات 
بـ »العوادم المخالفة«

في حملة أمنية على الجهراء الصناعية

• محمد الشرهان
نفذت وزارة الداخلية، ممثلة باإلدارة العامة للمرور واإلدارة 
العامة لمباحث شؤون اإلقامة وإدارة مكافحة جرائم التزييف 
والــتــزويــر بــمــســانــدة جــهــات حــكــومــيــة، حــمــلــة تفتيش موسعة 
مساء أمس األول على الورش والكراجات والحرفيين في منطقة 

الجهراء الصناعية.
وأسفرت الحملة عن تحرير 540 مخالفة مرورية، وضبط 5 
مركبات مطلوبة للحجز القضائي، وحجز مركبتين إلصدارهما 
 مزعجة، كما تم وضع 366 ملصق إنذار على المركبات 

ً
أصواتا

الــمــهــمــلــة والـــســـكـــراب الــتــي تــعــوق الــطــريــق الـــعـــام، وتــحــريــر 31 
محضر مخالفة للورش من جانب بلدية الــكــويــت.   كما قامت 
وزارة التجارة والصناعة بإغالق فــوري لورشة مخالفة للقرار 
الوزاري رقم 76/2022 حيث تزود المركبات بالعوادم المخالفة، 
ات  وعمل تعهد وتحرير 4 محاضر مراجعة الستكمال اإلجــراء
 وورشــة، 

ً
القانونية، وتــم قطع التيار الكهربائي عــن 42 كــراجــا

ووضع 16 ملصق انذار استدعاء من قبل وزارة الكهرباء والماء. 
كما تم تحرير 3 محاضر ضبط مخالفة سكن عمال، والتأكد من 
26 ترخيصا صناعيا مــن الهيئة العامة للصناعة، وضبط 6 
مخالفين لقانون اإلقامة خالل الحملة، كما قامت الهيئة العامة 
للغذاء والتغذية بتحرير 15 محضر مخالفة لنقل مواد غذائية 
بوسيلة نقل بدون ترخيص، و11 محضر قيام العامل بتداول 

االغذية بشهادة صحية منتهية.
وقالت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني بوزارة الداخلية 
ان هذه الحمالت تأتي ضمن جهود المؤسسة األمنية المستمرة، 
وتكثيف الحمالت األمنية لضبط المخالفين والخارجين عن 
القانون، والحد من الظواهر السلبية، وأخذ االجراءات القانونية 

الالزمة بحق الكراجات والورش المخالفة.
وأكدت اإلدارة استمرار الحمالت المرورية المكثفة بالتعاون 
 على تطبيق القانون على 

ً
مع الجهات المعنية بالدولة؛ حرصا

الجميع وضبط الخارجين عــن الــقــانــون، مــشــددة على ضــرورة 
 على سالمة الجميع.

ً
االلتزام بالقوانين حفاظا

ضبط عصابة ثالثية بـ »كوكتيل« مخدرات
• محمد الشرهان

 لــــلــــحــــمــــالت 
ً
اســــــــــتــــــــــمــــــــــرارا

األمنية المكثفة على مهّربي 
الــمــخــدرات وتــجــارهــا، تمّكن 
قــــطــــاع األمــــــــن الـــجـــنـــائـــي مــن 
ضبط تشكيل عصابي مكّون 
مـــن 3 أشـــخـــاص وبــحــوزتــهــم 
5 كــــيــــلــــوغــــرامــــات مـــــن مـــــادة 
الـــحـــشـــيـــش و15 ألـــــــف حــبــة 
ليريكا وكيلو كيميكال و100 
ــو ومـــبـــالـــغ  ــبــ ــشــ ـــن الــ ــ غـــــــــرام مـ
ــع،  ــيـ ــبـ ــيــــة مـــتـــحـــصـــالت الـ ــالــ مــ
وبمواجهتهم أقّروا واعترفوا 
بأنها تخّصهم بقصد االتجار 
والــتــعــاطــي، وتــمــت إحــالــتــهــم 
إلى جهة االختصاص التخاذ 

الالزم بحقهم.
وأكدت »الداخلية« استمرار 
الجهود األمنية في التصدي 

ــدرة  ــخـ ــمـ لـــمـــهـــربـــي الـــــمـــــواد الـ
وتـــــــجـــــــارهـــــــا، مـــــــشـــــــددة عـــلـــى 
ــا لــــن تـــتـــوقـــف عــــن ضــبــط  ــهـ أنـ
مــرّوجــيــهــا ومــهــّربــيــهــا حتى 
يــتــم الــقــضــاء عــلــى هـــذه اآلفــة 

المدمرة.

التشكيل العصابي والمضبوطات

لجنة رؤساء »التعليم العالي« بالخليج تختتم أعمالها

ــــري  ــديـ ــ اخـــتـــتـــمـــت لـــجـــنـــة رؤســـــــــــاء ومـ
الــجــامــعــات ومــؤســســات التعليم العالي 
ــعـــاون لـــــدول الــخــلــيــج  ــتـ بـــــدول مــجــلــس الـ
الـــعـــربـــيـــة أعــــمــــال اجـــتـــمـــاعـــهـــا الـــخـــامـــس 
والعشرين أمس بمشاركة جامعة الكويت 
ممثلة بمديرة جامعة الكويت باإلنابة د. 
ســعــاد الفضلي والــقــائــمــة بــأعــمــال نائب 
مدير الجامعة للتخطيط د. هدى عبد الله.

ووافـــقـــت الــلــجــنــة فـــي االجـــتـــمـــاع على 
ــبــــادرات الــتــي  ــمــ تــنــفــيــذ مــجــمــوعــة مـــن الــ
تبنتها جامعة الكويت؛ أبــرزهــا تشكيل 
فــريــق عمل مــكــّون مــن »جــامــعــة الكويت، 
وجامعة جــدة، وجامعة الدوحة للعلوم 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، وجــــامــــعــــة الـــطـــائـــف« 
لطرح برامج أكاديمية مشتركة متعلقة 

بالتكنولوجيا المستقبلية. 

ــة الـــكـــويـــت  ــعــ ــامــ ــفــــت الــــلــــجــــنــــة جــ ــلــ وكــ
اســتــحــداث بــرامــج الــتــعــاون والــشــراكــات 
األكــاديــمــيــة الطالبية البحثية بين دول 
مجلس التعاون الخليجي والمجموعات 
األخرى كما ورد في الخطة االستراتيجية 
لالجتماع، موصية بقيام الجامعة بإعداد 
دليل استرشادي موحد خاص بالتعليم 

المدمج من ِقبل أساتذة منها.
ــة إطــــــــــالق قــــاعــــدة  ــنــ ــلــــجــ ــت الــ ــ ــشـ ــ ــاقـ ــ ونـ
المعلومات الخليجية )جسر( بصيغتها 
ــى أن تـــــقـــــوم جـــامـــعـــات  ــلــ الــــــجــــــديــــــدة، عــ
ومـــؤســـســـات الــتــعــلــيــم الــعــالــي بترشيح 
ضابط اتصال من المختصين في قواعد 
المعلومات للتواصل مع مدينة الملك عبد 
العزيز للعلوم والتقنية إلثراء القاعدة بما 

يكفل مالءمتها الحتياجاتها.

ــمـــاع  ــتـ ــاق، شـــــــارك فــــي االجـ ــيــ ــســ فــــي الــ
ــمـــؤســـســـات  ــلـ ــن لـ ــ ــريـ ــ ــــشـ ــعـ ــ ــــس والـ ــامـ ــ ــخـ ــ الـ
التعليمية الخليجية، المدير العام للهيئة 
الــعــامــة لــلــتــعــلــيــم الــتــطــبــيــقــي والــتــدريــب 
د. حــســن الـــفـــجـــام، ونـــائـــبـــه، عــمــيــد كلية 
الـــدراســـات الــتــجــاريــة د. أحــمــد الحنيان.

م الفجام بعض التوصيات والبرامج  وقدَّ
التي تعمل على تنمية القطاع التعليمي 
ــــدوره يعمل  ــذي بـ فـــي دول الــمــجــلــس، الــ
على تنمية مــهــارات التعليم والتدريب 
لمواطنيه، حيث تمت مناقشة تدشين 
قــاعــدة الــمــعــلــومــات الخليجية »جــســر«، 
وطرح برامج أكاديمية مشتركة متعلقة 
بالتكنولوجيا المستقبلية، وغيرها من 

الموضوعات المهمة. 

جامعة الكويت تشارك في ورشة 
لغوية لتحرير األخبار

شاركت إدارة العالقات العامة واإلعالم بجامعة 
الكويت في الورشة التدريبية »القواعد اللغوية 
في تحرير األخبار الصحفية«، والتي قدمها مركز 
»كونا« لتطوير القدرات اإلعالمية التابع لوكالة 
كونا، وحاضر فيها نائب رئيس التحرير للشؤون 

الدولية عقاب القوبع.

وتهدف الورشة إلى تنمية المهارات اللغوية 
ــار الــصــحــافــيــة، حيث  ــبــ فـــي مـــجـــال تــحــريــر األخــ
يــنــعــكــس ذلـــــك عـــلـــى ســـالمـــة تـــوصـــيـــل الـــرســـالـــة 
اإلعــالمــيــة لجامعة الــكــويــت، وتحسين ظهورها 

اإلعالمي.

جانب من المشاركين في الورشة

»التطبيقي«: قبول 183 
 في دورات اإلطفاء

ً
متدربا

أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
 من المتقدمين 

ً
والتدريب، قبول 88 متدربا

لدورات قوة اإلطفاء للعام التدريبي الثاني 
2022 /2023 لحملة الشهادة الثانوية دورة 
 من المتقدمين من 

ً
رقيب إطفاء، و95 متدربا

حملة شهادة الصف التاسع في دورة وكيل 
عــريــف مــكــافــحــة إطـــفـــاء، والـــذيـــن اجــتــازوا 
اختبارات اللياقة البدنية والفحص الطبي 

والمقابلة الشخصية.
ودعت الهيئة، في بيان صحافي، أمس، 
المتدربين المستجدين في دورات اإلطفاء 
ــداد رجــال  إلـــى ضــــرورة مــراجــعــة مــركــز إعــ
اإلطفاء في منطقة كبد، الستكمال إجراءات 
القبول، التي تنطلق للمقبولين في دورة 
رقيب مشغل آلية إطفاء يــوم االثنين )30 
، ولمقبولي 

ً
الجاري( الساعة 9:30 صباحا

دورة وكــيــل عــريــف مــكــافــحــة إطـــفـــاء يــوم 
.
ً
الثالثاء )31 الجاري( الساعة 9:30 صباحا

انتخابات إلكترونية التحاد طلبة الكويت في مصر

• أحمد الشمري
بــعــد تأجيلها عــلــى خلفية 
مــــــشــــــاجــــــرة عــــنــــيــــفــــة وقــــعــــت 
ــيــــن  ــتــ ــائــــمــ ــقــ بـــــيـــــن أنــــــــصــــــــار الــ
ــرت أمـــس  ــ الـــمـــتـــنـــافـــســـتـــيـــن، جــ
انــتــخــابــات االتـــحـــاد الــوطــنــي 
ــــت فــــــي مــصــر  ــويـ ــ ــكـ ــ لـــطـــلـــبـــة الـ
، وتجاوز عدد الطلبة 

ً
إلكترونيا

ــن يـــحـــق لــهــم  ــذيــ الـــمـــقـــيـــديـــن الــ
التصويت فيها 2500 طالب.

وكــــــشــــــف رئــــــيــــــس الـــهـــيـــئـــة 
الــتــنــفــيــذيــة لــالتــحــاد الــوطــنــي 
لــــطــــلــــبــــة الــــــكــــــويــــــت م. فـــــالح 
ـــ »الــــجــــريــــدة«، أن  ــويـــري، لـ الـــسـ
عملية االقتراع انطلقت الساعة 
12 ظهر أمس في ظل منافسة 
ــن قــــائــــمــــتــــي الـــفـــكـــر  ــيــ ــة بــ ــ ــويـ ــ قـ
الــطــالبــي والــتــجــمــع الــطــالبــي، 

واستمرت 6 ساعات. 
ــري إلـــــى  ــ ــ ــويـ ــ ــ ــسـ ــ ــ وأشــــــــــــــار الـ
أن تـــحـــويـــل آلــــيــــة الــتــصــويــت 
لــتــكــون إلــكــتــرونــيــة ألول مــرة 
ــــروع االتــــحــــاد،  ــــرع مــــن فــ فــــي فـ

يـــأتـــي عـــلـــى خــلــفــيــة األحــــــداث 
ــلــــت فـــــــي اآلونـــــــــة  الــــــتــــــي حــــصــ
ــــرة خـــــالل االنـــتـــخـــابـــات  ــيـ ــ األخـ
الــــحــــضــــوريــــة الــــمــــبــــاشــــرة فــي 
مدينة االسكندرية، حيث تقرر 
 على سالمة 

ً
إجراء ذلك حفاظا

الطلبة وبــنــاء على توصيات 
الـــجـــهـــات الــرســمــيــة لتخفيف 
تجمعات الكويتيين في مصر، 
 إلـــى الــمــادة 28 من 

ً
واســتــنــادا

دستور االتحاد. 
وأضـــاف أن الهيئة أرسلت 
لــجــمــيــع الـــطـــلـــبـــة »يــــــــوزر نــيــم 
وبـــــــــــاســـــــــــورد« عـــــبـــــر الــــبــــريــــد 
اإللكتروني المقيد لكل منهم 
في الهيئة بهدف تمكينهم من 

اإلدالء بأصواتهم.
وكــــــــــانــــــــــت االنـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات 
 
ً
الحضورية التي جــرت أخيرا
تحولت إلــى مشاجرة عنيفة، 
وتم خاللها تحطيم صناديق 
االقــتــراع، قبل أن يطوق األمن 
الــمــصــري الــفــنــدق المخصص 

لها.

ومن جانب آخر، عقد اتحاد 
طلبة الكويت بمصر جمعيته 
الـــعـــمـــومـــيـــة الــــعــــاديــــة، وتــمــت 
مــنــاقــشــة الــتــقــريــريــن اإلداري 
والمالي، وحصول الهيئة على 

ثقة األعضاء.

فالح السويري

جانب من تكسير صناديق االقتراع خالل االنتخابات األخيرة

»فاو«: ممتنون للشراكة 
المتميزة مع الكويت

أعرب مدير مكتب منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )فاو( 
في جنيف دومنيك بورغيون، عن امتنان المنظمة للشراكة المتميزة 

مع دولة الكويت.
جاء ذلك في تصريح أدلى به بورغيون لـ »كونا«، إثر لقائه مندوب 
الكويت الدائم لدى األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى في 

جنيف السفير ناصر الهين، بمقر المندوبية في مدينة جنيف.
وأشار المسؤول األممي إلى أن اللقاء تناول حالة األمن الغذائي 
في العالم، ال سيما في ظل األزمات التي تسببت في رفع أسعار الغذاء 
األساسي عالميا، وبرامج المنظمة للتعامل مع الكوارث اإلنسانية 
الناجمة عن ارتفاع أسعار الغذاء، ال سيما أن المتضررين هم عادة 
من ضحايا الكوارث. وأشاد بورغيون بحكومة الكويت باعتبارها 
أحــد أبــرز داعمي الجهود الدولية للمنظمة في التعامل مع ملفي 

الغذاء والزراعة في العالم.
»كونا«، عقب اللقاء، ان الكويت  ومن جانبه، قال السفير الهين لـ
حريصة على االستماع الى موقف »فاو« من قضايا الزراعة واألمن 
الغذائي في العالم. وأكد ضرورة وضع أزمتي الغذاء والزراعة في 
مكانهما الصحيح للفت أنظار العالم الى حقيقة الوضع والمشكالت 

التي تتسب فيها هاتان األزمتان.

: منافسة قوية بين قائمتي الفكر والتجمع: منافسة قوية بين قائمتي الفكر والتجمع
●●
السويري لـ السويري لـ ةديرجلاةديرجلا

السفير الغانم استقبل الوفد الكويتي وأكد دعمه لمبادرات تعزيز العالقات

ترتيبات لتوقيع 
بروتوكول مشترك 

لالستفادة من 
الخبرات والتجارب 

جانب من المشاركين في اجتماع المؤسسات التعليمية بالخليج

تشكيل فريق عمل لطرح برامج تكنولوجية وإطالق قاعدة معلومات خليجيةتشكيل فريق عمل لطرح برامج تكنولوجية وإطالق قاعدة معلومات خليجية

https://www.aljarida.com/article/12500
https://www.aljarida.com/article/12499
https://www.aljarida.com/article/12497
https://www.aljarida.com/article/12496
https://www.aljarida.com/article/12386
https://www.aljarida.com/article/12405
https://www.aljarida.com/article/12404
https://www.aljarida.com/article/12387


العدد 5246 / الجمعة 27 يناير 2023م / 5 رجب 1444هـ

ةديرجلا•
إضافات edhafat@aljarida●com7

 ،  إلــى المربع األول بعد الــدخــول فــي عملية تحدٍّ
ً
عدنا مــجــددا

ومعركة كسر عظم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، واستقالة 
حكومية رغم أن المطالب النيابية مستحقة، وتالمس هموم الشارع 
الكويتي الــذي كــان يضع اآلمـــال على أن تكون المرحلة الحالية 

مزدهرة بالعمل واإلنجاز واالتفاق والتعاون والتهدئة.
 ولألسف الشديد فقد خابت اآلمال بعد أن أصبح كال الطرفين 
 دون االلتفات 

ً
 بموقفه، وكــأن القضية أصبحت تحديا

ً
متمسكا

 مــع اســتــمــرار الصراع 
ً
إلــى واقعنا المؤلم الــذي أصبح أكثر ملال

والتناحر والتهديد والوعيد واستخدام اللف والدوران في مواجهة 
ــام الــتــي تشهد  كــال الطرفين لبعضهما، حتى أصبحنا نعد األيـ
 مقارنة بما نشهده من دوامة األزمات في كل فترة، ونحسد 

ً
ا هدوء

أنفسنا عندما تمر أيامنا بهدوء وسالم دون ضجيج السلطتين 
وصداعهما المزمن.

 ويبدو أن هناك لعنة تالحق كال الطرفين رغم تغير األسماء 
 لتطبيق الرقية 

ً
 عــاجــال

ً
والــمــنــاصــب، األمـــر الـــذي يتطلب تــدخــال

الشرعية للكشف عن المستور وعالج العيوب، وعما إذا كان هناك 
ي يسهم فــي تدمير العالقة والــتــعــاون واالســتــقــرار واإلنــجــاز 

ّ
جن

والهدوء، أو هناك عين خبيثة تتابع أوضاعنا فتتمدد لتصيبنا 
بالحسد وتنشر الضرر!

 فمن غير المنطق والمعقول أن تتحول عالقة الود والوئام إلى 
ات  مواجهة قاسية وتهديد مبطن وتلويح باتخاذ أقسى اإلجراء
فضال عن استقالة الحكومة، فأين العقالء إلذابة الجليد ومنع تفجر 

البراكين وتهدئة الزوبعة التي ستكون تبعاتها وخيمة؟
 من التأزيم، 

ّ
إن الوضع المضطرب ضحيته دائما الشارع الذي مل

 في أيام قاسية 
ً
ومن استمرار إصابته بعدوى االحتقان، خصوصا

بسبب األحوال السياسية التي تفوق حرارتها حر الصيف.
إن العودة إلى الخلف ستعطل معها كل شيء في ظل غياب كال 
الطرفين عن ممارسة دوره الحقيقي في العمل، لذلك فإن الحكمة 
يجب أن تكون حاضرة حاليا إليجاد حلول عادلة تحقق األهداف 
المرجوة وتفعل معها دور كل من يمارس سلطته وفقا للحدود 
 عن دغدغة المشاعر 

ً
التي تمكنه من اتخاذ القرارات السليمة بعيدا

وتبادل االتهامات والتسابق للتصيد.
آخر السطر:

ــــات  ــــذي أرهــقــتــه األيـــــام بــســبــب األزمـ مـــن ســيــنــتــصــر لــلــشــعــب الـ
المتعاقبة؟!

د. مبارك العبدالهادي

شوشرة: ارقوهم

لم نعد نعرف لماذا كل هذا العبث يحدث لنا، وكل هذه األزمات 
التي نعيشها ما زالت عالقة دون حل؟

 لــم نعد نــعــرف مــا عالقتنا بــالــصــراع العبثي الــدائــر فــي أروقــة 
السياسة؟ وما ذنبنا وذنب الوطن لنجني دماره؟

لم نعد نعرف لماذا شوارعنا محفرة وتتطاير منها الحجارة 
رغم ما نملك من إمكانات جعلتنا نعمر شوارع دول أخرى شعوبها 

تتغنى بعطايانا؟ 
لم نعد نعرف لماذا المواطن ينتظر أكثر من نصف عمره ليحظى 
 إسكانية 

ً
بسكن مالئم رغــم وفــرة األراضـــي ورغــم أننا نعمر مــدنــا

بخدماتها لدول أخرى؟ 
ــــام والتوظيف  لــم نعد نــعــرف لــمــاذا التعليم والــصــحــة واالزدحـ
 طويلة دون 

ً
والبدون وغيرها من القضايا مالزمة لحياتنا عقودا

أي حلول لها رغم تعاقب الحكومات والمجالس عليها، وكأن هناك 
من يقف وبقوة الستمرارها؟ 

لم نعد نعرف لماذا الفساد والهدر والهبات أصبحت عادة وثقافة 
ال يخجل فاعلها من أن يتفاخر بها أو أن يرتبط اسمه بها؟

لم نعد نعرف لماذا ال تكترث الحكومة وال المجلس لوضع حلول 
لكل ما نعانيه من أزمات وقضايا باتت تؤرقنا، ونتحلطم منها في 
مجالسنا واجتماعاتنا، وحتى تغريداتنا، رغم تيقننا من سهولة 

حلها وتوافر اإلمكانات لحلها؟
فـــي كـــل بــلــد هـــنـــاك تــنــافــس ســيــاســي وخـــصـــومـــات فـــي األفـــكـــار 
 يسعون إلــى ازدهـــار 

ً
واالجــتــهــادات بين أنــاســهــا، إال أنــهــم جميعا

ورفاهية أوطانهم وشعوبهم، إال نحن فالتنافس ليس سياسيا بل 
د كراهية لدى المتخاصمين، 

ّ
هو عبثي وفجور في الخصومة، ول

حتى أنهم كرسوا كل إمكاناتهم النتصار أحدهم على اآلخر دون 
االهتمام بالوطن والمواطنين، األمر الذي جعلهم يتفرغون لمعاركهم 

العبثية على حساب النهضة والتنمية.

يعني بالعربي المشرمح:
نحن غير في كل شــيء، فما يجب أن ُيفعل نقوم بنقيضه، وما 
يفعله اآلخـــرون مــن أجــل أوطــانــهــم وشعوبهم نحن نفعل عكسه، 
ونستغل أزماتنا ومشاكلنا لصراعاتنا الشخصية ومصالحنا 
الذاتية دون أي اكتراث لحلها، والرقيب وطننا ورفاهية شعبنا، لذلك 
ال يمكن أن تستمر حكومة أو يبقى مجلس مع هذا الصراع الذي 
تجذر، وهو األمر الذي لن تحل معه مشاكلنا، ولن تنتهي أزماتنا، 

وستبقى الحال كما هي ما دمنا »غير«.

»مجموعات الغش« فضيحة جديدة شغلت الشارع الكويتي، 
فــهــي تــمــس مجتمعنا بــشــتــى مــنــاحــيــه، وتـــحـــاول الــقــضــاء على 

المجتمع من جذوره بغرسها الجديد. 
قد يستهين بعض الناس في المسألة، وقد يطلق عليها بعضهم 
اآلخر مسميات أخرى كالمساعدة! فالمصطلح )المساعدة( بحد 
ذاتـــه سليم الــوصــف، لكن ليس كما يــقــصــدونــه، ألن مــا يتم هو 
مساعدة على الفساد، مساعدة على الفشل، مساعدة على تخلف 

مجتمعنا الكويتي الذي لطالما تصدر في مجاالت عدة! 
التعليم هو أساس تقدم المجتمعات والنهضة به وبمخرجاته 
نهضة بمكانة الكويت بين الدول األخرى، في المجاالت كافة، فهو 

الجذر الذي إذا فسد أفسد الشجرة برمتها! 
والمجموعات الــفــاســدة المعينة على الــغــش كــانــت مــوجــودة 
 في 

ً
في مجتمعنا منذ سنوات، أذكر وجودها منذ أن كنت طالبا

ل: لماذا ال يتم القبض  الثانوية قبل عــدة سنوات، وكنت أتــســاء
عليهم؟ 

 طــالــمــا قــائــد 
ً
كــنــت أرى مــحــاضــر الــغــش لــلــطــلــبــة لــيــســت حــــال

المجموعة يسرح و يمرح في المجتمع، ال يهمه مكانة الكويت 
مقابل الماليين التي يحصل عليها! بالتالي، ولعظم المصيبة 
ُيطلب أن توقع عليهم أقصى العقوبات، ليتحقق الرادع المجتمعي، 
ولضمان تقليل نسبة احتمالية وجود مثل هذه المجموعات في 

المستقبل!
 فللمشكلة أبــعــاد كثيرة وتــســاؤالت عــديــدة: مــن مــّول مديري 
المجموعة باإلجابات النموذجية؟ وكيف استطاع الطلبة نقل 
اإلجــابــات مــن الــهــاتــف إلــى ورقـــة االخــتــبــار؟ ولــو كــانــت الوسيلة 
السماعات فكيف دخل بها إلى قاعة االختبار وخرج بال رقيب؟ 
وكــيــف حــصــل عــلــى الــســمــاعــة الــتــي يــرتــفــع ســعــرهــا فـــي مــوســم 
االخــتــبــارات؟ وكيف استطاع طالب الثانوية العامة دفــع رسوم 

دخول المجموعة؟ 
اآلن وبعد القبض على مشرفي المجموعات، نأمل إيجاد أجوبة 
عن تساؤالتنا، وكذلك نقول: حتى لو تأخر عالج المشكلة فإنه 

!
ً
 خيٌر من أال تأتي أبدا

ً
مفرح لنا، فأن تأتي متأخرا

 خيٌر
ً
ًأن تأتي متأخرا

من أال تأتي أبدا

محمد أحمد العريفان

قال المتنبي: 
ـــــْوٍم

َ
ــَهــــاُء ق ــ

َ
ــف َوُجـــــــــْرٍم َجـــــــّرُه ُســ

ــيــر جــارِمــه الــَعــذاُب
َ
 بــغ

ّ
َوَحــــل

 
َ
ــُرون ــ ــُك ــ ــْم ــ  فــتــذكــرت اآليــــة الــكــريــمــة: »َوَي

«، ألن 
َ
ـــَمـــاِكـــِريـــن

ْ
ــُر ال ــْي

َ
ـــُه خ

َّ
ــُه َوالـــل

َّ
َوَيــْمــُكــُر الــل

ــلـــى أحـــد  مـــضـــمـــون بـــيـــت الـــشـــعـــر ارتـــــــد عـ
اإلعـــالمـــيـــيـــن الـــذيـــن أخــــــذوا بــمــبــدأ وزيـــر 
اإلعــالم النازي جوزيف غوبلز، الــذي قال 
»أكذب ثم أكذب، فقد يصدق الناس بعض 
 في أكاذيبه على محطة 

ً
الــكــذب«، معتمدا

إذاعية واحدة ومحطة تلفزيونية واحدة 
وصحيفة واحـــدة فــي كــل دولــة مــن الــدول 
ــــازي، بــعــكــس  ــنـ ــ الـــتـــي احــتــلــهــا الـــجـــيـــش الـ
إعالم هذه األيام، الذي يعتمد على مئات 
الوسائل اإلعالمية المقروءة والمسموعة 

والمرئية.
اليوم أصبح من الصعب إخفاء الحقائق 
عن الناس مهما كانوا بسطاء، ورغم ذلك 
يواصل بعض اإلعالميين تقديم برنامج 
»ما يطلبه المتنفذون«، لتنفيذ أجنداتهم 
الخاصة، فيسبح هؤالء اإلعالميون عكس 
الــتــيــار بـــداًل مــن مــشــاركــة المخلصين في 

تناول مطالب المواطنين. 
فــــبــــعــــد أن قـــــدمـــــت الــــــدكــــــتــــــورة جـــنـــان 
ــرة  ــ اســتــقــالــتــهــا كــــوزيــــرة لـــألشـــغـــال ووزيــ
اإلسكان على منصة االستجواب قبل أكثر 
من ثالث سنوات، نالت إعجاب المواطنين، 
لشجاعتها في فضح المقاولين والشركات 

ــن، وواجــــهــــت  ــ ــديـ ــ ــاسـ ــ ــفـ ــ والـــمـــتـــنـــفـــذيـــن والـ
اســتــجــواب نـــواب الــمــقــاولــيــن والــشــركــات، 
ات الكويتية ضد  ووقفت في صف الكفاء
ــركــــات بـــأمـــوال  تـــالعـــب الـــمـــقـــاولـــيـــن والــــشــ
ــبـــرت بــقــســمــهــا، قـــبـــل أن تــقــدم  الـــشـــعـــب، فـ
استقالتها بعد أن فقدت األمل في اإلصالح.

 وألن الشركات أقوى من اإلصالح وأقوى 
مــن الــحــق، حينها أكـــدت النائبة السابقة 
صــفــاء الــهــاشــم فـــي دفــاعــهــا عـــن الـــوزيـــرة 
جنان بوشهري »أن أعضاء الحكومة كل 
واحــد فيهم يطق الثاني مــن أجــل حماية 
وزير واحد، ولألسف هناك وزراء أضعف 
وال هـــم كــفــو وزارة إذا خـــرجـــوا مـــن قــاعــة 
عبدالله السالم«. يبدو أن هذا العرض مازال 
، في الوقت الذي تتم فيه محاربة 

ً
مستمرا

 ،
ً
 كــان أو نائبا

ً
ــرا المخلصين للوطن، وزيـ

ألنهم أخـــذوا على عاتقهم تــنــاول قضايا 
احتلت مكانة بارزة على سلم األولويات. 

يبدو أن إصـــرار د. جنان على مالحقة 
الــفــاســديــن دفــعــهــا لــمــواجــهــة المستحيل، 
حتى لو وضعت يدها في عش الدبابير، 
وهــذه المرة تناولت أعضاء في الحكومة 
، فــنــالــهــا 

ً
وزمــــــالء لــهــا فـــي الـــبـــرلـــمـــان مـــعـــا

نصيب من اتهامات ال ترقي إلى نقد الذع، 
لعدم منطقيتها، ويبدو أن أصحابها لم 
يقرؤوا محاور االستجواب المقدم لنائب 
ــيـــس الـــــــــوزراء ووزيـــــــر الــــدولــــة لـــشـــؤون  رئـ
ــراك الــشــيــتــان، أو أنــهــم  مــجــلــس الــــــوزراء بــ

تجاهلوها، فكيف بحكومة ترفض إقــرار 
مشروع إسقاط قروض مواطنين، وألجل 
ذلك تنسحب من جلسة نيابية، وفي الوقت 
نفسه تفتح حنفية المعاشات االستثنائية، 
عندما أســـاءت اســتــخــدام الــمــادة )80( من 
قـــانـــون الــتــأمــيــنــات االجــتــمــاعــيــة وأصــــدر 
ــوزراء قــــــرارات بــمــنــح قــيــاديــيــن  ــ ــ مــجــلــس الـ
ــم  ســـابـــقـــيـــن مــــعــــاشــــات اســـتـــثـــنـــائـــيـــة رغــ
تــقــاعــدهــم مــنــذ ســـنـــوات، وبــعــضــهــم منح 
 بــأثــر رجــعــي لسنوات 

ً
 استثنائيا

ً
معاشا

بالمخالفة ألبسط القواعد القانونية، وفي 
تــجــاوز صـــارخ على الــمــال الــعــام ومــبــادئ 
العدالة والمساواة؟ وكيف تصدر مراسيم 
تعيين قياديين فــي الــدولــة، بعضها من 
ترشيحات نواب حاليين، ال تنطبق عليهم 
شــروط شغل الوظائف القيادية؟ ولماذا 
لــم »يتحرشوا« بالنائب مــبــارك الحجرف 
 لوزير المالية 

ً
 مماثال

ً
الذي قدم استجوابا

عــبــدالــوهــاب الــرشــيــد؟ »اشــمــعــنــى« جنان 
 يتناول قضايا 

ً
بوشهري؟ تصور أن نائبا

تمس المال العام وتمس حقوق المواطن 
ومستقبله فينتقد هذا النائب.

 
ً
 الــغــريــب أن د. جــنــان لــم تتسلم راتــبــا

، على األقل بعد تركها لمنصبها 
ً
استثنائيا

الوزاري، ورغم ذلك يلوك بعض اإلعالميين 
أكـــاذيـــب حـــول مــعــاش اســتــثــنــائــي لــهــا من 
وحي خياالتهم، فأي درك أسفل انحدرنا 
إليه في اإلعالم؟ حسبي الله ونعم الوكيل.

هــي أمــي الغالية ربــة المنزل، الطيبة 
ــة فـــي حــيــاتــي،  ــْدَرسـ الــمــســتــورة، وأول مـ
وهي التي أفنت حياتها لتربية أبنائها 
وأحــــفــــادهــــا، فــكــانــت أمــومــتــهــا أصــيــلــة، 
ــاة الـــمـــدنـــيـــة  ــيــ ــحــ ــم تـــتـــعـــكـــر بـــزحـــمـــة الــ ــ لـ

والوظيفية.
إن األم هــي أغــلــى مــا يملكه اإلنــســان، 
وإن فقدها يعني فقد كل مشاعر جميلة 
ــــدق مـــن حبها  حــقــيــقــيــة، فـــال يـــوجـــد أصـ
فـــي الـــعـــالـــم، وال أصــــدق مـــن اهــتــمــامــهــا، 
فهي الوفاء والعطاء والتضحية، ألنها 
الوحيدة في هذا الكون التي تعطي بال 
مقابل، وتحب بال مصلحة، وتضحي بال 

سبب، فقط ألنها أم.
ــمــــوت، وعــجــز  ــــي مـــــرض الــ مـــرضـــت أمـ
الطب عن شفائها، وكنا نريدها أن تقاوم 
هذا المرض المميت، لكي ال ننحرم منها، 
وكانت حبيبتي الغالية تتعذب من شدة 
اآلالم واألوجـــــاع، فــكــانــت تــصــارع أعتى 
وأشــرس األمــراض، ألنها كانت ترى في 
أعيننا كيف كنا متعلقين بــهــا، فكانت 
تتحمل كل هذا الكرب، لتبقى معنا وقتا 

أطول. 

ــا أقــــود  ــ ــــي وأنــ ــاة أمـ ــ نــــي خـــبـــر وفــ جــــاء
السيارة ليال متوجها نحو المستشفى، 

فتمالكت نفسي وتصبرت واحتسبت.
وال أخفي عليكم بأنني رجــل أسيف، 
ــك بــســهــولــة  ــحــ ــال، أضــ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ ــــع االنـ ــريـ ــ وسـ
وأبــكــي بسهولة، تدمع عيني لمصائب 
غيري، فكيف بمصيبتي! فيا ترى، كيف 
ــة أمـــي ومنبع  ســأتــمــالــك نــفــســي مــن رؤيـ

الحنان وقت باتت جسدا بال روح؟!
كــنــت أحـــاول أن أجــمــع شــتــات نفسي، 
وأتقوى بالصبر، حتى ال أنهار أمام أي 
أحد، فهذا لن ينفعني، ولن ينفع الفقيدة، 
وأحــمــد الــلــه أن ألــهــمــنــي الـــدعـــاء بــقــولــه: 
ا«، 

َ
َداَمن

ْ
ق

َ
ْت أ بِّ

َ
 َوث

ً
ا َصْبرا

َ
ْين

َ
 َعل

ْ
ِرغ

ْ
ف

َ
ا أ

َ
ن »َربَّ

ّبهُت نفسي 
َ
فزاد صبري وثبتت قدمي، ون

قبلها على أال يسرح خيالي في تصور 
األوصاف الوداعية، التي تزيد المحزون 
خـــرج 

ُ
هــّمــا وألـــمـــا، وعـــاهـــدت نــفــســي أال أ

حزني دفعة واحــدة فــي لحظات الــوداع 
ــس عــن حــزنــي بــتــدّرج 

ّ
نــف

ُ
األخـــيـــرة، وأن أ

فــيــمــا بــقــي مـــن عـــمـــري، لــتــبــقــى ذكـــراهـــا 
ملتهبة في نفسي أطول وقت ممكن، وكي 
ال ينقطع وفائي لها بالدعاء واالستغفار، 

وحتى أتقوى لمسيرة الِبر األخرى، التي 
ال رياء فيها وال ثناء.

إن أكــثــر مــا هــــّون عــلــّي مــصــابــي عند 
رؤيــــة الــفــقــيــدة الــغــالــيــة هــو ابتسامتها 
المستبشرة، وكأنها كانت ترى مالئكة 
الرحمة بيدهم أكفان الجنة وحنوطها، 
ــــْوِمــــي 

َ
ــَت ق ــ ــْيـ ــ ـ

َ
ــا ل ــ ـــ ــا: »َي ــنــ ــقــــول لــ وكـــأنـــهـــا تــ

 
َ
ِني ِمن

َ
ي َوَجَعل َر ِلي َربِّ

َ
ف

َ
* ِبَما غ

َ
ُمون

َ
َيْعل

«، فــقــد اســتــراحــت مــن ضيق 
َ
ـــُمـــْكـــَرِمـــيـــن

ْ
ال

الدنيا، ومن مقبرة العناية المركزة.
رحلت أمي بابتسامة مشرقة وسالم، 
ولــــم تــكــن ثــقــيــلــة عــلــى أحـــــد، فــقــد كــانــت 
تدعو وهي بصحتها أن تموت شهيدة 
وأال تصل إلى أرذل العمر، فلم تصل إلى 
أرذل الــعــمــر، ومـــاتـــت مــبــطــونــة، وأرجـــو 
الــلــه أن تــكــون شــهــيــدة، فــقــد قـــال الــنــبــي 
 :

ٌ
مَسة

َ
َهَداُء خ

ُّ
عليه الصالة والسالم: »الش

، َوَصاحُب 
ُ

ِريق
َ
، والغ

ُ
ون

ُ
، َوالمْبط

ُ
الَمطُعون

ه«.
َّ
هيُد في سبيل الل

َّ
الَهْدم َوالش

ــنــــت أتــــكــــاســــل عــن  فـــــي حــــيــــاة أمـــــــي كــ
زيــارتــهــا فــي بعض األيـــام، واآلن أتمنى 

حظة في المنام.
َ
أن أراها ولو ِلل

بقايا خيال: »مالقوش« في الحلو عيب!!

يوسف عبدالكريم الزنكوي 

د. محمد عبدالرحمن العقيل 

حصة محمد صالح

لماذا أصبح بعض الناس يكذب بكل صدق، ويغش بكل ضمير، 
وينصب بكل أمانة، ويخون بكل إخالص؟ ولماذا أصبح بعض الناس 
يستسهل التعدي على المال العام، وال يهتم إن أكل من حالل أم حرام؟ 
ا من الفساد  ولماذا بعض الناس أصبح معول هــدم ال بناء، وجــزء
الذي يتذمر منه من حيث يشعر أو ال يشعر؟ ولماذا بعض الناس 
أناني وحسود، ال يهمه إال نفسه، ولو على حساب اآلخرين؟ ولماذا 
بعض الناس أصبح ال يقدم إال بمقابل، فيصاحب لمصلحة دنيوية، 
ويتكلم بأمور دونية، وال يتورع عن الفتن، ما ظهر منها وما بطن؟ 

فما الذي أفسد الناس؟
الــجــواب واضـــح وجــلــي مــع غــيــاب البيئة المنضبطة باألنظمة 
الصارمة التي تحفظ النظام القائم على العدالة، والتي تكافئ المجتهد 
والمصيب، وتعاقب المقصر ومــن يتعدى على القانون والنظام، 
مع غياب البيئة التي تمكن القوي األمين، وتبعد الفاسد ذا النفس 

الضعيفة، مع غياب البيئة التي ترعى الفضيلة وتحارب الرذيلة 
 والبيئة الــتــي تعامل الجميع بسواسية وال تــفــرق بين الغني 
والفقير، والبيئة التي تمكن المصلحين وتبعد المفسدين، فاعلم 
حينها لماذا قد يفسد الناس. كل هذا ليس مبررا للفساد، بل هو مفسر 
له فقط، وهناك فرق بين التبرير والتفسير، فالتبرير هو وضع سبب 
يبرر ويشرعن لفعل ما، وأما التفسير فهو يفسر ذلك الفعل دون تبريره 
وشرعنته، واألهــم من كل ما سبق هو البعد عن دين الله، وأوامــره 
ونواهيه، فنحن معشر المسلمين يجب أن نستشعر رقابة الله على 
أفعالنا وأقوالنا، وجميع حركاتنا. نأمل من هيئة مكافحة الفساد أن 
يكون لها دور أكبر، وجهود أوسع، في هذا الملف، وأن تكون عونا 
في محاربة الفساد، وصيانة الناس من الوقوع في هذا األمر، ومن 
المهم أن تكثف جهودها أيضا إعالميا وأن يكون لها دور تثقيفي، 

وخطوات رادعة للحد من انتشار الفساد والمفسدين.
، حتى لو ارتكبه كل الناس، وسيظل 

ً
أقول سيبقى الفساد فسادا

الحق حقا ولو تنكر له الكثير من الناس، أيها الفاسد: املك من الدنيا 
ما شئت، فستخرج منها كما جئت، فمن زرع الشجر حصد الظل 
والثمر، ومن سرق الثمر بنى قصرا لن يدوم طول الدهر، وأسأل الله 
أن يصلح البالد والعباد، ويحمينا من زمرة الفساد، ويسخر لحكامنا 
البطانة الصالحة، وأن يمكنوا علينا خيرنا، ويهدينا وإياهم إلى 

طريق الحق والصواب.

ً
بالعربي المشرمح: فعال

 نحن غير!!

محمد الرويحل 

واقـــعـــنـــا غـــيـــر الــــعــــادي فــــي تــعــقــيــداتــه 
والبعيد عن البيئة التي تحتضن مقومات 
ــــالح والــتــغــيــيــر يــحــتــاج إلــى  ســرعــة اإلصـ
حلول راديكالية ثورية تتجاوز وتقتلع 
الــمــســلــمــات وكـــل مـــألـــوف، فــمــثــال ظــاهــرة 
تسريب االمــتــحــانــات وظــاهــرة استمرار 
ر في الشوارع والتي 

َ
تطاير الحصى والُحف

تسببت فــي الــحــوادث المميتة وتكسير 
الــزجــاج والــمــركــبــات، وظــاهــرة اســتــمــرار 
وفيات حــوادث المرور لتصل في السنة 
ــاة... هـــذه العينة  ــ الــمــاضــيــة إلـــى 460 وفــ
المختارة مــن األزمـــات غير قابلة للحل، 
حــتــى أنـــك تــجــد قضية إصـــالح الــشــوارع 
يقف خلفها كما أعلنت وزارة األشــغــال 
»طـــول الـــدورة المستندية«، وأمـــا تسرب 
 طالما 

ً
االمتحانات فال أظــن لها تفسيرا

أن الــــوزارة هــي مــن تضعها بسرية لكل 
الـــمـــدارس فــي الــكــويــت، وعــلــى الــرغــم من 
اتخاذها التدابير الصارمة في عمليات 
نــقــل االخــتــبــارات وتــوقــيــتــهــا وتخزينها 
ــلـــت إلــــى 400 ألــف  فــإنــهــا تــســربــت ووصـ

طالب. 
أنا أرى حل مشكلة الشوارع يكمن في 
»بي  تحويل الشوارع السريعة إلى نظام الـ
أو تي« بحيث تقوم الهيئة العامة للطرق 
والــنــقــل الــبــري كجهة مــســؤولــة عــن هــذه 
الــشــوارع بالتعاقد مــع شــركــات لصيانة 
وبــنــاء الــطــرق بــالــمــزايــدة بــعــد أن وضــع 
الـــشـــروط والـــمـــواصـــفـــات الــفــنــيــة وأكــــواد 

الــســالمــة المتعلقة بــاإلنــارة والــخــطــوط، 
ــي يــكــون  فــتــكــون كــبــعــض الـــطـــرق فـــي دبــ
اجتيازها ببطاقة يشتريها السائق، وهذا 
يقضي على الدورة المستندية وكل وجوه 

اإلهمال وتضارب االختصاصات.
وأمــــــــــا مـــشـــكـــلـــة الـــتـــعـــلـــيـــم وتــــســــريــــب 
االمتحانات بل أزمة التعليم ككل وضعف 
مـــخـــرجـــاتـــه فــيــمــكــن حــلــهــا بــخــصــخــصــة 
التعليم وتغطية الحكومة للرسوم بما ال 
يقل لكل طالب عن 3500 دينار كويتي بعد 
وضع االشتراطات والمقاييس الدولية، 
واحـــتـــذاء الــنــمــاذج الــمــثــالــيــة، كالنموذج 
الفنلندي وفرض العقوبات على المدرسة 
التي ال تحقق المطلوب أو تقوم بأي شكل 
من أشكال التزوير والمساعدة في الغش.

وأما مشكلة المرور والحوادث المميتة 
حل بخصخصة إدارة 

ُ
وغير المميتة فت

الــــمــــرور بــعــد أن تـــقـــوم وزارة الــداخــلــيــة 
ــات واالشــــــتــــــراطــــــات  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ بـــــوضـــــع الـ
واالستهدافات المحددة بحيث تنخفض 
حوادث المرور 80% خالل سنتين وصوال 

للصفر بعد ذلك.
لــقــد وصــلــنــا إلــــى الــيــقــيــن بـــعـــدم قـــدرة 
ــذا كــمــا قــلــنــا أمـــر طبيعي  الــحــكــومــة، وهــ
ــر الـــقـــطـــاع  ــديــ ــتــــي تــ لـــفـــشـــل كــــل الــــــــدول الــ
اإلنتاجي إال بعض الدول التي ال تتجاوز 
أصابع اليد الواحدة مع صرامة الضبط 
والحزم الذي نفتقده نحن في ظل غياب 
ة لــلــعــامــلــيــن، وتــســعــيــر  ــاء ــفـ ــكـ مــعــايــيــر الـ

ــادات وتـــخـــمـــة الـــبـــطـــالـــة الــمــقــنــعــة  ــهــ ــشــ الــ
ــاطـــات والــمــنــاصــب الــبــراشــوتــيــة  والـــوسـ
واالعــتــمــاد على العمالة األجنبية التي 
تأتي من دول ينخرها الفشل والعشوائية.
قس على ذلــك حل التركيبة السكانية 
بمنع بيع السلع المقلدة، وتلك التي تفتقد 
ــان والـــجـــودة الــمــعــتــمــدة  ــ مــواصــفــات األمـ
، فــتــغــلــق كـــل الــمــحــال الــتــي تغص 

ً
ــا ــيـ دولـ

بالعمالة التي تمأل األسواق، إضافة إلى 
فــرض شـــروط األمـــان الصحي والــجــودة 
على المطاعم ومحال وشركات بيع المواد 
الغذائية، وأقوى فكرة في تقليل العمالة 
تمثلها فكرة إنشاء شركات ضخمة لجلب 
العمالة المحترفة بــأســعــار معقولة في 
الصيانة بمختلف أشكالها الكهربائية 
واإلنشائية والصحية )السمكرة( وغيرها 
كما اقترحها األستاذ منصور المحارب، 
وكـــذلـــك فــــرض الــتــكــويــت بــنــســبــة معينة 
وقـــوائـــم مـــن الـــوظـــائـــف ال يــشــغــلــهــا غير 
الـــمـــواطـــن تــأخــذ فـــي الــــزيــــادة بــالــتــدريــج 
وربــطــهــا بـــصـــرف دعــــم الــعــمــالــة، بحيث 
يندفع الشباب لاللتحاق بالقطاع الخاص 
في ظل انعدام الوظائف الحكومية بعد 
خصخصة معظم القطاع اإلنتاجي كما 

طرحناه في مقاالت سابقة.
هذه المقترحات المستحقة قطرة في 
بــحــر األفــكــار غــيــر الــعــاديــة الــتــي تتطلب 
عــقــلــيــات مــتــحــررة مـــن ســطــوة الــمــألــوف 

وتسرح في فضاءات اإلبداع.

ناجي المالبدور المطيري 

 المطلوب لحل األزمة خرق جدار المألوف

كل األطعمة والسكاكر في األسواق المركزية عليها ملصق جدول 
للمكونات الغذائية ومحتوياتها من الدهون واألمــالح والسكريات، 
 ما نقرأ 

ً
وأحيانا الــمــواد الحافظة التي تحتويها المعلبات، وكثيرا

ضمن المكونات المنشورة على ملصقات بعض األطعمة كلمات مثل 
كلمتي »بروبايوتك« و»بريبايوتيك«، لكن الكثير منا يتساءل: إلى ماذا 
يشير هذان المصطلحان؟ وما أهميتهما بالنسبة إلى جسم اإلنسان؟

 فاألمعاء مغطاة ببطانة مكونة من أعداد هائلة من البكتيريا الضارة 
 يعرف باسم »المايكروبيوم« 

ً
والنافعة، كتجمع بيئي متناسق طبيعيا

 ما يسبب نقص البكتيريا النافعة 
ً
لهذه الكائنات الدقيقة، وغالبا

ــادة نمو البكتيريا الــضــارة فــي هــذا التجمع  »الــبــروبــايــوتــيــك«، أو زيـ
مشاكل في األمعاء والقولون، مثل الغازات واإلمساك واإلسهال المزمن 
وســوء الهضم واالرتــجــاع، والتي قد تكون مصحوبة باأللم المعوي 
والمغص واإلرهاق في كثير من األحيان. لذلك فإن الحفاظ على توازن 
، لتنمو بشكل طبيعي من خالل 

ً
هذه الكائنات في األمعاء يعد ضروريا

استعمال األغذية المخمرة كاللبن الرائب والمخلالت بالماء والملح 
للخضار، مما يعمل على تعزيز قدرة الجسم على امتصاص المواد 
الغذائية وهضمها وتقوية الجهاز المناعي فــي محاربة الــعــدوى 
والمساعدة في الحماية من البكتيريا الضارة والفطريات، أو زيادة 
أعدادها عن النافعة فتساعد في السيطرة على االلتهابات وكثير من 

حاالت االسهال واإلمساك.
وننصح قبل استعمالها عن طريق المكمالت الغذائية من الصيدليات 
أو محال المكمالت الغذائية، بالعودة الى الصيدلي أو استشاري التغذية 
أو الطبيب المعالج، واالستفسار عنها، وذلك لتجنب احتمال التعرض 
ألي آثار جانبية ضارة مثل استعمال أعداد كبيرة من البكتيريا النافعة 
والــزائــدة على الحد، أو لمعرفة كيفية استعمالها الصحيح ومنعا 
 لألمراض المزمنة، علما أن 

ً
لتعارضها مع أدويــة أخــرى، خصوصا

الكثيرين يفضلون استعمال الكفير والكامبوشا كمواد غذائية طبيعية 
الحتوائهما على كميات عالية من البكتيريا النافعة، إال أنهما محرمان 
شرعا على المسلمين لما يحتويانه من الكحول أثناء التخمير وإن 
كان بكميات قليلة، كما في خل البلسمك أيضا. أما البريبايوتيك نوع 
من الكربوهيدرات المتوافرة في أجزاء الطعام غير القابلة للهضم التي 
تتغذى عليها األمعاء فقط، وهي تحفز نمو البكتيريا النافعة، وتعتبر 
مصدر الوقود والــغــذاء بالنسبة للنافعة، فتمر أليافها عبر األمعاء 
الدقيقة دون هضم، وعندما تصل إلى األمعاء الغليظة تخضع لعملية 

التخمير التي توفر الغذاء للبكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي.
 وفــي دراســـات أخيرة في الطب النفسي أوضحت أن األشخاص 
الذين لديهم شبكات اجتماعية أكبر وتجمع صداقي بشكل منتظم، 
مع الرياضة المنتظمة والنوم الهادئ، يكون لديهم ميكروبيوم أمعاء 
أكثر تنوعا، وبشكل صحي أكثر ينعكس على الشخص وصحة األمعاء، 

والخلو من األمراض.

اعتاد جحا ارتياد أرض يرعاها ويحتطب منها، وحصل في أحد 
األيام أنه حفر األرض بفأسه، فضربت بشيء صلب، وإذا هو بدينار، 
فرح جحا بهذا الدينار الذي جاء في وقته، لكنه عند مسحه من الصدأ 

اكتشف أنه دينار مزيف.
أراد جحا أن يرمي بذلك الدينار، لكنه تراجع، فقد سولت له نفسه 
األّمارة بالسوء بأمر، وقال محدثا نفسه: لماذا أرميه وأنا بإمكاني 
دعت أنا بذلك الدينار فأشتري به حاجة 

ُ
أن أخدع به الباعة كما خ

تنفعني. توجه جحا إلى السوق يريد شراء بطة، فأعطى البائع ديناره 
من دون أن ينتبه البائع أنه مزيف، وأخذ جحا بطته وهو فرح ومضى 
في حال سبيله، أما بائع البطة فأراد هو اآلخر شراء دقيق لمنزله، 
 مقابل دينار جحا، وبائع 

ً
فتوجه الى بائع الدقيق واشترى منه كيسا

الدقيق بدوره أخذ دينار جحا دون أن يعلم بزيفه وتوجه به الى بائع 
األوعية واشترى به كأسا بدال عن كأسه المخرومة، أما بائع األوعية 

 لبيته.
ً
وكغيره فقد أراد أن يشتري بذلك الدينار حطبا

أرسل بائع األوعية الى جحا طالبا منه حطبا وأنقده ديناره، وجحا 
ال يعلم أن ديناره المزيف قد عاد إليه، فرح جحا بتلك الصفقة وقبض 
ديناره، ثم ذهب من فوره وهو يتهادى فرحا إلى بائع العمامات لشراء 
عمامة »يكشخ« بها ودفع له ذلك الدينار، إال أن البائع الفطن اكتشف 

أن دينار جحا مزيف، فرده إليه واسترجع عمامته.
أما جناب جحا، شريف روما، صاحب الدينار المزيف فقد غضب 
غضبة مضرية، فتوجه الى القاضي شاكيا بائع األوعية الذي أعطاه 
الدينار، استدعى القاضي بائع األوعية ليحقق معه، إال أن البائع قال 
دعي بائع الدقيق، قال 

ُ
للقاضي: لقد دفعه لي بائع الدقيق، ولما است

دعي بائع البط، 
ُ
هو اآلخر للقاضي: لقد دفعه لي بائع البط، ولما است

التفت الى جحا وقــال للقاضي: إنه دينار جحا الــذي أعطاني إياه، 
غضب القاضي وعاقب جحا بما استحقه.

وهكذا دارت الــدوائــر على جحا، وحتما ستدور على كل مزيف 
ومزّور وفاسد.

ملحوظة: منقولة من التراث بتصرف.

جراثيم صديقة للمعدة 
واألمعاء

د. روضة كريز

من صيد الخاطر:  »دينار 
جحا المزيف«

طالل عبد الكريم العرب

ما الذي يفسد الناس؟

د. هشام كلندر
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تراجع مؤشَري البورصة العام واألول وانخفاض السيولة
سجلت 35.3 مليون دينار وسط عمليات جني أرباح مستمرة للجلسة الثالثة على التوالي

• علي العنزي
ــبــــورصــــة  تــــــراجــــــع مــــــؤشــــــرا الــ
الرئيسيان فــي بــورصــة الكويت 
ــام« و»األول«، بــيــنــمــا ربـــح  ــ ــعـ ــ »الـ
مــــــؤشــــــرا الــــــســــــوق »الــــرئــــيــــســــي« 
و»رئــيــســي 50«، وتــراجــع »الــعــام« 
بنسبة 0.37 في المئة أي 27.23 
ــــى مـــســـتـــوى  ــلـ ــ ــة لــــيــــقــــفــــل عـ ــطــ ــقــ نــ
7311.43 نقطة، بسيولة تراجعت 
إلى مستوى 35.3 مليون دينار، 
تــداولــت 134.6 مليون سهم عن 
طــريــق 7811 صــفــقــة، وتـــم تـــداول 
 ربح منها 49 وتراجع 

ً
118 سهما

مــثــلــهــا، بــيــنــمــا اســتــقــر 20 دون 
تغير.

وكــانــت خــســارة »األول« أكبر 
اقتربت من نصف نقطة مئوية أي 
38.96 نقطة ليقفل على مستوى 
8113.1 نقطة بسيولة 25 مليون 
دينار تداولت 53.4 مليون سهم 
عن طريق 4375 صفقة، وربحت 
5 أســهــم فــقــط مــقــابــل تـــراجـــع 16 

واستقرار 4 دون تغير.
بالمقابل، ربــح مؤشر السوق 
الرئيسي نسبة محدود هي 0.05 
فــي الــمــئــة أي 3.05 نــقــاط ليقفل 

 حـــول مــســتــواه الــســابــق 
ً
مــســتــقــرا

عـــلـــى 5678.08 نــقــطــة بــســيــولــة 
متراجعة إلى 10.2 ماليين دينار 
تــداولــت 81.1 مليون سهم تمت 
عــبــر 3436 صــفــقــة، وتـــــــداول 93 
 ربح منها 44 وتراجع 33 

ً
سهما

بينما استقر 16 دون تغير.

جني أرباح وانتظار محفزات

ــــي بـــدايـــة  بـــعـــد نـــمـــو كـــبـــيـــر فـ
األســـــبـــــوع وارتــــــفــــــاع كـــبـــيـــر فــي 
الــســيــولــة واألســــعــــار، اســتــمــرت 
ــــس، ولــلــجــلــســة الــثــالــثــة على  أمـ
التوالي، عمليات جني األربــاح 
على أسهم السوق األول ساعدها 
ــات الـــبـــنـــوك الــتــي  ــ ــــالنـ تــــأخــــر إعـ
ينتظرها السوق بشغف ويتطلع 
 عبر توزيعات سنوية 

ً
منها دعما

بعائد جيد يفوق الفائدة على 
الـــودائـــع والـــتـــي ارتــفــعــت أمـــس، 
بعد ربــع بنك الكويت المركزي 
لــســعــر الـــفـــائـــدة بــنــصــف نــقــطــة 
مئوية، مما يزيد جاذبية الودائع 
مقارنة مــع عــوائــد األســهــم التي 
زاد الضغط عليها معظم فترات 
الــجــلــســة أمــــس، وانــتــهــت بــمــزاد 

فاتر وخسارة واضحة لبعضها 
 الوطني وإس تي سي 

ً
خصوصا

وأعيان.
بينما فــي المقابل، استقرت 
أسهم أجيليتي وبيتك والدولي 
بــخــســائــر أقـــل مــن نــقــطــة مئوية 
ــك الــخــلــيــج  ــنـ ــم بـ ــهــ ــــت أســ ــــحـ وربـ

ــلــــة والــــــجــــــزيــــــرة، كــمــا  ــتــــكــــامــ ومــ
خـــســـرت فـــي الـــســـوق الــرئــيــســي 
أسهم أعيان وربحت أسهم جي 
إف إتـــش وأهـــلـــي ووطــنــيــة د ق 
وخصوصية، واســتــقــرت أسهم 
وطنية عقارية وعقارات الكويت 
 
ً
لتنتهي الجلسة فــاتــرة نسبيا

ولم تطرأ تغيرات واضحة على 
األسعار خالل فترة المزاد.

 وتباين أداء مؤشرات أسواق 
دول مجلس الــتــعــاون الخليجي 
 في 

ً
المالية وكان التراجع واضحا

مؤشرات قطر وأبوظبي والكويت، 
ــبـــي نــســبــة كــبــيــرة  وخـــســـر أبـــوظـ

تـــجـــاوزت 1.5 فـــي الــمــئــة، بينما 
ارتفعت مــؤشــرات بقية األســواق 
 السعودي ودبي وعمان 

ً
خصوصا

والــــبــــحــــريــــن وســـجـــلـــت مــكــاســب 
معدودة في معظمها، واستقرت 
أســعــار الــنــفــط عــلــى مــســتــوى 86 

 للبرميل.
ً
دوالرا

هيئة األسواق تشطب »الند العقارية« بعد عام من إدراجها
مطالب بابتكار مخارج لصغار المستثمرين لتجنيبهم تبديد أموالهم

شطبت هيئة أســــواق الــمــال، محمد اإلتربي
ــد الــمــتــحــدة  ، شـــركـــة النــ

ً
رســـمـــيـــا

العقارية من مقصورة اإلدراج، 
لتكون أول شركة على مستوى 
البورصة يتم شطبها بعد عام 

واحد من اإلدراج. 
ومع استمرار شطب الشركات، 
يتساءل المستثمرون وأصحاب 
األسهم المشطوبة المتضررون 
ــل بـــاتـــت  ــ ــة: هـ ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ ــن تـــلـــك الـ ــ مـ
عملية الشطب مكافأة لمجالس 

اإلدارات؟ 
وفـــي الــتــفــاصــيــل، تــعــود أزمــة 
ظ 

ُّ
شركة الند العقارية إلى تحف

مراقبي الحسابات عن تعامالت 
مع أطراف ذات صلة بقيمة 13.5 

مليون دينار. 
وفـــــــــــي ضـــــــــــوء قـــــــــــــرار شـــطـــب 
الــشــركــة مــن اإلدراج، يتم وضع 
المساهمين في مواجهة قانونية 
مــع مجلس إدارة الــشــركــة. لكن 
ال يــــــــزال مـــلـــف شـــطـــب األوراق 
الــمــالــيــة يــحــتــاج إلـــى معالجات 
أخــــرى، لحماية أمــــوال وحــقــوق 
المساهمين بشكل عملي وفعلي، 
والتساؤل الذي يطرح نفسه هو: 
لماذا ال يتم التنسيق مع وزارة 
التجارة والصناعة وعقد جمعية 

عمومية وعزل مجالس اإلدارات 
المخالفة أو التي تتجاوز المهلة 
القانونية الممنوحة من الهيئة 

لمعالجة األوضاع؟ 
ــا فــــــي هـــــكـــــذا وضــــع  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ وحـ
ــقـــاريـــة، هــنــاك  ــد الـــعـ ــ لـــشـــركـــة النـ
13.5 مــلــيــون مــســجــلــة بــأســمــاء 
ــمــــاذا عــن  ــة، فــ ــلـ أطـــــــراف ذات صـ
ــم الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن األفـــــــراد  ــهــ أســ
ــم مــنــذ  ــهـ ــوالـ الــــذيــــن تـــجـــّمـــدت أمـ
أكثر من 5 أشهر؟ علما بأن هذه 
الــمــمــارســات تــضــعــف الــثــقــة ما 
لــم يــتــم ابــتــكــار مــخــارج لصغار 

المساهمين. 

ــي بــــيــــان رســـــمـــــي، قـــالـــت  ـــ وفــ
ــه فــــي إطــــار  ــ هــيــئــة األســــــــواق إنـ
ــي الــــهــــيــــئــــة الــــمــــتــــواصــــل  ــ ــعـ ــ سـ
لتوفير الحماية للمستثمرين، 
والــمــخــاطــر الـــتـــي قـــد يــتــعــّرض 
لـــهـــا جـــمـــهـــور الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن، 
نــتــيــجــة الـــتـــعـــامـــل عـــلـــى أســهــم 
الشركات التي تخالف القانون 
رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء 
هــيــئــة أســــــواق الـــمـــال وتــنــظــيــم 
نشاط األوراق المالية والئحته 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة وتـــعـــديـــالتـــهـــمـــا، 
 اللـــتـــزامـــهـــا بــتــطــبــيــق 

ً
وتــــأكــــيــــدا

ــه  ــتــ ــحــ أحـــــــكـــــــام الــــــقــــــانــــــون والئــ

التنفيذية المذكورين، صدر قرار 
مجلس مفوضي هيئة أســواق 
المال في اجتماعه رقم 2 لسنة 
2023، المنعقد أمس األول، الذي 

قرر ما يلي:
إلغاء إدراج سهم شركة الند 
المتحدة العقارية من بورصة 
 
ً
الكويت لـــأوراق المالية، وفقا

لــمــا يــقــضــي بـــه الــبــنــدان رقـــم 7 
و8 من المادة 2-4-1 من الكتاب 
الثاني عشر )قواعد اإلدراج( من 
الالئحة التنفيذية للقانون رقم 
7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة 
أســـــواق الـــمـــال وتــنــظــيــم نــشــاط 

األوراق المالية وتعديالتهما، 
واللذان ينّصان على التالي:

»لــلــهــيــئــة إلــغــاء إدراج أسهم 
شــركــة المساهمة الــمــدرجــة في 
الــبــورصــة فـــي أي مـــن الــحــاالت 

التالية: 
7. إذا أخــلــت الــشــركــة بأحد   
شروط اإلدراج المبينة في هذه 

الالئحة أو قواعد البورصة.
8. إذا رأت الهيئة أن إلــغــاء   
ــة  ــايـ ــمـ اإلدراج ضـــــــــــــروري لـــحـ
المستثمرين أو لتنظيم السوق«.

 لــــعــــدم قــيــامــهــا 
ً
وذلـــــــك نــــظــــرا

بــمــعــالــجــة الـــمـــركـــز الـــمـــالـــي لها 

بــــشــــكــــل يــــعــــكــــس اســـتـــيـــفـــاءهـــا 
لــمــتــطــلــبــات الـــهـــيـــئـــة الـــرقـــابـــيـــة 
الــــالزمــــة لــــالعــــتــــراف بـــاألصـــول 
الـــــعـــــقـــــاريـــــة الـــــمـــــتـــــنـــــازل عــنــهــا 
لمصلحة الشركة والـــواردة في 
»الــمــادة األولــــى« مــن الــقــرار رقم 
133 لسنة 2022 بــشــأن إيــقــاف 
تداول سهم شركة الند المتحدة 
ــمـــدرج فـــي بــورصــة  الــعــقــاريــة الـ
الكويت لأوراق المالية، الصادر 
ــك  بـــتـــاريـــخ 2022/08/21، وذلــ
خــالل المهلة الزمنية المحددة 
ــتــــي انـــتـــهـــت بــتــاريــخ   لــــذلــــك، والــ

.2023/01/05

 بـ 11.111.1 مليون دينار مليون دينار
ً
 بـ »المشتركة« توقع عقدا
ً
»المشتركة« توقع عقدا

وقعت شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت عقد مشروع 
إنــشــاء مركز الحمد التجاري فــي منطقة المرقاب بالكويت 
لمصلحة شركة الوطية المتحدة العقارية، وبلغت قيمة العقد 
، مع توقعات بتسجيل 

ً
11.10 مليون ديــنــار، لمدة 22 شــهــرا

نتائج جيدة خالل فترة التنفيذ.

»تعمير«: إلغاء عقدين لعدم الجدوى »تعمير«: إلغاء عقدين لعدم الجدوى 
وافــق مجلس إدارة شركة التعمير لالستثمار العقاري على 
إلغاء العقدين الموقعين بين شركة نــادي الكورنيش البحري، 
التابعة لشركة التعمير لالستثمار العقاري، وشركة المصالح 
العقارية، والمتعلقين بشراء عقار في منطقة المهبولة قطعة 9، 
قسيمة 100، وعقد المديونية بتاريخ 23 مايو 2022، لعدم الجدوى 

وانتفاء سبب التعاقد دون مسؤولية على أي من الطرفين.

 للنائب العام 
ً
 للنائب العام »هيئة األسواق« تقدم بالغا
ً
»هيئة األسواق« تقدم بالغا

تقدمت هيئة أســواق المال ببالغ إلى النائب العام أمس، 
بشأن وقــوع الجرائم المنصوص عليها في المادة 125 من 
القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديالته، والمادتين 231 و257 
من القانون رقم 16 لسنة 1961 بشأن إصدار قانون الجزاء، 
لقيام الُمبلغ ضدهما بــاالدعــاء على غير الحقيقة بأنهما 
يمثالن جهة تحمل ترخيصا لمزاولة أنشطة األوراق المالية 
ساريا وصادرا عن الهيئة، وإيهام المستثمرين والمتعاملين 
من خالل اصطناع محرر رسمي، وتزوير بيانات متضمنة 
الشعار الرسمي للهيئة، واستغالله كوسيلة تدليسية لحمل 

الغير على تسليم أموال في حيازته.

أخبار الشركات

استقرار النفط مع انتظار السوق لمزيد من الوضوح بشأن اإلمدادات
ً
 ليبلغ 85.81 دوالرا

ً
البرميل الكويتي ينخفض 34 سنتا

اســتــقــرت أســعــار الــنــفــط أمــس، 
بــعــد زيــــادة أقـــل مــن الــمــتــوقــع في 
مخزونات الخام األميركية، بينما 
يترقب المستثمرون المزيد من 
الـــوضـــوح بــشــأن اإلمــــــــدادات، بما 
في ذلك اجتماع »أوبــك +« وحظر 
ــــي الــوشــيــك على  االتــحــاد األوروبـ

المنتجات المكررة الروسية.
وارتفعت العقود اآلجلة لخام 
 أو 0.2 فــي المئة 

ً
برنت 16 سنتا

 للبرميل، بينما 
ً
إلى 86.28 دوالرا

صعدت العقود اآلجلة لخام غرب 
 أو 0.4 

ً
تكساس الوسيط 31 سنتا

 
ً
في المئة، لتصل إلى 80.46 دوالرا

للبرميل.
ــه، انـــخـــفـــض ســعــر  ــبــ ــانــ مـــــن جــ
 
ً
برميل النفط الكويتي 34 سنتا
 فــي تــداوالت 

ً
ليبلغ 85.81 دوالرا

 
ً
أمــس األول، مقابل 86.15 دوالرا

في تداوالت يوم الجمعة الماضي 
 للسعر المعلن من مؤسسة 

ً
وفقا

البترول الكويتية.
ــــي »ســيــتــي  وقــــــــال مـــحـــلـــلـــون فـ
غروب« في مذكرة أمس، إن »السوق 
ينتظر المزيد من الوضوح بشأن 
الــحــظــر األوروبـــــي الــمــرتــقــب على 
المنتجات الروسية المكررة وما 
يــلــيــه مـــن تــعــديــل فـــي الــتــدفــقــات، 

بينما يتوجه مندوبو أوبك+ إلى 
اجتماعهم المقبل«.

وأضـــــاف الــمــحــلــلــون: »الــحــظــر 
القادم من االتحاد األوروبــي على 
المنتجات الروسية المكررة يظل 
 لــلــقــلــق بالنسبة 

ً
 كـــبـــيـــرا

ً
مــــصــــدرا

لــــــلــــــســــــوق، مــــــــع تـــــــوقـــــــع حــــــــدوث 
اضطرابات واسعة النطاق«.

وطرأ تغير طفيف على أسعار 
الــنــفــط بــعــد أن أظــهــرت البيانات 
زيــــــــــــادة أقــــــــل مــــــن الــــمــــتــــوقــــع فــي 

مخزونات الخام األميركية.
وقالت إدارة معلومات الطاقة 
األمــيــركــيــة، إن مــخــزونــات الــخــام 
زادت 533 ألــف برميل إلــى 448.5 
ــل فــــــي األســـــبـــــوع  ــيــ ــرمــ ــون بــ ــيــ ــلــ مــ
المنتهي في 20 يناير. ويقل هذا 
ــعـــات بــزيــادتــهــا  ــن تـــوقـ بــكــثــيــر عــ

مليون برميل.
ــذا، فــإن  لــكــن عــلــى الــرغــم مــن هــ
مــــخــــزونــــات الــــخــــام بــلــغــت أعــلــى 

مستوى منذ يونيو 2021.
ــاع الــمــخــزونــات  ــفــ ويــــــؤدي ارتــ
إلــــى الــحــد مـــن مــكــاســب األســعــار 
ألنـــه يــعــكــس ضــعــف الــطــلــب على 
الـــوقـــود، بــاإلضــافــة إلـــى مــخــاوف 
 من تباطؤ االقتصاد 

ً
أوسع نطاقا

العالمي.

كــمــا قــالــت مــصــادر فــي أوبـــك+ 
إن المجموعة، التي تضم منظمة 
البلدان المصدرة للبترول )أوبك( 
وحلفاءها، من المرجح أن تبقي 
على مستويات اإلنــتــاج الحالية 
في االجتماع المقرر عقده في األول 

من فبراير.

حقل بساط النفطي

ــيــــو  افـــتـــتـــحـــت مـــجـــمـــوعـــة أوكــ
الــعــمــانــيــة حــقــل بــســاط الــنــفــطــي، 
ــاز  ــيــ ــتــ ــقـــة االمــ ــنـــطـ الـــــــواقـــــــع فــــــي مـ
بالمربع 60، تحت رعــايــة تيمور 
بن أسعد آل سعيد رئيس مجلس 
محافظي البنك المركزي العماني، 
وذلــك في مركز عمان للمؤتمرات 

والمعارض. 
ووفــق وكالة األنباء العمانية، 
ــــي إطـــــــار مــســاهــمــة  ــأتــــي ذلــــــك فـ يــ
ــي دعــــــم الـــجـــهـــود  ــ ــة فـ الـــمـــجـــمـــوعـ
الــحــكــومــيــة الــهــادفــة إلـــى تعظيم 
االستفادة من الــمــوارد الطبيعية 
فــــي الــــبــــالد، وتــمــكــيــن الـــشـــركـــات 
الـــوطـــنـــيـــة مــــن إدارة الـــعـــمـــل فــي 
مجاالت االستكشاف واإلنتاج عن 
النفط، األمــر الــذي أسهم في رفع 
حصة أوكــيــو مــن إجــمــالــي إنتاج 

سلطنة عمان من النفط إلى 220 
ألـــف بــرمــيــل نــفــط مــكــافــئ يوميا، 
ــتــــي تــمــثــل حــــوالــــي 13% من  والــ
مساهمة الشق العلوي في الناتج 

المحلي اإلجمالي.
ــيـــذي  ــفـ ــنـ ــتـ وقــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الـ
لمجموعة أوكــيــو طــالل العوفي، 
في كلمته، إن افتتاح حقل بساط 
يــمــثــل نــقــلــة نــوعــيــة فـــي عمليات 
االستكشاف واإلنتاج للمجموعة 
مع تحول التركيز من إنتاج الغاز 
إلى إنتاج النفط الخام، موضحا أن 
الحقل سجل معدالت نمو وصلت 
مـــن خــمــســة آالف بــرمــيــل يــومــيــا 
عام 2019 إلى 55 ألفا عام 2022، 
وتحتفي المجموعة اليوم بوصول 
مــعــدل اإلنــتــاج إلــى مــا يــربــو على 
60 ألف برميل نفط مكافئ يوميا. 
وأوضـــــــح الـــعـــوفـــي أن الــقــيــمــة 
المحلية المضافة لهذا المشروع 
بــلــغــت حـــوالـــي 157 مــلــيــون ريـــال 
ــانــــي، بـــيـــنـــمـــا وصــــــل الــمــبــلــغ  عــــمــ
اإلجمالي الذي أنفقته »أوكيو« على 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
المحلية والــمــقــاولــيــن المحليين 
ــال مــن التكلفة  إلـــى 34 مليون ريـ
اإلجمالية للمشروع، واستحوذت 
المنتجات المصنوعة فــي عمان 

على حصة تقدر بنحو 60 مليونا 
من إجمالي المشتريات.

وأشـــــــــــــارت الـــــوكـــــالـــــة إلــــــــى أن 
مــجــمــوعــة أوكـــيـــو تتبنى تنفيذ 
الــخــطــط واألنـــظـــمـــة الـــتـــي تسهم 
في تحييد أثــر الكربون وتعزيز 
قيم االســتــدامــة، حيث تستخدم 
فــي حقل بــســاط تقنيات حديثة 
مـــبـــتـــكـــرة لـــمـــراقـــبـــة االنـــبـــعـــاثـــات 
الكربونية ومستويات الــغــازات 
ــة، الــــــتــــــي يـــتـــم  ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــشـ ــ ووهــــــــــــج الـ
استخدامها ألول مرة في عمان، 
كــمــا تـــم اســـتـــخـــدام أنــابــيــب غير 
معدنية ذات عمر افتراضي أطول 
عــوضــا عـــن األنــابــيــب المعدنية 

التقليدية في هذا الحقل. وقالت 
شركة نقل النفط الكازاخستانية 
»كاز ترانس أويل«، في بيان، إنها 
أرســلــت 11.251 مــلــيــون طــن من 
الــنــفــط الــخــام إلـــى الــصــيــن الــعــام 
الماضي، وذكرت وكالة بلومبرغ 
لأنباء أن الشركة الكازاخستانية 
الـــحـــكـــومـــيـــة تــــرســــل الـــنـــفـــط إلـــى 
الصين عبر خط أنابيب »أتاسو 

- أالشانكو«.
مـــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــــرى، شــحــنــت 
شركة نقل النفط الكازاخستانية 
9.438 ماليين طن من الخام العام 
الماضي عبر خط أنابيب »أتيراو-
ســامــارا«، بانخفاض قــدره 2.735 

مليون طن، وزادت شحنات النفط 
عبر اتــحــاد خــطــوط أنابيب بحر 
قزوين بـــ656 ألــف طن لتصل إلى 

1.146 مليون.
كــــــــمــــــــا أرســــــــــــلــــــــــــت الـــــــشـــــــركـــــــة 
ــيـــة 17.9 مــلــيــون  ــانـ ــتـ ــكـــازاخـــسـ الـ
طــن مــن النفط إلــى ثــالث مصاف 
كازاخستانية ومصنع بيتومين 
بــزيــادة 967 ألــف طــن، وانخفض 
إجمالي شحنات الشركة بنسبة 
1.4% ليصل إلــى 40.656 مليون 
طــن. وقــال وزيــر كازاخستاني إن 
إنــتــاج النفط فــي الــبــالد انخفض 
بنسبة 2% عــلــى أســــاس سنوي 

في 2022.

كروغمان: الواليات المتحدة ال تشهد أزمة 
ديون لكن المشاكل االقتصادية قادمة

قال االقتصادي بول كروغمان، إن الواليات المتحدة 
ال تشهد أزمـــة ديـــون، لكن الــدولــة قــد تــواجــه مشاكل 

اقتصادية في السنوات المقبلة مع سداد الديون.
ووصلت أميركا لسقف الدين الفدرالي عند 31.4 
تريليون دوالر األســبــوع الــمــاضــي، مــع عــدم توصل 
الكونغرس التفاق لرفع الحد األقصى لالقتراض، ما 
دفع »الخزانة« الستخدام تدابير استثنائية لمواصلة 

دفع االلتزامات.
وذكر الحائز جائزة نوبل لالقتصاد بمقال نشرته 

»نـــيـــويـــورك تــايــمــز«: »أمــيــركــا ال تــشــهــد أزمــــة ديـــون، 
، الــديــون تعتبر منطقية بالنظر ألن الــدول 

ً
تاريخيا

بفترات الحروب أو األوبئة تقترب بشكل أكبر«.
لكن كروغمان حذر من تداعيات بدء سداد ديونها، 

فخفض العجز المالي سيعيق النشاط االقتصادي.
ويتوقع أن تعود أمبركا لبيئة مــعــدالت الفائدة 
المنخفضة خالل السنوات المقبلة، لكن مع الوصول 
للفائدة الصفرية، فإن سداد الديون قد يؤدي لمشاكل، 

مع عدم إمكانية خفض الفائدة.

األمم المتحدة تتوقع تباطؤ نمو االقتصاد األمم المتحدة تتوقع تباطؤ نمو االقتصاد 
العالمي إلى العالمي إلى 1.91.9% في % في 20232023

ــم الـــمـــتـــحـــدة تـــبـــاطـــؤ نــمــو  ــ تـــتـــوقـــع األمــ
االقتصاد العالمي هذا العام، بسبب عدد 
ــة الــغــذاء والــطــاقــة  مــن الــعــوامــل منها أزمـ
التي سببتها الحرب في أوكرانيا، وتأثير 
جائحة »كوفيد 19« والتضخم المرتفع 

وحالة الطوارئ المناخية. 
 تتوقع المنظمة نمو االقتصاد 

ً
وحاليا

العالمي 1.9% في 2023، بعد النمو المقدر 

للعام المنصرم البالغ 3%، بينما تتوقع 
 معتداًل يصل إلى 2.7% في عام 

ً
انتعاشا

 
ً
2024، إذا انــحــســر الــتــضــخــم تــدريــجــيــا
وبدأت الرياح االقتصادية المعاكسة في 

التراجع. 
ــارت الــمــنــظــمــة فـــي تــقــريــرهــا إلــى  ــ وأشــ
ضعف زخم النمو هذا العام في الواليات 
المتحدة واالتحاد األوروبي واالقتصادات 

 على بقية 
ً
المتقدمة األخرى، ما أثر سلبا

االقتصاد العالمي. 
ــرت إدارة الــــشــــؤون االقــتــصــاديــة  ــ وذكــ
واالجتماعية باألمم المتحدة أن التباطؤ 
االقتصادي العالمي الحالي يشمل الدول 
المتقدمة والــنــامــيــة عــلــى حــد ســــواء، مع 
ــــود الــعــديــد مـــن مــخــاطــر الـــركـــود في  وجـ

عام 2023.
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الذهب... توقعات متفائلة في ظل آفاق ضبابية
يتجه الذهب فيما يبدو صوب 
ــم أنـــه  ــ ــقــــوي رغـ ــام مــــن األداء الــ ــ عـ
 بالمئة في 

ً
 واحـــدا

ً
تراجع تقريبا

2022 وسط أداء متقلب.
وتلقى الذهب الدعم لفترة من 
العام الماضي بفعل األداء المتقلب 
لــــأســــهــــم، إذ اســـتـــقـــبـــل الــــذهــــب 
الـــتـــدفـــقـــات الـــبـــاحـــثـــة عــــن الـــمـــاذ 
اآلمــن بعد أن تسببت الحرب في 
أوكرانيا وارتــفــاع أسعار الطاقة 
ومـــوجـــة الــتــضــخــم الــعــالــمــيــة في 
انخفاض أســـواق األســهــم وحالة 
مــن عـــدم الــيــقــيــن بــشــأن مستقبل 
االقتصاد العالمي على األخص 
فـــي الــصــيــن الـــتـــي كـــانـــت تــواجــه 
مــــوجــــات مــتــتــابــعــة مــــن فـــيـــروس 

كورونا.
ــمـــعـــدن األصــــفــــر، الــــذي  لـــكـــن الـ
ُيعتبره المستثمرون أداة تحوط 
في مواجهة التضخم تأثر سلبا 
ــفـــعـــل زيــــــــــادة أســـــعـــــار الــــفــــائــــدة  بـ
األميركية ومــا استتبعه ذلــك من 
صعود الــدوالر. ويتضرر الذهب 
من ارتفاع العملة األميركية وعادة 
ما يتحرك في اتجاه عكسي لها، 
ــــدوالر الــمــقــوم به  إذ إن ارتــفــاع الـ
الـــذهـــب يــقــلــص جــاذبــيــة الــمــعــدن 

الثمين الذي ال يدر عائدا.

أسعار الفائدة األميركية
محفز أساسي

ــــب مـــنـــذ أوائــــــل  ــذهـ ــ وارتـــــفـــــع الـ
نوفمبر تقريبا وســـط مــؤشــرات 
على أن بنك االحتياطي االتحادي 

األميركي سيتبع سياسة نقدية 
أقـــل تـــشـــددا، وفـــي ظـــل انــخــفــاض 
الــعــوائــد عــلــى الــــــدوالر وســنــدات 
الخزانة األميركية. ويرى الخبراء 
أن الذهب قد يستفيد من الطلب 
على الماذ اآلمن في الوقت الذي 
تزداد فيه التوقعات االقتصادية 
ألميركا وأوروبا قتامة، وحتى مع 
توقع انتعاش االقتصاد الصيني 

في وقت الحق من العام الحالي.
ويـــرى محللون فــي استطاع 
ــه »رويـــــــتـــــــرز« أن الـــتـــوقـــف  ــ ــرتـ ــ أجـ
الــمــحــتــمــل لـــلـــزيـــادات فـــي أســعــار 
الفائدة األميركية سينعش اهتمام 

المستثمرين بالذهب.
وكـــان الــذهــب قــد بلغ مستوى 
2000 دوالر لــأوقــيــة فــي مــارس 
الماضي، لكنه سرعان ما تراجع 
 في 

ً
سريعا إلى نحو 1650 دوالرا

نــوفــمــبــر مـــع تـــوالـــي رفـــع مجلس 
االحتياطي االتــحــادي األميركي 
والبنوك المركزية األخرى أسعار 
الفائدة سريعا لمواجهة التضخم.
وتـــؤدي زيـــادة أســعــار الفائدة 
إلى ارتفاع العوائد على األصول 
األخــرى مثل السندات الحكومية 
والدوالر الذي ينافس الذهب على 

االستثمار.
وقال فرانك شالنبرجير، رئيس 
أبــحــاث الــســلــع األولـــيـــة لـــدى »إل.

بي. بي. دبليو« إن الذهب سيغير 
اتــجــاهــه »عــنــدمــا تــقــتــنــع الــســوق 
ــأن بــنــك االحــتــيــاطــي االتـــحـــادي  بـ

سيتوقف عن رفع الفائدة«.
ــال فـــلـــوران بــيــلــيــه المحلل  ــ وقـ

ــرال«، إن  ــ ــنــ ــ ــــدى »ســـوســـيـــتـــيـــه جــ لــ
العوائد على السندات الحكومية 
األميركية المعدلة، وفقا للتضخم 
من المرجح أن تظل إيجابية حتى 

أواخر الربع الثالث من 2023.
ــار  ــ ــعـ ــ ــل أسـ ــ ــ وأضـــــــــــــاف »فـــــــــي ظـ
الفائدة الحقيقية اإليجابية في 
الواليات المتحدة وأسعار الفائدة 
اآلخذة في التزايد في أوروبا، من 
المرجح أن يعزف المستثمرون 
عـــن األصـــــول الــتــي ال تــــدر عــائــدا 

مثل الذهب«.
وقـــال المحلل المستقل روس 
نــــورمــــان، إنــــه مـــن الــمــســتــبــعــد أن 
ــــب كــــثــــيــــرا، ألن  ــذهــ ــ يـــنـــخـــفـــض الــ
األســــعــــار الــمــنــخــفــضــة ستشجع 
الــمــســتــهــلــكــيــن عـــلـــى الـــمـــزيـــد من 
ــا، وكـــذلـــك األمـــر  ــيـ الــــشــــراء فـــي آسـ

بالنسبة لصناع المجوهرات.
 وارتــــفــــع الــــذهــــب نـــحـــو 5 فــي 
الــمــئــة مــنــذ بــدايــة الــعــام الــحــالــي. 
وقــــال دامـــيـــان نوفيزيفسكي من 
»انفتسينج دوت كوم«، إن الذهب 
قــد يشهد أعــلــى مستوياته على 

اإلطاق خال العام الجاري. 
ــؤ مـــعـــدل  ــاطــ ــبــ وأضـــــــــــاف أن تــ
التضخم، وبالتالي إبطاء البنك 
المركزي األميركي وتيرة زيادات 

أسعار الفائدة سيدعم الذهب.
وأشار إلى أنه بشكل عام، فإن 
تباطؤ االقتصاد العالمي وتحرير 
الطلب المكبوت في الصين بعد 
تخفيف القيود المتعلقة بمكافحة 
ــيـــكـــونـــان عــامــلــيــن  »كــــــورونــــــا« سـ

مساعدين للذهب.

 للتوقعات 
ً
وأشار إلى أنه، وفقا

التي جمعها موقع »جولد سيلفر 
دوت كوم«، فإن األغلبية العظمى 
مــن الــتــوقــعــات الــخــاصــة بالذهب 
تشير إلى زيادات قوية في 2023.
ــذه الــتــوقــعــات  ــال إن هــ لــكــنــه قــ
يــجــب الــتــعــامــل مــعــهــا بـــحـــذر، إذ 
إن تــنــبــؤات مــمــاثــلــة فـــي األعــــوام 
الــســابــقــة لـــم تــتــحــقــق فـــي نــهــايــة 

المطاف.
وأشـــار نوفيزيفسكي إلــى أنه 
ــيـــاق، فــــإن الــمــؤشــر  فـــي هــــذا الـــسـ
ــذي يــجــب متابعته  ــ الــرئــيــســي الـ
هـــو تـــحـــرك مــجــلــس االحــتــيــاطــي 
االتحادي في اجتماعه القادم في 
أول فــبــرايــر، إذ إن لهجة البيان 
الصادر عن االجتماع والمؤتمر 
ــــذي يــلــيــه لــرئــيــســه  الــصــحــفــي، الــ
ــاول مــن الــعــوامــل التي  جــيــروم بــ

ســتــحــدد مـــســـار الـــذهـــب الـــقـــادم. 
ونــظــرا ألنــنــا شهدنا فــي األشهر 
ــــوب الــتــشــديــد  األخــــيــــرة مـــيـــا صـ
ــإن أي تغيير  الــنــقــدي نــســبــيــا، فــ
محتمل في اللهجة سيكون دافعا 

قويا للمشترين.
ويــــــرى مــحــلــلــون أن مــســتــوى 
المقاومة القادم للذهب يتمثل في 
2000 دوالر لأوقية وبعد ذلك فإن 
المنطقة الرئيسية ستكون عند 
أعلى مستوى على اإلطاق وهو 
2075 دوالرا، والتي كانت مستوى 
مقاومة في أوائل مارس من العام 

الماضي.

الصين محرك لألسعار

وكان بنك االستثمار األميركي 
»غولدمان ساكس« توقع أن تتجه 

أسعار الذهب صوب 1950 دوالرا 
لأوقية في العام الــجــاري. وقال 
البنك في مذكرة بحثية إنه يتوقع 
ــادة فــتــح االقــتــصــاد  ــ أن تــــؤدي إعـ
الصيني وزيادة مشتريات البنك 
المركزي الصيني من الذهب إلى 
دعــم األســعــار فــي الــعــام الــجــاري، 
ــاضــــي.  ــمــ ــام الــ ــ ــعــ ــ ــ ــع ال ــ ــة مــ ــ ــارنـ ــ ــقـ ــ مـ
والــصــيــن أكــبــر مستهلك للذهب 

في العالم.
مــن جــانــبــه، قــال أولـــي هانسن 
رئــيــس استراتيجية السلع لدى 
»ساكسو بنك« إن أسعار الذهب 
ســتــاقــي بيئة داعــمــة هـــذا الــعــام 
في ظل توقعات بركود اقتصادي 
عــالــمــي والــمــخــاطــر الــتــي تكتنف 
ــم،  ــهـ ــــوق األسـ الــتــقــيــيــمــات فــــي سـ
وبلوغ البنوك المركزية مستوى 
الذروة فيما يتعلق بزيادة أسعار 

 
ً
الفائدة في نهاية المطاف، تزامنا

مع احتمال ضعف الدوالر، وعدم 
عـــــودة الــتــضــخــم إلــــى الــمــســتــوى 
الــمــتــوقــع الــبــالــغ 3 فــي الــمــئــة في 
الواليات المتحدة بحلول نهاية 
ــام. وأضـــــاف هــانــســن أن ثمة  ــعـ الـ
عوامل إضافية تدعم الذهب أيضا 
منها عمليات الدولرة التي نفذتها 
العديد مــن البنوك المركزية في 
الـــعـــام الــمــاضــي، عــنــدمــا اشــتــرت 
كـــمـــيـــة قـــيـــاســـيـــة مــــن الــــذهــــب فــي 
سبتمبر، وهو اتجاه من المرجح 
أن يــســتــمــر، مــمــا ســيــقــدم الــدعــم 

للسوق.
 
ً
 كبيرا

ً
ا يقول المحللون إن جزء

من توقعات األسواق للعام الحالي 
يـــتـــوقـــف عـــلـــى مــــســــار الــســيــاســة 
النقدية، وينقسم الخبراء بشأن 
ما إذا كنا سنشهد خفضا ألسعار 
ــام مــثــا،  ــعـ الـــفـــائـــدة فـــي نــهــايــة الـ
خــصــوصــا فــي ظــل تــوقــعــات بــأن 
يــظــل الــتــضــخــم أعــلــى بــكــثــيــر من 
الــنــطــاق الــمــســتــهــدف فـــي معظم 

االقتصادات الكبرى.

2100 دوالر هدف محتمل

وقال »إريك ستراند« مدير »إي.

إس.جـــي جولد ماينينج إف.تــي.
2023 ســـيـــشـــهـــد أعـــلـــى  إي« إن 
مـــســـتـــوى عـــلـــى اإلطـــــــاق لــلــذهــب 
وبدء »سوق صاعدة طويلة األجل« 
جديدة، حيث قد يتجاوز السعر 

2100 دوالر لأوقية.
وأضـــــــاف »الـــبـــنـــوك الــمــركــزيــة 

اســـتـــمـــرت بــشــكــل جـــمـــاعـــي، منذ 
ــة الـــــكـــــبـــــرى، فــي  ــيــ ــالــ ــمــ األزمـــــــــــة الــ
إضـــافـــة الـــمـــزيـــد مـــن الـــذهـــب إلــى 
احــتــيــاطــيــاتــهــا، مــع تسجيل رقــم 
قــيــاســي جــديــد فــي الــربــع الثالث 

من 2022«.
ــا، ســتــتــراجــع  ــنــ وقـــــال »فــــي رأيــ
البنوك المركزية عن رفــع أسعار 
الفائدة وتصبح أكثر ميا صوب 
التيسير النقدي في 2023، األمر 
الــــذي ســـيـــؤدي إلـــى تــحــرك فــائــق 
للذهب في السنوات القادمة. لذلك 
نعتقد أن الــذهــب سينهي 2023 

مرتفعا 20 في المئة على األقل.
ويردد ذلك الرأي »يورغ كينر« 
العضو المنتدب وكبير مسؤولي 
االســتــثــمــار لـــدى »ســـويـــس آســيــا 
كابيتال« والــذي قال إن األوضاع 
الحالية للسوق تشابه تلك التي 
شهدتها في عامي 2001 و2008.

ــم تــتــحــرك  ــال »فــــي 2001، لـ ــ وقـ
ســوق الذهب 20 أو 30 في المئة 
فــحــســب، بـــل تــحــركــت أكـــثـــر، كما 
حدث في عام 2008 عندما شهدت 
السوق عمليات بيع أصغر وعودة 
التحفيز، وارتفع الذهب من 600 
إلـــى 1800 دوالر فــي وقـــت قليل، 
لذلك أعتقد أن لدينا فرصة جيدة، 
ألن نرى حركة كبيرة مماثلة في 

وقت قصير جدا«.
ــكــــون تــحــركــا  وأضـــــــــاف »لــــــن يــ
بنسبة 10 أو 20 في المئة فقط، 
أعــتــقــد أنـــنـــي أتــطــلــع إلــــى تــحــرك 

سيحقق ارتفاعا جديدا حقا«.
)أرقام(

سيناريو قاتم من »ويلز فارغو« لمستقبل الدوالر
انخفض ألدنى مستوى في 8 أشهر مقابل العمالت الرئيسية

استقر الـــدوالر بالقرب مــن أدنــى مستوى له 
في 8 أشهر مقابل العمات الرئيسية، أمــس، إذ 
أدى موسم قاتم ألرباح الشركات األميركية إلى 
ب المستثمرين 

ّ
إذكاء مخاوف الركود، في ظل ترق

الجتماعات البنك المركزي األسبوع المقبل.
وصعد مؤشر الدوالر، الذي يقيس أداء العملة 
األميركية مقابل سلة من العمات الرئيسية، 0.1 
بالمئة إلى 101.65، بعد انخفاضه إلى 101.52 
فــي وقــت ســابــق مــن الجلسة، ليقترب مــن أدنــى 
مستوى لــه فــي 8 أشــهــر، والـــذي بلغه األســبــوع 

الماضي عند 101.51.
وكـــان الــتــداول ضعيفا بسبب عطلة رسمية 
في أستراليا، واستمرار االحتفال بالعام القمري 

الجديد في بعض أجزاء من آسيا.
ر اقتصاديو »ويلز فارغو« من مستقبل 

ّ
وحــذ

 بالسياسات 
ً
قــاتــم للعملة األمــيــركــيــة مــدفــوعــا

النقدية ونمو األداء االقتصادي النسبي، األقل 
 للدوالر، إذ يــرون أن الــدوالر شرع بالفعل 

ً
دعما

في فترة طويلة من االنخفاض يمكن أن تستمر 
حتى عام 2024.

وكتب االقتصاديون: »بــدأ الـــدوالر األميركي 
فــي فــتــرة طــويــلــة مــن االنــخــفــاض، حــيــث أصبح 
النمو النسبي وأساسيات السياسة النقدية أقل 
 للعملة. ونتوقع أن يكون انخفاض قيمة 

ً
دعما

 في أوائل العام الحالي، 
ً
الدوالر األميركي تدريجيا

حيث تدخل الــواليــات المتحدة فــي حالة ركــود 
خال النصف الثاني من هذا العام، لكن مجلس 
االحتياطي الــفــدرالــي يــتــردد فــي خفض أسعار 

الفائدة قبل األوان«.
ــعــوا أن يــــزداد مــعــدل انــخــفــاض الـــدوالر 

ّ
وتــوق

عام 2024 وما بعده، حتى مع بدء االقتصاد في 
االســتــقــرار، وقــالــوا: »نعتقد أن بنك االحتياطي 

الفدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة بشدة 
 من أوائل العام المقبل«.

ً
ا بدء

وأضافت مذكرة بحثية للبنك أن مؤشر الدوالر 
قـــد يــتــراجــع مـــن الــمــســتــويــات الــحــالــيــة، مــقــابــل 
االقتصادات األجنبية المتقدمة بنسبة 3 بالمئة 
بحلول نهاية العام الحالي، وبنسبة تراكمية 8.5 

بالمئة بحلول نهاية عام 2024.
وأدى تراجع األرباح والتوقعات المتشائمة من 
الشركات األميركية وسلسلة من عمليات تسريح 
الــعــامــلــيــن فـــي قــطــاع الــتــكــنــولــوجــيــا إلـــى زيـــادة 
الــمــخــاوف مــن حـــدوث انــكــمــاش اقــتــصــادي حاد 
في الواليات المتحدة، مما دفع المستثمرين إلى 
تقليص التوقعات بشأن المدة التي سيحتاجها 
مــجــلــس االحــتــيــاطــي االتـــحـــادي لــمــواصــلــة رفــع 
أســعــار الــفــائــدة بــقــوة. وقـــال خــبــراء اقتصاد في 
»ويلز فــارغــو«: »نظرا ألن االحتياطي االتحادي 

لــم يعد هــو مــن يقود رفــع أســعــار الــفــائــدة، وفي 
ظل توقعات بأن تــزداد االتجاهات االقتصادية 
ا، فإننا نعتقد اآلن أن الـــدوالر  األمــيــركــيــة ســــوء
قد دخل في فترة انخفاض دوري مقابل معظم 

العمات األجنبية«. 
ـــاســــات فـــــي مــجــلــس  ــة الــــســــيـ ــنـ وســــتــــبــــدأ لـــجـ
االحتياطي اجتماعات ليومين األسبوع المقبل، 
وتوقعت األســواق رفع سعر الفائدة بمقدار 25 
نقطة أســـاس، وهــو معدل أقــل مما أعلنه البنك 
المركزي في العام الماضي عندما رفــع أسعار 

الفائدة بمقدار 50 و75 نقطة أساس.
في غضون ذلــك، تتوقع األســواق أن يرفع كل 
من بنك إنكلترا والبنك المركزي األوروبي، اللذين 
سيجتمعان أيضا األسبوع المقبل، أسعار الفائدة 

بمقدار 50 نقطة أساس.
)رويترز(

ارتفاع إنتاج الصين من الذهب 
13% في 2022

ارتــفــع إنــتــاج الصين مــن الذهب 
بنسبة 13.1% في عــام 2022، لكن 
اســتــهــاكــهــا مـــن الـــمـــعـــدن الــنــفــيــس 
تراجع وسط تأثير القيود الصارمة 

المتعلقة بالوباء. 
وحــســب الــبــيــانــات الـــصـــادرة عن 
رابــطــة الــذهــب الصينية »ســي جي 
إيه«، ارتفع إنتاج الصين من الذهب 
 في 

ً
 إلـــى 372 طــنــا

ً
بــمــقــدار 43 طــنــا

عام 2022، بينما تراجع االستهاك 
10.6% عــــن الــــعــــام الـــســـابـــق عــنــد 

1002 طن. 
ــفـــاض اســتــهــاك  ــع انـــخـ وذلــــــك مــ
الـــمـــجـــوهـــرات الـــذهـــبـــيـــة 8% عــلــى 
 ،

ً
أســــــاس ســـنـــوي إلـــــى 654.3 طـــنـــا

ــار فــــي ســبــائــك  ــمـ ــثـ ــتـ ــــع االسـ ــــراجـ وتـ

الذهب والعمات المعدنية %17.2 
 .

ً
عند 259 طنا

ــار الــــذهــــب الـــعـــام  ــعــ وارتــــفــــت أســ
الــمــاضــي بــدعــم مـــن عـــوامـــل تشمل 
األزمــــــة الــجــيــوســيــاســيــة وجــائــحــة 
»كـــوفـــيـــد 19« وتـــبـــاطـــؤ االقـــتـــصـــاد 

العالمي، وارتفاع التضخم. 
وتراجعت أسعار الــذهــب، أمس، 
بينما يترقب المستثمرون البيانات 
االقتصادية األميركية التي يمكن 
أن تـــوفـــر دالالت حــــول مـــا إذا كــان 
مجلس االحتياطي االتحادي )البنك 
الــمــركــزي األمــيــركــي( ســـوف يبطئ 

وتيرة رفع أسعار الفائدة.

»دافوس«... مشهد هزلي لواقع يحوي أسباب فنائه»دافوس«... مشهد هزلي لواقع يحوي أسباب فنائه
ً
ي نموذج اقتصادي جديد يميل شرقا

ّ
دعوات لغربلة التجربة الرأسمالية برمتها وتبن

ً
ي نموذج اقتصادي جديد يميل شرقا

ّ
دعوات لغربلة التجربة الرأسمالية برمتها وتبن

يدور نقاش بين مجموعة من الرفاق حول رغبة أحدهم في التحول إلى امرأة، ألنه يريد إنجاب 
األطفال، وبعد جدل تحسمه المجموعة باالتفاق على فكرة أنه ال يستطيع إنجاب األطفال، 

ألنه ليس لديه رحم، وهذا ليس خطأ أحد، ليس بخطأ الرومان حتى، لكن يمكنه أن يحصل 
على »حق« إنجاب األطفال، وهو ما سيقاتل المضطهدون ألجله، فيتساءل أحد العقالء 

حول الهدف من ذلك: ما الهدف من الدفاع عن حقه في إنجاب األطفال، بينما ال يمكنه 
إنجاب األطفال؟«، فيجيبه أحدهم: »إنه رمزية لكفاحه ضد االضطهاد«، فيجيبه العقالني 

: »رمزية لكفاحه ضد الواقع«.
ً
متهكما

تامر عبدالعزيز
ة الــــواقــــع الــحــالــي  ــراء ــ يــمــكــن قــ
»دافوس« في ضوء هذا المشهد  لـ
الـــهـــزلـــي مـــن الــفــيــلــم الــبــريــطــانــي 
الساخر والمثير للجدل، الذي تم 
إنتاجه عام 1979، لفرقة مونتي 
 
ً
بايثون »حياة براين«، وتحديدا
ــيــــر مــــن الــتــجــمــع  ــيــــوم األخــ فــــي الــ
الــســنــوي لــلــمــنــتــدى االقــتــصــادي 
الــعــالــمــي »WEF«، الـــــذي اخــتــتــم 
ــيـــن ظــهــر  ــذ أيـــــــــام، حـ ــنـ ــالــــه مـ أعــــمــ
نشطاء المناخ مجددا في منتجع 
التزلج السويسري، منددين »إن 
عــدم اتــخــاذ أغنى وأقـــوى الناس 
فـــي الــعــالــم، الـــذيـــن انــضــمــوا إلــى 
الــمــنــتــدى االقــتــصــادي الــعــالــمــي، 
خـــطـــوات مــلــمــوســة فـــي مــواجــهــة 
األزمـــــة الــبــيــئــيــة الــمــلــّحــة مخيب 
لآلمال، ولن نظل صامتين حتى 
تتخذ الحكومات إجراءات بشأن 

أزمة المناخ«.
ال يـــــدري هـــــؤالء الــمــكــافــحــون 
ضد االضطهاد أو ضد األغنياء 
أو ضد الحكومات أو ضد الواقع 
أنهم وهم يكافحون إنما يقّدمون 
أغــلــى الــهــدايــا إلــى مــن يكافحون 

ناشطو المناخ 
 
ً
 آمنا

ً
مّهدوا ممرا

لنخبة أدمنت 
اإلطالالت المثيرة 

واستساغت الفشل 
أمام القضايا 

االقتصادية 
األساسية

ــم، فـــفـــي الــــوقــــت الــــــذي مــن  ضــــدهــ
الـــمـــفـــتـــرض أن تــنــشــغــل الــنــخــبــة 
االقــتــصــاديــة العالمية بــعــدد من 
الــمــلــفــات الـــحـــرجـــة عــلــى رأســهــا 
تضاعف معدالت التضخم التي 
وصلت إلى حدود 9 بالمئة بعد 
أن كــانــت 4.7 بالمئة 2021. وما 
ــــدوث ركـــود  قـــد يــســتــتــبــعــه مـــن حـ
اقـــتـــصـــادي عــالــمــي، إضـــافـــة إلــى 
تداعيات العملية العسكرية في 
شــــرق أوروبــــــا ومــــا لــهــا مـــن آثـــار 
وخيمة على االقتصاد العالمي 
بشكل عام واالقتصادات النامية 
ــــى وجـــــــــه الـــــتـــــحـــــديـــــد، يــــأتــــي  ــلـ ــ عـ
ــرة،  ــمــ ــذه الــ ــاخ، هــــ ــنــ ــمــ ــو الــ ــطـ ــاشـ نـ
ليصرفوا األضـــواء عــن القضايا 
ــة الــــتــــي ال تــســتــطــيــع  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ األسـ
ــة وصـــنـــاع  ــاديــ ــتــــصــ الـــنـــخـــب االقــ
السياسات إيــجــاد حلول عاجلة 
لـــهـــا، ويــســلــطــوهــا عــلــى قــضــايــا 
 
ً
 آمنا

ً
أقــل أهــمــيــة، ويــمــهــدوا مــمــرا

للنخبة الــتــي أدمــنــت إطــاالتــهــا 
المثيرة، واستساغت الفشل، في 

كل مرة، فوق ذلك الجبل الساحر، 
وهـــي تــقــّدم الــتــعــهــدات بتخفيف 
ــدة الــتــضــخــم الــعــالــمــي والــفــقــر  حـ
الـــغـــذائـــي، بــيــنــمــا لـــم يــتــبــق منها 
غير سمعة مهترئة وأيديولوجية 
منعزلة ونفوذ مترنح وإطاالت 

مثيرة... وكافيار!
أضـــــف أن الـــمـــنـــتـــدى، انــطــلــق 
هذه المرة في ظل حتمية وجود 
نظام عالمي جــديــد، وفــي خضم 
تحديات جمة يواجهها االقتصاد 
الـــعـــالـــمـــي، فـــانـــعـــقـــدت فــعــالــيــاتــه 
تــحــت عـــنـــوان »الـــتـــعـــاون فـــي ظل 
عالم منقسم«، لمناقشة االنقسام 
العالمي الناجم عن األزمات التي 
 بالتغيرات 

ً
ا تواجهها الدول، بدء

 بـــتـــداعـــيـــات 
ً
ــة، مــــــــــرورا ــيـ ــنـــاخـ ــمـ الـ

ــة كـــــــــورونـــــــــا، وانـــــتـــــهـــــاًء  ــ ــحـ ــ ــائـ ــ جـ
بـــتـــداعـــيـــات الــــحــــرب الـــروســـيـــة - 
 
ً
األوكرانية التي أسهمت مجتمعة

لت في ارتفاع 
َّ
في عدة أزمات تمث

ــفـــة  ــلـ ــــم، وتـــكـ ــــخـ ــتـــــضـ ــ ــــدالت الـ ــ ــعـ ــ ــ مـ
الــمــعــيــشــة، وأصـــابـــت االقــتــصــاد 

العالمي بالركود.
وفـــي ظــل ضبابية المستقبل 

ــات تــحــقــيــق  ــديــ ــحــ واســـــتـــــمـــــرار تــ
االســتــقــراراالقــتــصــادي المفقود 
بفعل جائحة كورونا، وتصاعد 
نهج السياسات الحمائية بفعل 
الخافات التجارية بين الواليات 
ــدة والـــــصـــــيـــــن، ووقــــــــوع  ــحــ ــتــ ــمــ الــ
انقسام جيوسياسي عالمي من 
جراء استمرار الحرب الروسية - 
األوكرانية، يسعى قادة العالم، من 
خــال أجندة فعاليات المنتدى، 
لبحث حلول التقارب والتعاون 

لمواجهة تلك التحديات.
حتى أن التناقض بين أهداف 
وأفعال القادة والنخب المشاركة 
ــتـــدى، فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــ  ــنـ ــمـ فــــي الـ
، حــيــن 

ً
ــا ــيــ ــلــ ــاخ«، ظــــهــــر جــ ــ ــنــ ــ ــمــ ــ »الــ

وصــل المشاركون إلــى المنتدى 
باستخدام أكثر وسائل النقل غير 
المتكافئة والــمــلــوثــة »الــطــائــرات 
الخاصة«، إذ حلق أكثر من 1000 
ــل وخــــارج الــمــطــارات  طــائــرة داخـ
الــقــريــبــة مـــن دافـــــوس خـــال أيـــام 

االجتماع.
كـــــــــــل هـــــــــــــــذه الــــــتــــــنــــــاقــــــضــــــات 
والتحديات واالهتراء واالنعزال 
ــــح، لـــيـــس فــــي »دافـــــــوس« 

ّ
والــــتــــرن

فقط، لكن في التجربة الرأسمالية 
بــرّمــتــهــا، ربــمــا هــو الــمــبــرر، ليس 
لوجود هؤالء الناشطين، وغيرهم 
من المكافحين ضد االضطهاد، 
ــــوات  ــــطـ ــــد خـ ــعـ ــ ــــى بـ ــلـ ــ عـ
من مكان 

انعقاد المؤتمر متى مــا انعقد، 
 ال يتجزأ 

ً
ا ــزء ــ حــتــى أصــبــحــوا جـ

مـــــن فــــعــــالــــيــــاتــــه، وإنـــــمـــــا هـــــو مــا 
فــــرض ضـــــرورة غــربــلــة الــتــجــربــة 
ــــرت بــــه مــن  ــا مــ ــ الـــرأســـمـــالـــيـــة ومــ
مــــــراحــــــل، لــــــتــــــدارس تـــطـــوراتـــهـــا 
وأزماتها على مر العقود الخمسة 
األخــــــيــــــرة، وصـــــــــواًل إلــــــى األزمــــــة 

االقتصادية الحالية.
ــر الـــعـــديـــد  ــهــ ــقــــد ظــ ولــــــذلــــــك، فــ
مـــن األصـــــــوات الـــمـــعـــارضـــة الــتــي 
تــصــاعــدت فـــي دورات الــمــنــتــدى 
السابقة، والتي كان آخرها، على 
سبيل الــمــثــال ال الــحــصــر، خبير 
االقــــتــــصــــاد الـــتـــقـــدمـــي جـــوزيـــف 
ستيغليتز الفائز بجائزة نوبل، 
الـــــذي قـــــال: »إن هــــدف الــمــنــتــدى 
األصـــــــلـــــــي والـــــمـــــثـــــالـــــي يـــرتـــبـــط 
برأسمالية أصحاب المصلحة«، 
أو اعـــتـــبـــار الــــمــــؤرخ الــهــولــنــدي، 
روتــــغــــر بـــريـــغـــمـــان، »أن حــضــور 
منتدى دافوس أشبه بالمشاركة 
في مؤتمر عن رجال اإلطفاء، لكن 
مــن دون الــســمــاح ألحـــد بالتكلم 
عن المياه«، أو التساؤل »المهين« 
لــبــيــتــر س. غــــودمــــان فــــي مــقــالــه 
»رجــــــــال دافــــــــــــوس... كـــيـــف الــتــهــم 
أصحاب المليارات العالم؟« الذي 
ــــوس«  ــاء دافــ ــنــ اعـــتـــبـــر فـــيـــه أن »أبــ
جــزء مــن »فصيلة« مختلفة، وأن 
»رجل دافوس« كائن نادر والفت: 
»إنه شخص مفترس ال يكف عن 
مهاجمة اآلخر با رادع، 

 تــوســيــع أراضــيــه 
ً
ويــحــاول دومــــا

واالســتــيــاء على قــوت اآلخــريــن، 
ــة نـــفـــســـه مــن  ــايـ ــمـ  مــــع حـ

ً
ــا ــنــ ــزامــ تــ

االنتقام، عبر ادعــاء صداقته مع 
الجميع«.

األمــر لم يتوقف عند الهجوم 
ــل  ـ

ّ
ــث ــمـ ــــدى الـــــــــــذي يـ ــتـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ عـ

الــرأســمــالــيــة فــي أبــهــى صــورهــا، 
بل ظهرت خال العقود الفائتة، 
دعــوات ومؤلفات، ليست لغربلة 
التجربة الرأسمالية فقط أو حتى 
إصاحها، بل إلعادة النظر فيها 
، وتبني نظم اقتصادية 

ً
مــجــمــا

بديلة، كان آخرها ما قدمه الخبير 
االقــتــصــادي الــراديــكــالــي روبــيــن 
هانيل، الذي كّرس حياته المهنية 
للتفكير فــي بــدائــل للرأسمالية 
وإحال الديموقراطية، في كتابه 
ل نموذج اقتصادي  الجديد »تخيُّ
جديد بشكل جــذري« الذي تبنى 
مــفــهــوًمــا جـــديـــًدا عـــن االقــتــصــاد، 
يــدعــو إلــــى الــتــخــلــص مـــن الــنــظــم 
االقــتــصــاديــة الــقــائــمــة، وال سيما 
ــب الــعــودة 

ّ
الــرأســمــالــيــة، مــع تــجــن

إلــى النظم االقتصادية القديمة، 
مثل الشيوعية، حيث يدعو في 
كتابه إلى اقتصاد يقوم على ما 
يصفه بـــ »االشــتــراكــيــة التحررية 

.»libertarian socialism
 مــع ما 

ً
ــه، اتــســاقــا الــمــفــارقــة، أنـ

ســـبـــق، وفــــي ظـــل حــتــمــيــة وجـــود 
 ،

ً
نظام عالمي جديد يميل شرقا

أتــــى »دافـــــــوس« هــــذا الـــعـــام، دون 
ــل هـــذا المعسكر 

ّ
وجــــود مــن يــمــث

، بعد أن غاب المليارديرات 
ً
تماما

الــــــــــــــــــروس والــــــصــــــيــــــنــــــيــــــون عـــن 
المحادثات السنوية للنخبة 

ــة،  بـــيـــنـــمـــا مــثــل  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــرأسـ ــ الـ
ــادة أكــبــر  ــعــ ــالــ ــيــــركــــيــــون كــ األمــ
مـــجـــمـــوعـــة، إذ حـــضـــر مــنــهــم 
 ،

ً
 أمــــيــــركــــيــــا

ً
ــرا ــ ــارديــ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ 33 مــ

بــيــنــمــا حــضــر مـــن أوروبــــــا 18 
، وهــــو مـــا يعكس 

ً
مـــلـــيـــارديـــرا

االضـــطـــرابـــات الــعــالــمــيــة الــتــي 
أعادت تشكيل الثروات، وغّيرت 
ــــط الـــحـــرب  مــــراكــــز الــــقــــوى وسـ

والوباء وارتفاع التضخم.
فــي النهاية، يبقى مجتمع 
 
ً
 هــــزلــــيــــا

ً
ــدا ــ ــهـ ــ ــشـ ــ »دافـــــــــــــــوس« مـ

لـــواقـــع يـــحـــوي بــيــن جــلــســاتــه 
ــبــــاب فــنــائــه،  ومـــبـــاحـــثـــاتـــه أســ
وتــــبــــقــــى ســـمـــعـــتـــه الـــمـــهـــتـــرئـــة 
ــتــــه الـــمـــنـــعـــزلـــة  ــيــ وأيــــديــــولــــوجــ
ــفـــرض  ــح تـ ــرنــ ــتــ ــمــ ونـــــــفـــــــوذه الــ
ــــود نـــظـــام عــالــمــي  حــتــمــيــة وجـ
 بالقضايا 

ً
جديد أكثر اهتماما

التي من المفترض أنه ينعقد 
لمعالجتها، ويبقى المكافحون 

يكافحون ضد الواقع.

سمعة مهترئة 
وأيديولوجية 
منعزلة ونفوذ 

م 
ّ
مترنح... تحت

وجود نظام 
عالمي جديد
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»طيران الجزيرة« تروج للسياحة في جورجيا»طيران الجزيرة« تروج للسياحة في جورجيا
 عبر حملة بالتعاون مع المكتب الوطني الجورجي

ــع الــمــكــتــب الــوطــنــي  ــرة« مــ ــزيــ ــعـــاون »طــــيــــران الــــجــ ــتـ تـ
الجورجي للسياحة، في حملة تهدف إلى الترويج للسفر 
 حضره سفير 

ً
والسياحة في جورجيا، إذ أقامت حفال

جورجيا لدى الكويت، كونستانتين جغينطي، إضافة إلى 
نخبة من ممثلي وكالء السفر وشركاء الشركة. 

 بهذه 
ً
وخالل الحفل، قال السفير الجورجي: »سعداء جدا

المبادرة، التي نرحب بها وجميع أنواع المبادرات التي 
من شأنها تطوير العالقات الودية القائمة بين الكويت 
وجــورجــيــا، فــالــعــالقــات بــيــن الشعبين فــائــقــة األهــمــيــة، 
عالوة على التعاون االقتصادي والتجاري. كان للرحالت 
المباشرة بين الكويت وجورجيا دور محوري في تطوير 
هذه العالقات، و)طيران الجزيرة( كانت رائدة في إطالق 

هذا الخط«. 
 في 

ً
 ومــهــمــا

ً
 حــيــويــا

ً
ــعــد الــســيــاحــة قــطــاعــا

ُ
وأضــــاف: »ت

تعزيز العالقات، وهذا الحفل الترويجي يظهر كيف يمكن 
للطيران والسياحة التعاون بنجاح في تعزيزها. يسعدني 
أن تـــكـــون جــورجــيــا وجـــهـــة ســيــاحــيــة شــهــيــرة لــلــســيــاح 
الكويتيين، ونأمل أن يزورها المزيد منهم في المستقبل«. 
تعتبر جــورجــيــا وجــهــة سياحية ال تتطلب تأشيرة 

بالنسبة للسياح الكويتيين، وتتميز بثقافتها الغنية 
وتــاريــخــهــا وطبيعتها المتنوعة الــتــي تجعلها وجهة 
مثالية لجميع أنواع السياح من األفراد والعائالت، سواًء 
في الصيف أو الشتاء، بما في ذلك االستمتاع بمختلف 
أنــواع الرياضات الخارجية والمغامرات االستكشافية 
التي تستهدف الباحثين عن اإلثارة، والوديان والجبال 

الخضراء ألولئك الذين يفضلون المناظر الخالبة.
وتشغل »طيران الجزيرة« رحالت مباشرة من الكويت 
إلى العاصمة تبليسي، التي تنفرد بمعالمها الثقافية 
والطعام المتنوع، كما أنها بوابة إلى العديد من المدن 
األخرى في جورجيا التي يجب زيارتها، مثل: كاخيتي 
وكوتايسي وغودوري. وتستغرق مدة الرحلة ما ال يتعدى 
الساعتين ونصف الساعة من الكويت، ما يجعلها وجهة 

مناسبة لقضاء إجازة سريعة.
مــن جــهــتــه، قـــال نــائــب الــرئــيــس لــقــطــاع المبيعات في 
»طيران الجزيرة«، بهاراتان رافيندران: »أطلقت الشركة 
رحالت مباشرة إلى العاصمة الجورجية )تبليسي( عام 
2018 لتلبية الطلب المتزايد على الرحالت المباشرة إلى 
هــذه الوجهة السياحية النامية، والــتــي كانت قــد بــدأت 

 بين 
ً
تستحوذ على شهرة عالمية. القى هذا الخط نجاحا

المسافرين من الكويت منذ ذلك الحين. هدفنا مواصلة 
تعزيز شراكاتنا مع الشركاء التجاريين ووكــالء السفر 

عبر الترويج لمختلف الوجهات التي نخدمها، ويسعدنا 
التعاون في هذه الحملة الترويجية، بالتعاون مع المكتب 

الوطني الجورجي للسياحة«.

جانب من الحفل

خسائر »بوينغ« تتفاقم 
16% إلى 5 مليارات 

دوالر في 2022

تــفــاقــمــت خــســائــر شــركــة 
بوينغ العام الماضي 16 في 
المئة إلى 5 مليارات دوالر. 
وســجــلــت الـــشـــركـــة خــســارة 
فصلية للمرة السادسة على 
التوالي، بواقع 1.75 دوالر 
للسهم عــلــى خلفية زيـــادة 

التكاليف.
ــتــــدفــــق الـــنـــقـــدي  ــغ الــ ــلــ وبــ
ــيـــارات دوالر  ــلـ الـــحـــر 3.1 مـ
فــي الــربــع الــرابــع مــن 2022، 
وهـــــــو مـــــا رفـــــــع الـــتـــدفـــقـــات 
الــنــقــديــة لــلــشــركــة، لتسجل 
أول تـــدفـــق نـــقـــدي إيــجــابــي 
لها على أساس سنوي منذ 

عام 2018.
ــرادات  ــ ُيـــشـــار إلـــى أن اإليــ
ــة لـــلـــشـــركـــة نــمــت  ــيـ ــلـ ــفـــصـ الـ
بــــــ 35 فـــــي الـــمـــئـــة إلــــــى 20 
مــلــيــار دوالر، وهـــو مــا جــاء 

 مع التوقعات.
ً
متماشيا

»المركزي« التركي يبقي على توقعاته 
النخفاض التضخم

ــــس، على  أبـــقـــى الــبــنــك الـــمـــركـــزي الـــتـــركـــي، أمـ
 إنه 

ً
توقعاته النخفاض حاد في التضخم، قائال

في ظل اإلمكانية المتزايدة للتنبؤ بسعر صرف 
الليرة إلــى جانب الدعم التمويلي فإنه لم يعد 

هناك أساس للزيادات الكبيرة لألسعار.
وخــالل استعراض تقرير اقتصادي فصلي، 
أبقى محافظ البنك شهاب قاوجي أوغلو على 
توقعات سابقة في نهاية العام للتضخم السنوي 
لعامي 2023 و2024 عند 22.3 و8.8 فــي المئة 

على الترتيب.
ويتوقع معظم االقتصاديين الرئيسيين أن 
التضخم في تركيا، الــذي سجل أعلى مستوى 
 عــنــد 85 فـــي الــمــئــة فـــي أكــتــوبــر، 

ً
ــا فـــي 24 عـــامـ

قبل أن يتراجع إلــى 65 في المئة في ديسمبر، 
سيستمر فــي االنــخــفــاض فــي األشــهــر المقبلة، 
لكنهم يتوقعون أن يظل أعلى بكثير من توقعات 

البنك المركزي.
وكان متوسط التوقعات للتضخم في نهاية 
عام 2023 في أحدث استطالع لـ »رويترز« 42.5 
في المئة، على سبيل المثال، و26.4 في المئة 

لعام 2024.
ــــذي خــفــض أســعــار  ــال قـــاوجـــي أوغـــلـــو، الـ ــ وقـ
الفائدة من 19 إلى تسعة في المئة خالل العام 
ــؤكـــد الـــتـــبـــاطـــؤ وإن  الـــمـــاضـــي، إن الـــبـــيـــانـــات تـ

المعدالت الشهرية تقترب أيضا من المعدالت 
 أنــــه البــــد مـــن اتـــبـــاع نهج 

ً
الــتــاريــخــيــة، مــضــيــفــا

التسعير.
وتـــابـــع »فـــي ظــــروف تــنــعــكــس فــيــهــا صــدمــات 
التكلفة بالكامل، زادت القدرة على التنبؤ بأسعار 
الــصــرف، وتحسنت ربــحــيــة الــشــركــات وُدعــمــت 
تــكــالــيــف الــتــمــويــل، ال يــوجــد أســــاس الســتــمــرار 

الزيادات الكبيرة في األسعار«.
 أن تصل أسعار النفط إلى 

ً
وتوقع البنك أيضا

 في 2023 بارتفاع طفيف عن افتراض 
ً
80.8 دوالرا

ورد في تقرير سابق قبل ثالثة أشهر بأن تصل 
.
ً
إلى 79.3 دوالرا

ــيــــان مــــاجــــيــــو رئـــــيـــــس قــســم  ــتــ وقــــــــــال كــــريــــســ
ــي. دي  اســتــراتــيــجــيــة األســـــــواق الــنــاشــئــة فـــي تــ
سيكيوريتيز في لندن إن »استمرارهم )تركيا( 
في إظهار الثقة في أن التضخم سينخفض بشكل 

حاد ال يفاجئني«.
وأضـــــاف »إنـــهـــم ال يـــحـــاولـــون تــحــقــيــق هــدف 
التضخم الخاص بهم؛ إنهم يحاولون الحفاظ 
 
ً
على استقرار الليرة والحفاظ على النمو منتعشا
 
ً
قدر اإلمكان قبل االنتخابات في مايو«، مشيرا
إلى أن سعر فائدة البنك الذي وصل إلى تسعة 
فــي المئة ال يـــزال أقــل بنسبة 55 فــي المئة من 

معدل التضخم السنوي الحالي.

اإليثريوم تعاود االرتفاع إلى 
مستوى 1600 دوالر

»المركزي« األيرلندي يدعو لحظر إعالنات »المشفرة«
تــبــايــن أداء الــعــمــالت الــمــشــفــرة خــــالل تـــعـــامـــالت، أمــــس، لتظل 
البتكوين دون مستوى 23 ألف دوالر، لكن اإليثريوم عاودت التداول 
عند 1600 دوالر. وتراجعت البتكوين بنسبة %0.17 عند 22894.25 
 لبيانات »كوين باس«. لكن ارتفعت اإليثريوم 1.25% 

ً
، وفقا

ً
دوالرا

 .
ً
إلى 1600.23 دوالر، وتراجعت الريبل %2.49 عند 41.01 سنتا

ويأتي ذلك مع ترقب األســواق حول العالم للبيانات األميركية 
عن الناتج المحلي اإلجمالي للتوصل لدالئل عن وضع االقتصاد 

قبيل اجتماع االحتياطي الفدرالي األسبوع المقبل. 
وطلب محافظ البنك المركزي األيرلندي من المشرعين حظر 
اإلعــالنــات الخاصة بــاألصــول المشفرة والتي تستهدف الشباب 
. وقال غابرييل مخلوف أمام لجنة برلمانية أيرلندية، إنه 

ً
خصوصا

رغم أن العمالت المشفرة تمثل الحد األدنى من مخاطر االستقرار 
المالي فــي الــوقــت الحالي، فإنها تثير القلق بشأن التأثير على 

األفراد. 
وأضاف: »هناك عدد كبير من الشباب الذين استثمروا أموالهم 
في العمالت المشفرة، وهناك مستوى غير مريح من اإلعالنات، التي 
، فإنني أوصي بحظر 

ً
تستهدف تلك الفئة العمرية، إذا كان ممكنا

اإلعالنات الموجهة لتلك المجموعة«. 
وأوضــح محافظ المركزي األيــرلــنــدي: »العمالت المشفرة غير 
ــــاس مــخــطــط بـــونـــزي، األشـــخـــاص الــذيــن  الــمــدعــومــة هـــي فـــي األسـ
يضعون أموالهم فيها يقامرون بشكل أساسي، عندما تقامر يمكنك 

الفوز، لكنك ستخسر في معظم األوقات«.

»المركزي« السعودي يستطلع بشأن 
مشروع »نظام البنوك«

ــزي  ــ ــركــ ــ ــمــ ــ ــ ــك ال ــ ــنــ ــ ــبــ ــ ــ طـــــــــــرح ال
ــام  ــظــ ــروع »نــ ــ ــشــ ــ الـــــســـــعـــــودي مــ
البنوك« لطلب مرئيات العموم، 
 فــي هــذا الــصــدد العموم 

ً
داعــيــا

ــن والـــمـــخـــتـــصـــيـــن  ــيـ ــمـ ــتـ ــهـ ــمـ والـ
ــدأ الـــشـــفـــافـــيـــة  ــبــ ــمــ  لــ

ً
ــزا ــ ــزيــ ــ ــعــ ــ »تــ

والمشاركة« إلى إبداء مرئياتهم 
ومــالحــظــاتــهــم عـــن الــمــشــروع، 
عبر منصة »استطالع« التابعة 

للمركز الوطني للتنافسية.
ــركـــزي، في  ــمـ وقـــــال الــبــنــك الـ
بيان له أمس، إنه أعد مشروع 
ــــوك بـــــــنـــــــاًء عـــلـــى  ــنــ ــ ــبــ ــ نــــــظــــــام الــ
اخــــتــــصــــاصــــاتــــه الـــمـــنـــصـــوص 
 
ً
ــه، ســـعـــيـــا ــ ــامـ ــ ــظـ ــ ــا فــــــي نـ ــهـ ــيـ ــلـ عـ
ــتـــطـــورات  ــة الـ ــبـ ــى مـــواكـ ــ مـــنـــه إلـ
ــلــــة  والـــــمـــــســـــتـــــجـــــدات الــــحــــاصــ
فـــي الــقــطــاع الــبــنــكــي، لــضــمــان 
االستمرار في استقرار القطاع 
ونموه وتحفيز االستثمار فيه، 
والمساهمة لالستقرار المالي 
في المملكة، إلى جانب تعزيز 

حماية المودعين والعمالء.
وأشــــــــــــار إلــــــــى أن مــــشــــروع 

النظام يأتي نتيجة التقييمات 
ــة الـــمـــســـتـــمـــرة الـــتـــي  ــيــ ــلــ ــداخــ الــ
يقوم بها البنك المركزي بهذا 
الخصوص، ومواكبة التطورات 
التشريعية الُمقارنة لعدد من 
الــــدول والــتــي تــمــت االســتــفــادة 
منها عند إعداد أحكامه، إضافة 
ــدر عـــن الــمــنــظــمــات  ــا صــ ــى مـ إلــ
الــــــدولــــــيــــــة ذات الـــــصـــــلـــــة مـــن 
 لوكالة األنباء 

ً
توصيات، وفقا

السعودية »واس«.
ن »المركزي« أنه يتوقع  وبيَّ
من مشروع النظام الجديد أن 
يواصل تنظيم القطاع البنكي 
بشكل متميز كما هو الحال مع 
نظام مراقبة البنوك المعمول 
بـــه حــالــًيــا، حــيــث تــتــمــثــل أبـــرز 
العناصر األســاســيــة لمشروع 
ــام فــــي تـــوســـيـــع تــعــريــف  ــنـــظـ الـ
األعــــمــــال الــبــنــكــيــة »مـــــن خـــالل 
مادة مستقلة وذلك ألهميتها« 
لــتــشــمــل صـــراحـــة نـــشـــاط منح 
ــان، وتــــحــــديــــد أهــــــداف  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ االئـ
ونـــطـــاق الــنــظــام بـــدقـــة، وكــذلــك 

ــمـــارســـة  تـــوســـعـــتـــه لـــيـــشـــمـــل مـ
األعــمــال البنكية من أشخاص 
ــة ألشــــخــــاص  ــمـــلـــكـ خـــــــــارج الـــمـ
مقيمين داخل المملكة، بحسب 
ــركـــزي  ــمـ ــك الـ ــنـ ــبـ ــــدده الـ ــــحـ ــا يـ ــ مـ
الــســعــودي، لعدة أهـــداف منها 

حماية العمالء.
ومـــــــــــــن أبــــــــــــــــرز الـــــعـــــنـــــاصـــــر 
 ،

ً
األســـاســـيـــة لــلــمــشــروع أيـــضـــا

تـــــعـــــزيـــــز اإلطـــــــــــــــار الــــنــــظــــامــــي 
الـــــخـــــاص بــــصــــنــــدوق حـــمـــايـــة 
الودائع، والــذي بموجبه يقوم 
الصندوق بسداد الــودائــع إلى 
ــــق حــــد تــغــطــيــة  الـــمـــودعـــيـــن وفـ
الـــمـــعـــلـــن فـــــي الــــــحــــــاالت الـــتـــي 
تستدعي ذلك، من أجل حماية 
الـــمـــودعـــيـــن والـــمـــســـاهـــمـــة فــي 
 إلى 

ً
االستقرار المالي، إضــافــة

تعزيز اإلطار النظامي للسرية 
البنكية في المملكة من خالل 
ــب الــســريــة  اتـــبـــاع نـــمـــوذج واجــ
ــدة عــــــامــــــة، مــــــع وجــــــود  ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ كـ
مجموعة متنوعة من الحاالت 

االستثنائية المحدودة.

»الكويتية«: 55 مليون دينار صافي خسائر في 2022
• الدخان: 115% قفزة في اإليرادات السنوية... ونقطة التعادل نهاية 2024 

»
ً
• »نعارض إجراءات صفقة أالفكو بسبب قصورها تجاريا

ــيــــس مـــجـــلـــس إدارة  قــــــال رئــ
الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الــكــويــتــيــة 
علي الدخان، أمس، إن إيرادات 
الشركة ارتفعت العام الماضي 
115 فـــي الــمــئــة مـــقـــارنـــة بــعــام 
 10 بـــنـــســـبـــة  2021، وزادت 
فـــي الــمــئــة عـــن 2019 قــبــل بــدء 

»كورونا«.
وأضـــــــــــاف الــــــــدخــــــــان، خــــالل 
مــؤتــمــر صــحــافــي، أن الــشــركــة 
سجلت خسائر صافية قدرها 
ــار )180.26  ــ ــنـ ــ 55 مـــلـــيـــون ديـ
مــلــيــون دوالر( فــي ســنــة 2022 
مــقــارنــة بــخــســائــر قـــدرهـــا 107 

ماليين دينار في 2019.
وأشار إلى أن الشركة مازالت 
ــى نــقــطــة  ــ ــتـــوقـــع الـــــوصـــــول إلــ تـ
التعادل بين األرباح والخسائر 
بحلول نهاية 2024 رغم ارتفاع 

 إلـــى أن 
ً
أســعــار الــنــفــط، مــشــيــرا

كــلــفــة الــــوقــــود الـــســـنـــويـــة عــلــى 
الــــشــــركــــة بـــلـــغـــت 130 مــلــيــون 

دينار.

صفقة إيرباص

وتــأمــل الــشــركــة الحكومية، 
التي سجلت خسائر متتالية 
ــنــــوات، أن تغير  عــلــى مــــدى ســ
صــفــقــة كــبــيــرة لـــشـــراء طــائــرات 
ــا فـــــــــي فـــــبـــــرايـــــرمـــــع  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
»إيرباص« من مسارها الحالي 
والــوصــول بها لتحقيق أربــاح 
فــي 2025 والــتــوســع للوصول 

إلى وجهات جديدة.
ــيــــة« فــي  ــتــ ــكــــويــ ــنــــت »الــ ــلــ وأعــ
فبراير أنها رفعت حجم طلبية 
ــربـــاص« مــن 28  ســابــقــة مــن »إيـ

طائرة إلى 31 طائرة في صفقة 
قيمتها ثالثة مليارات دوالر.

وشــمــلــت الــطــلــبــيــة الــجــديــدة 
ــراء تــســع طـــائـــرات إيـــربـــاص  ــ شـ
»إيــه 320 نيو«، و6 طائرات من 
طـــــراز »إيـــــه 321 نـــيـــو«، وثـــالث 
طائرات من طراز »إيه 321 نيو 
إل.آر«، وأربع طائرات »إيه 330-
800 نيو«، وسبع طائرات »إيه 
330-900 نيو«، وطائرتين »إيه 

.»900-350
ــاء الــتــعــديــل فـــي حينها  ــ وجـ
لمنح الشركة المزيد من المرونة 
عبر زيادة عدد الطائرات نحيفة 
الــبــدن بــاإلضــافــة لتوفير نحو 

200 مليون دوالر.
وقال الدخان أمس، إن الشركة 
تعتزم تشغيل مسارات جديدة 
إلى أثينا، وبرشلونة، وبرلين، 

وبـــــــودابـــــــســـــــت، ومــــــــــدن الــــعــــال، 
والطائف، والقصيم السعودية 

في 2023.

أصول أالفكو

وتمتلك الخطوط الكويتية 
نسبة 9.9 فــي المئة فــي شركة 
أالفــكــو لتمويل شـــراء وتأجير 
ــة الـــتـــي  ــيــ ــتــ ــكــــويــ الــــــطــــــائــــــرات الــ
 مقدما مــن شركة 

ً
قبلت عــرضــا

مـــاكـــواري لــشــراء مــجــمــوعــة من 
أصــــول »أالفـــكـــو« بمبلغ 2.215 
ــار دوالر. وقـــــــال الــــدخــــان  ــيـ ــلـ مـ
 عــــلــــى الــــصــــفــــقــــة، إن 

ً
تــــعــــلــــيــــقــــا

ات  »الكويتية« تعارض اإلجــراء
التي تمت من خاللها، معتبرا 
ــن الـــنـــاحـــيـــة الـــتـــجـــاريـــة  أنـــهـــا مــ
»قاصرة«. وتتعلق الصفقة بعدد 

53 طائرة من محفظة »أالفكو«، 
باإلضافة إلى نقل سجل طلبات 
مؤرخ في عام 2012 مع »بوينغ« 
لــــــشــــــراء عــــشــــريــــن طــــــائــــــرة مــن 

طـــراز بوينغ بــــي737-8 ماكس.
ــل  ــويــ ــمــ ــتــ ويــــمــــتــــلــــك بـــــيـــــت الــ
الكويتي، أكبر بنك إسالمي في 
الــبــالد مــن حيث األصـــول، 45.5 

في المئة، من »أالفكو« ومؤسسة 
الخليج لالستثمار 14 في المئة، 
والمؤسسة العامة للتأمينات 
ــــي الـــمـــئـــة. االجـــتـــمـــاعـــيـــة 8.5 فـ

الدخان )يسار( ورزوقي خالل المؤتمر

3 أسباب وراء مغادرة إيلون ماسك عرش أثرياء العالم
أبرزها تراجع سهم »تسال« 89% وخسائر عنيفة في األسواق األميركية

هناك ثالثة أسباب قادت الملياردير األميركي إيلون ماسك، 
إلى مغادرة عرش أثرياء العالم، ربما كان أبرزها التراجع الكبير 
في سعر أسهم شركة »تسال« خالل العام الماضي، إضافة إلى 
الخسائر العنيفة الــتــي تكبدتها أســـواق األســهــم األميركية، 
 عن التراجع القياسي في 

ً
 قطاع التكنولوجيا، فضال

ً
خصوصا

إعالنات منصة »تويتر«.
وتشير البيانات التي أعدتها »العربية.نت«، إلى أن ماسك 
 عند 342 

ً
الذي بلغت ثروته في نوفمبر 2021 مستوى قياسيا

مليار دوالر، واصلت الــنــزول خــالل الفترة الماضية لتسجل 
 من إضافة نحو 10.6 

ً
، لكنه تمكن أخيرا

ً
مستوى 135 مليارا

مــلــيــارات دوالر، لتصبح ثــروتــه فــي الــوقــت الــحــالــي عند 145 
 بهذا الرقم الترتيب الثاني في قائمة أثرياء العالم.

ً
، محتال

ً
مليارا

 بناًء على آراء 20 
ً
 لتوقعات األسعار لمدة 12 شهرا

ً
ووفقا

 ،
ً
، فإن متوسط التوقعات لسهم »تسال« هو 970.55 دوالرا

ً
محلال

، أما التوقعات األكثر 
ً
والتوقعات األكثر إيجابية هي 1580 دوالرا

.
ً
تشاؤما تقدر السهم بنحو 250 دوالرا

أما بالنسبة لتوصيات المحللين، فقد صنف 10 محللين من 
أصل 21، أسهم »تسال« على أنها »للشراء القوي«، وأوصــى 3 
محللين »بالشراء«، فيما قال 5 محللين، إنهم ليسوا متأكدين 
من اتجاه السعر المستقبلي ويوصون بـ »االحتفاظ« بالسهم، 

بينما أوصـــى 3 محللين بـــ »الــبــيــع الـــقـــوي«، فــي حــيــن لــم يقم 
أي مــن المحللين بتقييم الــســهــم عــنــد مــســتــوى بــيــع منتظم.
وكــرر بنك »جي بي مورغان« تصنيف »تخفيض المراكز«، 
ويعني أن السعر المستهدف دون السعر الحالي للسهم، ورفع 
 في 27 يناير 

ً
 إلى 325 دوالرا

ً
السعر المستهدف من 295 دوالرا

 بالنسبة ألسهم »تسال« 
ً
 جدا

ً
2022. ويعتبر هذا التوقع متشائما

ألن السعر المستهدف يعني تراجعا بنسبة 65.3% عن يناير.
وفيما يتعلق بأسواق األسهم األميركية، فقد انخفض مؤشر 
»ناسداك« المركب بنسبة 34% منذ بداية العام الماضي وحتى 
نهاية تداوالت ديسمبر، كما تراجع مؤشر »ستاندارد آند بورز 

500« بنسبة %20.
ويعود هذا التراجع إلى قيام بنك االحتياطي الفدرالي برفع سعر 
الفائدة بمقدار 425 نقطة لتخفيف حدة التضخم الذي صعد إلى 

أعلى مستوى له منذ أكثر من أربعة عقود.
بــيــنــمــا أدى الــتــشــديــد الــنــقــدي إلـــى خــفــض كــمــيــة الــســيــولــة في 
 في قطاع 

ً
األســـواق، مما أعــاق االستثمارات الجديدة، خصوصا

التكنولوجيا، وأدى رفع سعر الفائدة من البنك المركزي األميركي 
إلى ارتفاع قيمة الدوالر، وبالتالي هروب المستثمرين إلى سوق 

العمالت.
وبالنسبة لمنصة »تويتر«، فبحسب بيانات »ستاندرد ميديا 

إنــدكــس«، تراجع اإلنفاق اإلعالني على تويتر بنسبة 71% على 
أساس سنوي في ديسمبر، مع مواصلة الشركات الكبرى االنسحاب 

إثر استحواذ إيلون ماسك على المنصة.
ويعد هــذا هو الشهر الثاني على التوالي الــذي يشهد تراجع 
عوائد اإلعالنات على »تويتر«، وهو ما تسبب في انخفاض إيرادات 
الشركة خالل الربع األخير من عام 2022 بنحو 35% على أساس 
سنوي، وتحتل اإلعالنات في العادة ما يصل إلى 90% من إجمالي 

إيرادات عمالق التواصل االجتماعي.
 على »تويتر« أوقفوا 

ً
وكشف التقرير، أن 14 من أفضل 30 معلنا

التعامل مع المنصة في أكتوبر، بعد فترة وجيزة من تولي إيلون 
ماسك مهام الرئيس التنفيذي للشركة، في حين انسحب آخرون 
بعد فوضى العالمات الزرقاء التي سمحت لمجهولين بانتحال 
صفة أي شركة كبرى. وصرح الملياردير إيلون ماسك بأن »تسال« 
قد تبيع حوالي مليوني سيارة هذا العام، بعدما خفضت الشركة 

أسعار موديالتها مع إعطاء األولوية لتوسيع قاعدة العمالء. 
وذكـــر الــمــديــر التنفيذي للشركة عقب صـــدور نتائج األعــمــال 
 للمستهلك، 

ً
 حقا

ً
الفصلية: هــذه التغيرات السعرية تحدث فــرقــا

 من الناس يرغبون في شراء سيارة 
ً
 كبيرا

ً
ألنني أعتقد أن هناك عددا

»تسال« ولكنهم ال يستطيعون تحمل تكلفة شرائها. 
 في 

ً
وأوضح أن طلبات السيارات تعتبر ضعف اإلنتاج تقريبا

يناير، مما دفع »تسال« إلجراء زيادات ضئيلة على سعر السيارة 
الرياضية متعددة األغراض »موديل واي«. 

: نتوقع أن يكون الطلب على سيارات 
ً
وأضـــاف »مــاســك« قــائــال

 على الرغم من االنكماش المحتمل في سوق السيارات 
ً
»تسال« جيدا

ككل.

مسارات جديدة إلى 
أثينا وبرشلونة 

وبرلين وبودابست 
إلى جانب العال 

والطائف والقصيم 
بالسعودية

إيلون ماسك
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أعــلــن الــبــنــك األهــلــي الــمــتــحــد، رعــايــة 
الـــــدورة الــتــدريــبــيــة الــربــيــعــيــة الــرابــعــة 
والثالثين التي ينظمها معهد الكويت 
لـــأبـــحـــاث الــعــلــمــيــة لـــطـــالب الــمــرحــلــة 
الــــمــــتــــوســــطــــة والــــــجــــــامــــــعــــــات، بــــهــــدف 
ــة الـــبـــحـــث  ــ ــــارسـ ــمـ ــ ــو مـ ــحــ تـــوجـــيـــهـــهـــم نــ
ــمــــي، وربــــطــــهــــم بـــالـــمـــوضـــوعـــات  ــلــ ــعــ الــ
ــلــــى الـــنـــظـــر  الـــعـــلـــمـــيـــة، وتــــعــــويــــدهــــم عــ
لــلــمــوضــوعــات الــمــخــتــلــفــة مـــن مــنــظــور 
علمي، ومساعدة الشباب على معرفة 
ــيـــة إلجــــــراء الــبــحــوث  ــقـــواعـــد األســـاسـ الـ
العلمية، وكيفية تطبيق هذه البحوث 

في الحياة الواقعية.
ويستمر البرنامج التدريبي من 22 

الجاري حتى 2 فبراير القادم. 
تهدف الدورة التدريبية إلى مناقشة 
عدد من المواضيع العملية المختلفة 
مع الطالب في جو من الثقة واإلحساس 
بالمسؤولية مــن جانبهم، حيث يتاح 
فـــي نــهــايــة الـــــدورة قــيــام مــجــمــوعــة من 
الطالب بإلقاء محاضرة، كما تتضمن 
ــن الــــتــــجــــارب الــعــلــمــيــة  ــ إجـــــــــراء عــــــدد مـ
الـــبـــســـيـــطـــة، واســـتـــنـــبـــاط الـــمـــالحـــظـــات 

المهمة من هذه التجارب.
 على هذه الرعاية، صرحت 

ً
وتعليقا

فــاتــن التميمي، رئــيــس إدارة االتــصــال 

ــتـــحـــد«، فــــي بــيــان  ــمـ الـــمـــؤســـســـي فــــي »الـ
صحافي: »نحن سعداء بإتاحة الفرصة 
ــدورة الــتــدريــبــيــة،  ــ ــ لــنــا لـــرعـــايـــة هــــذه الـ
التي تسهم في بث ُحب العلم، وتنمية 

القدرة على ممارسة البحث العلمي بين 
أبــنــائــنــا مــن طـــالب الـــمـــدارس الــثــانــويــة 
والجامعات، ليكون لنا دور في إعداد 

علماء المستقبل من أبناء الكويت«.

وأضــافــت التميمي أن »)الــمــتــحــد( ال 
يــتــوانــى فــي  تــقــديــم الــدعــم والــمــســانــدة 
للشباب في كل المجاالت، ومن دون شك 
تدريبهم على ممارسة البحث العلمي 

له أهمية خاصة من جانبنا، لتجديد 
وتأكيد التزامنا بدعم جيل جديد يقبل 
على البحث العلمي، ويؤمن بأهميته«.
ــلـــحـــوظ مــن  ــمـ ــال الـ ــ ــبـ ــ وأكــــــــدت أن اإلقـ

الطالب على المشاركة في هذه الدورة 
هو تأكيد ألهميتها في بناء العنصر 
الـــبـــشـــري عـــلـــى أســــس عــلــمــيــة ســلــيــمــة. 
ودعـــت الــطــالب إلــى مــواصــلــة المسيرة 
ــيــــن نـــصـــب أعــيــنــهــم  ــعــ ــة، واضــ ــيـ ــمـ ــلـ ــعـ الـ
أنــهــم الــثــروة الحقيقية لــلــبــالد، وأنــهــم 
الـــضـــمـــانـــة األكـــــيـــــدة لـــتـــحـــقـــيـــق مـــكـــانـــة 
مــتــقــدمــة لــلــوطــن، وتــحــقــيــق مـــا يصبو 
ــربــــت الــتــمــيــمــي عـــن خــالــص  إلـــيـــه. وأعــ
ــتــــعــــاون بــيــن  أمـــنـــيـــاتـــهـــا بـــاســـتـــمـــرار الــ
»الــمــتــحــد« ومــعــهــد الــكــويــت لــأبــحــاث 
الــعــلــمــيــة، مــتــمــنــيــة لــلــمــعــهــد مــواصــلــة 
نجاح مسيرته نحو التثقيف العلمي 
للشباب، ونشر أهمية البحث العلمي.

جـــديـــر بــــالــــذكــــر، أن مـــعـــهـــد الـــكـــويـــت 
ــلـــمـــيـــة مـــؤســـســـة رائــــــدة  ــاث الـــعـ ــحــ لــــأبــ
ومستقلة في مجال البحث والتطوير، 
ويــبــحــث بــاســتــمــرار عـــن طــــرق جــديــدة 
للحفاظ على الموارد الطبيعية للدولة، 
ــاء. كــمــا يعمل  لــضــمــان اســتــمــرار الـــرخـ
المعهد، بالتعاون مع عمالء وشركاء 
على الصعيدين المحلي والدولي، على 
تطوير التقنيات التي تساعدهم على 
تحقيق األهداف االقتصادية والتقنية 
واالجــتــمــاعــيــة، عــن طــريــق تبني منهج 

التبادل المعرفي الموسع.
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اإلشكالية القانونية إلدراج موضوعات غير مدرجة بجدول 
أعمال الجمعية العامة

ــانــــون الـــشـــركـــات  نـــصـــت الــــمــــادة ٢١٣ مــــن قــ
الكويتي رقم لسنة ٢٠١٦ على: 

»ال يجوز للجمعية العامة العادية مناقشة 
موضوعات غير مدرجة في جدول األعمال إال 
إذا كانت من األمــور  العاجلة التي طــرأت بعد 
إعــداد الجدول أو تكشفت في أثناء االجتماع، 
أو إذا طلبت ذلــك إحـــدى الجهات الرقابية أو 
مـــراقـــب  الــحــســابــات أو عــــدد مـــن الــمــســاهــمــيــن 
يملكون خمسة في المئة من رأسمال الشركة، 
وإذا تبين أثناء المناقشة عدم كفاية المعلومات 
 المتعلقة ببعض المسائل المعروضة، تعين 
تــأجــيــل االجـــتـــمـــاع لــمــدة ال تــزيــد عــلــى عــشــرة 
أيـــام عمل إذا طلب ذلــك عــدد مــن المساهمين 
 يمثلون ربع أسهم رأس المال المصدر، وينعقد 
ات  االجتماع المؤجل دون الحاجة إلــى إجــراء

جديدة للدعوة«.  
وتــكــمــن اإلشــكــالــيــة فـــي أن الـــمـــادة ٢١٣ من 
قـــانـــون الـــشـــركـــات الــكــويــتــي لـــم تـــحـــدد مـــا هو 
مقصود باألمور العاجلة التي تطرأ بعد  إعداد 
الــجــدول أو تكشفت أثناء االجتماع، والتي ال 
يمكن تأجيلها إلــى اجتماع الجمعية العامة 
الــقــادم لــلــشــركــة، ومـــا هــو الــمــعــيــار الـــذي  يجب 
اتباعه لتحديد األمور العاجلة أو التي تكشفت 
 عن أن المادة ٢١٣ أجازت 

ً
أثناء االجتماع، فضال

للمساهمين  الذين يملكون خمسة في المئة من 
رأسمال الشركة أن يطلبوا إضافة موضوعات 
غير مدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة، 
من دون  أن تشترط أن تكون هذه الموضوعات 
الجديدة مــن األمـــور العاجلة التي طــرأت بعد 
إعداد الجدول أو تكشفت أثناء االجتماع،  حيث 
إن صــيــاغــة الـــمـــادة ٢١٣ أتـــت واضـــحـــة، بأنها 
قسمت حاالت جواز مناقشة موضوعات غير 
مدرجة في جــدول أعمال الجمعية  العامة إلى 
خمس حاالت، وهي إذا كانت الموضوعات غير 
المدرجة من األمــور العاجلة التي طــرأت بعد 
إعــداد الــجــدول أو تكشفت  أثناء االجتماع، أو 
إذا طلبت ذلك إحدى الجهات الرقابية أو مراقب 
الــحــســابــات أو عـــدد مــن المساهمين يملكون 
خمسة في المئة من  رأسمال الشركة، بالتالي 
فــإن الــمــادة ٢١٣ لــم تــفــرض أي شـــروط معينة 
يجب توافرها حتى يستطيع المساهمون الذين 
يملكون  خمسة في المئة من رأسمال الشركة 
تقديم طلب مناقشة موضوعات غير مدرجة 

في جدول أعمال الجمعية العامة.  
إن أهمية مناقشة النقص التشريعي الذي 
يلحق المادة ٢١٣ من قانون الشركات الكويتي 
د فــي أنــه  قــد تتعمد  رقــم ١ لسنة ٢٠١٦ تتجسَّ
أغلبية المساهمين، بــالــتــعــاون مــع ممثليهم 
ــــدول  ــــي مـــجـــلـــس اإلدارة، عــــــدم تـــضـــمـــيـــن جـ فـ
أعــمــال الجمعية العامة فــي الــدعــوة  الموجهة 
للمساهمين لحضور الجمعية العامة بعض 
الــبــنــود الــمــهــمــة، كــالــمــوافــقــة عــلــى الــتــعــامــالت 
ذات الــصــلــة، وبــعــد انــعــقــاد الــجــمــعــيــة  الــعــامــة 
يــتــقــدم كــبــار المساهمين بــإضــافــة بــنــد جديد 

على جدول أعمال الجمعية العامة، األمر الذي 
سيترتب عليه نتيجتان فــي غاية  الخطورة؛ 
النتيجة األولـــى أن إضــافــة مــوضــوع جديد لم 
يتم إدراجه في جدول األعمال من شأنه أن يمنع 
 في جدول األعمال، 

ً
مناقشة موضوع  مدرج سلفا

بــســبــب الــتــنــاقــض بــيــن مــضــمــون الــمــوضــوع 
 بــجــدول 

ً
الــجــديــد والـــمـــوضـــوع الـــمـــدرج ســلــفــا

أعمال الجمعية  العامة. والنتيجة الثانية هي 
عـــدم تمكين أقــلــيــة المساهمين مــن الحصول 
على المعلومات الكافية لمناقشة الموضوع 
الجديد المضاف  إلــى جــدول أعــمــال الجمعية 
 أن المادة ٢١٣ تطلبت حتى 

ً
العامة، خصوصا

يتم تأجيل االجتماع لعدم كفاية المعلومات أن 
يتقدم عدد  من المساهمين يمثلون ربع أسهم 
رأس الــمــال المصدر، وهــذه نسبة مرتفعة قد 
ال يتحصل صغار المساهمين والمستثمرين 

عليها  لتقديم طلب التأجيل. 

• التطبيق العملي لــنــص الــمــادة ٢١٣ من 
قانون الشركات الكويتي رقم ١ لسنة ٢٠١٦ 

إن النقص التشريعي الـــذي لحق بالمادة 
 عــلــى 

ً
ــا ــبـ ــلـ ــر سـ ــ ــركــــات أثــ ٢١٣ مــــن قــــانــــون الــــشــ

ــقـــوق الــمــســاهــمــيــن فــــي حـــضـــور  ومــنــاقــشــة  حـ
موضوعات الجمعية العامة في الواقع العملي، 
وأثــبــت تعسف كــبــار المساهمين بحق أقلية 
المساهمين عن طريق استخدام  نص المادة 
٢١٣، ففي إحــدى الجمعيات العامة المنعقدة 
إلحــدى الشركات المساهمة العامة الكويتية، 
 
ً
كــان جـــدول أعــمــال الجمعية  الــعــامــة متضمنا
 تضمن بعضها مناقشة 

ً
اثني عشر موضوعا

تـــقـــريـــر مـــجـــلـــس اإلدارة عــــن نــــشــــاط الـــشـــركـــة 
ومــركــزهــا الــمــالــي لــلــســنــة الــمــالــيــة  المنتهية، 
والبيانات المالية للشركة، ومناقشة المخالفات 
التي رصدتها الجهات الرقابية على الشركة، 
إال أن األغلبية في بداية  الجمعية العامة، وبما 
لها مــن سيطرة على الجمعية الــعــامــة، قامت 
بطلب إضافة موضوع جديد إلى جدول األعمال 
 لنص  المادة ٢١٣، أال وهو عزل جميع 

ً
استنادا

أعضاء مجلس اإلدارة الحالي للشركة. وبالفعل 
وافــــق رئــيــس الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــهــذه الــشــركــة 
 على إضافة الموضوع الجديد، وقام بإضافة 
الموضوع الجديد إلى قمة المواضيع المدرجة 
فـــي جــــدول أعـــمـــال الــجــمــعــيــة الــعــامــة  لــلــشــركــة، 
فأصبح هذا الموضوع الجديد هو الموضوع 

األول الذي سيتم التصويت عليه.  
ونتيجة إلضافة الموضوع الجديد إلى قمة 
المواضيع المدرجة بــجــدول أعــمــال الجمعية 
العامة، قامت األغلبية  بالتصويت على عزل 
جــمــيــع أعـــضـــاء مــجــلــس اإلدارة، وقــــام رئــيــس 
الجمعية العامة بإنهاء الجمعية العامة، وسبب 
ذلك أن جميع  الموضوعات التالية المعروضة 
عــلــى جـــدول األعـــمـــال تتعلق بمجلس اإلدارة 
الــســابــق - مجلس اإلدارة الـــذي تــم عــزلــه بــنــاًء 

على الموضوع  الجديد المضاف لجدول أعمال 
الجمعية العامة- األمــر الــذي ترتب عليه عدم 
إمكانية مناقشة بقية الموضوعات المدرجة 
عــلــى جــــدول  أعـــمـــال الــجــمــعــيــة، ألنــهــا متعلقة 
بمجلس إدارة تم عزله من قبل الجمعية العامة. 

• عـــدم تــحــقــيــق الــغــايــة الــتــشــريــعــيــة لــمــواد 
قانونية ذات صلة وفق قانون الشركات الكويتي 

رقم ١ لسنة   ٢٠١٦ بسبب المادة ٢١٣ 

نصت الفقرة األولــى بالمادة ١٤٢ من قانون 
الشركات الكويتي رقم ١ لسنة ٢٠١٦ على: »توجه 
الدعوة إلى حضور اجتماع  الجمعية التأسيسية 
متضمنة جــدول األعمال وزمــان ومكان انعقاد 
االجـــتـــمـــاع عـــن طــريــق اإلعـــــالن مــرتــيــن أو بــأي 
وسيلة من وسائل  اإلعالن الحديثة التي تحددها 
الالئحة التنفيذية، على أن يتم اإلعالن في المرة 
الثانية بعد ُمضي مدة ال تقل عن سبعة أيام من 
 تاريخ نشر اإلعالن األول، وقبل انعقاد االجتماع 

بسبعة أيام على األقل«.  
ويكمن الهدف التشريعي من وراء اشتراط أن 
يتم اإلعالن في المرة الثانية بعد ُمضي مدة ال 
تقل عن سبعة أيام من  تاريخ نشر اإلعالن األول 
وقبل انعقاد االجتماع بسبعة أيام على األقل، 
في أن يتمكن المساهمون من قراءة بنود جدول 
أعمال  الجمعية العامة، واالطالع على البيانات 
المالية للشركة، وتقرير مجلس اإلدارة، وتقرير 
مراقب الحسابات، حتى يستطيع اتخاذ القرار 
الصحيح في الجمعية العامة للشركة، وهذا 
ما أكدت عليه المادة ١٧٨ من قانون الشركات 
الكويتي رقم ١ لسنة   ٢٠١٦ التي نصت في البند 
الثالث منها على: »يتمتع العضو في الشركة 
بوجه خاص بالحقوق التالية: ٣- الحصول قبل 
اجتماع  الجمعية العامة العادية بسبعة أيام 
على األقــل على البيانات المالية للشركة، عن 
الفترة المحاسبية المنقضية، وتقرير مجلس 

 اإلدارة، وتقرير مراقب الحسابات«.  
وبربط الهدف التشريعي لنص المادة ١٤٢ 
والـــمـــادة ١٧٨ مـــن قـــانـــون الــشــركــات الــكــويــتــي 
بنص المادة ٢١٣ من ذات  القانون، فإننا نطرح 
األســئــلــة اآلتـــيـــة: كــيــف يــمــكــن ضـــمـــان تحقيق 
الغاية التشريعية الـــواردة في المادة ١٤٢ من 
قانون الشركات، والتي  تسعى بشكل أساسي 
إلــى أن يتمكن المساهمون مــن االطـــالع على 
جميع موضوعات الجمعية العامة قبل انعقاد 
الجمعية العامة إذا كانت  المادة ٢١٣ من ذات 
الـــقـــانـــون تــجــيــز لــلــمــســاهــمــيــن الـــذيـــن يملكون 
 5  فــي الــمــئــة مــن رأســمــال الــشــركــة أن يضيفوا 
ــدول أعــمــال  مــوضــوعــات غــيــر مـــدرجـــة عــلــى  جــ
الجمعية العامة، ولــم تنشر في جــدول أعمال 
الجمعية العامة وفق المادة ١٤٢؟ كيف يمكن 
تــحــقــيــق الــغــايــة الــتــشــريــعــيــة مـــن  وراء الــمــادة 
١٧٨، والتي سعت بشكل أساسي إلى أن يطلع 
المساهمون على البيانات المالية للشركة بعد 

تطبيق نــص الــمــادة ٢١٣، وذلــك  إذا لــم يتمكن 
أقلية المساهمين من تأجيل الجمعية العامة، 
بسبب عدم حصولهم على نسبة ٢٥ في المئة 
من رأسمال الشركة؟ وما القيمة  الفعلية لنص 
المادة ١٤٢ من قانون الشركات، في ظل التنظيم 
الحالي لنص المادة ٢١٣ من قانون الشركات؟  

• التنظيم القانوني إلضافة موضوع جديد 
غير مدرج بجدول أعمال الجمعية العامة في 
شركة  المساهمة العامة فــي قــانــون الشركات 

اإلماراتي

نجد أن قانون الشركات اإلماراتي، والمعدل 
فــي سنة ٢٠٢٠ بمرسوم بقانون اتــحــادي رقم 
٢٦ لسنة ٢٠٢٠  بتعديل بعض أحكام القانون 
االتــحــادي رقــم ٢ لسنة ٢٠١٥ بــشــأن الشركات 
التجارية، قد فطن لهذه المسألة -إضــافــة بند 
 جديد على جدول أعمال الجمعية العامة- فنص 
البند الثاني من المادة ١٨٠ من قانون الشركات 
اإلماراتي المعدل بمرسوم  قانون رقم ٢٦ لسنة 
٢٠٢٠ على: »استثناء من أحكام البند )١( من هذه 
المادة يكون للجمعية العامة حق المداولة  في 
الوقائع الخطيرة التي تكتشف أثناء االجتماع، 
ــدد مــن  ــ وإذا طــلــبــت الــهــيــئــة أو مـــســـاهـــم أو عـ
المساهمين يملكون نسبة ال  تقل عن ٥ في المئة 
من أسهم رأسمال الشركة، وذلك قبل البدء في 
مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية، إدراج 
بند أو بنود  إضافية بجدول أعمال الجمعية 
وجـــب عــلــى رئــيــس االجــتــمــاع إدراج الــبــنــد أو 
 
ً
البنود على جدول األعمال، وتصدر الهيئة  قرارا

تحدد فيه الشروط الواجب مراعاتها إلدراج بند 
جديد إلى جدول أعمال الجمعية العمومية«.  

ومـــا يميز التنظيم الــقــانــونــي إلضــافــة بند 
جديد في الجمعية العامة وفق قانون الشركات 
اإلماراتي أنه حدد  ضوابط معينة يجب اتباعها 
إلضافة بند جديد على جدول أعمال الجمعية 
العامة، فأواًل اشترط قانون الشركات  اإلماراتي 
أن تكون الوقائع الجديدة التي ستتم مناقشتها 
في الجمعية العامة وقائع خطيرة تكشف أثناء 
االجتماع، وليست  وقائع مستعجلة فقط، كما 
 عــن أن 

ً
قـــرر قــانــون الــشــركــات الــكــويــتــي، فــضــال

قانون الشركات اإلماراتي قصر إمكانية مناقشة 
 الموضوعات الخطيرة فقط التي تكتشف أثناء 
االجـــتـــمـــاع، ولــيــس بــعــد إعـــــداد الــــجــــدول، على 
خـــالف قــانــون الــشــركــات  الــكــويــتــي، الـــذي أجــاز 
إدراج الموضوعات العاجلة على جدول أعمال 
الجمعية العامة إذا طرأت بعد إعداد الجدول أو 

 تكشفت أثناء االجتماع.  
، فــإن مــا يميز التنظيم القانوني 

ً
أمــا ثــانــيــا

إلضــافــة بند جــديــد فــي الجمعية الــعــامــة وفق 
ع اإلماراتي  قانون الشركات اإلماراتي، أن  المشرِّ
أحـــال للجهات الــرقــابــيــة -هيئة أســـواق الــمــال- 
 تــحــدد فــيــه الـــشـــروط الــواجــب 

ً
أن تــصــدر قـــــرارا

مراعاتها  إلدراج بند جديد إلــى جــدول أعمال 

 لــهــذا الــتــفــويــض 
ً
الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة، فــوفــقــا

التشريعي للهيئة، ستستطيع تحديد  ضوابط 
معينة من شأنها أن تحقق الضمانات الكافية 
لحماية المساهمين عند إضافة أي بند جديد 
 بجدول  أعمال الجمعية، وكيفية 

ً
لم يكن مدرجا

ترتيب بنود الجمعية العامة بعد إضافة البند 
الــجــديــد، حــيــث ستتمكن هيئة أســــواق الــمــال، 
  لــلــتــفــويــض الــتــشــريــعــي الــــذي يــتــيــح لها 

ً
وفـــقـــا

تحديد الشروط الواجب مراعاتها إلدراج بند 
جــديــد إلــى جـــدول أعــمــال الجمعية العمومية، 
من حماية مصالح المساهمين من خطر إلغاء 
 في 

ً
البند الجديد لبنود سابقة مــدرجــة سلفا

جدول أعمال الجمعية العامة،  فتستطيع، على 
سبيل الــمــثــال، أن تــشــتــرط عـــدم جــــواز إضــافــة 
بند جديد يتعارض مع البنود المدرجة على 

جدول األعمال.  

• التعديل المقترح على نــص الــمــادة ٢١٣ 
من قانون الشركات الكويتي رقم ١ لسنة ٢٠١٦ 

ــقـــتـــرح أن  ــوء مــــا تــــقــــدم، فـــإنـــنـــا نـ ــ ــلــــى ضــ وعــ
يــتــم تــعــديــل الـــمـــادة ٢١٣ مــن قــانــون الــشــركــات 
الكويتي رقم ١ لسنة ٢٠١٦  عن طريق تخفيض 
النسبة المطلوبة لطلب تأجيل مناقشة بعض 
الــمــوضــوعــات، لــعــدم كفاية المعلومات إلــى ٥ 
فــي المئة بـــداًل مــن   ٢٥ فــي الــمــئــة، أســـوة بطلب 
إضــافــة مــوضــوع جــديــد مــن قبل المساهمين، 
ــعــاد صياغة المادة 

ُ
وبعد ذلــك فإنه يجب أن ت

٢١٣ من  قانون الشركات الكويتي رقم ١ لسنة 
٢٠١٦، حتى تكون واضحة الداللة بشأن مدى 
جــــواز مــنــاقــشــة الجمعية الــعــامــة  مــوضــوعــات 
غير مدرجة في جدول األعمال، لتكون كاآلتي: 
  »ال يــجــوز للجمعية الــعــامــة الــعــاديــة مناقشة 
مــوضــوعــات غــيــر مـــدرجـــة فـــي جــــدول األعــمــال 
إال إذا كــانــت  الــمــوضــوعــات الــجــديــدة خطيرة 
ال تحتمل التأجيل للجمعية العامة القادمة، 
ويصدر قرار من قبل الجهات الرقابية بتحديد 
 الـــشـــروط الـــواجـــب مــراعــاتــهــا إلدراج مــوضــوع 
جــديــد إلــى جـــدول أعــمــال الجمعية العمومية، 
وقائمة بالموضوعات  الجديدة التي ال يجوز 
ــا، ويـــقـــدم طــلــب مــنــاقــشــة الــمــواضــيــع  ــ ــهـ ــ إدراجـ
الجديدة غير المدرجة في جــدول األعــمــال من 
قبل الجهات  الرقابية أو مراقب الحسابات أو 
عــدد مــن المساهمين يملكون خمسة بالمائة 
من رأسمال الشركة، وإذا تبين أثناء  المناقشة 
عدم كفاية المعلومات المتعلقة ببعض المسائل 
المعروضة، حتى يتمكن المساهمون من اتخاذ 
قرار فيها، تعين  تأجيل االجتماع لمدة ال تزيد 
ــام عــمــل إذا طــلــب ذلـــك عـــدد من  عــلــى عــشــرة أيــ
المساهمين يمثلون خمسة في المئة من  رأسمال 
الشركة المصدر، وينعقد االجتماع المؤجل دون 

الحاجة إلى إجراءات جديدة للدعوة «.
• أستاذ القانون التجاري المساعد 
بجامعة الكويت

وجهة نظر

د. فهد نعمه الشمري •
fahadnshn@gmail.com

»المصارف«: 19 فبراير عطلة البنوك 
المحلية بمناسبة اإلسراء والمعراج

ذكرت مديرة العالقات العامة 
والتواصل المؤسسي في اتحاد 
مصارف الكويت شيخة العيسى 
أن الـــبـــنـــوك الــمــحــلــيــة ســتــعــطــل 
أعمالها األحد 19 فبراير المقبل، 
ــة، واعــتــبــار  ــ بــاعــتــبــاره يــــوم راحــ
السبت 18 فبراير عطلة رسمية، 
على أن تباشر البنوك أعمالها 
االثنين 20 منه، وذلــك بمناسبة 
ــراء والــمــعــراج  حــلــول ذكـــرى اإلســ

للعام الهجري 1444 هجرية.
ــيـــســـى، فــــي بــيــان  ــعـ وقــــالــــت الـ
صـــحـــافـــي، إنـــــه بــمــنــاســبــة قـــرب 

حــــلــــول الــــعــــيــــد الــــوطــــنــــي ويـــــوم 
التحرير للعام الــمــيــالدي 2023 
ستعطل البنوك أعمالها يومي 
األحـــد واالثــنــيــن 26 و27 فبراير 
المقبل، مع اعتبار السبت واألحد 
25 و26 منه يومي عطلة رسمية، 
ــبـــار االثـــنـــيـــن 27 مــنــه يــوم  ــتـ واعـ
راحــــة، عــلــى أن يــســتــأنــف الــــدوام 
الرسمي الثالثاء 28 فبراير، بناء 
عــلــى الــتــعــمــيــم الـــصـــادر مــن بنك 

الكويت المركزي بهذا الشأن.
وأشــــــــــــــــارت إلــــــــــى أن اتـــــحـــــاد 
مــــصــــارف الـــكـــويـــت يــغــتــنــم هـــذه 

المناسبة ليتقدم بأطيب التهاني 
والــتــبــريــكــات إلــــى مــقــام حــضــرة 
صــــاحــــب الــــســــمــــو أمــــيــــر الــــبــــالد 
ــيـــخ نـــــــواف األحـــــمـــــد، وولــــي  الـــشـ
عهده األمين سمو الشيخ مشعل 
األحـــمـــد، وســمــو رئــيــس مجلس 
ــواف  ــ الــــــــــــوزراء الـــشـــيـــخ أحــــمــــد نـ
األحمد، وشعب الكويت وجميع 
عــمــالء الــبــنــوك الـــكـــرام، سائلين 
ــلـــي الـــقـــديـــر أن يــحــفــظ  ــلــــه الـــعـ الــ
الكويت وشعبها، وأن يعيد هذه 
المناسبات على الجميع بالخير 

شيخة العيسىواليمن والبركات.

فراس الدارمي

KIB يختتم مشاركته في معرض »وظيفتي«
اختتم بنك الــكــويــت الــدولــي 
، مـــشـــاركـــتـــه فــي 

ً
ــرا ــ ــيـ ــ )KIB(، أخـ

معرض »وظيفتي«، المخصص 
الستقطاب المواهب الكويتية، 
ــدوره  ــ  لـ

ً
ــتــــي جــــــاءت تـــأكـــيـــدا والــ

الــمــجــتــمــعــي فـــي دعـــم الــطــاقــات 
الـــشـــبـــابـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة، وصــقــل 
مهاراتهم في سوق العمل ضمن 
الــقــطــاع الــخــاص، وفــي المجال 

المصرفي على وجه التحديد.
ــذه الـــمـــنـــاســـبـــة، صـــرح  ــ ــهـ ــ وبـ
ــمـــوارد  ــام إلدارة الـ ــعـ الـــمـــديـــر الـ
البشرية في KIB، فراس الدارمي: 
 
ً
 كــبــيــرا

ً
»يـــولـــي الــبــنــك اهــتــمــامــا

بــتــنــمــيــة الـــكـــوادر الــوطــنــيــة من 
الشباب، من خالل توفير فرص 
الــعــمــل الــمــنــاســبــة لــهــم، والــتــي 

تـــبـــرز دورهـــــــم فــــي دفـــــع الــنــمــو 
الــمــســتــدام لــبــالدهــم، وبـــدورنـــا 
 على تقديم برامج 

ً
نحرص دائما

تـــدريـــبـــيـــة مــتــكــامــلــة تـــعـــزز مــن 
قــدراتــهــم، وتــحــســن مــن أدائــهــم 
الوظيفي والمهني، فال شك أنهم 
حجر األســـاس لنجاح وتطور 
أي مؤسسة بامتداد مسيرتها«.

وأشار إلى استقبال موظفي 
KIB طـــــــــوال فـــــتـــــرة الـــمـــعـــرض 
للجمهور، حيث قام فريق البنك 
بتسلم الــســيــر الــذاتــيــة لــلــزوار، 
وتقديم شرح مبسط لهم حول 
الــجــوانــب المختلفة للعمل في 
الــقــطــاع الــمــصــرفــي بــالــكــويــت، 
والخبرة المالية واالقتصادية 
ــا هـــذا  ــهـ ــقـــدمـ الـــكـــبـــيـــرة الــــتــــي يـ

ــه، مــع  ــيــ الــــمــــجــــال لـــلـــعـــامـــلـــيـــن فــ
توضيح متطلبات وبيئة العمل 
الداخلية لدى KIB بشكل خاص، 
والمهارات التي تحتاج إليها كل 

إدارة فيه.
وأشاد الدارمي بالنجاح الذي 
حققه هـــذا الــمــعــرض، مقارنته 
 التزام KIB بدوره 

ً
بغيره، مؤكدا

ــعـــي فــــــي الــــمــــشــــاركــــة  ــمـ ــتـ ــمـــجـ الـ
بـــصـــورة دوريــــــة فـــي مــثــل هــذه 
ــتـــي تـــهـــدف إلـــى  الـــفـــعـــالـــيـــات، الـ
تشجيع األجــيــال الــقــادمــة على 
االنـــخـــراط فــي الــعــمــل بالقطاع 
ــخــــاص، ومــنــحــهــم الـــثـــقـــة فــي  الــ
الشركات والمؤسسات المحلية 
في احتضانها لهم ولمواهبهم.

»المتحد« يرعى الدورة التدريبية الربيعية لمعهد األبحاث العلمية

صورة جماعية للطالب في الدورة

نقترح تعديل المادة 
٢١٣ من قانون 

الشركات لتخفيض 
النسبة المطلوبة 

لطلب تأجيل 
مناقشة بعض 

الموضوعات لعدم 
كفاية المعلومات 

إلى ٥%

ع اإلماراتي  المشرِّ
أحال للجهات 

الرقابية - هيئة 
أسواق المال - أن 

 تحدد 
ً
تصدر قرارا

فيه الشروط الواجب 
مراعاتها  إلدراج بند 
جديد بجدول أعمال 

الجمعية العمومية

قانون الشركات لم يحدد المقصود باألمور العاجلة التي تطرأ بعد  إعداد الجدول أو تكشفت أثناء االجتماع
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ــيــــرمــــوك  ــز الــ ــ ــركـ ــ اســــتــــضــــاف مـ
ــار اإلســامــيــة  ــ ــدار اآلثــ ــ الــثــقــافــي بـ
أمـــــســـــيـــــة مــــوســــيــــقــــيــــة بــــعــــنــــوان 
ــــى فـــــــي شـــكـــســـبـــيـــر:  ــقـ ــ ــيـ ــ ــــوسـ ــمـ ــ »الـ
شكسبير فــي الموسيقى«، أمس 

األول، بحضور جماهيري كبير.
ــنــــت األمـــــســـــيـــــة عــــزف  ــمــ وتــــضــ
مــــــقــــــطــــــوعــــــات شــــــهــــــيــــــرة ألبـــــــــرز 
الموسيقيين العالميين، إلى جانب 
باقة من أعمال فيردي ودونيزيتي 

وهاريت بوشمان.
ــة  ــمـــوعـ ــة مـــجـ ــ ــيــ ــ ــســ ــ أحــــــيــــــا األمــ
عد 

ُ
األحــمــدي الموسيقية، التي ت

أكبر وأقدم الفرق الموسيقية التي 
قـــدمـــت حـــفـــات فـــي الــكــويــت منذ 
عام 1955، حيث توجد تسجيات 
حفات موسيقية لها منذ أكثر من 
نصف قرن. ويعود سبب تسميتها 
بهذه التسمية إلى أنها أسست في 
منطقة األحمدي منذ خمسينيات 
القرن الماضي، حيث كانت تابعة 
لشركة نفط الــكــويــت، واستمرت 
المجموعة بتشجيع من جمهورها 
مـــــــن كـــــــل األجــــــــيــــــــال فـــــــي تـــقـــديـــم 
الموسيقى الــعــالــمــيــة، بأنواعها 
المختلفة، منذ ذلــك الــوقــت حتى 

اليوم ما عدا فترة الغزو.
ـــ »الــــجــــريــــدة«،  ــــي تــصــريــح لــ وفـ
قــــال رئـــيـــس مــجــمــوعــة األحـــمـــدي 
الموسيقية ريــتــشــارد بــوشــمــان، 
ــــرص عـــلـــى تـــقـــديـــم أمــســيــة  ــه حـ ــ إنـ
موسيقية مميزة تليق بجمهور 
مركز اليرموك الثقافي المتذوق 
للفنون الراقية، حيث تم تخصيص 
أمسية أمس األول لعزف مجموعة 
من أشهر المعزوفات الموسيقية 
الــعــالــمــيــة تــحــت قـــيـــادتـــه لــلــفــرقــة 

الموسيقية التي تضم باقة مميزة 
من أمهر العازفين.

وأوضـــــــح أن األمـــســـيـــة ضمت 
 
ً
 مـــصـــاحـــبـــا

ً
 تـــمـــثـــيـــلـــيـــا

ً
ــا ــ ــ ــرضـ ــ ــ عـ

لمجموعة مــن أعــمــال شكسبير، 
لتمتزج الــصــورة مــع األنــغــام في 
رسم لوحة فنية عالمية من أرض 
الكويت وللجمهور الكويتي، الذي 
يـــحـــرص وُيـــقـــبـــل عــلــى الــحــفــات 
الـــمـــســـتـــمـــرة لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة الـــتـــي 
تستضيفها دار اآلثار اإلسامية 
أو غــيــرهــا مــــن الـــمـــســـارح داخــــل 

الكويت.
ــان إلـــــــــى أن  ــ ــمــ ــ ــــوشــ وأشــــــــــــــار بــ
مجموعة األحــمــدي الموسيقية 
تــــــضــــــم جــــــــوقــــــــة وأوركــــــــســــــــتــــــــرا 
سيمفونية، إضافة إلى مجموعة 
الــمــســيــلــة لــمــوســيــقــى الـــحـــجـــرة، 

وفرقة الكويت للجاز، وأوركسترا 
مجموعة األحمدي للشباب، وفرقة 
الــــكــــورال االســتــعــراضــيــة، وفــرقــة 
شاطئ المسيلة لموسيقى البلوز.
ــن أن مــجــمــوعــة األحــمــدي  وبــيَّ
قدمت من خال األمسية تفسيرات 
موسيقية لشكسبير فــي األوبــرا 
والدراما واألشعار، وتجربة بعض 
الــطــرق الــتــي عـــزز بــهــا شكسبير 
مسرحياته بالموسيقى، وكيف 
أن الموسيقيين يفسرون وينيرون 
ــــدة مـــــن خــــال  ــالـ ــ ــــخـ نــــصــــوصــــه الـ

الموسيقى.
ــد بــوشــمــان أن الــجــمــهــور  ــ وأكـ
الكويتي يحمل مشاعر التقدير 
والــمــحــبــة لــمــجــمــوعــة األحـــمـــدي 
الموسيقية وتاريخها الطويل، 
حتى إن معظم حفات المجموعة 

تحظى بحضور كويتي يتجاوز 
الـــــ 85 فـــي الــمــئــة مـــن الــحــضــور، 
إلى جانب مجموعة متنوعة من 
الجاليات األجنبية المقيمة في 
 
ً
الــكــويــت، والـــتـــي ارتــبــطــت أيــضــا
بأعمال المجموعة عبر تاريخها 

الفني الطويل.
وأعــرب عن امتنانه لدار اآلثار 
ــعــد أحــــد أهــم 

ُ
اإلســـامـــيـــة، الــتــي ت

الــمــســارح فــي الــكــويــت والخليج، 
وربــمــا المنطقة الــعــربــيــة، والتي 
تــتــيــح مــرافــقــهــا كــمــنــصــة ثقافية 
حاضنة للفنون المتنوعة وألوان 

الموسيقى المختلفة.
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خبريات

صبا مبارك: »عنبر 6« 
مشروع طموح

ًرحيل المخرج سميح 
منسي عن 63 عاما

»الشباب والثقافة« المغربية 
تنعى خديجة أسد

أعربت الفنانة صبا مبارك 
عن سعادتها، لمشاركتها 

في أحداث الجزء الثاني من 
مسلسل »عنبر 6«، المقرر 
 على منصة 

ً
عرضه قريبا

شاهد vip. وأشارت إلى أن 
الجزء الثاني من المسلسل 

بمنزلة مشروع طموح، 
 من 

ً
 كبيرا

ً
ألنه يجمع عددا

الفنانين والفنانات الذين لهم 
بصمة وأهمية كبيرة داخل 

الوسط الفني. وروجت صبا 
للموسم الثاني من »عنبر 6« 
عبر حسابها بـ »إنستغرام«، 
من خال نشرها للبوستر 
الترويجي للمسلسل، الذي 

ظهرت عليه منفردة، وعلقت: 
»مشروع طموح يجمع 

ممثات وممثلين مهمين 
، وفخورة بأنني جزء 

ً
جدا

 لكل 
ً
من هذا العمل، شكرا

فريق العمل، وكل الحب... 
واشتقتلكم«. وبجانب صبا 

يشارك في بطولة الجزء 
الثاني من »عنبر 6« عدد من 
النجوم، على رأسهم: فاطمة 

الصفي، وجومانا مراد، 
ونايف الظفيري، ورانيا 

عيسى، ورنين مطر، وإيلي 
متري. وتدور أحداث العمل 

في إطار درامي يتناول قصة 
مجموعة من النساء دخلن 

السجن، وكيف تصير حياتهن 
داخل جدرانه، والعاقة بين 

السجينات، والصعوبات 
والمشاكل التي يواجهنها 

 
ً
داخل السجون، وأيضا

استعراض األسباب التي 
أدت إلى دخولهن السجن. 

على جانب آخر، تستعد صبا 
لتصوير دورها في مسلسل 
»بين السطور«، بطولة: أحمد 
فهمي، ومحمد عاء، تأليف 

مريم نعوم ونجاء الحديني، 
وإخراج وائل فرج.

رحل عن عالمنا المخرج 
 ،

ً
سميح منسي، عن 63 عاما

بعد صراع كبير مع المرض، 
وفق ما أعلن الفنان شريف 

إدريس، حيث كتب عبر 
 
ً
صفحته بـ »فيسبوك«: »وداعا

الصديق المخرج األستاذ 
سميح منسي. )إنا لله وإنا 

إليه راجعون(«. ُيذكر أن منسي 
من مواليد عام 1960، وحصل 

على ليسانس اآلداب قسم 
الفلسفة في جامعة القاهرة، 
وعقب ذلك التحق بالمعهد 

العالي للسينما، وعمل 
كمساعد مخرج في العديد 

من األعمال، كما اشتغل 
مع العديد من المخرجين، 

أبرزهم: أشرف فهمي، ومحمد 
خان، وإنعام محمد. ومن أهم 
أعماله فيلم »للذاكرة وقائع«، 
و»أوان البحر«، وفيلم »واحد 

كابتشينو«، وكان آخر أفامه 
التسجيلية فيلم »سيرة 

البطل الشعبي«، إنتاج المركز 
القومي للسينما.

نعت وزارة الشباب والثقافة 
والتواصل المغربية، 

المسرحية والممثلة خديجة 
أسد، التي توفيت أمس األول 

، بعد صراع طويل 
ً
عن 70 عاما

مع مرض السرطان.
كما نعتها نقابة المسرحيين 

المغاربة وشغيلة السينما 
والتلفزيون، ومؤسسة بيت 
الثقافة، وعدد من الفنانين 

عبر صفحاتهم بمواقع 
التواصل االجتماعي.

وخديجة أسد هي زوجة 
الفنان المغربي الراحل 

سعدالله عزيز، الذي شكلت 
 ألكثر 

ً
 رائدا

ً
 فنيا

ً
معه ثنائيا

، حيث أخرجا 
ً
من 30 عاما

ومثا العديد من المسرحيات 
واألعمال التلفزيونية 

والسينمائية.

عزة إبراهيم

  الجهات 
الرسمية 

استعانت 
بخبرته 

وإتقانه في 
بناء بعض 

المباني

ناصر المانع يصدر »ماشكي حالي«
● عزة إبراهيم

● فضة المعيلي

أصدر الفنان ناصر المانع 
ــنــــوان  ــعــ أحــــــــــدث أغــــنــــيــــاتــــه بــ
ــابـــع  ــطـ »مـــــاشـــــكـــــي حــــــالــــــي« بـ
مــغــربــي، والــتــي تــعــاون فيها 
ــع الـــشـــاعـــر الــيــمــنــي مــحــمــد  مـ
بــاشــعــيــب، والــمــلــحــن اليمني 
أنــــــــور الـــــحـــــوثـــــري، وتـــنـــفـــيـــذ 

المهندس مهدي الكوت.
وأعرب المانع عن حماسه 
إلطاق األغنية، التي مزجت 
بين الفن اليمني والمغربي، 
 أن أصــــــــداء األغـــنـــيـــة 

ً
ــدا ــ ــؤكـ ــ مـ

 
ً
ــقــــت انــــتــــشــــارا ــقــ جـــــيـــــدة، وحــ

 مــنــذ انــطــاقــهــا عــبــر 
ً
واســـعـــا

مواقع التواصل االجتماعي 
و»يوتيوب«، أمس األول.

ــة  ــلــ قــ لــــــــــــــى أن  إ وأشــــــــــــــــــــار 
ــه الــغــنــائــيــة تــعــود  ــ ــداراتـ ــ إصـ
إلــى تــأثــره بالفنون القديمة 
واليمنية على وجه التحديد، 
ــال أبـــوبـــكـــر  ــ ــمـ ــ  أعـ

ً
ــا خــــصــــوصــ

ســـالـــم، لـــذلـــك يـــقـــوم بــانــتــقــاء 
أعماله، بالتعاون مع ُمحبي 
هـــذا الـــلـــون والــمــبــدعــيــن فيه 

ــمــــن والـــــكـــــويـــــت ودول  ــيــ ــالــ بــ
الخليج.

ــــحـــــرص عــلــى  وأكــــــــد أنـــــــه يـ
الـــحـــضـــور الــفــنــي الــمــســتــمــر، 
مـــن خــــال الــجــلــســات وغــنــاء 
األعمال األصيلة التي اليزال 
يتعلق بــهــا الــجــمــهــور، ولها 
محبوها والــبــاحــثــون عنها، 
 
ً
ــيــــا حـــفـــا  إلـــــى أنـــــه أحــ

ً
الفــــتــــا

ــــي الـــــريـــــاض قــبــل   فـ
ً
غـــنـــائـــيـــا

أســبــوعــيــن، حــظــي بــجــمــهــور 
كــبــيــر يــعــكــس مــــدى شــعــبــيــة 
ــاق  ــن عـــشـ ــيــ ــك األعــــــمــــــال بــ ــلــ تــ

الطرب األصيل.
وصــرح المانع بــأن نجاح 
ــع الــقــائــمــيــن عــلــى  الــحــفــل دفــ
ــــى  ــــي عــــــــدن إلـ ــالـ ــ ــيـ ــ ــــات لـ ــفــ ــ حــ
ــفــــل آخــــر  دعـــــوتـــــه إلحـــــيـــــاء حــ
، يــــبــــحــــر مــــــن خـــالـــه 

ً
قـــــريـــــبـــــا

ــاء الـــعـــدنـــي  ــنــ ــغــ ــون الــ ــنــ ــــي فــ فـ
ــا مــن  ــرهـ ــيـ والـــحـــضـــرمـــي، وغـ

األعمال الراسخة.

ناصر المانع

فرقة األحمدي قدمت »الموسيقى في شكسبير«
خالل أمسية فنية استضافها مسرح مركز اليرموك الثقافي

امتزجت الموسيقى مع 
نصوص شكسبير بأنامل أمهر 

العازفين التابعين لمجموعة 
األحمدي الموسيقية، في 

أمسية أمتعت جمهور الحفل، 
الذي اكتظ به مسرح مركز 

اليرموك الثقافي.

من أجواء األمسية

رمضان: معرض الكتاب الدائم يسوق إلصدارات رابطة األدباء
تنظمه في مقرها بمنطقة العديلية لخدمة الحراك الثقافي بالكويت

تـــــــحـــــــرص رابـــــــــطـــــــــة األدبــــــــــــــاء 
الــكــويــتــيــيــن عــلــى تــقــديــم الــعــديــد 
من الفعاليات األدبية المختلفة 
لخدمة الحراك الثقافي بالكويت، 
وفــي ســيــاق اهتمامها بالثقافة 
والمعرفة، افتتحت الــرابــطــة في 
مقرها بمنطقة العديلية معرض 
الــكــتــاب الــدائــم، بحضور األمين 
العام للرابطة د. خالد رمضان، 
ومجلس إدارة الرابطة وأعضائها 

وجمع من المثقفين.
بهذه المناسبة، قال د. رمضان: 
»رابــطــة األدبـــاء منذ فترة تسوق 
مــنــشــورات الــرابــطــة وأعضائها، 
فــتــبــلــورت لــديــنــا فــكــرة وجــهــزنــا 
ــتـــب بــشــكــل  ــا لـــتـــســـويـــق كـ ــعـ مـــوقـ
مــنــظــم، فــعــمــلــنــا مــعــرضــا دائــمــا 
سيقوم بعرض إصدارات الرابطة 
من كتب ومجلة البيان، والكتب 
الــتــي يــنــشــرهــا أعــضــاء الــرابــطــة، 
ــاء  والـــــهـــــدف هــــو خــــدمــــة األعــــضــ
والقراء«، مضيفا أن موقع الرابطة 
معروف، والوصول إليها سهل، 
ومواقف السيارات متوفرة، لذلك 
ــاب ســيــجــد  ــتـ ــى كـ ــ مــــن يـــحـــتـــاج إلـ

سهولة في الوصول إليه في مقر 
الرابطة.

ــا أقــــامــــت الـــرابـــطـــة فــي  وأيــــضــ
ــوم افــــتــــتــــاح الـــمـــعـــرض  ـــ نــــفــــس يــ
مــحــاضــرة مـــن ضــمــن أنشطتها 
األســـبـــوعـــيـــة بـــعـــنـــوان »تــســويــق 
األدب في عصر اإلعام الجديد«، 
شـــــــــارك فـــيـــهـــا الــــشــــاعــــر ســـعـــود 
السبيعي، والكاتب سعد الدهش، 
واإلعـــــامـــــي نــــــواف الــعــصــيــمــي، 
وقامت بتقديمهم الشاعرة ندى 

األحمد.

 نشر الوعي

وتـــــــــحـــــــــدث الـــــســـــبـــــيـــــعـــــي فـــي 
الــمــحــاضــرة عــن أهــمــيــة تسويق 
المنتج األدبي، ألن مهمة الكاتب 
إنـــتـــاج الـــمـــحـــتـــوى، أمــــا الــمــهــمــة 
ــم فــهــي الــتــســويــق  ــ الــثــانــيــة واألهـ
لـــكـــي يـــصـــل إلـــــى أكـــبـــر عـــــدد مــن 
الناس، ومن مهام الكاتب أيضا 
نشر الوعي في المجتمع بشكل 
عـــام، »وأقـــصـــد بالمجتمع ليس 
األفراد ولكن المؤسسات المعنية 
برعاية األدب«، مؤكدا أن المجتمع 
يتوجب أن يكون على قدر كبير 

من الوعي والثقافة، ويتعين نشر 
المعرفة بشتى وسائل االتصال، 
ــل تــجــدد  ــائـ خـــصـــوصـــا أن الـــوسـ

يوميا.
ــال الــعــصــيــمــي  ــ ــبـــه، قـ مــــن جـــانـ
ــم تـــــحـــــدثـــــوا عـــــــن تـــســـويـــق  ــ ــهــ ــ إنــ
األدب، »وتــطــرقــنــا إلـــى مــوضــوع 
ــاتــــب الـــحـــقـــيـــقـــي يــجــيــد  ــكــ هـــــل الــ
ــه فــي  ــ الــــتــــســــويــــق؟«، مــضــيــفــا أنــ
الوقت الحالي الساحة مفتوحة 
للجميع لتسويق المنتج األدبي، 
في ظل انتشار وسائل التواصل 

االجتماعي، حيث يمكن للكاتب 
أن يصل إلى الناس، ولكن بشرط 
أن يــكــون مــحــتــوى كــتــابــه جــيــدا، 
وهذا أيضا يساعد على انتشاره.
وذكــــــــــــر الــــــــدهــــــــش أن هــــنــــاك 
تــحــديــات كثيرة تــواجــه تسويق 
األدب، أبرزها كيفية إنشاء قارئ 
من البداية، وأيضا طرق التواصل 

بــيــن الــجــيــل الــســابــق والــحــالــي، 
وكذلك التشجيع، فكيف لألشجار 
أن تنمو إن لــم تــكــن هــنــاك تربة 
خــــصــــبــــة، ويــــتــــم ريــــهــــا بــعــنــايــة 
ومعالجتها من جميع األمراض 
واألوبـــئـــة، مبينا أن المحاضرة 
تـــنـــاولـــت تــســويــق األدب بصفة 
عــامــة، حيث تــنــاول المشاركون 

الــمــوضــوع مـــن جــمــيــع جــوانــبــه، 
كما تم التطرق إلى كيف يصبح 
هذا اإلبداع األدبي مجرد سلعة، 
وهو ما يحز بالنفس، ومن المام 
في ذلك؟ هل المؤسسات الثقافية 
أم القطاع الــخــاص المتمثل في 
دور الــنــشــر أم الــكــاتــب صــاحــب 

المحتوى أم القارئ؟ 

وأشــــــــار إلـــــى أن الـــمـــحـــاضـــرة 
تناولت الحديث عن كيفية إعادة 
ة، حيث تــم التطرق  وهــج الـــقـــراء
ــة والـــمـــواضـــيـــع  ــلــ ــثــ لـــبـــعـــض األمــ
ــــل الــــقــــصــــور الــــحــــالــــي مــن  ــــي ظـ فـ
الـــجـــمـــيـــع كــمــنــظــومــة مــتــكــامــلــة، 
وأثرى الحضور الندوة بوجهات 
نظرهم المختلفة، وطالب الدهش 
الــجــمــيــع بــالــتــكــاتــف والــتــعــاضــد 
من أجل عودة اإلبداع األدبي إلى 
سابق عهده، مؤكدا أنه »ال يمكن 
إنتاج بيئة خصبة والدة مبدعة 
إذا لــم يكن هــنــاك دعــم بمختلف 

صوره واشكاله«.
وأضــاف أن نــدرة المنتديات 
األدبـــيـــة والــمــلــتــقــيــات الثقافية 
في الوقت الحالي، وكذلك عدم 
ات المتلفزة، كلها  وجــود اللقاء
تــرســبــات أدت إلـــى عـــدم الــربــط 
بين األجيال، مما أدى إلى وجود 
مــحــتــوى فـــارغ وكــتــابــة هــشــة ال 
تـــرتـــقـــي إلـــــى مـــســـتـــوى الـــذائـــقـــة 
األدبية، لذلك تمت الدعوة لهذه 
الــنــدوة بــهــدف تــكــاتــف الجميع 
لوضع النقاط على الحروف، من 
خال الخروج بحلول وتوصيات 

للتسويق لألدب.

خالد رمضان

جانب من المعرض

سهير رمزي: أطل بشكل مختلف 
في مسلسل »أم البنات«

● القاهرة - هيثم عسران
تــبــاشــر الــفــنــانــة ســهــيــر رمــزي 
تصوير أحــدث أعمالها الدرامية 
ــبـــنـــات«، الـــــذي يــنــتــمــي إلــى  »أم الـ
الدراما االجتماعية، ومن المقرر أن 
يعرض خال السباق الرمضاني 
المقبل، بمشاركة مجموعة كبيرة 

من الفنانين الشباب.
»الجريدة«، إنها  وقالت سهير، لـ
تجسد فــي المسلسل شخصية 
ليل، السيدة البسيطة وأم البنات 
الخمس، والتي تسعى لتربيتهن 
بطريقة سليمة، وتقوم باإلنفاق 
عليهن مـــن خـــال الــمــطــعــم الـــذي 
تــمــتــلــكــه فــــي الـــــحـــــارة الــشــعــبــيــة 
التي يعشن بها، وخال األحداث 
ــاط لـــيـــل بــســيــدات  ــ ــبـ ــ نـــشـــاهـــد ارتـ
الــحــارة وعاقتها معهن، إضافة 
إلى عاقاتها مع بناتها، وبالرغم 
مـــن أنــهــا لــيــســت متعلمة بشكل 
يــجــعــلــهــا ســـيـــدة مــثــقــفــة لــكــن ما 
تعلمته ومرت به في حياتها كان 

كثيرا جدا.
وأضافت أنها تحمست للعمل 
تـــه، ألنــهــا لــم تــقــدم هذه  منذ قـــراء
الشخصية مــن قبل فــي أي عمل، 
ســــواء بالسينما أو الــتــلــفــزيــون، 
بجانب ارتباطها باألعمال التي 
تــقــدم قــضــايــا اجــتــمــاعــيــة بشكل 
عام، الفتة إلى أنها وجدت تشابها 
بينها وبين شخصية ليل التي 
تقدمها فيما يتعلق بالعمل بجد 
واالجــتــهــاد وتحمل المسؤولية، 
األمـــر الـــذي جعلها ال تــتــردد في 
الــمــوافــقــة على المسلسل لتعود 
من خاله إلى الدراما التلفزيونية.
ــحــــت أنـــهـــا عــمــلــت على  وأوضــ

التحضير للشخصية بما يتناسب 
ــواء مـــن حــيــث المظهر  ــ مــعــهــا، سـ
الشكلي والمابس وطريقة الكام، 
أو في طبيعة عاقتها مع بناتها، 
األمر الذي سيظهر بوضوح عند 
مـــشـــاهـــدة الــعــمــل عــلــى الــشــاشــة، 
مشيرة إلى أنها تعتبر المسلسل 
بمنزلة تحد بالنسبة لها، خاصة 
أن الشخصية الــتــي تــقــدمــهــا من 
بيئة ووسط اجتماعي مختلفين 

عنها وعن تجاربها السابقة.
وأرجعت سهير غيابها خال 
الفترة الماضية إلى عدم قناعتها 
ــعـــرض عــلــيــهــا،  ــتـــي تـ بـــــــــاألدوار الـ
خــاصــة مــع تقديمها الــعــديــد من 
األدوار الــمــهــمــة والــمــتــنــوعــة في 
مسيرتها الفنية، الفتة إلــى أنها 
لم تعد ترغب في العمل من أجل 
المال، ولكن من أجل تقديم أدوار 
جــيــدة فــي تــجــارب فنية متميزة 
ومختلفة، وهو ما يجعلها تنتظر 
ــتـــرة االنـــتـــظـــار  ــالـــت فـ حـــتـــى لــــو طـ

للبحث عن العمل الجيد.

سهير رمزي

الديحاني يرصد مشوار خليفة البحوه في البناء
عبر إصدار يتضمن وثائق مهمة عن العمران بالكويت

ق الكاتب سعود الديحاني 
ّ
يوث

لواحد من أشهر الذين 
اشتغلوا في البناء والعمران، 

وهو خليفة البحوه، بصفته 
 على »كويت الماضي« 

ً
شاهدا

ببيئتها ومالمحها، إضافة إلى 
معاصرته التطور الذي نعم 

به البلد.

يرصد الكاتب سعود الديحاني مسيرة 
أستاذ البناء، خليفة عبدالله البحوه، من 
خال إصدار جديد يوثق مشواره الطويل 
عبر العمران في الكويت، كما ينشر عددا من 

الوثائق المهمة في مجال العمران.
فــي التمهيد لــإصــدار يقول الديحاني: 
»امتد عمر األستاذ خليفة البحوه نحو ما 
، فقد ُولــد، يرحمه الله، 

ً
يزيد على 80 عاما

عــام 1909، وكــانــت وفــاتــه عــام 1990. وهو 
بــذلــك يــعــد مــن الــمــعــّمــريــن الــذيــن عــاصــروا 
أجيااًل متاحقة، إذ حفلت حياته بأحداث 
عــظــيــمــة وكــبــيــرة مــــّرت بــالــكــويــت وعــاصــر 
 بــمــؤســس الــكــويــت 

ً
ا 7 مـــن حــكــامــهــا، بــــــدء

الحديثة الشيخ مبارك الصباح، الذي ُولد 
 بمن تاه من الحّكام، 

ً
في فترة حكمه، مرورا

ووصـــواًل إلــى أمير الكويت الــراحــل الشيخ 
جابر األحمد.

 
ً
وأضـــاف: »وبــذلــك يعتبرالبحوه شاهدا

على كويت الماضي ببيئتها ومامحها، ثم 
عد،  تطورت لبنات بنائها على جميع الصُّ
لتستقر بادنا الحبيبة دولــة عصرية في 
أنماط حياتها وحكمها، وهو له إسهامات 

في ذلك.
ــل قـــد عــاصــر عــقــدا مـــن الـــزمـــن، كــانــت  وكـ
الكويت تختلف فيه عن الــذي قبله والــذي 
يــلــيــه، بـــأحـــداثـــه ومـــامـــحـــه. ثــمــانــيــة عــقــود 
 له لونه، فــرأى تطّور العمران 

ّ
أو يزيد؛ كــل

والتعليم والصحة«. 

الجهات الرسمية 

وحول أعماله في البناء، يقول الديحاني: 
ــه كـــان أســتــاذ بــنــاء ذائـــع الــصــيــت، لم  »وألنــ
تقتصر أعماله على إنجاز المباني الخاصة 
بـــاألفـــراد، بــل استعانت الــجــهــات الرسمية 
بخبرته وإتقانه، واستفادت الدولة من ذلك 

بإنشاء اإلدارات التي كانت نــواة للوزارات 
ــــك الـــصـــحـــة والــبــلــديــة  ــــن ذلـ فــيــمــا بـــعـــد، ومـ
واألشغال، إذ أشرف على أعمالها المعمارية 
 
ً
ات الحقا ، لتتحول كل هذه اإلنشاء

ً
جميعا

بعد االستقال إلى وزارات. ويشهد كل من 
راقــب النهضة العمرانية في الكويت على 
دور الــبــحــوه الــمــمــيــز فــيــهــا، ويـــقـــّر لـــه أهــل 
الكويت باإلخاص والجودة واإلتقان حتى 

أصبح مضرب المثل في ذلك«.

فريج الزهاميل

ط الكاتب الضوء على نشأة الراحل، 
ّ
ويسل

ويقول ضمن هذا اإلطار، ولد األستاذ خليفة 

عبدالله إبراهيم خالد محمد حمد البحوه 
عام 1909م، في بيت أسرته الكائن بفريج 
الزهاميل، أحد فرجان حي الشرق بمدينة 
الكويت القديمة، وفي هذا الحي كان يسكن 
الكثير من األسر الكويتية. وتفتحت عينا 
خليفة على الدنيا، فإذا به يرى أبناء أسرته 

بنائين، يعملون في مهنة البناء«.

بداية العمل

وتابع: »بدأ البحوه مع مهنة البناء وهو 
صــغــيــر كـــحـــال أغـــلـــب أصـــحـــاب الــمــهــن في 
الماضي؛ إذ كان كل صاحب مهنة مميزة أو 
عمل ما يصطحب أبناءه معه، ويبذل ما في 
وسعه من أجل تعليمهم مهنته وتوريثهم 
 له في مهنته 

ً
أصولها، حتى يكونوا خلفا

التي قضى فيها عمره ووقته وصحته. 
ــإن الـــبـــحـــوه كــان  ــذا الــمــنــطــلــق، فــ ــن هــ ومــ
يرافق أباه عبدالله وعمه سلمان في جوالت 
ــان الــوالــد  الــعــمــل مــنــذ نــعــومــة أظـــفـــاره. وكــ
عبدالله البحوه يحرص على أن يصطحب 
مــعــه ابــنــه خليفة إلـــى الــعــمــل أثــنــاء العطل 
الـــدراســـيـــة واإلجــــــــازات، وكــــان أغــلــب عمله 
ينحصر فــي بــنــاء بــيــوت األهــالــي وبعض 
المباني الحكومية التي توافر بناؤها في 

ذلك الزمان«.
ــمـــن اإلصـــــــــــــدار الــــكــــثــــيــــر مــن  ــتـــضـ ــا يـ ــمــ كــ
ــرق الـــبـــنـــاء،  ــ ــــول طـ الـــمـــعـــلـــومـــات الـــقـــّيـــمـــة حـ
وكذلك الخبرة الكبيرة والحنكة والفطنة 
التي اشتهر بها الــراحــل، ويــســرد المؤلف 
العديد من المباني التي شّيدها الراحل أو 
أشــرف على ترميمها، وغيرها مــن األمــور 

والحكايات الشيقة.

غاف اإلصدار

tawabil@aljarida●com
توابل ةديرجلا•
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»ميتا« تقرر السماح لترامب بالعودة إلى »فيسبوك« و»إنستغرام«
احتل معرض فني يقدم لوحات 
تحمل توقيع هانتر بايدن، نجل 
الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي جــــو بـــايـــدن 
ــاحــــب الـــمـــاضـــي  والــــمــــحــــامــــي صــ
الــمــضــطــرب، صـــــدارة اهــتــمــامــات 
الــجــمــهــوريــيــن فـــي الــكــونــغــرس، 
والــــــذيــــــن تــــعــــهــــدوا بـــاســـتـــخـــدام 
أغــلــبــيــتــهــم فــــي مــجــلــس الـــنـــواب 
للتدقيق في أعمال أسرة الرئيس.

وطالب رئيس لجنة الرقابة في 
مجلس النواب، النائب الجمهوري 
عــن كنتاكي جيمس كــومــر أمس 
األول، مــعــرض »غــالــيــري جـــورج 
بيرجيس« في نيويورك بتقديم 
قائمة بأسماء األشــخــاص الذين 
ــات فــنــيــة رســمــهــا  اشــــتــــروا لــــوحــ

هانتر.

ــتــــه  ــالــ وقــــــــــال كــــــومــــــر، فــــــي رســ
ــــى صــــاحــــب الـــمـــعـــرض جــــورج  الــ
ــيـــس: »إن تـــرتـــيـــبـــاتـــك مــع  ــيـــرجـ بـ
ــيـــر مــــخــــاوف  ــثـ هــــانــــتــــر بـــــايـــــدن تـ
 حول 

ً
أخــاقــيــة خطيرة وشــكــوكــا

مــا إذا كــانــت عــائــلــة بــايــدن تبيع 
مرة أخــرى الوساطات والنفوذ«، 
وطلب منه اإلدالء بشهادته أمام 

لجنته الشهر المقبل.
 
ً
ــدن هـــدفـــا ــ ــايـ ــ ــد هـــانـــتـــر بـ ــعــ ويــ
 
ً
 للجمهوريين، خصوصا

ً
مفضا

فيما يتعلق بعمله الــســابــق مع 
الــشــركــات األجــنــبــيــة، وقــد تحدث 
عانية فــي السابق عــن معاناته 

مع اإلدمان على المخدرات.
وتساور الجمهوريين شكوٌك 
بــــأن األثــــريــــاء مـــن الــبــاحــثــيــن عن 

النفوذ قد يشترون أعمال هانتر 
الفنية بهدف التقرب من الرئيس 

للحصول على امتيازات.
ــر فــــــإن بــعــض  ــومــ وبـــحـــســـب كــ
الــــلــــوحــــات الــــتــــي يـــعـــرضـــهـــا فــي 
نيويورك وصل سعرها الى 225 

ألف دوالر.
وعلق: »لماذا يدفع أي شخص 
مبالغ طائلة لهانتر بايدن مقابل 
ــــه با  عــمــل فــنــي يــمــكــن الــــقــــول إنـ

قيمة؟ هو ليس بابلو بيكاسو«.
فــي ســيــاق آخـــر، أعــلــنــت شركة 
ميتا العماقة، مساء امس األول، 
أنها تعتزم السماح »في االسابيع 
المقبلة« بــإعــادة تفعيل حساَبي 
ــابــــق  الـــــرئـــــيـــــس األمــــــيــــــركــــــي الــــســ
ــد تـــرامـــب عــلــى »فــيــســبــوك«  ــالـ دونـ

ــتــــغــــرام«، بــعــد عــامــيــن من  و»إنــــســ
حظرهما في أعقاب اعتداء أنصار 
الرئيس الجمهوري عام 2021 على 

مبنى الكابيتول.
وكـــان ســكــوت غــاســت محامي 
ترامب قد وجه رسالة إلى »ميتا« 
األسبوع الماضي يطلب فيها عقد 
اجــتــمــاع لمناقشة »إعــــادة ترامب 
ــفــــوريــــة لــلــمــنــصــة« الـــتـــي يــبــلــغ  الــ
عــدد متابعيه عليها 34 مليونا، 
ــه كــمــنــافــس  ــعــ بـــاعـــتـــبـــار أن وضــ
رئـــيـــســـي عـــلـــى تـــرشـــيـــح الـــحـــزب 
الجمهوري للرئاسة يبرر إنهاء 

الحظر.
وُحــــظــــر حـــســـاب تــــرامــــب عــلــى 
ــــذي يــضــم 88 مــلــيــون  »تـــويـــتـــر« الـ
متابع مباشرة بعد أعمال الشغب، 

ما دفــع الجمهوري للتواصل مع 
أنــــصــــاره عــبــر مــنــصــتــه الــخــاصــة 
»تــروث سوشال«، إذ لديه أقل من 

خمسة مايين متابع.
وأعــــاد مــالــك »تــويــتــر« الجديد 

 تفعيل حساب 
ً
إيلون ماسك أيضا

ترامب على المنصة في نوفمبر 
ــام مــــن إعــــان  ــ ــ الــــمــــاضــــي، بـــعـــد أيـ
الــرئــيــس الــســابــق قــــراره الــتــرشــح 
للرئاسة، لكنه لم ينشر أي تغريدة 

حتى اآلن. ويعود بعض الفضل 
ــفـــاجـــئ فــي  ــمـ فــــي فــــــوز تــــرامــــب الـ
االنتخابات الرئاسية عــام 2016 
إلـــى تــأثــيــره الــهــائــل على وسائل 

التواصل االجتماعي.

تركيا: »الدستورية« ترفض 
تأجيل محاكمة »الشعوب«

في توقيت انتخابي بامتياز 
 مصلحة 

ً
ويناسب تماما

الرئيس رجب طيب إردوغان 
و»العدالة والتنمية«، حزبه 
اإلسامي الحاكم، رفضت 
المحكمة الدستورية في 

تركيا أمس طلب حزب 
»الشعوب الديموقراطي«، 
المعارض الداعم لحقوق 
األكراد، والذي يعد ثالث 

أكبر حزب في الباد، 
إرجاء محاكمته التي قد 
ه إلى ما بعد 

ّ
تنتهي بحل

االنتخابات البرلمانية 
والرئاسية المقررة في 14 

مايو. ومنعت المحكمة في 
وقت سابق وصول الحزب 

إلى حساب يتلقى من خاله 
 من الدولة، مما يهّدد 

ً
تمويا

حملته االنتخابية.

ر 
ّ

رئيس باكستان يحذ
الحكومة من توقيف خان

بعد إلقاء القبض على 
نائب رئيس حزبه )حركة 

اإلنصاف(، فؤاد شاودري، 
ر الرئيس الباكستاني 

ّ
حذ

عارف علوي من أنه في 
حال لجأت رئيس الحكومة 

شهباز شريف لتوقيف 
سلفه عمران خان، فسيكون 
األمر بمنزلة »اللعب بالنار«.
وقال علوي إن إلقاء القبض 
على رئيس الوزراء السابق 
أو أي سياسي آخر سيؤدي 
 إلى 

ً
إلى »المقاومة«، مشيرا

احتمالية حدوث اضطراب 
في حال حاولت الحكومة 

اعتقال معارضيها.
وكان قد تم إلقاء القبض 

على فؤاد، الوزير االتحادي 
السابق، من مقر إقامته 

باهور في الساعة األولى 
من مساء أمس األول، عقب 

أن هدد علنيا أعضاء لجنة 
االنتخابات الباكستانية 

وأسرهم في حديث إعامي، 
الثاثاء.

تحذيرات من تحضير موسكو لـ »الحل النهائي« في أوكرانياتحذيرات من تحضير موسكو لـ »الحل النهائي« في أوكرانيا

حذرت إيطاليا من أن روسيا 
تستعد لشن »هجوم 
نهائي« على أوكرانيا، 

مع تصاعد التوتر بعد أن 
تعهد الغرب بتزويد كييف 
بدبابات متطورة، استعدادا 
لمعركة الربيع، بينما ال يزال 

 
ً
أفق المفاوضات مسدودا

بالكامل.

غداة تلقي الرئيس األوكراني 
فــولــوديــمــيــر زيلينسكي أكبر 
دعــــــــم عــــســــكــــري مــــــن حـــلـــفـــائـــه 
الــغــربــيــيــن، بـــقـــيـــادة الـــواليـــات 
الــــمــــتــــحــــدة وألـــــمـــــانـــــيـــــا، حــــذر 
وزيــر الــدفــاع اإليطالي غويدو 
كروزيتو أمس من أن »الصراع 
مع روسيا بدأ يكتسب دالالت 
مقلقة بشكل متزايد، وتاشت 
 
ً
فيه احتماالت السام«، مؤكدا
أن الرئيس فاديمير »بوتين 
على وشك شن الهجوم النهائي 

على أوكرانيا«.
وتذكر تصريحات كروزيتو، 
لصحيفة »ال ستامبا« اإليطالية، 
بــعــبــارة »الــحــل الــنــهــائــي«، التي 
ــنــــازي  اســـتـــخـــدمـــهـــا الــــنــــظــــام الــ
األلــمــانــي لـــإشـــارة إلـــى خطته 
إلبـــــادة الـــيـــهـــود، بــعــد أن تــعــذر 
طـــردهـــم مـــن الـــقـــارة األوروبـــيـــة 

خال الحرب العالمية الثانية.
وقــال الــوزيــر اإليطالي، في 
المقابلة، »أرى أن احتمال سام 
حــقــيــقــي لــيــس مــجــرد واجــهــة 
تتاشى بل على العكس يحفر 
أخاديد الكراهية التي تخلق 
ظــواهــر مــن التسمم اإلعامي 
والدبلوماسي، وبوتين على 
وشـــك شــن الــهــجــوم النهائي، 

ويتعين إيــقــافــه وإجــبــاره 
 
ً
على التفاوض«، مضيفا
ــعـــتـــقـــد أن  أن كـــيـــيـــف تـ
ــات يـــمـــكـــن أن  ــ ــابـ ــ ــدبـ ــ »الـ
تغير مــجــرى الــحــرب، 

وزير الدفاع األلماني يزور منطقة تدريب على إطاق النار لجنوده أمس           )أ ف ب(

وزير إيراني يدعو إلى انفتاح اجتماعي لتطوير السياحة
 وباريس ترغب في مسعى أوروبي موحد لـ »تحرير الرهائن«

ً
 معارضا

ً
طهران تطلق صحافيا

وسط استمرار ارتدادات موجة االحتجاجات 
غير المسبوقة، التي اندلعت سبتمبر الماضي 
بعد وفاة الشابة مهسا أميني عقب توقيفها 
من شرطة اآلداب بسبب مخالفتها قواعد ارتداء 
الحجاب، دعا وزير السياحة والتراث اإليراني 
عـــزت الــلــه ضــرغــامــي الــســلــطــات إلـــى مــزيــد من 
 
ً
االنــفــتــاح فــي الــمــجــال االجــتــمــاعــي، خصوصا

بالنسبة للمرأة. 
ونــقــل عــن ضــرغــامــي، أمـــس، تلميحه عقب 
 مــن الــنــســاء 

ً
اجــتــمــاع حــكــومــي إلـــى أن »مـــزيـــدا

شوهدن مكشوفات الــرأس في األماكن العامة 
منذ بــدء حــركــة االحــتــجــاج« الــتــي هــزت أركــان 
الــجــمــهــوريــة اإلســامــيــة الــتــي تــفــرض تغطية 

الــرأس للنساء منذ 1979. ونقلت وكالة أنباء 
ــدد مــن الصحف  الطلبة اإليــرانــيــة )إســنــا( وعـ
اليومية عن الوزير قوله: »أنصح الرجل الذي 
يتصرف بقسوة« تجاه امرأة ال ترتدي الحجاب 

 البصر إذا كان النظر إليها يثيره«.
ّ

»أن يغض
ــق مــــوجــــود لــأســف  ــ ــيـــق األفــ وأضــــــــاف: »ضـ
فــي الـــبـــاد، ولــكــن لــم يــعــد بــإمــكــانــنــا أن نكون 
قاسين على الناس«. وتابع: »لتطوير السياحة 
وتــحــســيــن الـــحـــيـــاة االجـــتـــمـــاعـــيـــة، يــجــب فتح 
الــمــجــال، وتــفــّهــم الــنــاس وأال نــكــون صارمين 

معهم«.
وكان ضرغامي قد تعرض النتقادات شديدة 
من المحافظين المتشددين في أكتوبر الماضي 

بعد شجبه ممارسات شرطة اآلداب المسؤولة 
عن اإلشراف على ارتداء النساء الحجاب.

فرجت السلطات اإليرانية 
ُ
في غضون ذلك، أ

ــعـــارض كــيــفــان صميمي  ــمـ عـــن الــصــحــافــي الـ
المسجون منذ ديسمبر 2020.

لكن أسرته أوضحت أمس، أن »المدعي العام 
أصدر الئحة اتهام جديدة ضد كيفان صميمي 
ديسمبر الماضي يتهمه فيها بالدعوة إلقامة 
تجمعات ضد أمــن الباد وأحــال القضية إلى 

محكمة ثورية«.
، قد ُحكم بالسجن 

ً
وكان صميمي، 74 عاما

ثاثة أعوام بتهمة »التآمر على األمن القومي«. 
وُســـمـــح لــلــصــحــافــي بـــالـــعـــودة إلــــى مــنــزلــه في 

فبراير 2022 بسبب مشاكل صحية. لكن في 
عيد إلى السجن بعد االشتباه 

ُ
مايو الماضي، أ

في قيامه بأنشطة ضد األمن القومي خال فترة 
إطاق سراحه المؤقت.

في السياق، أعربت فرنسا عن رغبتها في 
اتخاذ إجــراء منّسق داخــل االتــحــاد األوروبــي 
إلطاق سراح األوروبيين المحتجزين في إيران 

والذين وصفتهم بأنهم »رهائن دولة«.
وقــالــت الــمــتــحــدثــة بــاســم وزارة الخارجية 
الفرنسية آن كلير لوجندر، إن »باريس ليست 
وحدها في هذا الوضع لأسف«، موضحة أن 
وزيرة الخارجية كاترين كولونا أثارت مسألة 
التحرك المنّسق خال اجتماع لوزراء االتحاد 

األوروبي في بوركسل االثنين الماضي. وتزامن 
ــرة فــرنــســيــة لــهــويــة ابــنــهــا  ــ ذلــــك مـــع كــشــف أسـ
المعتقل ضمن 7 فرنسيين تحتجزهم سلطات 

طهران بتهم تتعلق بالتجسس.
 ،

ً
وكشفت أســرة الشاب لــوي أرنــو، 35 عاما

الذي أوقف في سبتمبر الماضي أنه كان يزور 
ــران »بــغــرض الــســيــاحــة«، مــؤكــدة أنـــه يعمل  إيــ

بالقطاع المصرفي.
والفرنسيون السبعة هــم مــن بين عشرات 
ــانـــب الــغــربــيــيــن الــمــحــتــجــزيــن فـــي إيــــران.  األجـ
ويؤكد أقاربهم أنهم أبرياء يستخدمهم الحرس 

الثوري كوسيلة ضغط على دولهم.
)طهران - أ ف ب(

البحرين وقطر تتفقان 
على حل المسائل العالقة

ذكرت وكالة أنباء البحرين، 
في ساعة متأخرة من مساء 

أمس األول، أن ولي عهد 
البحرين أجرى اتصااًل 

 بأمير قطر. وقالت 
ً
هاتفيا

وكالة أنباء البحرين إن 
الرجلين أكدا أهمية »العمل 

على حل جميع القضايا 
والمسائل العالقة، وضرورة 

الحفاظ على تماسك دول 
مجلس التعاون الخليجي«.

بايدن وحاكم كاليفورنيا

الجمهوريون يحققون في لوحات لنجل بايدنالجمهوريون يحققون في لوحات لنجل بايدن

ً
« وزيلينسكي وبوتين يرفضان الجلوس معا
ً
 وخطط غربية لتزويدها بـ »F 16F 16« وزيلينسكي وبوتين يرفضان الجلوس معا

ً
 وخطط غربية لتزويدها بـ »كييف تحت القصف مجددا
ً
كييف تحت القصف مجددا

الهند تستعرض جيشها 
وتنوعها بيوم الجمهورية

استعرضت الهند جيشها 
وتنوعها الثقافي في موكب 

مفعم باأللوان، أمس، في 
شارع بنيودلهي يعود 

للحقبة االستعمارية وجرى 
تجديده لاحتفال بيوم 

الجمهورية، وهو الذكرى 
السنوية لليوم الذي دخل 

فيه دستور الباد العلماني 
حيز التنفيذ في عام 1950.

وتابع اآلالف الموكب في 
شارع مسار كارتافيا، 

ويعني مسار الواجب. وكان 
الرئيس المصري عبدالفتاح 

السيسي الضيف الرئيسي 
للحدث الذي شارك فيه 

 من القوات 
ً
 144 جنديا

ً
أيضا

المسلحة المصرية. وتطرق 
الحدث الكبير إلى الموروث 

الغني والمتنوع في الهند 
دمت عروض مفعمة 

ُ
حيث ق

بالحيوية من مختلف 
الواليات والوزارات وتناولت 

موضوع القوة النسائية.

ــر أنـــظـــمـــة  ــنـــوفـ ــا نــــحــــن فـــسـ ــ ــ أمـ
للدفاع الجوي من الصواريخ 

وليس مدافع ميدانية«.
إلــى ذلــك، وصــف المتحدث 
ــتـــري  ــيـ بــــاســــم الـــكـــرمـــلـــيـــن دمـ
باسكوف تعهد الغرب بتزويد 
كييف بالدبابات بأنه »تورط 
أمــــيــــركــــي وأوروبـــــــــــي مــبــاشــر 
 
ً
ومتزايد في الصراع«، مشددا
ــة  ــاريـ ــجـ ــلـــى أن األحــــــــــداث الـ عـ
ــراع  تـــــجـــــاوزت بـــالـــفـــعـــل الــــصــ
العسكري المعتاد، لكنه أشار 
في الوقت نفسه إلى أن تغيير 
ــيـــا  ــرانـ وضــــــع الـــعـــمـــلـــيـــة بـــأوكـ
ــابـــات األمــيــركــيــة  بــســبــب الـــدبـ
واأللمانية غير مــطــروح على 
جدول األعمال، في إشارة الى 

احتمال إعان الحرب.
أمــا سكرتير مجلس األمــن 
نــيــكــوالي بــاتــروشــيــف، الـــذي 
يـــوصـــف بـــأنـــه أحــــد الــصــقــور 
الـــقـــومـــيـــيـــن الـــمـــتـــشـــدديـــن فــي 
إدارة بوتين، فقد أكد أن »مسار 
تنفيذ العملية بأوكرانيا أظهر 
أن الــواليــات المتحدة وحلف 
شــــمــــال األطــــلــــســــي )الــــنــــاتــــو( 
ــــي هـــذا  أصـــبـــحـــا شـــريـــكـــيـــن فـ
النزاع، وعقدا العزم على إطالة 
 إلــى أن 

ً
أمــده«، الفتا

الغرب سيواصل 
الـــــمـــــواجـــــهـــــة 

مـــع روســـيـــا حــتــى إذا انــتــهــت 
المعارك في أوكرانيا.

، شنت روسيا أمس، 
ً
ميدانيا

 على كييف 
ً
 صاروخيا

ً
هجوما

 
ً
ومــدن أوكــرانــيــة أخـــرى، تزامنا
ــيـــام 24 مـــســـيـــرة إيـــرانـــيـــة  مــــع قـ
الصنع بمهاجمة العاصمة من 

بحر آزوف.
وقــال الناطق باسم الجيش 
األوكراني يوري إيغنات: »أقلعت 
ست قــاذفــات تو 95 من منطقة 
مورمانسك )الروسية(، وأطلقت 
 عــلــى 

ً
ــا ــ ــاروخــ ــ ــثــــر مــــن 55 صــ أكــ

مناطق مختلفة أسقطت أنظمة 
الدفاع، التي أمر حكام المناطق 

بتشغيلها، 47 منها«.
فــي وقـــت ســابــق، ذكـــر ســاح 
الجو، في بيان، »استخدم العدو 
24 طــــائــــرة مـــســـيـــرة مــــن طــــراز 
ــيــــة الـــصـــنـــع( مــن  ــد )إيــــرانــ ــاهـ شـ
الــســاحــل الــشــرقــي لبحر آزوف، 
فــي اســتــهــداف وســـط أوكــرانــيــا 
ــيـــف وُدّمــــــــــرت  ــيـ ــة كـ ــمــ ــاصــ ــعــ والــ

جميعها«.
وفـــــــــــــي إطــــــــــــــــار الــــــــمــــــــنــــــــاورة 
الــمــشــتــركــة، الــتــي بــــدأت فــي 16 
يناير وتنتهي أول فبراير، تقوم 

روســيــا وبــيــاروس، بالتدريب 
على إعادة نشر ساح الطيران 
فـــــي الـــــمـــــطـــــارات الـــعـــمـــلـــيـــاتـــيـــة 

بالدولتين.

زيلينسكي وبوتين

ومع تلقيه أكبر دعم عسكري 
مـــن حــلــفــائــه الــغــربــيــيــن، بــقــيــادة 
مستشار ألمانيا أوالف شولتس، 
والــرئــيــس األمــيــركــي جــو بــايــدن، 
ألــقــى زيــلــيــنــســكــي قــفــاز الــتــحــدي 
في وجه بوتين، وتمسك برفضه 
الـــتـــفـــاوض مـــعـــه، قــبــل انــســحــابــه 
ــه ورحـــــيـــــل  ــئــ ــطــ واعـــــــتـــــــرافـــــــه بــــخــ
حكومته، ووصف نظيره الروسي 
بأنه »ال أحـــد«، وأنــه »غير مهتم« 
بلقائه إلجــــراء مــحــادثــات ســام، 
بهدف إنهاء الحرب التي دخلت 

عامها الثاني قبل يومين.
وقـــال الــرئــيــس األوكـــرانـــي، في 
مــقــابــلــة مـــع شــبــكــة ســكــاي نــيــوز 
الــبــريــطــانــيــة، بــثــت أمــــس، »رأيـــت 
 
ً
 ثم يفعل شيئا

ً
 يقول شيئا

ً
رجا

آخر إنه ال يريد إجراء محادثات، 
وكــــان هـــذا هــو الــحــال حــتــى قبل 
 مــن أن أوكــرانــيــا 

ً
الـــغـــزو«، مــحــذرا

لـــيـــســـت ســـــوى الـــخـــطـــوة األولـــــى 
لبوتين، وجدد رفضه الحوار مع 

روسيا إال إذا سحبت جنودها، 
واعترفت بخطئها، وتــم تشكيل 

حكومة جديدة فيها.
وأكـــد زيلينسكي، الـــذي حظر 
بالفعل الــمــفــاوضــات مــع بوتين 
بمرسوم وقعه في نهاية سبتمبر 
2022، أن ضــحــايــا الــــروس أكبر 
ــرانــــي،  بــكــثــيــر مـــن الــجــانــب األوكــ
 
ً
: »في الشرق، يخسرون عددا

ً
قائا

، لكنهم ال يهتمون. 
ً
 وكبيرا

ً
هائا

ــنـــاس، هــذه  إنــهــم ال يــحــســبــون الـ
حقيقة. نــحــن نحسب أنــاســهــم«، 
وشـــكـــر »جــمــيــع حــلــفــائــه لمنحه 
دبـــابـــات حــديــثــة ال غــنــى عــنــهــا«، 
 على أن الــعــامــل الحاسم 

ً
مــشــددا

في هذا األمر هو الكمية واإلطار 
الزمني لتسليمها.

فـــي الـــمـــقـــابـــل، قــــال الــمــتــحــدث 
بـــــاســـــم الــــكــــرمــــلــــيــــن، أمــــــــــس، إن 
زيــلــيــنــســكــي لــــم يـــعـــد مـــنـــذ فــتــرة 
 لــلــقــاء 

ً
 مــحــتــمــا

ً
طــويــلــة شـــريـــكـــا

بــوتــيــن، ألنـــه لــم يــف بــالــتــزامــاتــه 
بموجب اتفاقيات مينسك وكان 

يعد العدة للحرب.
وأضــــــــــاف بــــيــــســــكــــوف: »كـــلـــنـــا 
 قطعها زيلينسكي 

ً
نذكر وعـــودا

عــلــى نــفــســه عــنــد انــتــخــابــه ليس 
مـــن الــصــعــب تـــذكـــرهـــا بــأنــفــســنــا 
وتــذكــيــر أولــئــك مــمــن صــوتــوا له 

ــيـــا، ولــكــنــه لـــم يحل  فـــي أوكـــرانـ
ــم  ــة دونـــــــبـــــــاس ولــ ــلـ ــكـ مـــشـ

ينفذ اتفاقات مينسك، 
 أنـــه لم 

ً
وتــبــيــن الحــقــا

ــنــــوي الـــقـــيـــام  ــكـــن يــ يـ
، بـــل 

ً
بــــــذلــــــك بــــــتــــــاتــــــا

استعد للحرب، لذلك 
يجدر القول إنه لم 

 
ً
يعد منذ فترة طويلة شريكا
 للقاء الرئيس بوتين«.

ً
محتما

دبابات وطائرات

وحدد وزير الدفاع األلماني 
بــوريــس بيستوريوس أمــس، 
موعد تسليم أوكرانيا الدبابات 
ــارس ومــطــلــع  ــ بـــيـــن »أواخــــــــر مــ
أبريل«، وأوضح بيستوريوس، 
خال زيارة لقوات ساح الجو 
األلــمــانــي فــي ســاكــســونــيــا، أن 
تدريب القوات األوكرانية على 
الــتــعــامــل مــع مــدرعــات خفيفة 
من طراز ماردر سيبدأ »بحلول 
نهاية يناير« في ألمانيا، يتبعه 
تــدريــب على دبــابــات ليوبارد 

»بعد ذلك بقليل«.
وفــــي تـــطـــور مــــــواز، أعــلــنــت 
ــد مــــــارتــــــن  ــ ــيــ ــ ــهــ ــ ــوكــ ــ شــــــــركــــــــة لــ
اســـتـــعـــدادهـــا لــتــلــبــيــة الــطــلــب 
على طائراتها »F 16«، وكشف 
كبير مسؤولي العمليات في 
»لوكهيد مارتن« فرانك سانت 
جــــــون، لــصــحــيــفــة فــايــنــنــشــال 
تــايــمــز، عـــن »مـــحـــادثـــات حــول 
 F 16 نقل طرف ثالث لطائرات
ألوكرانيا« للدفاع عن مجالها 
ــــدا أن شــركــتــه  ــــؤكـ الـــــجـــــوي، مـ
 F 16 ســتــزيــد إنــتــاج
لــــمــــســــاعــــدة أي 
دولــــــــــة تـــخـــتـــار 
القيام بنقلها 
لـــــــــكـــــــــيـــــــــيـــــــــف 
ــدة  ــاعــ ــســ ــمــ ــلــ لــ
فـــــــي الــــــصــــــراع 

الحالي.

https://www.aljarida.com/article/12502
https://www.aljarida.com/article/12501
https://www.aljarida.com/article/12498
https://www.aljarida.com/article/12495
https://www.aljarida.com/article/12494
https://www.aljarida.com/article/12493
https://www.aljarida.com/article/12376
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الكويت والسالمية »نارية« والعربي والنصر »ثأرية« اليوم
ن حملته للدفاع عن لقب كأس األمير بلقاء برقان السبت

ّ
كاظمة يدش

يلتقي اليوم الكويت 
والسالمية، والعربي والنصر 

في دور الثمانية لكأس سمو 
 
ً
األمير، والذي ُيستكَمل غدا

السبت بمواجهتي القادسية 
والفحيحيل، وكاظمة وبرقان.

تــنــطــلــق مــنــافــســات دور الــثــمــانــيــة 
لبطولة كأس سمو األمير لكرة القدم، 
اليوم الجمعة، بمباراتي الكويت مع 
السالمية الــســاعــة 4:30 عــلــى اســتــاد 
الـــصـــداقـــة والــــســــام بـــنـــادي كــاظــمــة، 
والعربي مع النصر الساعة 8:00 على 

استاد ثامر بنادي السالمية.
 السبت منافسات 

ً
فيما تختتم غدا

هــذا الـــدور بمباراتي الفحيحيل مع 
الــقــادســيــة الــســاعــة 4:30 عــلــى اســتــاد 
عــلــي صــبــاح الــســالــم بــنــادي الــنــصــر، 
وكاظمة مع برقان الساعة 8:00 على 
استاد صباح السالم بالنادي العربي.
وتــقــام مــنــافــســات الــبــطــولــة بنظام 
خـــروج المغلوب مــن مــبــاراة واحـــدة، 
ــوقــــت األصـــلـــي  ــاء الــ ــهـ ــتـ وفـــــي حـــــال انـ
ــجـــوء إلـــــى وقـــت  ــلـ بـــالـــتـــعـــادل، يـــتـــم الـ
إضافي على شوطين مــدة كل شوط 
15 دقيقة، وفي حال استمرار التعادل، 
يــتــم االحــتــكــام إلـــى ركــــات الترجيح 

لحسم اللقاء.

خارج التوقعات

من المؤكد، أن مباراة الكويت مع 
السالمية هي األقوى في دور الثمانية، 
 ،

ً
وتأتي خارج نطاق التوقعات تماما

ــارب مـــســـتـــوى  ــ ــقــ ــ ال ســـيـــمـــا وســـــــط تــ
الفريقين، وعدم حسم النتيجة إال مع 

صافرة الحكم األخيرة.
وتأهل الكويت لهذا الدور بصعوبة 
بالغة بعد تخطيه التضامن »األفضل« 
بركات الترجيح بعد انتهاء الوقتين 
األصـــلـــي واإلضـــافـــي بــالــتــعــادل 3-3، 
وهو ما يجعل من مسؤولية المدرب 
البحريني علي عاشور مضاعفة، إذ 
يتعين عليه سد الثغرات في الدفاع، 
واالستحواذ على منتصف الملعب، 
 عــن الــغــيــابــات الــتــي يعانيها 

ً
بــعــيــدا

األبيض وأبرزها المهاجم طه ياسين 
ــــال الــفــاضــل وأحــمــد  الــخــنــيــســي وطـ

الظفيري بداعي اإليقاف.
ولم يكن السالمية أفضل حااًل أمام 
الشباب بعد تحقيق فــوز غير مقنع 
بـــهـــدف مـــن دون رد، ويــمــنــي مـــدرب 
الفريق محمد إبراهيم بالتأهل إلى 
الــدور نصف النهائي كخطوة مهمة 
 
ً
لــلــوصــول للقاء الــنــهــائــي، خصوصا
أن الفريق تأهل لنهائي كــأس سمو 

ولي العهد.
 على اكتمال 

ً
ويعول المدرب كثيرا

ــــى األرجـــــــح  ــلـ ــ ــــوف الـــــفـــــريـــــق، وعـ ــفـ ــ صـ
ســـيـــجـــري بـــعـــض الـــتـــغـــيـــيـــرات عــلــى 
الـــتـــشـــكـــيـــل األســـــاســـــي مـــنـــهـــا دخــــول 

ــيـــاب طــــويــــل، إذ  ــدا بـــعـــد غـ ــ مـــســـاعـــد نـ
شـــارك الــاعــب فــي الــدقــائــق األخــيــرة 

للقاء الشباب.

عودة أم تأكيد التفوق؟

ــال فـــي الـــمـــبـــاراة  وال يــخــتــلــف الـــحـ
الــســابــقــة عــن لــقــاء الــنــصــر والــعــربــي، 
وذلك بعد تفوق العنابي على األخضر 

في السنوات األخيرة.
ــوك فــي  ــ ــرمـ ــ ــيـ ــ ــتــــســــح الـ الــــعــــربــــي اكــ
الـــدور األول للبطولة بنتيجة ثقيلة 
 في 

ً
6-1، وكــــان الــفــريــق األكــثــر ثــبــاتــا

الــمــســتــوى، ولــقــاء الــيــوم عليه تأكيد 

 
ً
 أنـــه يــواجــه منافسا

ً
ذلـــك، خــصــوصــا

، من المفترض أن الجهاز الفني 
ً
عنيدا

للفريق على علم تام بأبرز سلبياته 
وإيجابياته.

وال يــعــانــي الـــعـــربـــي مـــن غــيــابــات 
بــاســتــثــنــاء الــنــيــجــيــري ايــــدو بــداعــي 

اإلصابة 
في المقابل، فإن النصر الذي تأهل 
لهذا الــدور بفوزه على الجهراء 0-1، 
يدخل لقاء اليوم بروح معنوية عالية 
وبصفوف مكتملة، ويجيد المدرب د. 
محمد المشعان االستعدادات الجيدة 
لــمــواجــهــة الـــكـــبـــار وتــحــقــيــق نتيجة 
 أن العنابي تعادل مع 

ً
إيجابية، علما

العربي في الــدور األول للبطولة 2-2 
وكان األقرب لتحقيق الفوز.

ويلتقي الفائز من مباراة الكويت 
والسالمية، مع الفائز من لقاء العربي 
ــدور نــصــف الــنــهــائــي  ــ والــنــصــر فـــي الـ

للبطولة.

وجهان لعملة واحدة

ويعتبر القادسية والفحيحيل في 
مباراة السبت وجهين لعملة واحدة، 
بسبب عدم االستقرار الفني، إضافة 
إلــى أن األصــفــر تــأهــل بصعوبة بعد 
فوزه على الساحل 3-1، واألمر نفسه 
ــــذي تخطى  بــالــنــســبــة لــلــفــحــيــحــيــل الـ
خيطان بــركــات الترجيح 5-4، بعد 
انــتــهــاء الوقتين األصــلــي واإلضــافــي 
بالتعادل 1-1، مع األخذ بعين االعتبار 

أن خيطان كان األفضل.
ــاء الـــســـبـــت مـــواجـــهـــة  ــقــ ويـــشـــهـــد لــ
موازية من خارج الخطوط بين مدرب 
القادسية الصربي بــوريــس بونياك 
ومــــدرب الفحيحيل الـــســـوري فــراس 
الخطيب، اللذين يتعين عليهما اللعب 

على سلبيات اآلخر.
ويواجه نجم القادسية بدر المطوع 
صــعــوبــة بــالــغــة فـــي الــلــحــاق بــالــلــقــاء 

بــــداعــــي اإلصــــــابــــــة، فـــيـــمـــا ال يــعــانــي 
الفحيحيل من الغيابات.

الظهور األول 

ويشهد يــوم السبت الــظــهــور األول 
لــكــاظــمــة الــــذي جــنــبــتــه الــقــرعــة اللعب 
 ألنــه حامل لقب 

ً
في الــدور األول، نظرا

النسخة األخــيــرة مــن البطولة، والــذي 
يواجه غدا السبت برقان الممثل الوحيد 

لدوري الدرجة األولي في هذا الدور.
 مهمة كاظمة الـــذي يقوده 

ً
ونــظــريــا

 ،
ً
ــدا ــ ــتـــان ســهــلــة جـ ــلـــي سـ الــــرومــــانــــي ايـ

 بفارق المستوى واإلمكانيات، 
ً
قياسا

 ،
ً
ــدا ــ ــبــــاراة صــعــبــة جـ  الــــمــ

ً
لـــكـــن واقـــعـــيـــا

 في ظل استقرار برقان تحت 
ً
خصوصا

قيادة مدربه محمد العزب والذي هزم 
الصليبيخات 1-3.

ويمني العزب النفس بالتأهل على 
حساب كاظمة الذي ودع بطولة كأس 
سمو ولي العهد في دورها األول أمام 
خيطان! وتحوم الشبهات حول مشاركة 
العبي كاظمة حمد الحربي وعبدالله 

الفهد بداعي اإلصابة.
ويلتقي الــفــائــز مــن لــقــاء القادسية 
والفحيحيل مع الفائز من لقاء كاظمة 

وبرقان.

مباراتا اليوم

الملعبالتوقيتالمباراة 

الصداقة والسام4:30الكويت x   السالمية

ثامر8:00العربي x  النصر

 مباراتا السبت

علي صباح السالم4:30القادسية  x  الفحيحيل

صباح السالم8:00كاظمة  x  برقان

حازم ماهر

... واألخضر يضم حزام
أعلن نــادي العربي تعاقده مع العب الكويت السابق أحمد حــزام، في 

صفقة انتقال حر، لتدعيم صفوف الفريق األول لكرة القدم.
وكان حزام، قد تعرض إلصابة الرباط الصليبي في أكثر من مناسبة 

بقميص الكويت، ليخرج مطلع الموسم الحالي من قائمة الفريق.
وذكر نادي العربي على موقعه الرسمي، أن حزام 25 سنة، انتقل إلى 
 إلــى أن الــاعــب يجيد اللعب فــي مركز 

ً
األخــضــر بــصــورة رسمية، مشيرا

المهاجم.

خالد صباح يعود للجهراء
ــادي الـــجـــهـــراء، الــاعــب  ــ اســتــعــاد نـ
 مـــن الــقــادســيــة 

ً
خـــالـــد صـــبـــاح، قـــادمـــا

مــعــارا، لتدعيم صفوف الفريق األول 
لكرة القدم، فيما تبقى من منافسات 

الموسم الجاري.
وكان صباح قد انتقل قبل موسمين 
من الجهراء إلى القادسية، إال أنه واجه 
صعوبات إلثبات قدراته مع األصفر، 
كــمــا أنـــه انــقــطــع عــن الــتــدريــبــات على 

فترات منذ انتقاله لألصفر.

وحضر توقيع عقد الاعب، رئيس 
نادي الجهراء خالد الجارالله، ونائب 
رئــيــس نــــادي الــقــادســيــة الــشــيــخ فهد 
الطال، إلى جانب نائب رئيس جهاز 

الكرة بالجهراء مبارك الجدعان.
ــراء، عـــلـــى صـــبـــاح  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ ــول الـ ــ ــعـ ــ ويـ
لتدعيم خط الظهر، ليكون إلى جانب 
العب السد القطري السابق عبدالكريم 

.
ً
حسن، الذي تم التعاقد معه مؤخرا

تعاقد القادسية مع حمد شرط 
الفحص... وبطاقة حسن عبر »الفيفا«

ــادي  ــام تــعــاقــد نـ ــمـ عــلــمــت »الــــجــــريــــدة«، أن إتـ
الــقــادســيــة مــع محترف كــرة الــقــدم الفلسطيني 
ياسر حمد مرهون بالتأكد من جاهزية الاعب 

بدنيا، وخلوه من اإلصابات.
وكـــان حــمــد تــعــرض فــي أغــســطــس الــمــاضــي، 
أي قبل 6 أشهر، إلصابة قوية بقطع في أربطة 
الكاحل األيــســر، ليغيب منذ هــذا الــتــاريــخ، عن 

المشاركات الرسمية.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، تــوجــه نــــادي الــجــهــراء، 
إلـــى االتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم )الــفــيــفــا(، من 
أجــل الحصول على البطاقة الدولية الخاصة 
ــد فـــــي صــــفــــوف الـــفـــريـــق  ــديــ ــجــ ــتـــرف الــ ــحـ ــمـ ــالـ بـ

عبدالكريم حسن.
وكان اإلعام القطري تحدث عن أن التعاقد 
مـــع حــســن جــــاء دون الــتــأكــد مـــن ســـريـــان عقد 
الاعب مع السد القطري، وهو ما قد يعرض 
الجهراء، لعقوبات من »الفيفا«، في حــال قدم 
 على إجراءات التعاقد.

ً
 رسميا

ً
السد احتجاجا

خبر إصابة ياسر حمد

منافسات قوية في »دولية قفز الحواجز«
تتواصل في الساعة الواحدة والنصف 
ظهر الــيــوم )الجمعة( منافسات بطولة 
الكويت الدولية لفروسية قفز الحواجز 
بمضمار مركز الكويت للفروسية بمنطقة 
صبحان بمشاركة أكثر مــن 100 فــارس 
. وتبلغ جوائز 

ً
وفارسة ونحو 150 حصانا

البطولة 21 ألف دينار بدعم ورعاية من 
الهيئة العامة للرياضة واللجنة األولمبية 

الكويتية واالتحاد المحلي للعبة. 
ــم الـــــدولـــــي األردنـــــــي  ــكـ وأوضـــــــــح الـــحـ
علي الشريف أنه تم االنتهاء من عملية 
فحص الخيول المشاركة في البطولة 
 
ً
قبل انــطــاق الــمــنــافــســات، الفتا
ــى أن الــــهــــدف مــــن عــمــلــيــة  ــ إلــ
ــيــــل هـــــو تـــأكـــد  فــــحــــص الــــخــ
الــحــكــام والــلــجــنــة المنظمة 
والــبــيــطــريــيــن الــمــفــوضــيــن 
بـــأن الــخــيــل الــتــي ستشارك 
فــي البطولة مؤهلة صحًيا 
لـــــخـــــوض الــــمــــنــــافــــســــات فــي 
المضمار والتأكد من طريقة 
مشي الحصان، وهل هي سوية 
وفــي صحة تــامــة، والتأكد من 

عدم وجود أي جروح أو خدوش، إضافة 
ــام لــلــحــصــان  ــعــ ــى الـــشـــكـــل الـــصـــحـــي الــ ــ إلـ
وعملية التطعيمات وتوفر جواز السفر 
الخاص بالخيل وأن الجواز يعود لنفس 

الحصان. 
ُيذكر أن البطولة يشارك بها فرسان من 
دول ألمانيا وهنغاريا وأيرلندا وإيطاليا 
واألردن وبريطانيا، إضافة إلــى فرسان 

الكويت. 
وتترأس لجنة حكام البطولة األولــى 
الـــحـــكـــمـــة الــــدولــــيــــة الـــكـــويـــتـــيـــة شــــــارون 
القعود وتضم اللجنة نضار المصطفى 
وعبدالعزيز المشوطي ولمى مصطفى 
وابتسام الــعــاروري ود. يحيى الهدبان، 
إلى جانب الحكم األجنبي علي الشريف. 
ويتولى تصميم المسلك النمساوي 
أنــــدريــــاس بــامــبــرجــر، يــســاعــده يعقوب 

النصرالله وغدير نعمتي. 
ويـــتـــرأس الــبــحــريــنــي مــحــمــد داد الله 
حكام الساحة، وتضم اللجنة التشيكية 
كارا دامبورسكا والكويتي فهد الشرهان 

والسعودي عبدالرحمن السالم.
جانب من عملية فحص الخيل

أبوالمجد يصل اليوم لقيادة يد األزرق
● محمد عبدالعزيز

يصل إلى الباد اليوم مدرب كرة اليد المصري 
مجدي أبوالمجد؛ لتولي القيادة الفنية للمنتخب 

الوطني األول والشباب خال الفترة المقبلة.
وكــان االتــحــاد الكويتي لكرة اليد تعاقد مع 
 للمدرب االسباني 

ً
أبوالمجد منذ عدة أشهر خلفا

إيسيديرو مارتينيز، لكن تأجل حضوره بسبب 
عدم إنهاء اإلجراءات الخاصة بالتأشيرة.

يذكر أن أبوالمجد سبق له قيادة المنتخب 
المصري تحت 18 سنة للفوز بكأس العالم عام 
2019، ولـــه عـــدة تــجــارب نــاجــحــة عــلــى مستوى 
األنــديــة منها نـــادي الــزمــالــك الــمــصــري، ونـــادي 

الكويت لفترة قصيرة موسم 2020.
 ويــأتــي ذلـــك الــتــعــاقــد فــي إطــــار اســتــعــدادات 
منتخب الكويت للشباب لاستحقاقات المقبلة 
وعلى رأسها المشاركة في بطولة كأس العالم 
للشباب التى تستضيفها »ألمانيا واليونان« 
ــرة مــــن 20 يـــونـــيـــو حـــتـــى 3 يــولــيــو  ــتـ ــفـ خـــــال الـ
المقبلين والــتــي أوقــعــت قرعتها أزرق الشباب 
ضمن المجموعة الثالثة وبجانبه منتخبات 
البرتغال والــبــرازيــل وكوستاريكا. كما يشارك 

منتخب الشباب في البطولة العربية للشباب 
مواليد 2002 المقرر إقامتها خال الفترة من 24 

حتى 31 مارس المقبل.

»الناشئين« يشارك في »العربية« 

ــاد  ــحــ ــن االتــ ــلــ ــانــــب آخـــــــر، أعــ ــــن جــ مـ
ــة 6  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــي لـــــكـــــرة الـــــيـــــد مـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
مــنــتــخــبــات فــــي الـــبـــطـــولـــة الــعــربــيــة 

الــــحــــاديــــة عــشــرة 
للناشئين مواليد 

2004 الــمــزمــع 
ان تستضيفها 
الـــــــعـــــــاصـــــــمـــــــة 

األردنـــــــيـــــــة عـــمـــان 
خــــال الــفــتــرة مـــن21 

28 فـــــبـــــرايـــــر  حــــــتــــــى 
الــمــقــبــل، وهــــي منتخبات 

الـــكـــويـــت واألردن الــمــضــيــف 
والسعودية والمغرب وتونس 

والعراق.

... وبين العربي والنصرجانب من اللقاء األخير بين الكويت والسالمية

درجال في »تنفيذي غرب آسيا«
والشاهين يترشح في »القاري«

نــال رئيس االتــحــاد العراقي 
لكرة القدم عدنان درجال منصب 
عضو المكتب التنفيذي التحاد 
غــــرب آســـيـــا لـــكـــرة الـــقـــدم، خــال 
»كــونــغــرس« االتــحــاد الـــذي عقد 

في العاصمة األردنية عمان.
وبفوزه بالمنصب نال درجال 
منصبا آخر هو عضوية المكتب 
الــتــنــفــيــذي لـــاتـــحـــاد اآلســـيـــوي 
لكرة الــقــدم ممثا التــحــاد غرب 

آسيا.
ولــــم يــخــض رئــيــس االتــحــاد 
الــكــويــتــي لـــكـــرة الـــقـــدم عــبــدالــلــه 
الشاهين انتخابات أمس، حيث 
سيتنافس على مقعد المكتب 
الــتــنــفــيــذي لـــاتـــحـــاد اآلســـيـــوي 
لكرة القدم في الكونغرس، الذي 
يــعــقــد أول فـــبـــرايـــر الــمــقــبــل في 

المنامة.
ــيـــن عــلــى  ــاهـ ــافـــس الـــشـ ــنـ ــتـ ويـ

ــنــــصــــب مــــــع لــــــــؤي يـــوســـف  ــمــ الــ
)األردن(، وســـــالـــــم الـــوهـــيـــبـــي 
ــان(، وعـــبـــدالـــلـــه الــجــنــيــبــي  ــ ــمـ ــ )عـ

)اإلمارات(.

عبدالله الشاهين
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https://www.aljarida.com/article/12452
https://www.aljarida.com/article/12454
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https://www.aljarida.com/article/12460


العدد 5246 / الجمعة 27 يناير 2023م / 5 رجب 1444هـ

ةديرجلا•
رياضة sports@aljarida●com15

سلة أخبار

فيورنتينا يضّم الحارس 
سيريغو من نابولي

هاالند يفوز بجائزة أفضل 
العب نرويجي

سابالينكا إلى أول نهائي 
كبير في مسيرتها

غياب سامباولي والميال 
عن مواجهة إلتشي

انضم حارس المرمى 
اإليطالي الدولي سالفاتوري 

 
ً
سيريغو إلى فيورنتينا قادما

من نابولي، بحسب ما أعلن 
الناديان األربعاء.

ولم يكشف أي من الناديين 
عن قيمة صفقة انتقال 

سيريغو، الذي خاض 28 
مباراة دولية مع منتخب 

بالده. وانضم الحارس البالغ 
 إلى نابولي الصيف 

ً
36 عاما

الماضي بصفقة حرة، لكنه 
لم يلعب مباراة مع متصدر 

الدوري، الطامح للقب أول في 
»سيري أ« منذ 1990.

 
ً
، ضّم نابولي حارسا

ً
تزامنا

 آخر هو بييرلويجي 
ً
دوليا

غوليني من أتاالنتا بعد 
انتهاء إعارته لفيورنتينا.

وذكرت وسائل إعالم إيطالية 
أن غوليني انضم على سبيل 

اإلعارة إلى نابولي حتى 
نهاية الموسم مع خيار 

الشراء مقابل 8 ماليين يورو 
)8.7 ماليين دوالر(.

أعلن االتحاد النرويجي 
لكرة القدم األربعاء، فوز 

إيرلنغ هاالند مهاجم 
مانشستر سيتي اإلنكليزي 

والمنتخب النرويجي 
بجائزة أفضل العب كرة قدم 
نرويجي لعام 2022. وبهذا، 

(، الذي 
ً
أحرز هاالند )22 عاما

انتقل لمانشستر سيتي 
 
ً
في صيف 2022 قادما

من بوروسيا دورتموند 
األلماني، الجائزة للعام 

الثالث على التوالي. وقال 
هاالند، في مقطع فيديو 

بثه االتحاد النرويجي 
للعبة: »أمر رائع بالطبع 

 .
ً
أن أفوز بالجائزة مجددا

 
ً
هذا يظهر أنني أقدم شيئا

بشكل صائب«.  وأعرب عن 
شكره للمعدين البدنيين 
 
ً
الذين يعملون معه يوميا

 في نادي 
ً
خصوصا

مانشستر سيتي.

بلغت البيالروسية أرينا 
سابالينكا، المصنفة خامسة 

عالميا، أول نهائي كبير في 
مسيرتها، بفوزها أمس على 

البولندية ماغدا لينيت في 
الدور نصف النهائي من 

بطولة أستراليا المفتوحة 
7-6 )1/7(، 6-2. وتلتقي 

سابالينكا في مباراة القمة 
السبت مع الكازاخستانية 

إيلينا ريباكينا، حاملة لقب 
ويمبلدون، الفائزة على 
البيالروسية فيكتوريا 

أزارينكا. وتفوقت سابالينكا 
على ريباكينا في المواجهات 
الثالث السابقة جميعها التي 

جمعتهما، آخرها في الدور 
الـ16 لويمبلدون 2021.

وسبق أن توقف مشوار 
سابالينكا ثالث مرات عند 

الدور نصف النهائي في 
البطوالت الكبرى، وتحديًدا 

في ويمبلدون 2021، 
والواليات المفتوحة 2021 

و2022.

سيغيب مدرب إشبيلية، 
األرجنتيني خورخي 

سامباولي، والعبه إريك 
الميال، عن مباراة الجولة 

التاسعة عشرة من الدوري 
اإلسباني لكرة القدم أمام 

إلتشي، بسبب العقوبة.
وتأتي العقوبة ضد 

سامباولي، بعدما تعرض 
للطرد في مباراة الفريق 

األندلسي أمام قادش يوم 
السبت الماضي في الجولة 

الثامنة عشرة من الليغا.
من جانبه، حصل الميال 
على بطاقة صفراء أثناء 

اللقاء، بالتالي سيغيب عن 
مواجهة إلتشي المقررة 

السبت بسبب تراكم 
البطاقات الصفراء.    )إفي(

مباريات السبت

القناة الناقلة المباراة التوقيت

الدوري اإلسباني

beINSPORTS HD1 جيرونا - برشلونة 6:15

beINSPORTS HD1 اشبيلية - التشي 8:30

beINSPORTS HD1 خيتافي - ريال بيتيس 11:00

الدوري اإليطالي

Ad Sports pr1 امبولي - تورينو 5:00

Ad Sports pr1 كريمونيزي - إنتر ميالن 8:00

Ad Sports pr1 أتاالنتا - سمبدوريا 10:45

الدوري األلماني

beINSPORTS HD3 هرتا برلين - يونيون برلين 5:30

فيردر بريمن - فولفسبورغ 5:30

beINSPORTS HD3 بايرن ميونيخ - اينتراخت 8:30

كأس االتحاد اإلنكليزي

beINSPORTS PR2 بريستون - توتنهام 9:00

beINSPORTS EN1 مانشستر يونايتد - ريدينغ 11:00

سيكسرز يواصل صحوته
واصــــــــــــــــــل فـــــيـــــالدلـــــفـــــيـــــا 
ســــــيــــــفــــــنــــــتــــــي ســـــيـــــكـــــســـــرز 
ــه، عـــنـــدمـــا تــغــلــب  ــوتــ صــــحــ
ــيــــن  ــلــ ــروكــ عـــــلـــــى ضــــيــــفــــه بــ
ــابــــق  ــســ ــه الــ ــ ــمـ ــ ــــجـ ــتـــــس ونـ ــ نـ
األســــتــــرالــــي بــــن ســيــمــونــز 
133 األربـــــــعـــــــاء فــي  -137
دوري كرة السلة األميركي 
لــلــمــحــتــرفــيــن، فــيــمــا سجل 
ــان لـــيـــالرد 60 نــقــطــة  ــيــ دامــ
لـــفـــريـــقـــه بــــورتــــالنــــد تـــرايـــل 
بــــاليــــزرز فــــي ســـلـــة ضــيــفــه 
يوتا جاز وحسم المواجهة 

في صالحه 124-134.
ــــزع ووريـــــــــرز فــــوزا  ــتـ ــ وانـ
قــاتــال مـــن ضــيــفــه ممفيس 
غريزلير 122-120 بفضل 
سلة لجوردان بول قبل 2.4 
ثانيتين من نهاية المباراة.

وعـــــاد أنـــتـــونـــي ديــفــيــس 
الـــى الــلــعــب بــعــد غــيــاب عن 
20 مباراة بسبب اإلصابة، 
وساهم في فوز فريقه لوس 

انجلس ليكرز على ضيفه 
ــيـــرز  ــبـ ســــــــان أنــــتــــونــــيــــو سـ

.104-113
وفــــي بـــاقـــي الــمــبــاريــات، 
مني نيو أورليانز بيليكانز 
بــــــخــــــســــــارتــــــه الــــــســــــادســــــة 
تـــــــوالـــــــيـــــــا، عـــــنـــــدمـــــا ســـقـــط 
أمـــــــام ضـــيـــفـــه مــيــنــيــســوتــا 
 ،111 -102 ــز  ــفــ ــروولــ ــبــ ــمــ تــ
وخــــــــــســــــــــر أوكـــــــــالهـــــــــومـــــــــا 
ســيــتــي ثــانــدر أمــــام ضيفه 
أتــالنــتــا هــوكــس 137-132، 
وســاكــرامــنــتــو كينغز أمــام 
تورونتو رابتورز 113-95، 
وهــيــوســتــن روكـــتـــس أمـــام 
واشنطن ويزاردز 108-103، 
فيما فاز أورالنــدو ماجيك 
على ضيفه إنديانا بايسرز 

.120-126

برشلونة وأوساسونا إلى نصف نهائي كأس إسبانيا
تأهل برشلونة لنصف نهائي 
كأس إسبانيا لكرة القدم بفوزه 
عـــلـــى ضــيــفــه ريــــــال ســوســيــيــداد 
1 - صفر سجله الفرنسي عثمان 
ديــمــبــيــلــيــه األربـــعـــاء عــلــى ملعب 
ــامـــــب نــــــــو« فــي  ــاي كـــ ــفــ ــيــ ــوتــ ــبــ »ســ

برشلونة في ربع النهائي.
ولعب النادي الباسكي بعشرة 
العبين منذ الدقيقة 40 إثر طرد 
مـــبـــاشـــر لـــبـــرايـــس مـــنـــديـــس بــعــد 
ــلـــى قــــــدم ســيــرجــيــو  أن دهــــــس عـ

بوسكيتس.
واستفاد برشلونة في يوم عيد 
ميالد مدربه تشافي هرنانديس 
ـــ 43، مـــن الــنــقــص الـــعـــددي مع  الــ
انـــطـــالق الـــشـــوط الــثــانــي وســجــل 
ديمبيليه هدف المباراة الوحيد 
بعدما توغل إلى داخــل المنطقة 
ــدد كــرة  ــن الــجــهــة الــيــمــنــى وســـ عـ
ــة الــضــيــقــة  جـــمـــيـــلـــة فـــــي الـــــــزاويـــــ

القريبة )52(.
وأحـــكـــم الـــنـــادي الــكــاتــالــونــي، 
حــامــل الـــرقـــم الــقــيــاســي فـــي عــدد 

ألـــقـــاب الــمــســابــقــة )31(، آخــرهــا 
2021، سيطرته على المباراة من 
دون أن ينجح في مضاعفة تقدمه.

تصّد رائع لشتيغن

ــرمــــى  ــمــ ــذ حـــــــــــارس الــ ــ ــ ــقـ ــ ــ وأنـ

الدولي األلماني مارك-أندريه 
ــة مــن  ــلـــونـ ــيـــر شــتــيــغــن بـــرشـ تـ
الــلــجــوء إلـــى الــتــمــديــد بــعــد أن 
قــام بتصّد هــائــل فــي الدقيقة 
الثالثة من الوقت بدل الضائع 
لــتــســديــدة الــبــديــل جـــون أنـــدر 

أوالساغاتي.

ولــم يرتق سوسييداد الــذي 
ــاب  ــ ــعـ ــ ــع األلـ ــ ــانـ ــ ــد إلـــــــى صـ ــقــ ــتــ افــ
دافــيــد سيلفا وميكيل ميرينو 
لــإصــابــة، إلــى المستوى الــذي 
مكنه من احتالل المركز الثالث 
في الدوري هذا الموسم وحقق 
سلسلة مــن ســبــعــة انــتــصــارات 

 في كل المسابقات، قبل 
ً
تواليا

أن ينهيها برشلونة األربعاء.
ــه مــهــاجــم بــرشــلــونــة  ــ وواجـ
الــــــــــــبــــــــــــولــــــــــــنــــــــــــدي روبـــــــــــــــــــــرت 
 الحكم 

ً
ليفاندوفسكي مجددا

جيل مانسانو الــذي تعرض 
لــصــفــارات االســتــهــجــان، بعد 
أن منحه بطاقة حــمــراء أمــام 
أوســـاســـونـــا فـــي آخــــر مــبــاراة 
لـــــه فـــــي نـــوفـــمـــبـــر الــــمــــاضــــي، 
قــبــل الـــتـــوقـــف لـــخـــوض غــمــار 
مــــونــــديــــال قـــطـــر 2022، مــمــا 
أدى إلــى إيــقــاف »لــيــفــا« ثــالث 
مباريات وهي عقوبة ال يزال 
يــطــبــقــهــا فــــي الـــــــــدوري الــــذي 
يتصدره الــنــادي الكاتالوني 
بـــفـــارق ثـــالث نــقــاط عـــن ريـــال 

مدريد الثاني.
وتــابــع أوســاســونــا مفاجآته 
في المسابقة ولحق ببرشلونة 
إلى نصف النهائي بفوزه على 
ضيفه اشبيلية 2-1 بعد التمديد 

)الوقت األصلي 1-1(.

قمة بين السيتي وأرسنال في كأس إنكلترا
تتجه األنظار اليوم إلى ملعب 

»االتحاد«، الذي يستضيف 
قمة مانشستر سيتي وضيفه 

أرسنال، في الدور الرابع 
لمسابقة كأس االتحاد 

اإلنكليزي لكرة القدم.

يــــضــــع مــــانــــشــــســــتــــر ســيــتــي 
ــنـــال منافستهما  وضــيــفــه أرسـ
ــقـــب الـــــــدوري  ــلـــى لـ ــة عـ ــيـ ــامـ الـــحـ
اإلنـــكـــلـــيـــزي الـــمـــمـــتـــاز فــــي كـــرة 
ــــزان عــلــى  ــركـ ــ ، ويـ

ً
ــا ــبـ ــانـ الــــقــــدم جـ

ــــدور الــرابــع  قــمــة ملتهبة فـــي الـ
لمسابقة كـــأس االتــحــاد الــيــوم 
ــلــــعــــب »االتـــــــــحـــــــــاد« فــي  عــــلــــى مــ

مانشستر.
ويتصدر أرسنال الدوري عن 
جــدارة وبعروض رائعة آخرها 
ــلـــى مــانــشــســتــر  فـــــــوزه 3 - 2 عـ
يونايتد، الجار اللدود للسيتي، 
 الفارق الــى خمس نقاط 

ً
معيدا

ــــدرب  ــمـ ــ ــن رجـــــــــال الـ ــ ــيـ ــ بـــيـــنـــه وبـ
االسباني جوزيب غوارديوال مع 
مباراة أقل لفريق مواطن األخير 

ميكيل أرتيتا.
وســتــكــون الــمــواجــهــة األولـــى 
بـــيـــن الـــفـــريـــقـــيـــن هـــــذا الــمــوســم 
بعدما تأجلت مباراتهما التي 
كانت مقررة في ذهــاب الــدوري 
فــي 19 أكتوبر الماضي ضمن 
ــرة إلـــى  الـــمـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة عـــشـ
15 فــبــرايــر الــمــقــبــل، وبــالــتــالــي 
فـــإن الــفــائــز الــجــمــعــة سيحظى 
ــــوي هــــــائــــــل قـــبـــل  ــنـ ــ ــعـ ــ بــــــزخــــــم مـ
مواجهتهما األولى في الدوري 
على ملعب االمــــارات والثانية 
في 26 أبريل المقبل على ملعب 
االتحاد ضمن المرحلة الثالثة 

والثالثين.
ويــدخــل الــفــريــقــان الــمــبــاراة 
مــنــتــشــيــيــن بـــفـــوزيـــن مــهــمــيــن: 

أرسنال على حساب توتنهام 
ــر  ــتــ ــســ ــشــ ــانــ 2 - صـــــــفـــــــر( ومــ (
ــد، والــــســــيــــتــــي عــلــى  ــ ــتـ ــ ــايـ ــ ــــونـ يـ
 )2  - 4 تـــــوتـــــنـــــهـــــام أيــــــضــــــا )

وولفرهامبتون )3 - صفر(.
لكن السيتي أطـــاح تشلسي 
ــدور الــثــالــث بـــفـــوز كبير  ــ مـــن الــ
برباعية نظيفة وسيسعى إلى 
إضافة القطب الثاني للعاصمة 
 
ً
إلــى قائمة ضــحــايــاه، متسلحا
بالترسانة الهجومية الضاربة 
بقيادة الدولي النرويجي إرلينغ 
 في 

ً
ــا هـــاالنـــد صـــاحـــب 25 هـــدفـ

ــدوري هـــذا الــمــوســم، آخــرهــا  ــ الــ
ــك« فــــي مــرمــى  ــريــ ــاتــ ثـــالثـــيـــة »هــ

وولفرهامبتون كانت الرابعة له 
منذ انتقاله الى صفوف السيتي 

الصيف الماضي.
لكن المهمة لــن تكون سهلة 
ــام ارســـنـــال الــــذي ال تختلف  أمــ
اسلحته الهجومية كــثــيــرا عن 
السيتي فــي ظــل تــألــق بوكايو 
ــريـــال  ــابـ ــي غـ ــلــ ــرازيــ ــبــ ــا والــ ــاكــ ســ
مــارتــيــنــيــلــي وإيـــــدي نيكيتياه 

والنرويجي مارتن أوديغارد.

 كين الهداف التاريخي 

ــلـــك الـــمـــهـــاجـــم الــــدولــــي  ويـــمـ
هــــــــــاري كــــيــــن فـــــرصـــــة ذهـــبـــيـــة 

ــــداف الـــتـــاريـــخـــي  ــهـ ــ لــيــصــبــح الـ
لـــــتـــــوتـــــنـــــهـــــام عــــــنــــــدمــــــا يـــحـــل 
ــتــــون مــن  ــريــــســ ــلــــى بــ ضـــيـــفـــا عــ
الــتــشــامــبــونــشــيــب )الــمــســتــوى 
األول( السبت. وعادل كين الرقم 
ــــان مــســجــال  ــــذي كـ الـــقـــيـــاســـي الــ
ــم جــيــمــي غـــريـــفـــز عــنــدمــا  ــاسـ بـ
سجل هدفه الـ 266 في مختلف 
المسابقات فــي مرمى فولهام 
)1 - صــفــر( االثــنــيــن فــي ختام 
الــمــرحــلــة الــحــاديــة والــعــشــريــن 

من الدوري.
ولــــم يـــطـــرأ أي تــغــيــيــر على 
غلة غريفز منذ عام 1970، لكن 
القائد الحالي لمنتخب إنكلترا 

أصبح اآلن على وشــك امتالك 
الرقم القياسي.

ــل الـــمـــعـــركـــة حــامــيــة  وفـــــي ظــ
ــا  ــهـ ــي يـــخـــوضـ ــ ــتــ ــ ــ الـــــوطـــــيـــــس ال
توتنهام الخامس على المراكز 
االربــعــة االولــى في الـــدوري، قد 
يلجأ مدربه االيطالي أنتونيو 
كونتي إلــى إراحــة نجومه ضد 
ــع مـــراعـــاة  ــتـــون، لـــكـــن، مــ بـــريـــسـ
الهزيمة المفاجئة لتوتنهام أمام 
مــيــدلــزبــره فــي الــــدور الــخــامــس 
لكأس االتحاد الموسم الماضي، 

يحرص كاين على اللعب.
وقال كين الذي ال يزال يتطلع 
ــوز بــــــــأول لـــقـــب كــبــيــر  ــ ــفـ ــ إلــــــى الـ

ــــأس االتـــحـــاد  فــــي مـــســـيـــرتـــه: »كــ
اإلنكليزي مهمة بالنسبة لنا. 
كان من المحبط أن تخسر أمام 
ــا يــقــولــه  مـــيـــدلـــزبـــره. ســـنـــرى مــ
.»

ً
المدرب لكنني سأكون جاهزا

ــر  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــشـ ــ ــانـ ــ ويــــــــــــخــــــــــــوض مـ
ــع قـــدمـــا  ــ ــ يــــونــــايــــتــــد الــــــــذي وضـ
ــاراة الــنــهــائــيــة لــكــأس  ــبـ ــمـ فـــي الـ
الـــرابـــطـــة بـــفـــوزه عــلــى مضيفه 
نــوتــنــغــهــام فــوريــســت بــثــالثــيــة 
نظيفة االربعاء في ذهاب نصف 
 
ً
النهائي، اختبارا سهال نسبيا
عــلــى أرضـــــه امـــــام ريـــديـــنـــغ من 

التشامبيونشيب.

ساكا نجم أرسنال خالل مباراة سابقة هاالند نجم مانشستر سيتي

أرتيتا يلمح إلى إمكانية 
ضم العب جديد

اعترف اإلسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني 
لفريق أرسنال اإلنكليزي، أن إصابة العب الوسط 
المصري محمد النني ستدفع النادي إلى دخول سوق 

االنتقاالت لضم العب وسط جديد. 
وذكــرت وكالة األنــبــاء البريطانية )بــي أيــه ميديا(، أنــه رغم 
 في أرسنال، لكنه يتم االعتماد عليه من 

ً
كون النني احتياطيا

جانب أرتيتا في مباريات أخــرى، مثل: بطولة كأس االتحاد 
اإلنكليزي، والدوري األوروبي. 

وكشف أرتيتا عن غياب النني، بسبب إصابة في الركبة 
تعرض لها خالل التدريبات، فيما لم يتم الكشف بعد عن 

 .)
ً
موعد عودة الالعب )30 عاما

وكـــان اســـم أرســنــال ارتــبــط بــالعــب وســـط ويــســت هــام 
ديــكــالن رايـــس فــي فــتــرة االنــتــقــاالت الصيفية، لكنه قد 
يكون بحاجة لتعزيز خط الوسط في فترة االنتقاالت 

الشتوية الجارية. 
وقال أرتيتا بخصوص دخول أرسنال سوق االنتقاالت 
ــا، وويــســتــون  ــانـ ــــادو أونـ ومــحــاولــة ضـــم العــبــيــن، مــثــل: أمـ
، نحتاج للمزيد 

ً
ماكيني، ومويسيس كايسيدو: »حسنا

من التغطية في وسط الملعب بقدر اإلمكان. إذا كان هناك 
شيء آخر متاح ويمكن أن يجعلنا أفضل، فسننظر إليه«. أرتيتا

»يويفا« يعلن تعديالت على نظام التأهل للبطوالت
أعـــلـــن االتــــحــــاد األوروبــــــــي لـــكـــرة الــقــدم 
)يويفا( األربعاء تعديالت في نظام التأهل 
للبطوالت الكبرى بعد 2024، على غــرار 
مونديال 2026 وكــأس أوروبـــا 2028، مع 
تقليص المجموعات إلى أربعة أو خمسة 
 ،

ً
منتخبات، مقارنة بخمسة أو ستة حاليا

إضافة إلى تغييرات في نظام دوري األمم 
األوروبية.

ــذي أقـــرتـــه  ــ  لــلــنــظــام الـــجـــديـــد الــ
ً
ووفــــقــــا

اللجنة التنفيذية لالتحاد، سيتم تقليص 
عدد المباريات ضمن التصفيات المؤهلة 
ــبــــرى، مــــن خـــــالل تــقــســيــم  ــكــ لـــلـــبـــطـــوالت الــ
ــــى 12  الـــمـــنـــتـــخـــبـــات األوروبــــــيــــــة الـــــــــ55 إلــ
مجموعة من أربعة أو خمسة منتخبات 

في كل منها.
ــــالح  ــذا اإلصــ ــ ــا« أن هــ ــفــ ــويــ وأوضــــــــح »يــ
»ســيــعــيــد إحـــيـــاء الــمــنــافــســة بجعلها أقــل 
قابلية للتنبؤ وأكثر ديناميكية«، وكل ذلك 
»من دون زيادة العدد اإلجمالي للمباريات« 

على مدار الموسم بأكمله.

وســيــتــأهــل أصــحــاب الــمــركــز األول من 
المجموعات الــــ12 مباشرة لكأس العالم 
أو كأس أوروبا، وكذلك أفضل المنتخبات 
التي تحتل الــوصــافــة، أمــا الــفــرق األخــرى 
الـــتـــي تــحــتــل الـــمـــركـــز الـــثـــانـــي فــســتــلــعــب 
مباريات ملحق مــع فــرق مــن دوري األمــم 

األوروبية بهدف التأهل لـ »يورو 2028«.

ومـــع رفـــع عـــدد المنتخبات المشاركة 
 
ً
في مونديال 2026 إلى 48 مقابل 32 فريقا
 
ً
في النسخ االخيرة، سيتأهل 16 منتخبا
من أوروبا لكأس العالم التي تستضيفها 
كندا والواليات المتحدة والمكسيك، مقابل 
. أمــا عــدد المنتخبات 

ً
 سابقا

ً
13 منتخبا

المتأهلة لنهائيات كـــأس أوروبــــا 2028 
فسيبقى 24.

وفيما يتعلق بــدوري األمــم األوروبية، 
الــمــســابــقــة الـــتـــي تـــم إنـــشـــاؤهـــا فـــي 2018 
لتحل بداًل من المباريات الودية، تم تعديل 
النظام بشكل طفيف إلقامة دور ربع نهائي 
مــن ذهــاب وإيـــاب فــي مـــارس، مــع الحفاظ 
عــلــى »الـــمـــربـــع الـــذهـــبـــي« )نـــصـــف نــهــائــي 

ونهائي( من مباراة واحدة في يونيو.
وســــيــــتــــأهــــل مــــتــــصــــدر ووصــــــيــــــف كــل 
 أنــه 

ً
مجموعة لــلــدور ربـــع الــنــهــائــي، عــلــمــا

بـــمـــوجـــب الـــنـــظـــام الـــحـــالـــي يـــتـــأهـــل فــقــط 
متصدر كل من المجموعات األربع مباشرة 

لنصف النهائي.

فرحة العبي برشلونة بهدف ديمبيلي أمام ريال سوسييداد

فرنسا وإسبانيا تواجهان السويد والدنمارك فرنسا وإسبانيا تواجهان السويد والدنمارك 
في قبل نهائي مونديال اليدفي قبل نهائي مونديال اليد

تــقــام الـــيـــوم مــبــاراتــا الــــدور نصف 
الــنــهــائــي لــبــطــولــة كـــأس الــعــالــم لــكــرة 
ــــي بـــولـــنـــدا  ــــد، الـــمـــقـــامـــة حـــالـــيـــا فـ ــيـ ــ الـ
والــســويــد، حــيــث يــلــتــقــي فــي الــثــامــنــة 
مساء إسبانيا مع الدنمارك، وتلعب 
فــي الــحــاديــة عــشــرة مــســاء فرنسا مع 

السويد.
وكانت مباريات الدور ربع النهائي، 
الــتــي جـــرت أمـــس األول، أســـفـــرت عن 
ــر بــنــتــيــجــة  ــلـــى مـــصـ ــوز الــــســــويــــد عـ ــ فــ
26-22، وفـــرنـــســـا عــلــى ألــمــانــيــا 35-
28، والـــدنـــمـــارك عــلــى الــمــجــر 23-40، 

وإسبانيا على النرويج 34-35.
 وجـــــاءت مـــبـــاراة الــســويــد ومــصــر 
ســــريــــعــــة وقـــــــويـــــــة، وفـــــشـــــل مــنــتــخــب 
ــتـــأهـــل لــقــبــل نــهــائــي  الـــفـــراعـــنـــة فــــي الـ
المونديال للمرة الثالثة على التوالي، 
وودعــوا البطولة من »الباب الضيق« 
رغــــم الـــبـــدايـــة الــقــويــة الـــتـــي منحتهم 
المقدمة في الـ23 دقيقة األولى )7-9(، 
لكن مــدرب السويد نجح في تحويل 

ــة الـــلـــقـــاء لــمــصــلــحــة فـــريـــقـــه، وســط  دفــ
ــادي لــــحــــارس مــرمــاهــم  ــ ــألـــق غـــيـــر عــ تـ
أنــدريــاس بــالــيــكــا، حــيــث تــقــدم بــفــارق 

ــــداف دون مــقــابــل فـــي 11 دقــيــقــة  7 أهـ
متتالية من آخر الشوط األول وبداية 

الشوط الثاني.

ورغـــــــم أن الـــمـــصـــريـــيـــن نـــجـــحـــوا فــي 
العودة بالربع ساعة األخيرة، وقلصوا 
الــفــارق ألربــعــة أهـــداف، بعد تــألــق الفت 
مــن مــعــظــم الــالعــبــيــن، خــاصــة الــحــارس 
كريم هنداوي وحسن قداح، الذي دفع به 
المدرب اإلسباني روبيرتو متأخرا، فإن 
فارق األهداف كان قد حرم الفراعنة من 

تعديل النتيجة والفوز باللقاء.
ويلتقي اليوم في الخامسة والنصف 
مساء منتخب مصر مع نظيره األلماني، 
ويليها في الثامنة مساء مباراة النرويج 
مع المجر، لتحديد المراكز من 5 إلى 8.

وحـــصـــل مــنــتــخــب تـــونـــس عــلــى لــقــب 
كأس الرئيس والمركز 25 في البطولة، 
ت  إثــر فــوزه على تشيلي 38-26، وجــاء
مــقــدونــيــا فــي الــمــركــز 27 بــفــوزهــا على 
كوريا الجنوبية 36-33، والسعودية في 
29 بعد تغلبها على المغرب  المركز الـــ
32-30، والـــجـــزائـــر فـــي الــمــركــز 31 بعد 
فـــوزهـــا عــلــى أوروغــــــــواي األخـــيـــر »32« 

بنتيجة 33-34.

المصري حسن قداح يصوب على مرمي السويد )أ ف ب(
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75 عــــامــــا، شــــيــــع، ســــلــــوى، حــســيــنــيــة ســـيـــد مـــحـــمـــد، ت: 
66067167 ،97901088 ،50649966

هنادي سعد عبدالله الجمعان
53 عاما، تشيع بعد صالة العصر، الرجال: الروضة، ق2، 
ش24، مــقــابــل مــدرســة نسيبة بــنــت كــعــب، م43، الــنــســاء: 
الـــروضـــة، ق2، ش24، م43، ت: 99627306، 99577688، 

55390424 ،99767547 ،98984413
مساعد عبدالله عثمان الكوح

76 عاما، يشيع بعد صالة العصر، العزاء في المقبرة، ت: 
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محمد عبدالله مبرك العنزي
86 عاما، يشيع بعد صالة العصر، الرجال: المنقف، ق1، 
ش127، م27، الــنــســاء: الــصــبــاحــيــة، ق1، ش15، م11، ت: 

97855577 ،97200099 ،99121210 ،65018180
عبدالجليل إبراهيم صالح المطوع

53 عاما، شيع، الرجال: حسينية عقليه الطالبين، النساء: 
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أعلى مد

أدنى جزر

  18

08

ً
02:58 صبـــاحــــــا

 04:16 مــــــســــــــــــــــاًء

ً
09:58 صبـــاحــــــا

10:24 مــــــســــــــــــــــاًء

اصطدمت بجسر الركاب قبل اإلقالع النمل يشم األورام السرطانية
ــر  ــ ــون إيـ ــ ــيــ ــ ــ ــة ل ــ ــركــ ــ ــفــــت شــ ــشــ كــ
اإلندونيسية للطيران المنخفض 
الــــتــــكــــلــــفــــة، أمـــــــــــس، أن إحـــــــدى 
طائراتها اصطدمت بأحد جسور 
صعود الــركــاب للطائرة عندما 
كانت تتجه من منطقة الوقوف 
إلى المدرج قبل اإلقالع في مطار 
ــال الــمــتــحــدث  بــإقــلــيــم بـــابـــوا. وقــ
بـــــاســـــم »لــــــيــــــون إيــــــــــر« دانـــــانـــــج 
 لــم يصب 

ً
بريهانتورو إن أحـــدا

: »استنادا 
ً
في الــحــادث، مضيفا

إلى مراقبتنا، فقد المس الجناح 
جسر الركاب في المطار«. 

وبين أن الطائرة، التي كانت 
مــتــجــهــة إلــــى جـــايـــابـــورا وعــلــى 
، عــادت إلى 

ً
متنها 129 شخصا

ــم إعـــطـــاء  ــ ــار، وتـ ــتــــظــ ســـاحـــة االنــ
الركاب خيار االنتقال إلى طائرة 
أخرى أو استرداد قيمة التذكرة.
 )د ب أ(

اكـــتـــشـــف عـــلـــمـــاء فــــي فــرنــســا 
ــه الـــــقـــــدرة عــلــى  ــديــ ــل لــ ــمـ ــنـ أن الـ
اكــتــشــاف رائــحــة الــســرطــان في 
بول المصابين بالورم؛ ألن عدة 
أنـــواع مــن الــســرطــان تــؤدي إلى 

تغيير رائحة البول.
ــرت  ــشــ ــ

ُ
ووجـــــــــــدت دراســـــــــــــة، ن

بمجلة وقائع الجمعية الملكية 
ــاي نـــيـــوز  ــكــ ــع ســ ــوقــ ــلـــهـــا مــ ونـــقـ
أمس، أن النمل يمكن استخدمه 

ــة، مــــــن حــيــث  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــة فـ ــلــ ــيــ كــــوســ
ــتـــشـــاف اإلصـــابـــة  الـــتـــكـــلـــفـــة، الكـ

بالسرطان لدى المرضى.
ــة،  ــ ــ ــدراسـ ــ ــ ــة الـ ــفــ ــؤلــ ــت مــ ــ ــالــ ــ وقــ
باتريسيا ديــتــوري من جامعة 
الــــــســــــوربــــــون بــــــاريــــــس نــــــــورد: 
»يمكن استخدام النمل ككاشف 
بيولوجي للتمييز بين األفراد 
األصحاء والحاملين للورم. إنه 
سهل التدريب، ويتعلم بسرعة، 

ويتسم بالكفاءة العالية، وليس 
.»

ً
مكلفا

وتــعــتــمــد تــلــك الـــدراســـة على 
أخــرى سابقة أجرتها ديتوري 
ــهـــرت أن الــنــمــل  وزمــــالؤهــــا، أظـ
 عــلــى »شـــم« الخاليا 

ً
كـــان قــــادرا

الــســرطــانــيــة الــبــشــريــة الــتــي تم 
تكوينها في المختبر.

اكتشاف »ميسي« تحت »سقارة«اكتشاف »ميسي« تحت »سقارة«

الفحم يقتل الفحم يقتل ٣٣ أشخاص بالسعودية أشخاص بالسعودية

الصاروخ وإخوانه يقلقون الجيشالصاروخ وإخوانه يقلقون الجيش

أعلن وزير اآلثار المصري 
األسبق رئيس البعثة األثرية 
الـــعـــامـــلـــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة آثـــــار 
 
ً
سقارة د. زاهي حواس كشفا

 يعود إلى األسرة 
ً
 جديدا

ً
أثريا

الخامسة من مصر القديمة.
وقال حواس، في تصريح 
نــقــلــه مـــوقـــع روســـيـــا الـــيـــوم، 
أمـــس، إن هـــذه الــمــرة تعتبر 
األولى من نوعها لكشف 12 
تمثااًل، بينها تماثيل خشبية 
وحـــجـــريـــة مــخــتــلــفــة، ومــنــهــا 
تمثال لشخص يدعى ميسي، 
كــــاهــــن الـــمـــلـــك بـــيـــبـــي األول، 
 أنه تم كشف مومياء 

ً
مضيفا

لشخص يدعى فيتك، وكــان 
 خــــالل الـــدولـــة 

ً
أيـــضـــا كـــاهـــنـــا

القديمة.
يذكر أن آثار سقارة تتميز 
ــل الـــمـــقـــدس  ــعـــجـ بــمــنــطــقــة الـ
ــيـــــس، الـــــــذي يـــطـــلـــق عــلــيــه  ــ أبـ
اســم السرابيوم، والـــذي كان 
يعتبر بمنزلة تمثيل للرب 

بــتــاح نــفــســه، وهـــو أحـــد أهــم 
ــنـــف،  ــة مـ ــقـ ــنـــطـ مـــــعـــــبـــــودات مـ
وعــنــدمــا كـــان يــمــوت العجل 
كـــــــان يــــدفــــن فـــــي احـــتـــفـــالـــيـــة 
مهيبة حتى يتم العثور على 
خليفته، واستمر استخدامه 
مــنــذ األســــرة الــثــامــنــة عشرة 

حتى العصر البطلمي.
والـــكـــشـــف األثـــــــري عـــبـــارة 
عــن مــجــمــوعــة مــن الــتــوابــيــت 
الــمــخــتــلــفــة، وعــلــيــهــا نــقــوش 

جنائزية فريدة من نوعها.

وجــهــت الــمــديــريــة الــعــامــة 
للدفاع المدني في السعودية، 
أمــــــس األول، عــــــدة نــصــائــح 
للجمهور للوقاية من أخطار 
»الفحم والحطب«، بعد وفاة 3 

أشخاص بسبب ذلك.
وفـــي مــقــطــع تـــوعـــوي عبر 
حــســابــهــا بــــ »تـــويـــتـــر«، نقله 
موقع الحرة نت أمــس، دعت 
مــديــريــة الــدفــاع الــمــدنــي إلــى 
عدم إشعال الفحم أو الحطب 
داخـــــــــــل الــــــمــــــنــــــزل، مـــوصـــيـــة 

بتهوية المكان، وإبعاد األثاث 
ــمــــواد الــقــابــلــة لــالحــتــراق  والــ
ــال  ــفــ ــع األطــ ــنــ ــن الـــــنـــــار، ومــ ــ عـ
مــن االقـــتـــراب أو الــعــبــث بها، 
وإطفاء الحطب عند الخروج 

من المنزل وعند النوم.
ــوفــــي ثـــالثـــة أشـــخـــاص  وتــ
وأصيب اثنان بعد اختناقهم 
نــتــيــجــة إشــــعــــال الـــفـــحـــم فــي 
خــيــمــة مــغــلــقــة جـــنـــوب مــركــز 
لـــيـــنـــا بــــالــــحــــدود الــشــمــالــيــة 

للمملكة.

»الصاروخ« و»التاكسي« و»الزرقاء« و»الحمراء«، هي أسماء 
ألشهر أنواع الحبوب المهلوسة التي أصبحت تنتشر بشكل 
خطير بين الــشــبــاب والــمــراهــقــيــن بــالــجــزائــر، فــي السنوات 
األخيرة، مما دفع أعلى السلطات في البالد إلى التحرك بقوة 
لوضع حد لهذه الظاهرة، ومحاربتها بكل الطرق القانونية 

واألمنية والتوعوية.
وقال موقع سكاي نيوز أمس إن تلك األسماء، التي هي 
فــي األصــل عــبــارة عــن عقاقير مسكنة مــن نــوع »تــرامــادول« 
و»ليريكا« و»سيبتيكس«، أصبحت منتشرة بشكل كبير بين 

 في المدارس والجامعات.
ً
أوساط الشباب، خصوصا

ولهذا الغرض، صادق مجلس الوزراء الجزائري، الثالثاء 
ــة مـــن الـــمـــخـــدرات  ــايـ ــمـــاضـــي، عــلــى مـــشـــروع قـــانـــون الـــوقـ الـ
والـــمـــؤثـــرات الــعــقــلــيــة ومـــنـــع اســتــعــمــالــهــمــا واالتــــجــــار غير 
المشروع بهما، بهدف تحصين المجتمع والسيما الشباب.

وتأتي هذه اإلجراءات بعد تسجيل الجزائر حصيلة ثقيلة 
في مجال االتجار بالمخدرات والحبوب المهلوسة عام 2022، 
حيث أوقــفــت مصالح الجيش الوطني الشعبي الجزائري 
1600 تاجر مخدرات، مع ضبط أكثر من 10 ماليين قرص 
مهلوس، إضــافــة إلــى أطــنــان مــن الكيف المعالج وعــشــرات 

الكيلوغرامات من الكوكايين.
وشــبــه الــطــبــيــب الـــجـــزائـــري الــمــخــتــص رئــيــس الجمعية 
الجزائرية لإلغاثة اإلنسانية قراوي بومدين ظاهرة اإلدمان 
 لفيروس خفي.

ً
 صامتا

ً
بجائحة كورونا التي عرفت انتشارا

مملكة سبأ ورشيد كرامي في خطر
أضيفت آثار مملكة يمنية قديمة ومنطقة 
مـــعـــارض خــرســانــيــة لــبــنــانــيــة حــديــثــة إلــى 
قــائــمــة منظمة الــيــونــســكــو لــمــواقــع الــتــراث 

العالمي المعرضة للخطر.
وقالت »اليونسكو«، في بيان بموقعها 
على اإلنــتــرنــت نقله »ســكــاي نــيــوز«، أمــس، 
إن لجنة التراث العالمي التابعة لها قررت 

خـــــالل جــلــســة اســتــثــنــائــيــة إدراج ســبــعــة 
ــلـــى مــمــلــكــة ســبــأ  مــــواقــــع أثــــريــــة تـــشـــهـــد عـ
الغنية وإنجازاتها المعمارية والجمالية 
والــتــكــنــولــوجــيــة مـــن األلـــفـــيـــة األولــــــى قبل 
الـــمـــيـــالد حـــتـــى ظــــهــــور اإلســــــــالم بـــحـــوالـــي 
630 مــيــالديــة على قائمة الــتــراث العالمي 

المعرض للخطر.

وتـــم إدراج الــمــعــالــم الــســبــعــة الرئيسية 
لمملكة ســبــأ اليمنية الــقــديــمــة، ومــعــرض 
رشيد كرامي الدولي في طرابلس على الئحة 
وكــاالت األمــم المتحدة في »إجــراء عاجل«، 
عــلــى أمـــل الــحــفــاظ عــلــى الــمــواقــع المهملة 

بشكل أفضل. 
ــافــــت »الـــيـــونـــســـكـــو« أن الــمــوقــعــيــن  وأضــ
سيحصالن اآلن على مساعدة تقنية ومالية 
معززة، مشيرة إلى أن نظام الري في مأرب 
الــقــديــمــة يــعــكــس بـــراعـــة تــكــنــولــوجــيــة في 
الهندسة المائية والـــزراعـــة على نــطــاق ال 
مثيل له في جنوب شبه الجزيرة العربية 

القديمة.
ـــعـــد حـــضـــارة ســبــأ أو مــمــلــكــة ســبــأ، 

ُ
وت

، واحدة من أبرز الحضارات 
ً
اليمن حاليا

الـــتـــي نـــشـــأت فـــي مــنــطــقــة شــبــه الــجــزيــرة 
العربية، وُسميت بهذا االســم نسبة إلى 

الملكة سبأ.
وجاءت موافقة »اليونسكو« على إدراج 
ــار مــمــلــكــة ســبــأ، بــعــد بــيــع قــطــع أثــريــة  آثــ
يمنية نــــادرة تــعــود إلـــى حــقــب تاريخية 
قــديــمــة لــدولــة ســبــأ وقــتــبــان وغــيــرهــا من 
ــزادات  ــ الــمــمــالــك الــيــمــنــيــة الــقــديــمــة فـــي مـ
أقــيــمــت بــعــدة دول أوروبـــيـــة مــنــذ انـــدالع 

الحرب في اليمن.
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ّ
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درايش

صـــــــــــــــوت طـــــــــالـــــــــع مـــــــــــن بـــــــــَحـــــــــر عـــــــــــز وثــــــــبــــــــات 
بــــــــّحــــــــة الـــــــــنـــــــــّهـــــــــام فــــــــــي الــــــــــصــــــــــوت الــــعــــجــــيــــب 

ــاة  ــ ــيـ ــ ــــحـ ــا الــــــــهــــــــوا شـــــــــــــراع الـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــــــخ فـ
َ
وإن ُكــــــــف

عــــــنــــــدنــــــا »ســــــــلــــــــمــــــــان« فـــــــــي صــــــــوتــــــــه مـــجـــيـــب
ــاة  ــ ــجـ ــ ــنـ ــ ــر تـــــــرجـــــــي الـ ــ ــحــ ــ ــبــ ــ ــ والــــــــمــــــــراكــــــــب فــــــــي ال

حـــــيـــــث صــــــوتــــــه كــــــالــــــَحــــــِبــــــل  فــــــــي إيــــــــــد ســـيـــب 
يـــــــشـــــــبـــــــه »الـــــــــــــــــــدوخـــــــــــــــــــي« ولـــــــــــكـــــــــــن لـــــــــــــه ذات

يـــــــب  قـــــــر و  أ بـــــــــعـــــــــيـــــــــٍد  تــــــــشــــــــبــــــــه  مــــــــــــــا  ت  ذا
انـــــــــــــطـــــــــــــِرب يـــــــــــا قــــــــلــــــــب والـــــــــــلـــــــــــي فـــــــــــــــات فــــــــات

ــب ــيــ ــغــ واســـــــــتـــــــــمـــــــــع ال تــــــنــــــشــــــغــــــل بــــــــالــــــــلــــــــي يــ
ــه مــــــــــزّيــــــــــنــــــــــه فـــــــــيـــــــــه الـــــــصـــــــفـــــــات  ــ ــ ــجـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ال كـ

ال بــــــــيــــــــانــــــــو يـــــــضـــــــيـــــــف لــــــــــــه لــــــــــحــــــــــٍن غــــــريــــــب 
حـــــــــــــاضـــــــــــــٍن عـــــــــــــــــــــوده كـــــــحـــــــضـــــــن األّمـــــــــــــهـــــــــــــات

ال الــــــــتــــــــقــــــــن بــــــعــــــيــــــالــــــهــــــن عــــــــقــــــــب الـــــمـــــغـــــيـــــب
صــــــــــــــوت ُعــــــــــــــــــود مـــــــســـــــافـــــــر بـــــــكـــــــل الــــــجــــــهــــــات 

ــة طــــبــــيــــب ــ ــ ــسـ ــ ــ ــمـ ــ ــ وبـــــــــــاألصـــــــــــابـــــــــــع ريــــــــشــــــــتــــــــه لـ
إن بــــــــــــــدا بـــــــــــالـــــــــــســـــــــــامـــــــــــري... مـــــــلـــــــح وحـــــــــــالة

ــــب ــيـ ــ ــرهـ ــ ــون مــــــــن صـــــــوتـــــــه الـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــرب هـ ــ ــطــ ــ ــنــ ــ يــ
والــــــــنــــــــِشــــــــل يـــــلـــــمـــــع عــــــلــــــى صـــــــــــــــدور الـــــبـــــنـــــات

ــا غــــــــصــــــــٍن رطـــــيـــــب ــ ــ ــنـ ــ ــ ــغـ ــ ــ وْيـــــــــِتـــــــــمـــــــــاَيـــــــــل فــــــــــي الـ
ــات ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــــــــه فــــــــــي الــــــــكــــــــفــــــــوف الـ

ّ
ــــش حــــــــن ــ ــقـ ــ ــ نـ

ــــب ــيـ ــ ســــــــــــرب نـــــــْمـــــــل آشــــــــــــــوف واســـــــــمـــــــــع لـــــــــه دبـ
والـــــــــحـــــــــبـــــــــيـــــــــبـــــــــه مــــــــكــــــــّمــــــــلــــــــه لــــــــــــّمــــــــــــة خــــــــــــــوات 

ــــب  ــيــ ــ ــهــ ــ ــ كـــــــــالـــــــــبـــــــــدر مــــــــــــا بــــــيــــــنــــــهــــــم مـــــــنـــــــظـــــــر ُم
ــــات ــبـ ــ وال اْرقــــــــــــَصــــــــــــت ذابــــــــــــــت مــــــثــــــل ســـــــّكـــــــر نـ

ــيــــب والــــــــــــــعــــــــــــــَرق مـــــــــــن ثـــــــوبـــــــهـــــــا نـــــــفـــــــحـــــــات طــ

استمر حظر بيع األسلحة في الخليج، الــذي فرضته 
بريطانيا بالتعاون مع الشيخ مبارك الصباح منذ عام 
1900، فترة طويلة، وكانت القوات البريطانية في الخليج 
تــراقــب السفن وتفتشها، وعــثــرت فــي حــاالت قليلة على 
أســلــحــة مــهــّربــة محمولة عــلــى ســفــن كــويــتــيــة، وتعاملت 
مع الموقف بالتنسيق مع الشيخ مبارك، كما أشرنا في 

مقاالت سابقة. 
وقــد زادت حـــاالت تهريب األســلــحــة، مما دفــع المقيم 
البريطاني في الخليج إلى تشديد الرقابة عام 1912، كما 
ورد في إحدى الوثائق الموجهة إلى الشيخ مبارك. وتقول 
الوثيقة المؤرخة بتاريخ 1 ربيع األول 1330 الموافق 20 

فبراير 1912 ما يلي:
»من قبطان شكسبير بولتكل اجنت الدولت )الدولة( 
البهية القيصرية اإلنكليزية في الكويت الى جناب االجل 
االفخم المحب عمدة االصحاب الشيخ مبارك الصباح 

دام بقاه،
غب السؤال عن عزيز خاطركم الزلتم بخبر وسرور 
ثم نخبركم جانا كتاب من نايب الباليوز في ابوشهر 
وهو يذكر انه واصله تلغراف من كرنل بيرسي كاكس 
ــنـــرال الــــدولــــة الــبــهــيــة الــقــيــصــريــة  بـــالـــيـــوز وقــنــصــل جـ
ــام  ــر ان الــنــاس هـــذه األيـ اإلنــكــلــيــزيــة فــي ابــوشــهــر ذاكــ
مجتهدين في تسريق السالح خصوصا في واجهت 
الشمال من خليج فارس وانه صار لزوم على مراكب 
الدولة البهية القيصرية اإلنكليزية ان يزيد اجتهادهم 
في قطع ذلــك ويذكر الباليوز انشاالله جناب الشيخ 
مبارك ما يقصر يساعدنا في منع هذا الشيء كما هو 
سابق وان يشدد شــوي على رعــايــاه انهم يتجنبون 

هذا الشيء هذا ما لزم رفعه لجنابكم ودمتم سالمين 
محروسين«.

 مـــن الــرســالــة الــبــريــطــانــيــة أن 
ّ

ويــمــكــنــنــا أن نــســتــشــف
 
ً
المقيم البريطاني في الخليج يعتبر الشيخ مبارك ركنا
 في تطبيق السياسة البريطانية في الخليج، 

ً
أساسيا

ولذلك ينّسق معه ويسعى إلقناعه بلطف ودبلوماسية 
الستمالته إلى جانبه.

وفــي المقابل، يمكننا أن نــرى أن الشيخ مــبــارك كان 
ال يريد أن يخالف السياسات البريطانية في الخليج، 
ولــذلــك نـــراه يـــرد بشكل الئـــق ومــنــاســب وإيــجــابــي على 
رغــبــات المقيم البريطاني فــي الخليج، بــل ويستخدم 
عبارات ومفردات تدل على استجابته الكاملة لما يرغب 
 على رسالة 

ً
 قويا

ً
فيه اإلنكليز. وقد رّد الشيخ مبارك ردا

 للسياسة 
ً
 مــســانــدا

ً
شكسبير، وحــمــلــت رســالــتــه مــوقــفــا

البريطانية، إذ إنه توّعد بحرق السفينة التي ُيعثر فيها 
على أسلحة مهّربة. وإليكم نص رسالة الشيخ مبارك:

»غــب الــســؤال عــن خــاطــركــم الــعــزيــز هــو انــه يــد الـــوداد 
اخــذت كتابكم الــمــؤرخ 1 ربيع اول سنة 330 مطابق 2 
فبروري سنة 912 وبه تذكرون ان حضرة نائب الباليوز 
صاحب في بوشهر معرف انه واصله تلغراف من كرنل 
سر بيرسي كاكس باليوز وقنصل جنرال الدولة البهية 
القيصرية اإلنكليزية فــي بوشهر ذاكـــر ان الــنــاس هذه 
األيام مجتهدين في تسريق السالح خصوصا في واجهت 
الــشــمــال مــن خليج فـــارس وانـــه صــار لـــزوم على مراكب 
الدولة البهية القيصرية اإلنكليزية ان يزيد اجتهادهم 
فــي قطع ذلــك ويــذكــر الباليوز صاحب اننا نساعد في 
منع هــذا الــشــيء ونــشــدد على رعــايــانــا انــهــم يتجنبون 

هــذا الشيء نحن انشاء الله نساعد حسب االمــر مه انه 
مؤكدين على جميع رعيتنا يتجنبون شيل األسلحة ال 
الى لطرفنا وال لغيره وامتثاال المركم أيضا بهذه الدفعة 
كتبنا الى وكيلنا في مسكة السيد يوسف الزواوي جميع 
سفائن رعيتي اهل الكويت يأكد على النواخذة او صاحب 
الحالل ان كان انه في سفينته يتجنبون شيل األسلحة ال 
لطرفنا وال لغيرها والذي يحمل األسلحة اذا يسلم منه 
مناور الدولة البهية انا البد يصير عندي خبر وين ما 
يوديه احرق السفينة واحبس النوخذا او صاحب الحالل 
حبس مؤبد هذا ما لزم ودمتم محروسين 3 ربيع اول 

سنة 1330«.

الشيخ مبارك يتوعد بإحراق السفينة التي الشيخ مبارك يتوعد بإحراق السفينة التي 
هّرب السالح وحبس نوخذتها أو صاحبها

ُ
هّرب السالح وحبس نوخذتها أو صاحبهات
ُ
ت

وثيقة  لها تاريخ

باسم اللوغاني
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@loughanib   
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