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كارثة في تركيا وسورية
 واألحوال الجوية تصعب اإلنقاذ 

ً
آالف القتلى والجرحى في أعنف زلزال منذ 84 عاما

 إلى تركيا بمشاركة الجيش
ً
 جويا

ً
ر جسرا • األمير وولي العهد يعزيان إردوغان والكويت تسيِّ

• عشرات الدول ترسل مساعدات وفرق إغاثة... وأنقرة تعلق العمل بمطارات الجنوب وميناء جيهان

جاسم المهنا ينقل 
الدراما الكويتية 

إلى العالمية
11

 مسك وعنبر

»المخطط الهيكلي 
الرابع« توصي بإنشاء 

هيئة للنقل العام

طلق 
ُ
السفارة الفرنسية ت

»BELC الكويت 2023«

 محليات

 محليات
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اقتصاديات

»بيتك« يربح 357.7 مليون دينار بنمو %47
 و10% أسهم منحة

ً
توصية بتوزيع 15% نقدا

»المتحد« يربح 36.4 مليون دينار بنمو %16.7
توصية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة %8

»التسهيالت« تربح 10.37 ماليين دينار 
 نقدية 

ً
توصية بتوزيع 16% أرباحا

٠٦08
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اســتــيــقــظــت تــركــيــا ومــنــاطــق 
شمال سورية، أمس، على كارثة 
قـــد تــكــون األســـــوأ مــنــذ عــشــرات 
ــــوات، فـــقـــد ضــــــرب زلــــــزال  ــنـ ــ ــسـ ــ الـ
بقوة 7.9 درجــات جنوب تركيا 
وشمال سورية في ساعة مبكرة 
من صباح أمس واستمر دقيقة، 
 
ً
 كبيرا

ً
 وعددا

ً
 شامال

ً
 دمارا

ً
مخلفا

من الضحايا، ووصلت توابعه 
ــراق  ــعــ إلـــــى لـــبـــنـــان واألردن والــ
ومـــــصـــــر والــــــيــــــونــــــان وقــــبــــرص 

وأرمينيا.
ــن  ــامــ ووســــــــــــــط تــــضــ

مبنى دمره الزلزال في كهرمان مرعش بتركيا )رويترز( مباٍن مدمرة في بلدة بيسينا شمال سورية الواقعة تحت سيطرة معارضين )أ ف ب(

إيقاف االحتفالية المصاحبةطائرة خاصة إلحضار الكويتيين
لنهائي كأس ولي العهد

خبير هولندي توقع الزلزال مساعدات عاجلة من الكويت
قبل 3 أيام بــنــاء عــلــى أمـــر الــقــيــادة الــســيــاســيــة، قــال 

وزيــر الخارجية الشيخ سالم الصباح إن 
الكويت أرســلــت طــائــرة خــاصــة إلــى تركيا 
إلجالء المواطنين الكويتيين الموجودين 
 أن »الخارجية«، عبر بعثتيها 

ً
هناك، مؤكدا

في أنقرة وإسطنبول، تتابع بشكل مباشر 
أحوال الكويتيين في المناطق المتضررة، 
وتعكف على ضــمــان سالمتهم وعودتهم 

إلى البالد.

بــتــوجــيــهــات مـــن صـــاحـــب الــســمــو أمــيــر 
 مع 

ً
البالد الشيخ نواف األحمد، وتضامنا

المأساة اإلنسانية الكبيرة التي يعيشها 
األشــقــاء الــمــنــكــوبــون فــي ســوريــة وتــركــيــا، 
أمر سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
بــإيــقــاف االحــتــفــالــيــة المصاحبة للمباراة 

النهائية على كأس سموه أمس.

أعــلــنــت جــمــعــيــة الـــهـــالل األحـــمـــر الــكــويــتــي 
تقديمها مــســاعــدات عــاجــلــة إلـــى المنكوبين 
بالزلزال في تركيا وسورية الذي يعد األقوى 

 .
ً
من 84 عاما

وقــــالــــت األمـــيـــنـــة الـــعـــامـــة لــلــجــمــعــيــة مــهــا 
الــبــرجــس إن الــجــمــعــيــة تــواصــلــت مـــع الــهــالل 
األحمر التركي والمنظمات اإلنسانية األخرى 
للوقوف، واالطــالع على االحتياجات الملحة 
للمتضررين في المناطق التي أصابها الزلزال.

قــبــل ثـــالثـــة أيــــــام، وبــــدرجــــة عــالــيــة من 
الــتــنــبــؤ الــعــلــمــي الـــدقـــيـــق، تــوقــع الخبير 
الــهــولــنــدي الــبــاحــث فـــي شــــؤون الــــزالزل 
بمعهد مسح هندسة النظام الشمسي، 
لــرصــد الهندسة بين األجـــرام السماوية 
الــمــتــعــلــقــة بـــالـــنـــشـــاط الــــزلــــزالــــي، فـــرانـــك 

ــزال في  هــوغــيــربــيــتــس، وقـــوع زلــ
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»معاَرضات« إيران حائرة بين واقعية خاتمي 
ودستور موسوي وتوكيالت نجل الشاه

السجن 5 سنوات لجندي كردي رفض إطالق النار على المتظاهرين
● طهران - فرزاد قاسمي

اشتعلت الخالفات بين المعارضين اإليرانيين 
ــلـــى تــســمــيــة قــائــد  ــا عـ ــهــ ــارجــ داخـــــــل الــــبــــالد وخــ
المعارضة، بعد أن بدأ أنصار ابن الشاه السابق 
رضا بهلوي بجمع توكيالت من عامة اإليرانيين 
ــــي، ورفـــضـــت  ــدولــ ــ لــتــمــثــيــلــهــم فــــي الـــمـــجـــتـــمـــع الــ
مجموعات معاِرضة خارج الجمهورية اإلسالمية 

»هيمنة أنصار الملكية« على االحتجاجات.
واتـــهـــم أنـــصـــار مــجــمــوعــات تــابــعــة لمنظمة 
»مجاهدي خلق« و»الدستوريين« و»الجمهوريين« 
 
ً
وبــعــض الــمــجــمــوعــات االنــفــصــالــيــة، خــصــوصــا
الكردية، والملكيين بـ »محاولة ركوب الموجة«.

ــل االجــتــمــاعــي  ــتـــواصـ ــتــــأت شـــبـــكـــات الـ وامــ
ــوافـــق  ــيـــن مـ ــات بـ ــ ــامـ ــ ــهـ ــ بــــالــــجــــدل واالتـ

02

02

الحكومة أقرت آليات معالجة »التركيبة السكانية«
وافق مجلس الــوزراء على مشروع قرار بالئحة 
آليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية ورفعه 

إلى سمو أمير البالد.
وقـــرر الــمــجــلــس، خـــالل اجــتــمــاعــه أمـــس، تكليف 
وزارة الــشــؤون االجــتــمــاعــيــة التنسيق مــع الهيئة 
العامة للقوى العاملة واتحاد الجمعيات التعاونية 
التخاذ اإلجراءات الالزمة لتكويت القطاع التعاوني، 
الـــذي سيساهم فــي تــوفــيــر أكــثــر مــن 3000 فرصة 

وظيفية للعمالة الوطنية.

وفــــي ضــــوء تــقــديــم الــحــكــومــة اســتــقــالــتــهــا، أكــد 
ــوزراء بــوقــف التعيين  ــ المجلس ضــــرورة الــتــزام الـ
في الوظائف القيادية بجميع الــوزارات واإلدارات 
الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، إلى جانب 
 كانت وسائل 

ً
وقــف شغل الوظائف اإلشرافية أيــا

 عن 
ً
 أو ترقية، فضال

ً
 أو نقال

ً
 أو تعيينا

ً
شغلها، ندبا

 بين الجهات 
ً
وقف النقل والندب أو تمديده خارجيا

المختلفة، مع وقف اإلعارة وتمديدها بين الجهات 
المختلفة داخل البالد، حتى إشعار آخر.

معارض إيراني يحمل صورة نجل الشاه خالل تظاهرة تضامنية مع المحتجين

١٣- ١٤
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ركالت الترجيح 
تهدي للعربي 
اللقب التاسع 

بكأس 
ولي العهد 
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كارثة في تركيا...

خبير هولندي توقع الزلزال...

»معاَرضات« إيران حائرة بين...

عالمي واسع، كانت الكويت من أولى المبادرين للمساعدة، إذ وجه 
سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد بإنشاء جسر جوي إلرسال 
مساعدات وطواقم طبية عاجلة باسم الكويت إلى تركيا تتولى وزارة 
الخارجية تنسيقه وتشارك فيه قوة اإلطفاء العام وجمعية الهالل 

األحمر ووزارة الصحة والجيش الكويتي. 
 
ً
كما أبرق سموه إلى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان معزيا

 عن أمله أن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق 
ً
بالضحايا، معربا

من احتواء هذه الكارثة الطبيعية وتجاوزها، في وقت بعث سمو 
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ببرقية تعزية مماثلة إلى الرئيس 

التركي.
ومن جانبه، بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف 

األحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس إردوغان.  
ودمر الزلزال أجزاء كبيرة من إقليم كهرمان مرعش وسط تركيا 
وجنوبها، وتــاله زلــزال قــوي آخــر بلغت قوته 7.7 درجــات في ذات 
 فيما سجلت السلطات التركية المختصة أكثر من 

ً
المنطقة صباحا

120 هزة ارتدادية.
وفي حصيلة أولية ُسجل مقتل أكثر من 1600 شخص في تركيا 
وإصابة أكثر من 10 آالف وفقدان اآلالف، وأكثر من ألف في سورية، 
كما أفــادت إدارة الــطــوارئ والــكــوارث التركية )آفــاد( بانهيار 3500 

مبنى على األقل. 
وخالل زيارته لمركز تنسيق إدارة الكوارث بأنقرة، وصف إردوغان 
 
ً
الزلزال المدمر بأنه أكبر كارثة تشهدها تركيا منذ عام 1939، مؤكدا
تدمير 2818 مبنى ومقتل 912 وإصابة 5385، وأن العدد في تزايد.

وقــال إردوغـــان: »دولتنا حركت كل مؤسساتها على الفور منذ 
 إلى أن تركيا 

ً
لحظة وقوع الزلزال واستنفرت كل إمكاناتها«، الفتا

 للمساعدة من 45 دولة إلى جانب حلف الناتو واالتحاد 
ً
تلقت عروضا

األوروبي.
وأعــلــن وزيـــر التعليم التركي تعليق الــدراســة حتى 13 فبراير، 
وأوقفت الخطوط الجوية التركية 170 رحلة جوية في إسطنبول، 
ــام  وأوقــــفــــت الــعــمــل بـــمـــطـــارات أضـــنـــة وغــــــازي عــنــتــاب وهــــاتــــاي أمـ
 في 

ً
الــرحــالت الجوية حتى إشــعــار آخــر، وتــم تعليق العمل جزئيا

ميناء إسكندرون الذي تعرض ألضرار، كما أوقفت شركة »بوتاش« 
الحكومية، التي تتولى إدارة وتشغيل خطوط أنابيب النفط الخاصة، 
تدفقات النفط الخام من الــعــراق وأذربــيــجــان إلــى محطة »جيهان« 
للتصدير الواقعة على ساحل البحر المتوسط كما اندلع حريق في 

ميناء جيهان النفطي الذي توقف عن العمل منذ الصباح. 
وفي سورية، خيمت مشاعر من العجز واأللم والفقد والتيه على 
آالف العائالت في مناطق تخضع لسيطرة حكومة دمشق وأخرى 
للمعارضة المسلحة بشمال غــربــي ســوريــة، بعد تــضــررهــا جــراء 
الزلزال. وُسجل مقتل أكثر من ألف شخص على األقل فيما عرقلت 
األحــوال الجوية الصعبة ونقص المعدات جهود اإلنقاذ التي تتم 

بإمكانات محدودة وتستند إلى قطاع طبي متهالك. 
وأدت الكارثة إلى تشريد اآلالف من السوريين الذين قال بعضهم 
إن ما جرى أصعب بكثير من القذائف. وأظهرت أشرطة مصورة في 
تركيا وسورية مآسي إنسانية، ولحظات الرعب والخوف، وكذلك في 
لبنان حيث اندفع اآلالف إلى الشوارع وسط عاصفة قوية وحالة ذعر.

وفيما أعلنت السلطات التركية درجة اإلنذار الرابعة، التي تعني 
طلب مساعدة دولية، أعلنت عشرات الدول إرسال فرق إغاثة مختصة 
ومساعدات ومعدات إغاثية وإنسانية عاجلة. وأبرق العشرات من 
قادة العالم إلى الرئيس التركي معزين ومتضامنين ومعربين عن 

حزنهم من جراء هذه الكارثة الطبيعية.      
وقــالــت الــواليــات المتحدة إنــهــا جــاهــزة لتقديم »كــل المساعدة 
الالزمة« لتركيا، معلنة أنها تدرس كيفية مساعدة السوريين، في وقت 
 حالة التضامن 

ً
أرسل االتحاد األوروبي بعثة حماية مدنية، مفعال

األوروبي، وأعربت روسيا عن استعدادها لكل أنواع المساعدة إلزالة 
آثار المأساة.

ومعارض البن الشاه الراحل.
وزاد الطين بلة دخــول بعض زعماء اإلصالحيين مير حسين 
موسوي، آخر رئيس وزراء بعد الثورة، والرئيس األسبق محمد 
خاتمي على الخط، عبر البيان الــذي أصــدره موسوي من إقامته 
الجبرية، وطالب فيه بتغيير دستور الجمهورية اإلسالمية وتشكيل 
حكومة انتقالية، وتبعه خاتمي ببيان مشابه، لكنه رفض »إسقاط 

النظام«.
ودخل اإلصالحيون في جدل مع المعارضة خارج البالد متهمين 
إياهم بمحاولة »سرقة الــثــورة التي تحركت في الــداخــل« وهــم ال 

دخل لهم فيها.
 أن أغلب كــوادر التيار اإلصــالحــي أبــدت تحواًل عن 

ً
وكــان الفتا

نظرتها السابقة حول إمكانية إصــالح النظام اإلسالمي الحالي 
باتجاه القبول بأنه »آن األوان إلجـــراء تغيير جــذري فــي النظام 

والدستور«.
 بالسجن خمسة 

ً
وأصـــدرت المحكمة الــثــوريــة اإليــرانــيــة حكما

أعوام على جندي كردي يدعى كمال عبدالله زادة بعد رفضه إطالق 
النارعلى متظاهرين بطهران في خضم االحتجاجات التي اندلعت 
ضد النظام في سبتمبر الماضي، بينما كشف مصدر مطلع، أن 
قضاة حذروا المرشد علي خامنئي من أن »أي عفو أو تهاون مع 
العسكريين المتهمين بعدم إطاعة األوامــر« سيفاقم حالة التذمر 
والــتــمــرد الــمــنــتــشــرة فــي صــفــوف الـــقـــوات األمــنــيــة تــجــاه مــواجــهــة 
التظاهرات، وسيعّرض البالد للخطر في حال تجدد التظاهرات 

الحاشدة.
 فــي المحكمة 

ً
 رفــيــعــا

ً
وأضــــاف الــمــصــدر، الــــذي يــشــغــل مــنــصــبــا

الثورية، لـ »الجريدة«، أن عفو خامنئي الــذي أقــره أمس األول عن 
آالف السجناء لن يشمل العسكريين الذين سيوكل أمرهم إلى رأفة 
 إلى أن الحكم على الجندي الكردي يمثل 

ً
المحاكم العسكرية، مشيرا

أقل عقوبة يمكن أن يحصل عليها، مع وقف التنفيذ وسلب بعض 
حقوقه المدنية مدة طويلة.

وحسب ما أكده القاضي، يواجه نحو ألف جندي وضابط التهمة 
ذاتها، واحتمال التعرض للعقوبة نفسها أو أشد بحق الرتب األرفع.
وجاء ذلك بعد أن نشر عبدالله زادة فيديو، أكد فيه أن محكمة 
االستئناف أّيدت الحكم الصادر ضده بتهمة »التواطؤ ضد النظام« 
بعد أن رفــض، خالل تأديته الخدمة العسكرية اإلجبارية، إطالق 

الرصاص المطاطي على المحتجين. 
من جانب آخر، كشف المصدر أن العناصر األمنية التي أطلقت 
الــنــار خـــالل الــصــدامــات مــع األهـــالـــي فــي ســيــســتــان وبلوشستان 
وكردستان ستتم تبرئتهم، مع تحميل القوات المسلحة مسؤولية 
»دفع الدية وتكاليف عالج الجرحى الذين أصيبوا بطلقات نارية«.
وتــوقــع أن يحصل الــضــابــط الـــذي أســقــط الــطــائــرة األوكــرانــيــة 
المدنية، فوق طهران، على حكم مشابه مع تحميل القوات المسلحة 
دفع الدية لذوي الضحايا وتكليف الحكومة بدفع الخسائر المترتبة 
على الحادث الذي وقع عام 2021 في خضم التوتر الذي أعقب قصف 

 على اغتيال قاسم سليماني.
ً
قاعدة أميركية بالعراق ردا

منطقة جنوب وسط تركيا واألردن وسورية ولبنان.
ونــشــر هــوغــيــربــيــتــس، يـــوم الجمعة الــمــاضــي، تــغــريــدة على 

 مركز الزلزال في المكان 
ً
»تويتر« تتضمن خريطة تظهر تماما

« سيقع زلزال في هذه 
ً
 أو آجال

ً
الذي وقع فيه، وكتب عليه »عاجال

المنطقة بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر.
وفــي تغريدة قبلها بيومين، أشــار إلــى أنــه في يونيو 2014 
كانت األرض في ارتباط وثيق مع المريخ وأورانوس، مما أدى 
 إلى 

ً
إلى هندسة قمرية حرجة تزامنت مع زالزل كبرى، مشيرا

أن الهندسة الحرجة نفسها كانت حدثت في 31 يناير 1741، 
فتزامنت مــع زلـــزال تـــراوح بين 7.3 و7.5 درجـــات قــرب جزيرة 

رودس، واليونان، مما أدى إلى تسونامي مدمر.
وبحسب التغريدة، تسبب ذلك في الكثير من الضرر في رودس 
وقــبــرص، إلـــى جــانــب أضــــرار أقـــل فــي جــزيــرة كــريــت، كــمــا شعر 
 من »أن هندسة مماثلة ستحدث 

ً
بالزلزال سكان القاهرة، محذرا

مرة أخرى في النصف الثاني من عام 2023، وعليه ينبغي الحذر 
بين شهري أغسطس ونوفمبر المقبلين«.
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األمير يهنئ حاكم نيوزيلندا 
بالعيد الوطني

بعث سمو أمير البالد الشيخ 
نواف األحمد، ببرقية تهنئة إلى 
حــاكــم عـــام نــيــوزيــلــنــدا سيندي 
كــــيــــرو، عـــبـــر فـــيـــهـــا ســــمــــوه عــن 
خالص تهانيه بمناسبة العيد 
 سموه 

ً
الوطني لبالدها، متمنيا

لــهــا مـــوفـــور الــصــحــة والــعــافــيــة 
ولنيوزيلندا وشعبها كل التقدم 

واالزدهار.

ً
ولي العهد: دعم الشباب المجتهد لرفع رايتنا دوليا

سموه استقبل النائب األول والشطي وهنأ نيوزيلندا بالعيد الوطني
استقبل سمو ولــي العهد الشيخ مشعل 
األحمد، في قصر بيان، صباح أمس، النائب 
األول لرئيس مجلس الــوزراء وزير الداخلية 
وزيـــر الــدفــاع بــاإلنــابــة الشيخ طــالل الخالد، 
حـــيـــث قـــــدم لـــســـمـــوه الـــعـــقـــيـــد الــــركــــن بــحــري 
المهندس يوسف الشطي، بمناسبة تحقيقه 
رقما قياسيا عالميا جديدا باسم الكويت في 
موسوعة غينيس لألرقام القياسية، كأسرع 

سباحة لعبور جون بحري لفئة الرجال.
وهنأه سموه على هذا اإلنجاز الرياضي، 
 له دوام التوفيق والنجاح والمزيد من 

ً
متمنيا

التقدم واالزدهار، ومؤكدا سموه الدعم الكامل 
للشباب الكويتيين المجتهدين لــرفــع رايــة 

الكويت عالية خفاقة في المحافل الدولية.
من جانب آخر، بعث سموه ببرقية تهنئة 
إلــى حاكم عــام نيوزيلندا الصديقة سيندي 
كيرو، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة 
ــر  ــا لــهــا وافـ ــيـ الــعــيــد الـــوطـــنـــي لـــبـــالدهـــا، راجـ

الصحة والعافية.
 الشطي أمس

ً
ولي العهد مستقبال

 الخالد: إنجاز الشطي يعكس 
عزيمة أبناء الكويت 

 بترقية 57 ضابط إطفاء
ً
رفع إلى مجلس الوزراء طلبا

● محمد الشرهان
استقبل النائب األول لرئيس 
مجلس الـــوزراء وزيــر الداخلية 
وزيــــر الـــدفـــاع بــاإلنــابــة الشيخ 
طــــالل الـــخـــالـــد، فـــي قــصــر بــيــان 
أمـــــــس، الـــعـــقـــيـــد الــــركــــن بــحــري 
ــــدس يــــــوســــــف الــــشــــطــــي،  ــنـ ــ ــهـ ــ مـ
 
ً
 قياسيا

ً
بمناسبة تحقيقه رقما

 بــاســم الــكــويــت 
ً
 جـــديـــدا

ً
عــالــمــيــا

فــي مــوســوعــة غينيس لــألرقــام 
القياسية، كأسرع سباحة لعبور 

جون بحري فئة الرجال.
وأعــرب الخالد، خالل اللقاء، 
عن فخره واعتزازه بهذا اإلنجاز 
الرياضي العالمي، الذي يعكس 
مقدار ما يتمتع به شبابنا من 
عـــزيـــمـــة وتـــحـــد وإصـــــــــرار عــلــى 
تحقيق االنتصارات الرياضية 
ــلـــي  عــــلــــى الــــصــــعــــيــــديــــن الـــمـــحـ
والدولي، مؤكدا دعمه المستمر 
ــمــــة ألبـــنـــائـــه  ومـــســـانـــدتـــه الــــدائــ
الرياضيين من منتسبي القوات 
المسلحة خالل مشاركتهم في 

مختلف األنــشــطــة والفعاليات 
الرياضية، سائال الله عز وجل 
أن يـــوفـــق أبـــطـــال الـــكـــويـــت إلــى 
تحقيق الــمــزيــد مــن اإلنــجــازات 
ــة  ــ واالنـــــــتـــــــصـــــــارات، ورفـــــــــع رايــ
الوطن عالية خفاقة في جميع 

المناسبات.
ــر، رفـــع النائب  فــي مــجــال آخـ
األول لــرئــيــس مــجــلــس الــــوزراء 
وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة وزيـــــر الـــدفـــاع 
بــاإلنــابــة الــشــيــخ طـــالل الــخــالــد 
 إلـــــــى مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء 

ً
ــا ــبــ ــلــ طــ

 مــــن قـــوة 
ً
ــا ــابـــطـ بــتــرقــيــة 57 ضـ

ــاء الـــعـــام مـــن رتــبــة عقيد  ــفـ اإلطـ
 الستصدار 

ً
إلــى عميد، تمهيدا

ــيـــري بترقيتهم  الـــمـــرســـوم األمـ
 للشروط والضوابط المقرر 

ً
وفقا

في هذا الشأن.
 
ً
وتــأتــي هــذه الترقية حرصا
مــن الــخــالــد على نيل منتسبي 
قوة اإلطفاء العام كامل حقوقهم 
المستحقة والمنصوص عليها 
 
ً
بالقانون، كما أنها تأتي دعما
 لـــلـــكـــفـــاءات مــنــهــم 

ً
وتـــشـــجـــيـــعـــا

ــكـــوادر الــوطــنــيــة من  وتــهــيــئــة الـ
الـــشـــبـــاب الـــكـــويـــتـــي بــمــســتــوى 
األداء لمنتسبيها، الذين يبذلون 
قـــصـــارى جـــهـــودهـــم فـــي سبيل 
حــمــايــة األرواح والــمــمــتــلــكــات 
وتحقيق األمــن المجتمعي في 

البالد.

طالل الخالد

»الخارجية« لنظيرتها األميركية: لسنا 
ُملزمين بمالحظاتكم عن حقوق اإلنسان

● ربيع كالس
قـــال مــســاعــد وزيــــر الــخــارجــيــة لــشــؤون 
ــري، إن  ــيــ ــطــ ــمــ حــــقــــوق اإلنــــــســــــان طـــــــالل الــ
االنتقادات التي تصدر عن وزارة الخارجية 
األميركية تجاه الكويت في مجال حقوق 
ـــعـــنـــى بــهــا وزارة الــخــارجــيــة 

ُ
ــان »ت اإلنــــســ

األمــيــركــيــة فــقــط، ولــســنــا ملزمين بتنفيذ 
مالحظات الخارجية التي يتضنمها هذا 
التقرير، وإنما نحن معنيون بااللتزامات 
المترتبة علينا كــأطــراف فــي االتفاقيات 
الدولية التي وقعنا عليها في هذا اإلطار«.

جـــــاء حــــديــــث الـــمـــطـــيـــري عـــلـــى هــامــش 
المحاضرة التي قدمها مقرر األمم المتحدة 
الخاص المعني بالحق في التنمية السفير 
سعد الفرارجي، أمــس، في »معهد سعود 
الناصر الدبوماسي« بحضور دبلوماسي 

كثيف.
وأوضــح المطيري أن »الكويت ملتزمة 
الــتــزامــا كــامــال بتنفيد بــنــود االتــفــاقــيــات 
الدولية التي وقعت عليها في مجال حقوق 
االنــســان«، مشيرا إلــى أن »تقرير الكويت 

ش هذا العام«. 
َ
الدوري سُيناق

د مـــوعـــد لــمــنــاقــشــة  ــدِّ ــ ــان ُحــ وعـــمـــا إذا كــ
تقرير الكويت حــول حقوق االنــســان، قال 

الــمــطــيــري: »لــغــايــة الـــيـــوم، لــم يــتــم تحديد 
موعد لمناقشته من اللجنة الدولية لحقوق 
االنسان، ونحن مستعدون تماما لمناقشة 
التقرير المقدم منذ 3 سنوات متى حدد 
مــوعــد لمناقشته، والــكــويــت جــاهــزة للرد 
على الخبراء الدوليين وفــق اإلطــار العام 
لــلــدســتــور الــكــويــتــي والــقــوانــيــن الوطنية 

الخاصة بحقوق االنسان«. 
من جهته، شّدد الفرارجي على أن »الحق 
ــــردي وجــمــاعــي«،  فـــي الــتــنــمــيــة هـــو حـــق فـ
 إلى أن »هذا الحق يتساوى مع باقي 

ً
مشيرا

حقوق االنسان وال يقل عنها بل هو داعم 
لحقوق االنسان، وفي الوقت نفسه يعتبر 
 بباقي حقوق 

ً
 يدفع قدما

ً
 مؤكدا

ً
تنفيذه حقا

االنسان، وبالتالي هو عامل مساعد على 
تحقيق حقوق اإلنسان وسيادته«.

وعن تقييمه للحق في التنمية بالكويت، 
قــال الــفــرارجــي إنــه »مــوجــود فــي التقارير 
التي قدمتها الكويت لكل المراجع الدولية، 
ســواء في إطــار عضويتها في االتفاقيات 
الدولية الخاصة بحقوق االنــســان او في 
الــمــراجــعــة الـــدوريـــة الــشــامــلــة فــي مجلس 
حــقــوق االنـــســـان او فــي الــجــمــعــيــة الــعــامــة 

لالمم المتحدة«.

رئيس الوزراء يهنئ نيوزيلندا
بـــــعـــــث رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
الــوزراء، سمو الشيخ أحمد 
نواف األحمد، ببرقية تهنئة 
إلــــى حــاكــم عــــام نــيــوزيــلــنــدا 
الــصــديــقــة، ســيــنــدي كــيــرو، 
بــمــنــاســبــة الـــعـــيـــد الــوطــنــي 

لبالدها.

»المعهد الدبلوماسي« استضاف المقرر األممي سعد الفرارجي

ر من السيول
ّ

سفارتنا باألردن تحذ
دعت سفارة الكويت لدى األردن، أمس، 
رعاياها الموجودين بمحافظات المملكة 
إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب الظروف 

الجوية السائدة في األردن.
ــارة، فـــي بـــيـــان صــحــافــي،  ــفـ وحـــثـــت الـــسـ
ــيـــن عــــلــــى الــتــقــيــد  ــيـ ــتـ الــــمــــواطــــنــــيــــن الـــكـــويـ
بالتعليمات الصادرة عن السلطات األردنية 
عند التعامل مع المنخفض الجوي، حيث 
مــن الــمــتــوقــع هــطــول أمــطــار غــزيــرة تــؤدي 

إلــى تكون السيول في األوديـــة والمناطق 
الــمــنــخــفــضــة، وتــســاقــط الــثــلــوج، وحـــدوث 
حاالت تجمد وصقيع في عدد من المناطق 

األردنية.
ودعــت السفارة المواطنين الكويتيين 
إلـــى الــتــواصــل الــمــبــاشــر مــعــهــا عــنــد طلب 

المساعدة على الخط الساخن.
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طلق »BELC الكويت 2023«
ُ
السفارة الفرنسية ت

• فهد الرمضان
نـــظـــمـــت الــــســــفــــارة الــفــرنــســيــة 
والــمــعــهــد الــفــرنــســي فـــي الــكــويــت 
بــالــتــعــاون مـــع الــمــركــز الفرنسي 
التربوي الدولي والمعهد الفرنسي 
في باريس، وبالشراكة مع الكويت 
ــر والــبــحــريــن  ــطـ ــة وقـ ــعـــوديـ والـــسـ
واإلمــارات ومصر، دورة تدريبية 
تخصصية مكثفة لمعلمي اللغة 

الفرنسية »BELC الكويت 2023«.
وتــســتــقــبــل هـــده الــــــدورة، التي 
انـــطـــلـــقـــت أمـــــس األول وتــســتــمــر 
ــقـــبـــل، نــحــو  حـــتـــى الـــخـــمـــيـــس الـــمـ
ــا لــلــغــة الــفــرنــســيــة في  80 مـــدرسـ
الـــمـــدارس الحكومية والــخــاصــة، 
بينهم أكثر من 40 معلما ومعلمة 
ــيـــن، وكـــــذلـــــك مـــؤســـســـات  ــيـ ــتـ كـــويـ
ــعــــاهــــد  ــمــ ــي والــ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـــتـــعـــلـــيـــم الـ
الفرنسية من 14 جنسية مختلفة. 
ويقام الملتقى في جامعة الخليج 
 )GUST( للعلوم والــتــكــنــولــوجــيــا

في الكويت.

وعــلــى هــامــش حــفــل استقبال 
أقــامــتــه الــســفــيــرة الــفــرنــســيــة لــدى 
الــبــاد كلير لوفليشر، للترحيب 
باالساتذة الضيوف، قال الوكيل 
المساعد للتعليم العام في وزارة 
 على 

ً
التربية أسامة السلطان ردا

ســـؤال عــن تــعــاون وزارة التربية 
مـــع الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة: لــديــنــا 
برامج عدة مع الحكومة الفرنسية، 
مــمــثــلــة بــالــســفــارة الــفــرنــســيــة في 
الــكــويــت، وآخــرهــا فعالية الــيــوم، 
الــتــي بــــدأت فــي جــامــعــة الخليج، 
 إلـــى أن عـــدد الملتحقين 

ً
مــشــيــرا

بهذه الدورة المكثفة أكثر من 40 
معلما ومعلمة كــويــتــيــة، اضــافــة 
إلــــى نــحــو 40 مــعــلــمــا مـــن الــــدول 
 أن »دورات 

ً
الـــشـــقـــيـــقـــة، مـــضـــيـــفـــا

مماثلة ستتبعها في المستقبل، 
وكل ذلك يصب في مجال التعاون 
مع الحكومة الفرنسية في تعليم 

اللغة الفرنسية في الكويت«.
وتـــابـــع الــســلــطــان أن »مــســألــة 
ادخال اللغة الفرنسية في المرحلة 

المتوسطة ال تــزال قيد البحث«، 
 إلــى »وجـــود تجربة سابقة 

ً
الفــتــا

ــدريـــــس الـــلـــغـــة الـــفـــرنـــســـيـــة  فـــــي تـــ
بــالــمــرحــلــة الــمــتــوّســطــة، وأتــمــنــى 
أن ُيعاد تكرارها، وثمة دراســات 
ــادة تــكــرار  ــ بـــهـــذا الــخــصــوص العــ
 أن األمر 

ً
هذه التجربة«، موضحا

ــى تـــحـــديـــث مــنــاهــج  ــ »يــــحــــتــــاج إلــ
ــث مـــعـــلـــمـــيـــن وتـــحـــديـــث  ــديــ ــحــ وتــ
مدارس، وآمل أن يتم تطبيق هذه 
التحديثات في المستقبل القريب«.

ــيــــس مــجــلــس  ــد رئــ ــ بــــــــــدوره، أكــ
األمـــنـــاء فــي GUST نــــواف رحــمــة، 
ان »الــثــقــافــة والــتــعــلــيــم بالنسبة 
لــلــجــامــعــة لــيــســا فــقــط الــشــهــادات 
ــا الــــذهــــاب الـــى  ــمـ األكــــاديــــمــــيــــة، انـ
أبعد من ذلــك، الــى بناء المعارف 
ــر الـــمـــجـــتـــمـــعـــات بــشــكــل  ــويــ ــطــ وتــ

أساسي«. 
ــر أن »الـــــــدورة الــتــدريــبــيــة  ــ وذكـ
االقليمية لمدرسي اللغة الفرنسية 
ــع مـــســـتـــوى  ــ ــرفـ ــ ــة لـ ــ ــــرصـ تـــشـــكـــل فـ
الــمــهــارات والــمــعــارف للمتدربين 

مــن الــمــدرســيــن بــأســالــيــب تقنية 
مبتكرة«.

لوفليشر

مــن نــاحــيــتــهــا، قــالــت السفيرة 
الـــــــفـــــــرنـــــــســـــــيـــــــة: تــــــســــــمــــــح هـــــــذه 
الــديــنــامــيــكــيــة لــلــفــريــق الــفــرنــســي 
- وال ســيــمــا الــســفــارة الفرنسية 
والــمــعــهــد الــفــرنــســي فـــي الــكــويــت 
ومــركــز األبــحــاث الفرنسي لشبه 
الــجــزيــرة الــعــربــيــة فـــي الــكــويــت - 

بــتــعــزيــزجــاذبــيــة لــغــتــنــا وجــــودة 
جــامــعــاتــنــا ومـــراكـــزنـــا الــبــحــثــيــة 
وتعزيز قيمنا وتكثيف عاقاتنا 
مــع المجتمع الــثــقــافــي والعلمي 

والمجتمع المدني في الكويت.
ــت، تــم  ــ ــويـ ــ ــكـ ــ ــت: فـــــي الـ ــ ــعـ ــ ــابـ ــ وتـ
تدريس اللغة الفرنسية منذ عام 
 يــقــوم نحو 1000 

ً
1966، وحــالــيــا

معلم بــتــدريــس الــلــغــة الفرنسية 
فــي الـــمـــدارس الــعــامــة والــخــاصــة، 
مشيرة إلى أن »البرنامج التدريبي 
االقليمي هو جزء من ديناميكية 

ــا،  ــنــ ــاون الــــثــــنــــائــــي، وهــــدفــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
ــــاق الــكــامــل  بــعــد عــامــيــن مــن اإلغـ
ــلـــمـــدارس فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج،  لـ
إعـــــــــادة إطــــــــاق الـــــشـــــراكـــــات، وال 
سيما الــمــشــاريــع الهيكلية التي 
تسمح بتنمية التبادالت الثقافية 
واللغوية في الكويت ومع الدول 

المجاورة«.
 وفي السياق، أكد مدير المعهد 
الفرنسي في الكويت بنوا كاتاال، 
أنــه تم توقيع اتفاقية تعاون في 
مارس الماضي مع وزارة التربية 

الكويتية لتعزيز تــدريــس اللغة 
الــفــرنــســيــة والــــــذي يــتــضــمــن بــدء 
تدريسها من الصف السابع بدال 
مــن الصف الـــ 11. وقــال كــاتــاال إن 
االتفاق مع وزارة التربية الكويتية 
ينص على تحديد من 10 إلى 15 
مــدرســة عــلــى األقــــل، لــتــكــون نــواة 
لمشروع التوسع في تدريس اللغة 
الفرنسية من الصف السابع في 
هــذه الــمــدارس الــمــخــتــارة، والتي 
ســـيـــبـــدأ تــطــبــيــقــهــا فــــي سبتمبر 

.2023

 كلمته وتبدو السفيرة لوفليشر وكاتاال
ً
السلطان ملقيا

•• السلطان: إدخال »الفرنسية« بالمرحلة المتوسطة قيد البحث  السلطان: إدخال »الفرنسية« بالمرحلة المتوسطة قيد البحث • • لوفليشر: نسعى إلى تعزيز جاذبية لغتنا لوفليشر: نسعى إلى تعزيز جاذبية لغتنا 

»المالية« تعتمد ميزانية المبنى 
الشمالي الجديد لـ »المحاسبة«

أبلغت وزارة المالية وزارة األشغال العامة موافقتها على اعتماد 
التكلفة التقديرية لطرح مشروع إنشاء وإنجاز المبنى الشمالي 
الجديد لــديــوان المحاسبة، ضمن برنامج توسعة المقر الدائم 
للديوان بتكلفة تقديرية 42.366 مليون دينار، استنادا للمادة 19 

من قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية لعام 2022/ 2023.
وتأتي الموافقة بناًء على طلب »األشغال« في كتابها بتاريخ 16 
يناير الماضي الموافقة على اعتماد التكلفة التقديرية ألعمال إنشاء 
وإنجاز المبنى الشمالي بالتكلفة المذكورة، وهو األمر الذي يمهد 
لبدء العمل على إجراءات طرح المشروع ضمن النظم المعمول بها.

»السكنية«: السماح بالتنازل والتبادل 
في 3 مناطق وتخفيض سعرها

 الصباحية وأبوحليفة وخيطان الجنوبي
أعــلــنــت الــمــؤســســة العامة 
لـــلـــرعـــايـــة الــســكــنــيــة مــوافــقــة 
مــجــلــس الــــــــوزراء عــلــى طلب 
وزير الدولة لشؤون مجلس 
األمــــة وزيــــر الـــدولـــة لــشــؤون 
اإلسكان والتطوير العمراني 
عـــمـــار الــعــجــمــي بــإلــغــاء قيد 
عــــدم تـــصـــرف الــمــســتــفــيــديــن 
بالتنازل أو البيع أو التبادل 
خارج المنطقة قبل مرور 10 
ــم القسيمة 

ّ
ســنــوات مــن تــســل

في ثاث مناطق سكنية.
وقــــــــــــــال الـــــــمـــــــديـــــــر الــــــعــــــام 
لــلــمــؤســســة نـــاصـــر خــريــبــط، 
فــي بــيــان صحافي أمـــس، إن 
المناطق هي الصباحية وأبو 
حــلــيــفــة وخــيــطــان الــجــنــوبــي 
»القطعتان األولى والثانية«، 

 إلــى تخفيض الثمن 
ً
مــشــيــرا

الـــرمـــزي لــهــذه الــقــســائــم إلــى 
5000 دينار.

ناصر خريبط

»الخيرية«: 6.3 ماليين 
مستفيد من مشاريعنا بـ 2022

كشفت الهيئة الخيرية 
اإلسامية العالمية أن إجمالي 

عدد المشاريع التي نفذتها 
خال عام 2022 بلغ 6793 

مشروعا، الفتة إلى انها كان لها 
كبير األثر في حياة 6397969 
مستفيدا في 58 دولة بتكلفة 
مالية 15779328 دينارا، من 

خال 10 مكاتب خارجية و196 
شريكا تنفيذيا.

وقالت الهيئة، في بيان أمس، 
إنه وفق استراتيجيتها 

2022 - 2026 تضع الهيئة 
بناء اإلنسان وتمكينه في 

المجتمعات األشد فقرا ضمن 
أولوياتها حتى يصبح قادرا 

على تغيير واقعه نحو األفضل 
من خال برامج ومشاريع 
متنوعة. وتوّجهت الهيئة 

الخيرية بخالص الشكر 
والتقدير للمتبرعين لما جادت 

به أنفسهم من بذل وعطاء، 
أسهما في تحسين نوعية 
حياة مايين المستفيدين 

بالمجتمعات الفقيرة 
والمنكوبة.

»النجاة«: مساعدات إغاثية 
لنصف مليون محتاج

أكد نائب المدير العام بجمعية 
النجاة الخيرية د. جابر الوندة، 

حرص الجمعية على تنفيذ 
مبادرات التنمية المستدامة، 

باعتبارها مسؤولية جماعية 
مشتركة، ومن خالها »نسعى 
لتوفير الحياة والعيش الكريم 

لألجيال الحالية، وتطوير 
، بما 

ً
الموارد المتاحة حاليا

يتماشى مع رؤية الكويت 
.»2035

ن الوندة، في تصريح، أمس،  وبيَّ
أن »النجاة« أغاثت 121 ألف 

أسرة، بما يعادل أكثر من نصف 
مليون مستفيد بمواد إغاثية 

عاجلة في مختلف المناطق، من 
خال حماتها المختلفة على 
مدار عام 2022. وتابع: »تولي 

)النجاة( أهداف األمم المتحدة 
الـ17، والخاصة بالتنمية 

للشعوب والمجتمعات الفقيرة، 
أهمية كبرى، وتبذل قصارى 
 أن 

ً
الجهود لتنفيذها«، مؤكدا

الكويت غدت صاحبة المبادرات 
اإلنسانية العالمية، وأصبحت 

 في المعادلة 
ً
 مهما

ً
رقما

اإلنسانية، فاستحقت أن تكون 
عاصمة للعمل اإلنساني.

»التراث«: مقترحات عملية 
لخدمة القرآن الكريم

ثمن رئيس جمعية إحياء 
التراث اإلسامي الشيخ طارق 

العيسى جهود الحكومات التي 
وقفت ضد جريمة االعتداء على 

القرآن الكريم، وعلى رأسها 
حكومة الكويت والسعودية.
وقال العيسى، في تصريح 

صحافي، أمس، إن الجمعية 
ترفض هذا التعدي اإلجرامي 

على كتاب الله، وتناشد 
الحكومات العربية واإلسامية 

أن يكون لها موقف واضح 
وحاسم تجاه هؤالء 

المتطرفين، وإيجاد أنظمة 
وتشريعات تحافظ على حرمة 

المقدسات اإلسامية على 
مستوى العالم. وأضاف أن 

لدى الجمعية مقترحات عملية 
لخدمة القرآن الكريم، منها 

طباعة تفسير القرآن المترجم 
إلى عدة لغات عالمية، ليتسنى 
للناس معرفة اإلعجاز القرآني 

وقيم القرآن وأخاقه، وكذلك 
إنتاج فيلم عالمي بلغات عدة 

عن القرآن وفضائله، وإقامة 
متاحف ومعارض عالمية 

لبيان التراث القرآني العظيم 
واإلعجاز العلمي في القرآن.

»الهيكلي الرابع« توصي بـ »هيئة للنقل العام«
الشلفان لتسريع اإلنجاز... والفارسي لسرعة تطبيق »المترو«

• محمد جاسم
أوصت لجنة المخطط الهيكلي 
ــلــــدي، بــإنــشــاء  ــبــ فــــي الـــمـــجـــلـــس الــ
هيئة للنقل الــعــام، لدعم وتعزيز 

االستثمار في مجال النقل.
وأكــدت رئيسة لجنة المخطط 
الــهــيــكــلــي شـــريـــفـــة الـــشـــلـــفـــان، في 
تصريح، عقب اجتماع اللجنة الذي 
ُعِقد أمــس لمناقشة استراتيجية 
النقل العام ضمن المخطط الرابع، 
أهمية اإلسراع في تنفيذ مشروع 
الحافات السريعة »BRT« والنقل 
ــي إطــــــــار الــمــخــطــط  ــ الـــجـــمـــاعـــي فـ
ــع لـــلـــبـــاد، نــظــرا  ــرابـــ ــ الــهــيــكــلــي الـ
للفوائد االقتصادية واالجتماعية 
ــة الــكــثــيــرة  ــيـ ــحـ والـــبـــيـــئـــيـــة والـــصـ

المترتبة على إنجازه.
ودعت الشلفان جميع الجهات 

الــمــعــنــيــة إلـــــى الــــتــــعــــاون إلنـــجـــاز 
الــمــشــروع فــي أســـرع وقـــت ممكن، 
للحد مــن االخــتــنــاقــات الــمــروريــة، 
ــاع مـــعـــدالت الــســامــة على  ــفــ وارتــ
الــطــرقــات، وتحسين صحة أفــراد 
ــــى تحسين  الــمــجــتــمــع إضــــافــــة إلـ

جودة الهواء.
مـــــن جـــانـــبـــهـــا، أكــــــــدت عـــضـــوة 
ــفــــارســــي، أن  الــلــجــنــة م. عـــلـــيـــاء الــ
استراتيجية النقل تعتبر من أهم 
تقارير المخطط الهيكلي الرابع 
الفنية 2040، موضحة أن للنقل 
عاقة مباشرة مع استراتيجيات 
االستدامة والبيئة واالجتماعية 
واالقتصادية والتجارة والصناعة، 
 عــن عاقته باستراتيجية 

ً
فــضــا

السكن والسياحة. 
وأضــافــت الفارسي أن التقرير 
ــن تــطــويــر نــظــام  الــفــنــي تـــحـــدث عـ

ــــي وأنـــــظـــــمـــــة لـــــلـــــدراجـــــات  ــــشـ ــمـ ــ الـ
ــم فــي هـــذا النظام  الــهــوائــيــة واألهــ
هو سن القوانين لتنظيم مشاركة 
الدراجين مع أنظمة النقل األخرى 
 Metro BRT للطريق، عــاوة على
P&R والــتــنــوع فــي وســائــل النقل، 
وأنظمة النقل الخضراء الخالية من 

انبعاثات الكربون.  وأشارت إلى أن 
من أهم أنظمة النقل الجماعي التي 
يجب تطبيقها في الكويت المترو 
والترام والحافات السريعة التي 
لها أولوية وقت االزدحام أو يكون 
لها حارات مفضلة، باإلضافة الى 
أنظمة النقل الذكي، مؤكدة تطرق 

التقرير الفني للعديد من التحديات 
ــات  ــ ــدراجــ ــ ــام الــ ــظــ ــة نــ ــ ــواجـ ــ ــي تـ ــتــ الــ
الــهــوائــيــة والــمــشــي فـــي الــكــويــت، 
والتي منها عدم توفر بنية تحتية 
ــرارة الجو  سليمة لــلــدراجــات، وحـ
وعـــدم تــوفــر معايير الــســامــة في 

الطرق السريعة.

جانب من اجتماع اللجنة أمس

غربلة تكدس معلمي الفصول الخاصة 
• فهد الرمضان

ات تــجــاه معلمي  بـــدأت وزارة التربية تتخذ إجــــراء
فــصــول الــدمــج والــطــلــبــة ذوي االحــتــيــاجــات الــخــاصــة 
بمدارس التعليم العام، إذ قامت المناطق التعليمية 
بحصر أعدادهم وتخصصاتهم لعمل غربلة شاملة لهم، 
وذلك بعد اكتشاف تكدسهم وارتفاع أعدادهم بمدارس 
معينة، حيث تــم نقل الفائضين عــن الحاجة الفعلية 

السيما مع قلة أعداد الطلبة من هذه الفئة.
وقــالــت مــصــادر تــربــويــة لـــ »الــجــريــدة«، إن المناطق 
التعليمية بــدأت حصر أعــداد وتخصصات المعلمين 

الــمــوجــوديــن عــلــى مــيــزانــيــة فــصــول الــتــربــيــة الخاصة 
بمدارس التعليم العام ضمن خطط الدمج التعليمي 
التي نفذتها »التربية« منذ عدة سنوات، والتي تهدف 
إلى دمج الطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة، والذين 
ــمـــدارس  تـــكـــون إعــاقــتــهــم بــســيــطــة مـــع قــرنــائــهــم فـــي الـ
الحكومية لمواكبة التوجهات العالمية في هذا الشأن.
وأشــارت المصادر إلــى أن الـــوزارة اتخذت مسارين 
لعمل غربلة شاملة لهؤالء المعلمين، إذ يتم نقل غير 
المختصين بالتربية الخاصة، وفي حال استمرار وجود 
فائض سيتم اإلبقاء على العناصر الوطنية ونقل غير 

الكويتيين إلى الفصول العادية.

وذكــرت أن بعض المناطق بلغت نسبة النقل فيها 
من فصول التربية الخاصة إلى الفصول العادية أكثر 
من 30 في المئة من إجمالي العاملين في هذه الفصول، 
الفتة إلى أن وجود بدالت ومكافآت مالية خاصة لهذه 
الفئة ساهم في ارتفاع األعداد خال السنوات الماضية.

ــر، أكـــدت الــمــصــادر وجـــود بعض  وفـــي مــوضــوع آخـ
النقص في الكتب الدراسية مع بداية الفصل الدراسي 
ــزال  ات تسليم الــكــتــب التـ ــراء ــ الــثــانــي، مــوضــحــة أن إجــ
جارية رغــم بــدء الـــدوام، واشتكت بعض الــمــدارس مع 

عدم تسلمها لها.

ي معالجة التركيبة السكانية
َ
مجلس الوزراء يوافق على الئحت

قـــرر مجلس الـــــوزراء الموافقة 
عـــلـــى مــــشــــروع مــــرســــوم بـــإصـــدار 
الــائــحــة التنفيذية لــلــقــانــون رقــم 
)74( لــســنــة 2020 بـــشـــأن تنظيم 
الــتــركــيــبــة الــســكــانــيــة، ورفــعــه إلــى 
ســمــو أمــيــر الـــبـــاد الــشــيــخ نـــواف 
األحـــمـــد، كــمــا وافــــق عــلــى مــشــروع 
قرار بائحة آليات معالجة الخلل 

في التركيبة السكانية.
ــــــس اجـــتـــمـــاعـــه  ــلـ ــمـــجـ ــد الـ ــ ــقـ ــ وعـ
األسبوعي، صباح أمس، في قصر 
الــســيــف، بــرئــاســة رئيــس مجلـس 
الـوزراء سمو الشيخ أحمـد نـواف 
ــد، وبــعـــــد االجــتــمــاع صــرح  األحــمـــ

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
ــوزراء  ــ الـــدولـــة لـــشـــؤون مــجــلــس الــ
براك الشيتان بأنه ضمن االهتمام 
الجاد الذي يوليه مجلس الوزراء 
بــالــتــركــيــبــة الــســكــانــيــة والــحــرص 
على اتخاذ اإلجــراءات والخطوات 
الــتــنــفــيــذيــة لمعالجة هـــذا الملف 
فقد استمع المجلس الى شرح من 
النائب األول حول مشروع تكويت 
القطاع التعاوني والذي سيساهم 
فــي توفير اكــثــر مــن 3000 فرصة 
وظــيــفــيــة لــلــعــمــالــة الـــوطـــنـــيـــة في 

القطاع التعاوني.
ــرر مــجــلــس الــــــوزراء تكليف  وقــ

وزارة الـــــــشـــــــؤون االجـــتـــمـــاعـــيـــة 
بــالــتــنــســيــق مــــع الـــهـــيـــئـــة الــعــامــة 
للقوى العاملة واتحاد الجمعيات 
التعاونية باتخاذ جميع االجراءات 
ــر الــقــانــونــيــة  ــ ــ ــة وفـــــق االطـ ــ ــــازمـ الـ

الصحيحة لتنفيذ المشروع.

األعياد الوطنية
مــن جهة أخـــرى، أعــرب مجلس 
الــــــوزراء عــن خــالــص تهنئته إلــى 
ــمــــو، وســـمـــو  مــــقــــام صــــاحــــب الــــســ
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
بمناسبة احتفال مراسم رفع العلم 
تحت رعاية صاحب السمو أمير 
الباد وبحضور ممثل سموه سمو 
ولي العهد والذي أقيم يوم األربعاء 
 ببدء 

ً
الماضي في قصر بيان إيذانا

احتفاالت وطننا العزيز بالذكرى 
الثانية والستين للعيد الوطني 
والــذكــرى الثانية والثاثين ليوم 

التحرير تحت شعار »عز وفخر«.
وتـــــــــقـــــــــدم مـــــجـــــلـــــس الـــــــــــــــــوزراء 
بهاتين المناسبتين الوطنيتين 
ــقـــام صــاحــب  ــــى مـ الــســعــيــدتــيــن إلـ
الــســمــو وســمــو ولـــي الــعــهــد وإلــى 
الشعب الكويتي الــوفــي بخالص 
الـــتـــهـــانـــي وصــــــــادق الـــتـــبـــريـــكـــات، 
 الــمــولــى الــعــلــي الــقــديــر أن 

ً
ســـائـــا

ــة الــكــويــت عــالــيــة خفاقة  تــظــل رايــ
ــا، وأن  ــ ــعـ ــ فــــي ســــمــــاء الـــمـــجـــد والـ

يديم على بلدنا الحبيب األفــراح 
والخير واالزدهــار والرفاه، وعلى 
المواطنين والمقيمين نعمة األمن 

واألمان واالستقرار.

تضامن كويتي
مـــن جـــانـــب آخـــــر، عــبــر مجلس 
الـــــــــــــوزراء عـــــن تــــعــــاطــــف الـــكـــويـــت 
وتــضــامــنــهــا مــع ضــحــايــا الــزلــزال 
المدمر الذي وقع في شمال ووسط 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـوريـــة 
وجنوب الجمهورية التركية وأدى 
إلـــى مــقــتــل الــمــئــات مــن الضحايا 
وأسفر عن اآلالف من المفقودين 
وإصـــابـــة الــكــثــيــر مـــن األشــخــاص 
ــرافــــق  ــمــ ــازلـــهـــم والــ ــنـ ــمـ ــر لـ ــيــ ــدمــ وتــ
 عن خالص 

ً
والبنى التحتية، معربا

تعازي ومواساة الكويت إلى أسر 
الضحايا في هذا المصاب األليم 
وتمنياتها للمصابين بالشفاء 

العاجل والعثور على المفقودين.
وكلف المجلس وزارة الشؤون 
االجتماعية إطاق وتنظيم حملة 
تــبــرعــات إلغــاثــة الــمــتــضــرريــن من 
الزلزال وتخفيف المعاناة عنهم، 
وذلـــــــــك بـــمـــســـاهـــمـــة الـــجـــمـــعـــيـــات 
واللجان الخيرية وجمعيات النفع 
العام ومؤسسات المجتمع المدني 
والـــقـــطـــاع الـــخـــاص والــمــواطــنــيــن 

والمقيمين.
ومن جانب آخر، استمع مجلس 
الـــــــوزراء إلــــى شــــرح قــدمــه الــنــائــب 
األول لرئيس مجلس الوزراء وزير 
ــاع بــاإلنــابــة  ــدفـ الــداخــلــيــة وزيــــر الـ

ــخ طــــــــال الـــــخـــــالـــــد، بـــشـــأن  ــيــ ــشــ الــ
تــفــاصــيــل أكـــبـــر ضــبــطــيــة حــبــوب 
مــخــدرة فــي تــاريــخ الــبــاد تــقــدر بـ 
15 مليون قرص الريكا وأكثر من 

نصف طن بودرة خام الاريكا.
وأعـــرب المجلس عــن ارتياحه 
وتقديره للجهود المخلصة التي 
يــبــذلــهــا رجــــــال األمــــــن فــــي وزارة 
الداخلية واإلدارة العامة لمكافحة 
ــمــــخــــدرات فــــي ســبــيــل مــكــافــحــة  الــ
تهريب المخدرات وتجنيب الباد 
هــذه اآلفـــة الفتاكة وحماية أبناء 
ــا  الــمــجــتــمــع الـــكـــويـــتـــي مــــن آثـــارهـ
الــمــدمــرة والــحــفــاظ عــلــى سامته 
 المولى العلي 

ً
واستقراره، سائا

القدير أن يحفظ الكويت وشعبها 
من كل مكروه.

مبادرتا »البنك الوطني« و»بيت التمويل«
استعرض مجلس الــوزراء المبادرة المقدمة 
من بنك الكويت الوطني للمشاركة في تجميل 
وتطوير مدينة الكويت ودعــم وتمويل مشروع 
تطوير وتجميل شــاطــئ الــشــويــخ فــي المنطقة 
الواقعة من شاطئ الوطية إلى مؤسسة البترول 
الــكــويــتــيــة، وكــذلــك الــمــبــادرة الــمــقــدمــة مــن بيت 
التمويل الكويتي للمشاركة في تجميل وتطوير 
مدينة الكويت وتشجير الساحة الواقعة بين برج 

بيتك ومجمع الوطية.

وقـــرر الــمــجــلــس الــمــوافــقــة عــلــى طلبي بلدية 
الكويت بشأن قبول المبادرتين المقدمتين من 

»الوطني« و»بيت التمويل«.
وعــبــر مــجــلــس الـــــــوزراء عـــن شــكــره وتــقــديــره 
للبلدية ومقدمي المبادرتين اللتين تجسدان قيم 
التكافل والتعاون وروح المواطنة التي يتميز بها 
المجتمع الكويتي ومؤسساته بما  يعزز مفهوم 
الــــدور االجــتــمــاعــي الــمــهــم الـــذي يتبناه القطاع 
الخاص في سبيل دعم جهود الدولة بهذا الشأن.

رئيس الوزراء مترئسًا اجتماع أمس

كلف »الشؤون« إطالق حملة تبرعات إلغاثة المتضررين من زلزال تركيا وسوريةكلف »الشؤون« إطالق حملة تبرعات إلغاثة المتضررين من زلزال تركيا وسورية
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»عبدالله السالم الثقافي« ينظم أمسية لمظفر عبدالله
الفعالية استذكرت مواقف لألمير الراحل في الذكرى الخامسة الفتتاح المركز

احــتــفــااًل بــالــذكــرى الــســنــويــة 
الخامسة الفتتاح مركز الشيخ 
عــبــدالــلــه الـــســـالـــم، نــظــم الــمــركــز 
أمسية بعنوان »أحداث ومواقف 
لـــلـــشـــيـــخ عــــبــــدالــــلــــه الـــــســـــالـــــم«،  
استعرض خاللها الكاتب مظفر 
عــبــدالــلــه كــتــابــه )األمــــيــــر(، الـــذي 
صــــدر عـــن دار ذات الــســالســل. 
 
ً
وتـــضـــمـــنـــت األمـــســـيـــة مــعــرضــا
للوحات شــارك فيها الفنانون: 
يــســرى الـــكـــروف، وأحــمــد مقيم، 

وإبراهيم العطية.
واستهل الكاتب مظفر كلمته، 
فقال: »األعمال غير العادية التي 
أنــجــزهــا عبدالله الــســالــم كانت 
 
ً
 الختيار هذا اللقب عنوانا

ً
دافعا

للكتاب، الـــذي عــرض لمحطات 

ــل،  ــراحـ ــر الـ ــيـ مـــن ســـيـــاســـات األمـ
في ملفات يذكر أهم تفاصيلها، 
ــص إلـــى طبيعة النتائج 

ُ
ويــخــل

التي انتهت إليها، بفضل أدائه 
السياسي المميز«. 

وذكــــــــر مـــظـــفـــر مـــحـــطـــات مــن 
ــات الــــشــــيــــخ عـــبـــدالـــلـــه  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ سـ
السالم في ملفات تم انتقاؤها 
كـــ »دراســـة حــالــة«، كما يتضمن 
 يتعلق بخصال 

ً
الكتاب محورا

األمير الذاتية والسلوكية، يتبين 
لــلــقــارئ أنــهــا لصيقة بطريقته 
في الحكم وإدارة شؤون البالد، 
إضـــافـــة إلــــى مـــحـــاور »االتـــحـــاد 
الـــهـــاشـــمـــي، والـــــرفـــــض الـــنـــاعـــم 
لفخ مياه شط الــعــرب، ومعركة 
ــــالل الـــــقـــــضـــــاء، والـــــمـــــال  ــقـ ــ ــتـ ــ اسـ

والنفط واإلنكليز، واالستقالل 
والتعاطي مع ظروفه«.

وأضاف: »لقد أسهم األمير في 
خلق حالة تشاركية؛ سياسية 
واجتماعية، بشكل طوعي مبني 
على قناعة وعقيدة راسخة عنده 
تـــجـــاه دور الـــشـــعـــوب فـــي بــنــاء 
بلدانهم، وإنقاذها من المهالك، 
وكـــان لــهــذه الــمــيــزة التشاركية 
األثــــــــــر األكــــــبــــــر فــــــي أن يــنــجــح 
الكويتيون بصناعة تاريخهم 
ــتـــهـــم بـــشـــكـــل يــرتــضــونــه  وهـــويـ
 إليه 

ّ
ويقبلون به، وهذا ما يحن

شــعــب الــكــويــت الــيــوم مــن رغبة 
جامحة السترجاع مفاصل ذلك 
الـــزمـــن، زمـــن االعـــتـــداد بالنفس 
والهوية، زمن الحسم والقرارات 
المصيرية، وزمن وجه الكويت 
الــمــدنــي الـــذي تــم تسويقه عبر 
ــات عـــــــديـــــــدة؛ ســـيـــاســـيـــة  ــنــــصــ مــ
ــه(،  ــزيـ ــنـ ــيـــط الـ عـــبـــر )دور الـــوسـ
واقــتــصــاديــة عــبــر )الــمــســاعــدات 
الــتــنــمــويــة(، وثــقــافــيــة حضارية 
ــر )الــــــمــــــجــــــالت والــــصــــحــــف  ــ ــبـ ــ عـ
وحركة الطباعة والحراك الفني 

والتعليمي(«. 
ــح أن الــشــيــخ عبدالله  وأوضــ
 
ً
 سياسيا

ً
الــســالــم ورث تــاريــخــا

 مــن 
ً
 واجـــتـــمـــاعـــيـــا

ً
واقـــتـــصـــاديـــا

الــفــتــرات الزمنية الــتــي سبقته، 
كان في طياتها عالمات واضحة 
احتاجت إلى إنضاج، من بينها: 
تــدعــيــم الــرغــبــة الــجــامــحــة لــدى 
 في 

ً
الكويتيين بأن يبقوا أحرارا

قـــراراتـــهـــم، وإدارتـــهـــم لحياتهم 
االقــتــصــاديــة، ومـــن دون تدخل 

فــج مــن قبل مــن يــعــرض حماية 
 فــي صــد هذا 

ً
الــكــويــت، وأحــيــانــا

الــتــدخــل بكل شجاعة واقــتــدار، 
ــه هـــــذا الـــكـــتـــاب.  كـــمـــا يـــعـــرض لــ
 إنـــعـــاش حـــالـــة الـــحـــراك 

ً
وأيـــضـــا

ــي تـــمـــيـــز بــهــا  ــتــ الـــمـــجـــتـــمـــعـــي الــ
المجتمع الكويتي منذ الــقــدم، 
والعناية بها من أجل الوصول 
إلــى صــك االســتــقــالل السياسي 
للدولة، وتثبيتها في المجتمع 

الدولي كدولة ذات سيادة. 
ــان  ــتــ ــمــ ــســ كــــــانــــــت هـــــــاتـــــــان الــ
ــيــــن فـــــي أكــــثــــر عـــهـــود  حــــاضــــرتــ
حـــكـــام الـــكـــويـــت، مـــع اخــتــالفــات 
تـــفـــصـــيـــلـــيـــة بــــيــــن عــــهــــد وآخـــــــر، 
لكن فترة حكم الشيخ عبدالله 
السالم )1950 - 1965( أفصحت 

عــن وضــع ال يحتمل إال اتخاذ 
ــرارات الــكــبــيــرة وبــشــجــاعــة  ــ ــقـ ــ الـ
 نظيرها، فعهده عهد إدارة 

ّ
قــل

 ألقــصــى درجــات 
ً
الــظــروف وفــقــا

الميل للمصلحة الكويتية، وقد 
ــــك بــنــســب وهـــوامـــش  تــحــقــق ذلـ
ُمرضية وكافية إلنضاج حدث 
ــام 1961، بفضل  االســـتـــقـــالل عــ
اإليمان بفكرة العقد »االجتماعي 
ــعـــب  - الـــــســـــيـــــاســـــي« بــــيــــن الـــشـ
والــشــرعــيــة الــســيــاســيــة الــلــذيــن 
هما عمود الخيمة للكويت. لقد 
كانت األعمال غير العادية التي 
 
ً
أنجزها عبدالله السالم دافــعــا
ــذا الــلــقــب  ــ لــلــمــؤلــف الخـــتـــيـــار هـ

 للكتاب. 
ً
عنوانا

من جانبه، قال الفنان أحمد 

 
ً
 فــنــيــا

ً
مـــقـــيـــم، إنــــــه رســــــم عــــمــــال

بــعــنــوان »ذكــــرى عــيــد الــجــلــوس 
للشيخ عبدالله السالم الصباح 
أمـــيـــر الــكــويــت الـــحـــادي عــشــر«، 
ولــفــت إلــى أنــه فــي هــذه اللوحة 
رسم أحد المشاهد الملهمة من 
تاريخ الكويت، وهو ذكرى عيد 
الـــجـــلـــوس الــمــغــفــور لـــه الــشــيــخ 

عبدالله السالم. 
وأشــــار إلـــى أن تنفيذ العمل 
استغرق عامين، وقام باستخدام 
ــــم ضــعــف  األلــــــــوان الـــزيـــتـــيـــة، رغـ
جودة المصادر، حتى استطاع 
أن يحقق نتيجة نهائية مرضية، 
ــن خــــــالل جـــمـــع الـــمـــعـــلـــومـــات  ــ مـ
الخاصة بألوان األزياء ودراسة 

مالمح الوجوه.

فضة المعيلي

دورة تدريب عن التعامل 
مع األحداث اإلشعاعية

ــنـــي  ــمــــركــــز الـــوطـ ــقـــد الــ يـــعـ
لــتــطــبــيــق الـــلـــوائـــح الصحية 
»Ihr« الدورة التدريبية لرفع 
القدرات األساسية لالستعداد 
والتأهب والجاهزية للتعامل 
ــة  ــيــ مــــــــع األحـــــــــــــــــــداث الــــصــــحــ
ــة والــــــنــــــوويــــــة،  ــ ــيــ ــ ــاعــ ــ ــعــ ــ اإلشــ
بالتعاون مع خبراء منظمة 
الــــــصــــــحــــــة الـــــعـــــالـــــمـــــيـــــة مـــن 
قــطــاع االســـتـــعـــداد والــتــأهــب 
والجاهزية لألحداث الصحية 

الطارئة.
وتقام الــدورة من 6 إلى 9 
الجاري في فندق ميلينيوم 

السالمية، بناء على برنامج 
خــطــة الــــطــــوارئ اإلشــعــاعــيــة 
والــنــوويــة، بــحــضــور اإلدارة 
الــعــامــة لــلــطــيــران، واإلطـــفـــاء، 
ــة لـــلـــغـــذاء  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــئــ ــيــ ــهــ والــ
والــتــغــذيــة، والــهــيــئــة الــعــامــة 
لــلــزراعــة والـــثـــروة السمكية، 
واإلدارة الــعــامــة لــلــجــمــارك، 
لــــداخــــلــــيــــة إدارة  ا ووزارة 
ــات  ــهــ ــذ، وعــــــــــــدة جــ ــ ــافــ ــ ــنــ ــ ــمــ ــ الــ

حكومية.

»الصحة«: انطالق مؤتمر طب العيون بعد غٍد
الجسار: يشهد 10 ورش تدريبية بهدف تطوير وتبادل الخبرات

● عادل سامي
أعــــــــلــــــــن اســــــــتــــــــشــــــــاري طـــب 
وجــــــــراحــــــــة الـــــعـــــيـــــون رئــــيــــس 
المؤتمر الـــ 22 لطب وجراحة 
الــعــيــون الــشــامــل فـــي الــكــويــت 
د. فـــيـــصـــل الـــجـــســـار انـــطـــالق 
الــمــؤتــمــر تــحــت رعـــايـــة وزيـــر 
الــصــحــة د. أحــمــد الــعــوضــي 9 
الــجــاري على مـــدار 3 أيـــام في 
فــنــدق »وولـــــــدورف اســتــوريــا« 

بمجمع األفنيوز.
وذكـــــــــــــر د. الــــــجــــــســــــار فـــي 
تصريح صحافي، أن المؤتمر 

يضم جميع تخصصات طب 
وجــراحــة العيون، وسيناقش 
آخر التطورات الطبية في هذا 

التخصص.
وبين أن الهدف من المؤتمر 
تطوير وتــبــادل الخبرات بين 
ــاء الــــعــــيــــون الــكــويــتــيــيــن  ــ ــبـ ــ أطـ
ــلـــف دول  ــتـ وزمـــــالئـــــهـــــم بـــمـــخـ
 إلــى أن المؤتمر 

ً
الــعــالــم، الفــتــا

سيناقش آخر ما تم التوصل 
إليه في البحث العلمي بجميع 

تخصصات العيون.
وافـــاد بــأن هناك مشاركات 
من نخبة من األطباء من دول 

مختلفة في العالم والمنطقة 
ــــت، إذ ســتــتــم  ــويـ ــ ــكـ ــ ودولــــــــــة الـ
مناقشة آلــيــات وطــرق حديثة 
 عــن إجـــراء 

ً
فــي الـــعـــالج، فــضــال

بــعــض الــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة 
الــــمــــعــــقــــدة فــــــي تـــخـــصـــصـــات 

القرنية والشبكية.
ــــر  ــمـ ــ ــــؤتـ ــمـ ــ وأوضـــــــــــــــــح أن الـ
ســيــشــهــد عــقــد 10 ورش عمل 
للتدريب على بعض العمليات، 
الـــتـــي ُيـــشـــرف عــلــيــهــا جــراحــو 
 
ً
ــا عـــيـــون مــتــخــصــصــون، داعـــيـ
ــيــــون إلـــى  ــعــ ـــاء الــ ـــبــ جـــمـــيـــع أطــ
التسجيل والمشاركة في هذا 

المؤتمر، لما له من منفعة في 
االرتقاء بالتخصص ومناقشة 

أهم تطوراته.
وأشار الجسار إلى اجتماع 
سيعقد على هامش المؤتمر 
بين الــروابــط الخليجية لطب 
وجـــــراحـــــة الــــعــــيــــون لــتــنــســيــق 
بـــعـــض األهــــــــداف الــمــشــتــركــة، 
 عـــن الــتــنــســيــق لــتــبــادل 

ً
فـــضـــال

بــــــرامــــــج الـــــتـــــدريـــــب لـــألطـــبـــاء 
ــادة مــــــن الــــخــــبــــرات  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــالسـ لـ

المتنوعة.

فيصل الجسار

»تعاونية جليب الشيوخ«: إعادة جدولة مديونية »بيتك«
المطيري: لم يتم المساس بقطعة األرض المخصصة للجمعية مقابل تسديد الديون البالغة مليوني دينار

أعـــلـــن رئـــيـــس مــجــلــس إدارة جمعية 
جليب الشيوخ التعاونية هزاع المطيري 
تـــتـــويـــج اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــجــلــس اإلدارة 
بــإعــادة جــدولــة مــديــونــيــة بــيــت التمويل 
الكويتي البالغة مليوني دينار لمدة 3 
سنوات، بعدما كانت عالقة أكثر من 15 
 أن 

ً
 دون وجود أي حلول لها، مبينا

ً
عاما

جدولة المديونية هي االنطالقة الحقيقية 
لــمــجــلــس اإلدارة فــــي تــحــقــيــق الــكــثــيــر 
مــن الــمــكــاســب لــتــعــود بــالــنــفــع أواًل على 

 على الجمعية.
ً
المساهم وثانيا

وقال المطيري، في تصريح صحافي، 
إن مجلس اإلدارة استطاع أن يسدد في 
فترة توليه خالل 5 أشهر ونصف الشهر 
400 الـــف ديــنــار بــمــعــدل مــئــة ألـــف ديــنــار 
 وهــو إنــجــاز كبير، مما انعكس 

ً
شــهــريــا

 في مبادرة الشركات بالتوريد 
ً
إيجابيا

للجمعية مــرة أخـــرى لــرؤيــة مــدى جدية 
مجلس االدارة الحالي في االلتزام بتسديد 
كـــل االلـــتـــزامـــات الــمــالــيــة الــمــتــأخــرة منذ 
سنوات طويلة، إذ انخفضت المديونية 
في نهاية شهر يناير 2023 من مليوني 

دينار إلى 1673000 دينار. 
وأكـــد الــمــطــيــري، أنــه لــم يتم المساس 
بقطعة األرض التي خصصت للجمعية 
والــبــالــغــة مــســاحــتــهــا 10000 م2 بــشــأن 

التنازل عنها مقابل تسديد الديون رغم 
طلب العديد مــن الجهات الــتــنــازل عنها 
مقابل سداد المديونية لكن مجلس اإلدارة 
اتجه إلى أمور أخرى والبقاء على قطعة 
األرض المخصصة لحين أخذ الموافقات 
ــلـــى طـــرحـــهـــا واســـتـــثـــمـــارهـــا بــالــشــكــل  عـ
المناسب لتقوية المركز المالي للجمعية. 
ــال أمـــيـــن الــصــنــدوق  ــن نــاحــيــتــه، قــ ومــ
ــي، إن رؤيــــــــة اإلدارة  ــانــ ــحــ ــديــ مـــشـــعـــل الــ
ــى تـــعـــزيـــز ونـــهـــوض  ــ ــهـــدف إلـ الـــحـــالـــيـــة تـ
ــن خـــالل  ــ ــالــــي لــلــجــمــعــيــة مـ ــمــ ــز الــ ــركــ ــمــ الــ
ــادة اإليـــــــرادات واألربــــــاح والــمــبــيــعــات  ــ زيـ
 أن 

ً
وتــخــفــيــض الـــمـــصـــروفـــات، مـــوضـــحـــا

مجلس اإلدارة قــام بــدور كبير من خالل 
االلتزام باالستراتيجية المتضمنة تقنين 
الــمــصــاريــف واعـــــادة دراســــة كــل الــعــقــود 
الخدمية ومقارنتها باالسعار الحالية 
وهو ما اثمر فسخ عقد شركة اإلنترنت 
 إلى 

ً
البالغ قيمتها 6 آالف دينار سنويا

، باإلضافة إلى فسخ 
ً
1200 دينار سنويا

عقد شركة الصيانة بقيمة 10 آالف دينار 
 واستبدالها بشركة أخرى بقيمة 

ً
سنويا

 مــع االســتــغــنــاء عن 
ً
2400 ديــنــار ســنــويــا

العمالة الهامشية وإلغاء جميع الزيادات 
التي حصل عليها العاملون بدون وجه 

حق.

ــد أمــــيــــن الــــســــر ثـــامـــر  ــ ــ مـــــن جــــهــــتــــه، أكـ
الــمــطــيــري، أن مــبــيــعــات الــجــمــعــيــة بـــدأت 
 مما يؤكد نجاح الخطة 

ً
تتصاعد تدريجيا

التسويقية وإعــادة الثقة للمستهلك في 
 
ً
التسوق بالجمعية عبر منافذها، مشيرا
إلى أن التسوية الودية مع بيت التمويل 
الكويتي تؤكد استقرار األوضاع المالية 
لــلــجــمــعــيــة وتــعــكــس مــــدى قـــدرتـــهـــا على 
تسديد جميع الديون المستحقة والتي 

خلفتها المجالس السابقة.
بـــدوره، قــال رئيس لجنة المشتريات 
المهندس فيصل الحتيته، إن التسوية 

الودية مع بيت التمويل الكويتي تبرهن 
أن العمل الـــدؤوب الــذي تــم خــالل الفترة 
الــحــالــيــة يــجــنــي ثـــمـــاره بــتــعــزيــز الــمــركــز 
المالي للجمعية واعـــادة ثقة الموردين 

بالجمعية.
وأفــــــــاد الــحــتــيــتــه بـــأنـــه تــــم تــخــفــيــض 
 وهــذا 

ً
المشتريات بنسبة 10% تقريبا

التخفيض له انعكاس على تطور السيولة 
وتخفيض البضاعة بالمخازن واألسواق 
وسداد الموردين، كما قام مجلس اإلدارة 
بالعديد من الخدمات منها افتتاح فرع 
الــبــر فـــي مــنــطــقــة كــبــد وافـــتـــتـــاح مــحــالت 

 في قطعة 4 
ً
استثمارية عددها 12 محال
كذلك فرع قطعة 2 وقطعة 3.

وذكــــــر أن مــجــلــس اإلدارة نـــجـــح فــي 
استراتيجيته التي وضعها من خالل رفع 
البضاعة الراكدة والتالفة عبر اإلجراءات 
القانونية مــع تنظيم مهرجانات كبرى 
ــة لــيــســتــفــيــد مــنــهــا  ــيـ ــبـــوعـ وعــــــــروض أسـ
المستهلك والــمــســاهــم دون أن تتحمل 

الجمعية أي تكلفة مالية.
ــاد المستشار القانوني د. سيد  وأشـ
مــحــمــد ســعــد بــمــا تـــوصـــل إلـــيـــه مجلس 
إدارة جمعية جليب الشيوخ التعاونية 
من اتفاق على التسوية الودية لمديونية 
 
ً
بــيــت الــتــمــويــل الــكــويــتــي مــا يــعــد انــجــازا
 على نجاح الخطة 

ً
فــي حــد ذاتـــه، ودلــيــال

االستراتيجية الموضوعة من المجلس 
منذ توليه ادارة الجمعية.

وفــــي الـــخـــتـــام، شــكــر رئــيــس وأعــضــاء 
مــجــلــس إدارة جــمــعــيــة جــلــيــب الــشــيــوخ 
الــتــعــاونــيــة أعـــضـــاء مــجــلــس ادارة بيت 
التمويل الكويتي للموافقة على التسوية 
الودية بجدولة المديونية، آملين منهم 
أن يتخذ قرار في القريب العاجل بعودة 
جميع مــوردي بيتك العــادة التعامل مع 

الجمعية لخدمة منطقة جليب الشيوخ.

جانب من لقاء الجمعية و»بيتك«

»التطبيقي«: احتساب 
 »FA« أو »HM« تقديرات 
»F« بـ »الئحة الكليات« إلى

● أحمد الشمري
أعــلــنــت عـــمـــادة الــقــبــول والــتــســجــيــل في 
»التطبيقي« تعديل الالئحة األساسية لنظام 

الدراسة في كليات الهيئة.
وأوضــحــت العمادة، في بيان صحافي، 
أنـــه فـــي حـــال حــصــول الــطــالــب عــلــى درجـــة 
مــن الــدرجــات )F( أو )FA( أو )HM(« سوف 
تــحــســب لــلــطــالــب فـــي حــالــة إعـــــادة الــمــقــرر 
 من العام الدراسي 

ً
الدرجة االخيرة، اعتبارا

المقبل 2024-2023. 
وأفـــادت بــأن تقدير »F« يساهم فــي عدم 
تأثر معدل الطلبة والمساهمة في تقليص 
طــابــور الــمــنــذريــن بالهيئة والــحــفــاظ على 

مستقبلهم.

أسعار الكتب المستعملة تفوق الجديدة بالجامعة
● فيصل متعب

مع انطالق الفصل الثاني في جامعة الكويت، انتشرت 
ــة عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل  ــيــ ــاهــــرة بـــيـــع الـــكـــتـــب الــــدراســ ظــ
االجتماعي مع تحديد األسعار التي تفوق أسعار مكتبة 

الطالب بالجامعة.
واستغل بعض الطلبة خــالل هــذه الفترة الطلب على 
الكتب الدراسية المستعملة التي تم استغاللها في الفصول 

.
ً
الدراسية السابقة مع تحديد آلية الدفع والتسليم معا

وتفشت هذه الظاهرة على مواقع التواصل بكثرة خالل 
اليومين الماضيين مــع بــدء الـــدراســـة، مــع إيــهــام الطلبة 
بصعوبة ايجاد الكتب المطلوبة في المكتبات الخارجية 
حتى يسارع العديد من الطلبة إلى عملية الشراء قبل نفاد 

الكمية المعروضة.
وفي المقابل، حاربت مكتبة الطالب في الجامعة هذه 
 عن إجرائها 

ً
الظاهرة أمس، عبر توفير جميع الكتب، فضال

 
ً
 يصل إلى ٦٠% لجميع الطلبة مع تقديمها مجانا

ً
خصما

لطلبة ذوي االحتياجات الخاصة.

»موسم العقارب« يبدأ 10 
الجاري والربيع 21 مارس

قال رئيس الجمعية الفلكية المؤرخ عادل السعدون، إن »موسم 
العقارب« يدخل في العاشر من فبراير الجاري بعد انتهاء موسم 

الشبط ويستمر حتى 20 مارس المقبل.
وأضاف السعدون لـ »كونا«، أمس، إن »العقارب« هي آخر فترات 
 في آخر أيام هذا الموسم، حيث 

ً
البرد ويصبح الجو أكثر دفئا

يبدأ فصل الربيع.
وذكر أن موسم العقارب يتكون من 3 نجوم هي »سعد الذابح« 
ويقع في برج الجدي و«سعد البلع« و»سعد السعود«، ويقعان 

.
ً
 بما مجموعه 39 يوما

ً
في برج الدلو، وكل نجم مدته 13 يوما

وأضاف أن النجم األول هو »عقرب السم« يبدأ 10 فبراير عند 
 أنه سمي 

ً
ظهور »سعد الذابح« ويستمر حتى 22 فبراير، موضحا

بـ«عقرب السم« لشدة برودته. وذكر أن الثاني هو »عقرب الدم« 
 ويبدأ مع ظهور نجم »سعد 

ً
وسمي بهذا االسم لبرودته أيضا

البلع« في 23 فبراير ويستمر حتى 7 مــارس، ثم يليه العقرب 
األخير »عقرب الدسم« ويبدأ مع ظهور نجم »سعد السعود« في 
الفترة من 8 إلى 20 مارس، وسمي بهذا االسم بسبب امتالء بطون 
الماشية من العشب الوفير حيث تسمن أجسامها وتزداد أوزانها.
وأشار إلى أن األيام التي تسمى »برد العجوز« تدخل ضمن 
»العقرب الثالث«، حيث تبدأ في 10 مارس وتستمر 7 أيام، وهي 
أيام باردة تحل بعد فترة من األيام الدافئة تسمى »بياع الخبل 

عباته«.

سلة أخبار

أصدرت الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية قرارين 
برفع الحظر عن استيراد جميع 
أنواع املجترات الحية واالبل من 

صربيا ومقدونيا والطيور الحية 
وبيض التفريخ والصيصان 

عمر يوم واحد للدجاج البياض 
والالحم من استونيا لخلوها من 

مرض انفلونزا الطيور الشديد 
الضراوة.

وأكد القراران ضرورة خضوع 
جميع االرساليات للشروط 

والضوابط التي تصدرها ادارة 
الصحة الحيوانية بالهيئة 

وفقا إلجراءات املنظمة العاملية 
 )OIE( للصحة الحيوانية

واالجراءات املنصوص عليها في 
الئحة الحجر البيطري بالكويت 
ودول مجلس التعاون الخليجي.

وشددا على أنه سيتم رفض 
االرساليات املصابة بأي من 

االمراض الوبائية واملعدية بعد 
فحص العينات بمختبر الهيئة 
على ان يكلف املستورد بإعادة 

الطيور والحيوانات املصابة الى 
الجهة التي وصلت منها على 

نفقته الخاصة دون تحمل الهيئة 
اي مسؤولية.

رفع حظر استيراد 
مجترات حية وطيور

أكدت إدارة األرصاد الجوية 
انخفاضًا ملحوظًا في درجات 

الحرارة خالل عطلة نهاية 
األسبوع، إذ من املتوقع أن 

تتراوح درجات الحرارة 
الصغرى بني 3 و5 درجات 
مئوية خاصة على املناطق 

الصحراوية.  
وذكر رئيس قسم التنبؤات 

البحرية باإلدارة، ياسر 
البلوشي، في تصريح لـ 

»كونا«، أن الطقس أمس كان 
معتدال نهارا وباردا ليال، 
وغائما جزئيا إلى غائم، 
والرياح جنوبية شرقية 

خفيفة إلى معتدلة السرعة 
تنشط على فترات بني 15 و45 

كيلومترا في الساعة مثيرة 
للغبار، وفرصة لتكون الضباب 

على بعض املناطق مع أمطار 
خفيفة متفرقة.

وبنّي أن درجة الحرارة العظمى 
تتراوح بني 18 و21 درجة 

والصغرى 13 درجة.

»األرصاد«: انخفاض 
الحرارة نهاية األسبوع

طالبت نقابة العاملني في 
وزارة التعليم العالي بضرورة 

إقرار بدل طبيعة عمل إلدارة 
البعثات الخارجية، مؤكدة 

أنهم يواجهون معاناة، نتيجة 
األعداد الكبيرة للمراجعني، 

وحساسية امللفات التي 
يعملون عليها، ومدى أهميتها.
وأوضحت النقابة، في بيانها، 

أن رئيس الهيئة اإلدارية 
للنقابة د. خالد البراك التقى 

موظفي اإلدارة، ونقلوا للنقابة 
معاناتهم، والصعوبات التي 

تواجههم.
وأكد البراك مشروعية مطالبهم 
بشأن إقرار بدل طبيعة العمل، 

ملا يواجهونه من أعباء وظيفية 
كبيرة، وأن النقابة كانت قد 
طالبت ببدل طبيعة العمل 

لجميع اإلدارات الحيوية بوزارة 
التعليم العالي، ومنها إدارة 

البعثات.

»نقابة التعليم العالي« 
إلقرار بدل طبيعة عمل

من »الشورى« إلى عضوية األمم المتحدة
في عام 1921 تأسيس مجلس الشورى األول، 
وفــي عــام 1932 تــبــادل الــرســائــل بين الكويت 
والــعــراق لتحديد ترسيم الــحــدود، وتأسيس 
المجلس البلدي، وفي عام 1935 تعيين الشيخ 
 لألمير أحمد الجابر، وفي 

ً
عبدالله السالم نائبا

عام 1936 تأسيس مجلس المعارف، وفي عام 
1938 تكوين المجلس التشريعي األول »الشيخ 
 له«، وأزمــة إذاعــة قصر 

ً
عبدالله السالم رئيسا

الزهور بين الكويت والعراق، وفي عام 1939 
تــكــويــن المجلس التشريعي الــثــانــي »الشيخ 
 لـــه«، وفـــي عـــام 1946 

ً
عــبــدالــلــه الــســالــم رئــيــســا

تصدير أول شحنة من النفط الكويتي.
وفي عام 1950 تولى الشيخ عبدالله السالم 

الــحــكــم، وفــي عــام 1958 رفــض االنــضــمــام إلى 
االتحاد الهاشمي، وانقالب عبدالكريم قاسم 
على النظام الملكي في العراق، وفي عام 1959 
مجلس العموم البريطاني يشير إلى مشيخة 
مستقلة في الكويت، وفي عام 1961 استقالل 
الكويت وإلــغــاء اتفاقية الحماية لعام 1899، 
واألزمة الكويتية- العراقية، وانضمام الكويت 
لجامعة الـــدول الــعــربــيــة، وانــتــخــاب المجلس 
ــام 1962 إنـــجـــاز دســتــور  الــتــأســيــســي، وفـــي عـ
الكويت، وفــي عــام 1963 أول مجلس أمــة بعد 
ــرار الــدســتــور، وانــضــمــام الــكــويــت لمنظمة  إقــ

األمم المتحدة.

مظفر عبدالله

صورة لحاالت بيع الكتب في مواقع التواصل االجتماعي

عبدالله السالم 
خلق حالة تشاركية 

أتاحت للكويتيين 
صناعة تاريخهم 
وهويتهم بشكل 

يرتضونه
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ــــب صــــالــــح  ــ ــائـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــــف الـ ــشــ ــ كــ
عــاشــور، أن حكومة تصريف 
ــا ال  ــ ــهـ ــ ــــل ال يـــعـــنـــي أنـ ــــاجـ ــعـ ــ الـ
تحضر الجلسات واجتماعات 

لجان مجلس األمة.  
وقــال عــاشــور، في تصريح 
صحافي، إن كانت الحكومة 
جـــــــادة فــــي إصـــــــاح الــتــعــلــيــم 
وتقويم االعوجاج في ارتفاع 
نسب المتفوقين بشكل كبير 
بسبب الغش في االختبارات، 
لـــوجـــود شــبــكــة تـــم تحويلها 
إلى النيابة العامة تعمل على 
تسريبها لضعاف النفوس، 
فــعــلــيــهــا أن تــحــضــر الــجــلــســة 
الــــــخــــــاصــــــة يــــــــــوم الـــخـــمـــيـــس 
المقبل، لتعرض على المجلس 
اتـــهـــا لحل  خــطــواتــهــا وإجـــراء

هذه المشكلة. 
ر عــــاشــــور أي وزيــــر 

ّ
وحــــــــذ

 
ً
من استغال الموظف حاليا

بمخالفة التعميمم الصادر من 
ديوان الخدمة المدنية بوقف 
الــنــقــل والـــنـــدب بــيــن الــجــهــات 
ــر  ــ ــة، ألن هــــــذا األمـ ــيـ ــومـ ــكـ ــحـ الـ
يــعــتــبــر ضـــربـــا فـــي الــقــوانــيــن 
ــا  ــ ــدرهـ ــ ــــي أصـ ــتـ ــ ــح الـ ــ ــوائــ ــ ــلــ ــ ــ وال

الديوان. 
ــة  ــاولــ وقـــــــــــال إن »أي مــــحــ
لــالــتــفــاف عــلــى هـــذا التعميم 
سنتصدى لــهــا، وقـــد وجهنا 
ســــؤاال لــلــوزيــر الــمــعــنــي بهذا 
الــشــأن، وقدمنا رسالة واردة 

لــلــمــجــلــس تـــم إدراجــــهــــا على 
جدول األعمال«. 

ــــا »أقــــــــــول  ــ ـــائـ ـــ وأضـــــــــــــــاف قـ
ــفــــي وقــــف  ــكــ ــلــــحــــكــــومــــة ال يــ لــ
النقل والــنــدب لحين تشكيل 
الحكومة، عليكم إلغاء جميع 
الــــقــــرارات الـــتـــي صـــــدرت بعد 

استقالتها«. 
ــلــــة  ــئــ وذكـــــــــــــر »ســــــألــــــنــــــا أســ
ــمــــوضــــوع،  ــة فـــــي الــ ــيـ ــانـ ــمـ ــرلـ بـ
ــــاوزوا  ــــجـ ــــن تـ ــــذيـ والـــــــــــــوزراء الـ
التعليمات ســيــكــونــون تحت 
لــة السياسية،  طائلة الــمــســاء
وال نرضى باستغال الظروف 
لمصالح خاصة على حساب 

المواطنين«.
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المطيري لـ ةديرجلا•: قوانين الشعب 
»محبوسة« والحكومة تهرب من المواجهة

»ضرورة اإلسراع في تشكيل الحكومة الجديدة واختيار وزراء رجال دولة«
● فهد تركي

طــالــب عــضــو الــلــجــنــة الــمــالــيــة الــنــائــب مــاجــد 
الــمــطــيــري ســمــو الــشــيــخ أحـــمـــد الـــنـــواف رئــيــس 
مجلس الوزراء بتجديد التعاون مع مجلس االمة، 
والعمل على اقـــرار القوانين المهمة التي تقدم 
بها النواب خــال دور االنعقاد الحالي، رافضا 
ما سّماه تعطيل التشريعات على اثــر استقالة 

الحكومة وامتناعها عن حضور الجلسات.
وقال المطيري، في تصريح لـ »الجريدة«: »غير 
مقبول بتاتا ان تكون القوانين الشعبية والمالية 
المهمة التي ينتظرها الشعب الكويتي محبوسة 
في ادراج المجلس، في وقت تهرب فيه الحكومة 

من المواجهة، وتعطل انعقاد الجلسات«.
وأضـــــاف أن الــلــجــنــة الــمــالــيــة قــامــت بــدورهــا 
كــمــا يــجــب مـــن خــــال الــمــنــاقــشــة الــكــامــلــة خــال 
عدة اجتماعات للقوانين المالية التي ينتظرها 
الــمــواطــنــون، خــصــوصــا الـــقـــروض والــمــعــاشــات 

االستثنائية للمتقاعدين.
وأوضــح أن الحكومة لم تقدم اي بدائل حول 

تلك القوانين التي انتهت بموافقة اللجنة، بل 
اخــتــصــرت الــطــريــق بــعــدم حــضــورهــا للجلسات 
التي كانت القوانين المالية على جدول اعمالها، 

منتقدا االسلوب الحكومي بعدم المواجهة.
وأشار إلى أن الحكومة في الوقت الذي لم تقدم 
فيه أي بدائل لم تتجاوب مع ما طرحه النواب 
مــن تــقــديــم بــدائــلــهــا حـــول تــلــك الــقــوانــيــن، مــؤكــدا 
أن مجلس االمـــة منذ بــدايــة دور االنــعــقــاد وهو 
ينشد التعاون المثمر مع الحكومة، تنفيذا لما 
نصت عليه المادة 50 من الدستور، لكن التعامل 

الحكومي مع المجلس كان على العكس تماما.
وبينما دعا إلى اإلسراع في تشكيل الحكومة 
الجديدة إلقرار القوانين الملحة التي ينتظرها 
الشعب، مشددا على ضــرورة اختيار وزراء من 
رجــال الــدولــة على شاكلة النائب االول لرئيس 
الوزراء وزير الداخلية الشيخ طال الخالد، الذين 
يهمهم الــمــواطــن ومصلحته، أشـــار إلـــى وجــود 
وزراء متعاونين مع النواب، وآخرين وقفوا حجر 

عثرة امام القوانين الملحة.

الخالد تسأل بوقماز عن خطة »األشغال« 
لتحسين جودة الطرق السريعة

تقدمت النائبة عالية الخالد 
بــــســــؤال بـــرلـــمـــانـــي إلـــــى وزيـــــرة 
األشغال العامة ووزيرة الكهرباء 
ــتـــجـــددة  ــمـ ــة الـ ــ ــاقـ ــ ــــطـ ــاء والـ ــ ــمــ ــ ــ وال
ــاز عـــــن خــطــة  ــمــ ــوقــ د. أمـــــانـــــي بــ
»األشغال« لتحسين جودة الطرق 

السريعة. 
وقـــالـــت الــخــالــد فـــي ســؤالــهــا: 
أسند المرسوم تــاريــخ ٧ يناير 
۱۹۷۹ إلى وزارة األشغال العامة 
تحقيق الخطة اإلنشائية للدولة 
 لــظــروف البيئة الكويتية، 

ً
وفــقــا

ــن تـــنـــفـــيـــذ أعـــمـــال  ــ بـــمـــا فـــيـــهـــا مـ
الــتــصــمــيــم وصــيــانــة الــمــشــاريــع 
الكبرى والطرق العامة، بالتعاون 
مـــــــع الـــــجـــــهـــــات الـــمـــتـــخـــصـــصـــة 
ــة رســـالـــتـــهـــا عـــلـــى نــحــو  ــأديــ ــتــ لــ
 إلــى الــدراســات 

ً
كامل، واســتــنــادا

 لألصول 
ً
واألبحاث العامة، ووفقا

الفنية والــمــواصــفــات القياسية 
المعمول بها في الدول المتقدمة.
ــافــــت الـــخـــالـــد، أنــــه على  وأضــ
الرغم من هذا التحديد الواضح 
لمهام الـــوزارة في مجال تنفيذ 
 
ً
ــمـــشـــاريـــع ومــتــابــعــتــهــا وفـــقـــا الـ

ــاء  ــــول الـــفـــنـــيـــة جــــــاء إنـــشـ لـــــألصـ
وإصـــــــــــــاح وإعـــــــــــــــادة تـــخـــطـــيـــط 
الـــعـــديـــد مــــن الــــطــــرق الــســريــعــة 
 بالعديد من 

ً
المستهدفة مشوبا

الماحظات الفنية والتنفيذية، 
التي تتعارض مع ما سبق من 

قواعد تنفيذها.

لــــت: مــــا خـــطـــة وزارة  وتــــســــاء
ــة الــتــفــصــيــلــيــة  ــامـ ــعـ األشــــغــــال الـ
لتحسين جودة الطرق السريعة 
ــمـــخـــطـــط  ــن تـــــوصـــــيـــــات الـ ــ ــمـ ــ ضـ
ــلـــدولـــة؟ وهــل  الــهــيــكــلــي الـــعـــام لـ
خضعت هــذه الخطة لــدراســات 
الـــجـــدوى االقــتــصــاديــة وقــواعــد 
توسعة بعض الطرق الرئيسية 
ــدائــــري الــــرابــــع والـــشـــويـــخ؟  ــالــ كــ
وهل شملت الــدراســات في حال 
إتــمــامــهــا مـــدى حــاجــة المنطقة 
الحضرية إلــى نظام مواصات 
عامة وأثرها على حركة المرور 
في الطرق السريعة والمتفرعة 

منها إلى المناطق السكنية؟
ــرق  ــ ــطـ ــ واســـــتـــــفـــــســـــرت عـــــــن الـ
ــتــــي تـــحـــتـــاج فــقــط  الـــســـريـــعـــة الــ

إلــــى إجــــــراء بــعــض الــتــوســعــات 
الــفــرعــيــة لــهــا؟ ومـــا مـــدى تأثير 
الــخــطــة عــلــى حــركــة الـــمـــرور في 
المناطق المتاخمة لها ؟ وهل 
أعدت الوزارة وتابعت بالتعاون 
مع الجهات المعنية الــدراســات 
ــذه  ــهــ واألبــــــــــحــــــــــاث الــــعــــلــــمــــيــــة لــ
المشروعات لتواكب تكنولوجيا 
؟ 

ً
إنشاء الطرق السريعة عالميا

إذا كـــانـــت اإلجــــابــــة بـــاإليـــجـــاب 
يرجى تزويدي بصورة ضوئية 
لت: هل أنشأت  منها. كما تساء
 فنية متخصصة 

ً
الــوزارة لجانا

لدراسة هذه المشاريع ومتابعة 
 لـــســـامـــة 

ً
تـــنـــفـــيـــذهـــا تـــحـــقـــيـــقـــا

اإلنجاز؟ وما دور الهيئة العامة 
للطرق والنقل البري في تنظيم 
النقل بحسب قــانــون إنشائها؟ 
وهل هناك خطة زمنية واضحة 

لتحقيق هذا الدور؟
وقـــالـــت الــخــالــد إن المخطط 
الهيكلي الــعــام للدولة يتضمن 
خـــطـــة طـــويـــلـــة األمـــــــد لــلــتــوســع 
ــقـــر  ــــاد ويـ ــبــ ــ ــ ــي ال ــ الــــعــــمــــرانــــي فــ
ــا مــــدى  بــــمــــرســــوم أمــــــيــــــري، فــــمــ
توافق توسعات الطرق المخطط 
الهيكلي العام للدولة؟ وما مدى 
الــتــزام الهيئة بــتــوصــيــات التي 
يتضمنها بالنسبة للتخفيف من 
االزدحام؟ وما معايير الدراسات 
المرورية التي تعتمد لمشاريع 

الطرق؟

محيي عامر

محيي عامر
جلسة سابقة تم رفعها لعدم حضور الحكومة

عالية الخالد
صالح عاشور

ماجد المطيري

نافذة نيابيةنافذة نيابية رفع
ُ
فتتح لت

ُ
جلسة اليوم... ت

ً
غياب الحكومة الستقالتها سيكرر سيناريو »الطيران« في التاسعة صباحا

ــار إلـــــى قــاعــة  ــ ــظـ ــ تــتــجــه األنـ
عــبــدالــلــه الـــســـالـــم الـــتـــي تفتح 
أبـــوابـــهـــا لـــألعـــضـــاء لــحــضــور 
الجلسة الــعــاديــة الــمــقــررة في 
الــتــاســعــة مـــن صـــبـــاح الـــيـــوم، 
ــات بـــتـــكـــرار  ــحــ ــيــ ــرجــ وســــــــط تــ
سيناريو »الطيران«، حيث من 
المتوقع أن يفتتحها رئيس 
ــعـــدون،  الــمــجــلــس أحـــمـــد الـــسـ
ثم يعلن رفعها، كما فعل في 
الجلسات األخيرة، نتيجة عدم 
حضور الحكومة، التي تقدمت 
باستقالتها وصـــدر مــرســوم 
بــقــبــولــهــا وُكـــلـــفـــت بــتــصــريــف 

العاجل من األمور.
ــتــــوي جــــــــدول أعـــمـــال  ــحــ ويــ
 و41 

ً
الــجــلــســة عــلــى 14 بـــنـــدا

فقرة، ومــدرج عليه 14 رسالة 
واردة و66 شكوى وعريضة، 
واستجوابا وزير المالية وزير 
الــدولــة لــلــشــؤون االقتصادية 

ــه مــن  ــ ــــوجـ ــمـ ــ واالســـــتـــــثـــــمـــــار الـ
الــــنــــائــــب مـــــبـــــارك الــــحــــجــــرف، 
ونائب رئيس مجلس الوزراء 
وزيـــر الــدولــة لــشــؤون مجلس 
الــــــوزراء الــمــوجــه مـــن الــنــائــبــة 
د. جــنــان بــوشــهــري، والـــلـــذان 
ســــجــــل بـــجـــانـــبـــهـــمـــا صــــــدور 
األمر األميري بقبول استقالة 
الــحــكــومــة بــتــاريــخ 26 يــنــايــر 
الـــمـــاضـــي، وهــــو مـــا يــعــنــي أن 
المجلس سيرفعهما من جدول 

أعماله عند الوصول إليهما.
ــوي الــــــجــــــدول عــلــى  ــتــ ــحــ ويــ
ــداد مــشــروع  ــ تــقــريــر لــجــنــة إعــ
الجواب على الخطاب األميري 
بشأن الصيغة المقترحة عن 
دور االنـــعـــقـــاد الـــعـــادي األول 
من الفصل التشريعي السابع 
عشر، ويشتمل على المداولة 
الثانية لمشروع قانون بشأن 
تأسيس شــركــات إنــشــاء مدن 

أو مناطق سكنية وتنميتها 
، و7 تقارير من لجنة 

ً
اقتصاديا

الشؤون المالية تتعلق بإنشاء 
ــة تـــســـويـــق الــمــحــاصــيــل  ــركـ شـ
ــانـــون  الـــــزراعـــــيـــــة، وتــــعــــديــــل قـ
التأمينات، واسترداد الفوائد 
المتحصلة بشكل غير قانوني 
مــن الــبــنــوك وشــــراء الــقــروض 
المستحقة عــلــى الــمــواطــنــيــن 
وإسقاط فوائدها، ونقابة غرفة 
الـــتـــجـــارة، وتــحــويــل مؤسسة 
الــخــطــوط الــجــويــة إلـــى شركة 

مساهمة.
ويــتــضــمــن الــــجــــدول كــذلــك 
3 تــقــاريــر مــن لــجــنــة الــشــؤون 
ــيــــة والـــــــدفـــــــاع، بـــشـــأن  ــلــ الــــداخــ
تــــعــــديــــل قـــــانـــــون انـــتـــخـــابـــات 
ــاء مــجــلــس األمــــــة فــيــمــا  أعــــضــ
يــتــعــلــق بــالــمــفــوضــيــة الــعــلــيــا 
وقانون إعادة تحديد الدوائر 
ــة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق  ــيــ ــابــ ــخــ ــتــ االنــ

بالقوائم النسبية.
ل  و جــــــــــــد عــــــــلــــــــى  ج  ر د أ و
األعمال تقرير لجنة الشؤون 
الــتــشــريــعــيــة بــتــعــديــل قــانــون 
ــاكــــمــــات  اإلجـــــــــــــــــراءات والــــمــــحــ
الـــجـــزائـــيـــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــرد 
ــار وتــــقــــريــــر الـــلـــجـــنـــة  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ االعـ
ــــون  ــانـ ــ ــة بــــتــــعــــديــــل قـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ الـ
الـــمـــنـــاقـــصـــات فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بإلغاء الوكيل المحلي، وتقرير 
لجنة الشؤون التعليمية بشأن 
مــكــافــأة الــطــلــبــة، ومــــدرج على 
ــــدول طـــلـــبـــان لــلــمــنــاقــشــة  ــجـ ــ الـ
بشأن تصويب الخلل في أداء 
مكتب منظمة الصحة العالمية 
لـــلـــصـــالـــح الــــــعــــــام، وتــســكــيــن 
المناصب القيادية واألســس 
ــــي تــتــبــعــهــا  ــتـ ــ ــر الـ ــيــ ــايــ ــعــ ــمــ والــ

الحكومة في التعيينات. 

اجتماعات اللجان

إلــــــى ذلــــــــك، نـــاقـــشـــت لــجــنــة 
ــة فـــي  ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ ــخــ ــ الـــــــــشـــــــــؤون الــ
اجــــتــــمــــاعــــهــــا أمـــــــــس تـــكـــلـــيـــف 
ــا بـــبـــحـــث مـــدى  ــهـ الـــمـــجـــلـــس لـ
ات المتخذة من  كفاية اإلجراء
وزارة الـــخـــارجـــيـــة لــمــواجــهــة 
حاالت التعدي على المواطنين 
خارج الباد، في وقت ناقشت 
لجنة الــمــيــزانــيــات والحساب 
ــي تــــقــــديــــرات أبــــــواب  ــامـ ــتـ ــخـ الـ
مصروفات الباب الثاني فيما 
ــات،  ــدمــ ــخــ ــلـــع والــ يـــخـــص الـــسـ
ــأن  ــــس بــــشــ ــامــ ــ ــخــ ــ والــــــــبــــــــاب الــ
اإلعــــانــــات، والــــبــــاب الـــســـادس 
حــول الــمــنــح، والــبــاب السابع 
ــافــــع  ــنــ ــمــ ــالــ ــلــــق بــ ــتــــعــ فــــيــــمــــا يــ
االجتماعية، وحضر االجتماع 
مــمــثــلــون عـــن وزارة الــمــالــيــة 
وديـــــــوان الــمــحــاســبــة وجــهــاز 

المراقبين الماليين.
ونـــاقـــشـــت لــجــنــة الـــشـــؤون 
ــة  ــيــ ــونــ ــانــ ــقــ ــة والــ ــيــ ــعــ ــريــ ــتــــشــ الــ
االقتراح بقانون بإضافة مادة 
( إلى 

ً
جديدة برقم )830 مكررا

الــمــرســوم بالقانون رقــم )67( 
لسنة 1980 بــإصــدار القانون 
المدني، في وقت نظرت لجنة 
ــتــــراح  اإلســــكــــان والـــعـــقـــار االقــ
بـــقـــانـــون بــتــنــظــيــم الــــوكــــاالت 
ــة، واالقـــــتـــــراحـــــيـــــن  ــ ــاريــ ــ ــقــ ــ ــعــ ــ الــ
ــيـــن بــــشــــأن مــكــافــحــة  ــانـــونـ ــقـ بـ

احتكار األراضي الفضاء.

السعدون يعزي نظيره 
التركي بضحايا الزلزال

ــة أحــمــد الــســعــدون ببرقية إلــى  بــعــث رئــيــس مجلس األمـ
رئيس مجلس األمة الكبير في الجمهورية التركية مصطفى 
شانتوب، أعرب فيها عن خالص التعازي وصادق المواساة 
ألسر ضحايا الزلزال الذي ضرب والية قهرمان مرعش في 
جــنــوب تركيا، وأســفــر عــن ســقــوط عــدد كبير مــن الضحايا 
ــــع لــلــمــرافــق الــعــامــة والــخــاصــة  والــمــصــابــيــن وتــدمــيــر واسـ

والممتلكات.

حمد المدلج

فارس العتيبي

خالد الطمار

احمد السعدون

الدمخي: الشركة الفرنسية أقرت بخلل
»الكاراكال« وأوصت بتبديلها

 لوزير الدفاع بشأن صحة المعلومات وطلب تزويده بنتائج الفحص
ً
وجه سؤاال

ــب عــــــــادل  ــ ــ ــائـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــــف الـ ــشــ ــ كــ
الدمخي أن هناك معلومات 
ــة  وصـــــلـــــت لــــــه بــــــــأن الــــشــــركــ
الفرنسية أقرت بوجود خلل 
مصنعي بمحركات طائرات 
الكاراكال وأوصت بتبديلها 
ــا  ــد ان أجـــــــــــــرت فـــحـــصـ ــ ــعــ ــ بــ
لــلــمــحــركــات بــشــأن الــحــادث 

األخير في الكويت.
وأعــلــن الــدمــخــي توجيهه 
ســــــــؤاال الـــــــى وزيــــــــر الــــدفــــاع 
الشيخ عبدالله العلي بشأن 
ــلــــومــــات  ــمــــعــ ــــك الــ ــلـ ــ ــة تـ ــ ــــحـ صـ
وتــــزويــــده بــنــتــائــج وتــقــريــر 
الــــــفــــــحــــــص الــــــــــــــذي أجــــــرتــــــه 
ــة بــعــد  ــيــ ــرنــــســ ــفــ ــة الــ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ الـ

حــــــادث الــــكــــاراكــــال األخـــيـــر، 
وكذلك تقرير الشركة الفني، 
وبتقرير آمــر الــقــوة الجوية 

المبني على تقرير الشركة.
ــائــــج  ــتــ وتــــــــــســــــــــاءل: مــــــــا نــ
وتقرير الفحص الذي أجرته 
الشركة الفرنسية بعد حادث 
الكاراكال األخير بالكويت؟ 
وهــــــل صـــحـــيـــح أن الـــشـــركـــة 
أقرت بوجود خلل مصنعي 
بمحركات طائرات الكاركال 
ــــت بــتــبــديــلــهــا؟ طالبا  وأوصـ
ــر الـــشـــركـــة  ــريـ ــقـ ــتـ ــده بـ ــ ــزويــ ــ تــ
الـــفـــنـــي، وتـــقـــريـــر آمــــر الــقــوة 
الجوية المبني على تقرير 

الشركة.

عادل الدمخي

عاشور للحكومة: ال يكفي وقف 
النقل والندب إنما إلغاء القرارات

الطمار للسماح لسكان سلوى بمراجعة
ي المنطقة دون قيود

َ
مستوصف

أعـــــــلـــــــن الــــــنــــــائــــــب خــــالــــد 
ــار تـــقـــدمـــه بـــاقـــتـــراح  ــمــ ــطــ الــ
برغبة للسماح للمراجعين 
ــكـــان مــنــطــقــة ســلــوى  مــــن سـ
بـــمـــراجـــعـــة الــمــســتــوصــفــيــن 
لـــتـــقـــيـــد  بـــالـــمـــنـــطـــقـــة دون ا
ــان اإلقــــــــامــــــــة األقــــــــرب  ــ ــكـ ــ ــمـ ــ بـ

للمستوصف.
وقـــــــــــــــــــال الـــــــــطـــــــــمـــــــــار فــــي 
مقترحه: يعاني العديد من 
ــلـــوى مــن  ــكـــان مــنــطــقــة سـ سـ
الــمــراجــعــيــن لــلــمــســتــوصــف 
الــخــاص بــهــم مــن زحـــام في 
الـــكـــثـــيـــر مــــن األوقــــــــــات، وال 
ــلــــى الـــجـــمـــيـــع مــا  يـــخـــفـــى عــ

يشعر بــه المريض مــن آالم 
ال تــحــتــمــل االنــتــظــار، األمــر 
الـــــــــذي يـــتـــطـــلـــب الـــتـــيـــســـيـــر 
على سكان المنطقة، وعدم 
اقــتــصــار الــمــراجــعــات على 

سكان منطقة معينة.
 وأضـــاف: يجب السماح 
ــن مــــــن ســــكــــان  ــيــ ــعــ ــراجــ ــمــ ــلــ لــ
مــنــطــقــة ســـلـــوى بــمــراجــعــة 
الــمــســتــوصــفــيــن بــالــمــنــطــقــة 
دون التقيد بمكان اإلقامة 
األقرب للمستوصف، وفتح 
اســـتـــقـــبـــال الـــمـــراجـــعـــيـــن مــن 

كافة القطع دون تحديد.

العتيبي: إجازة تفرغ للموظف براتب
كامل لمرافقة المريض في الخارج

أعلن النائب فارس العتيبي تقدمه باقتراح برغبة بتعديل 
احكام المادة )45( من مرسوم نظام الخدمة المدنية بمنح 
الموظف إجازة تفرغ براتب كامل لمرافقة مريض الخارج 

للمدة المقررة للعاج.
وجــاء في نص االقــتــراح أن الحق في العاج حق أصيل 
كفله الدستور ونصت عليه قوانين الدولة، ولغاية حفاظ 
هذا الحق ورعايته قرر أن يجعل للمريض مرافقا يأنس به 
ويسعف به من مشقات العاج ووحشة االغتراب، وبسبب 
قصور في التشريع أدى إلى عدم التزامن بين إجازة المرافق 
ــازة مدتها  ومـــدة عـــاج الــمــريــض، عــلــمــا بـــأن لــلــمــريــض إجــ
ســنــتــان فيما لــلــمــرافــق إجـــازة مــدتــهــا ســتــة أشــهــر، ولغاية 
االستمرار في صرف الراتب الشهري للموظف الذي يوقف 
 لمريض قررت 

ً
مرتبه بعد مرور ستة أشهر، اذا كان مرافقا

وزارة الصحة عاجه في الــخــارج مع مــرافــق، وذلــك للمدة 
المقررة للعاج والتي قد تمتد إلى أكثر من ستة أشهر.

وتابع: لذا فإنني أتقدم باالقتراح بتعديل أحكام المادة 
)45( من مرسوم نظام الخدمة المدنية الصادر في 4 أبريل 
1979 بــاآلتــي نــصــه »يــجــوز لــلــوزيــر مــنــح الــمــوظــف إجـــازة 
تــفــرغ بــمــرتــب كــامــل لــمــرافــقــة مــريــض قـــررت وزارة الصحة 
العامة عاجه في الخارج مع مرافق له، وذلك للمدة المقررة 
للعاج، ويضع مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح 
ديوان الخدمة المدنية القواعد المنظمة لمنح هذه اإلجازة«.

المدلج يحذر العوضي من دخول مواد
مستخلصة من الحشرات للبالد

ر الــنــائــب حمد المدلج 
ّ
حـــذ

وزيــــــــــــر الـــــصـــــحـــــة د. أحــــمــــد 
الــعــوضــي مـــن خــضــوع هيئة 
الــغــذاء لضغط تجار األغذية 
بـــــالـــــمـــــوافـــــقـــــة عـــــلـــــى دخــــــــول 
منتجات تحتوي على مــواد 
مستخلصة من الحشرات، بما 
يخالف الئحة الهيئة ومنظمة 
 »إن تــم 

ً
»GSO«، مــــســــتــــدركــــا

تغيير الائحة وصــدر القرار 
فستتحمل أنـــت الــمــســؤولــيــة 

السياسية«.

https://www.aljarida.com/article/13550
https://www.aljarida.com/article/13551
https://www.aljarida.com/article/13564
https://www.aljarida.com/article/13589
https://www.aljarida.com/article/13591
https://www.aljarida.com/article/13593
https://www.aljarida.com/article/13597
https://www.aljarida.com/article/13601
https://www.aljarida.com/article/13603
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الـمـؤشـر الـكـويـتـي

7.4027.402

السوق العامالسوق العام

8.2378.237

السوق األولالسوق األول

5.6825.682

السوق الرئيسيالسوق الرئيسي

1 KD         الـديـنـار الـكـويـتـي

3.2713.0362.715

قال رئيس مجلس اإلدارة في 
بــيــت الــتــمــويــل الــكــويــتــي )بــيــتــك( 
حــمــد الـــمـــرزوق إن »بــيــتــك« حقق 
صافي أربـــاح للمساهمين لعام 
2022، بلغت 357.7 مليون دينار، 
بنسبة نمو 47% مقارنة بالعام 
السابق 2021، وقد ساهم البنك 
األهــلــي الــمــتــحــد – الــبــحــريــن في 
تلك األرباح بمبلغ 62.5 مليونا، 
وبنسبة مساهمة 17.5%، وهي 
تــمــثــل نـــتـــائـــج مــجــمــوعــة الــبــنــك 
األهـــلـــي الــمــتــحــد عـــن الــفــتــرة من 
تاريخ االستحواذ في 2 أكتوبر 
2022 حتى نهاية الــعــام المالي 
2022، ضمن إطار نجاح استكمال 
صــفــقــة اســـتـــحـــواذ »بـــيـــتـــك« على 
100% مــن أســهــم الــبــنــك األهــلــي 
الـــمـــتـــحـــد الـــبـــحـــريـــنـــي، وإدراج 
وبــدء تــداول أسهمه في بورصة 

البحرين في 6 أكتوبر 2022.
ــرزوق أن فــتــرة  ــ ــمـ ــ وأوضـــــــح الـ
الــربــع األخــيــر مــن 2022 شهدت 
نــــمــــوا قـــيـــاســـيـــا وتـــاريـــخـــيـــا فــي 
أربــــاح مــســاهــمــي »بــيــتــك« بلغت 
نسبته 101.7% مقارنة بالربع 
األخـــيـــر مـــن عــــام 2021، نتيجة 
تضمين أربـــاح مجموعة البنك 
األهلي المتحد البحريني، كما 
ارتفعت ربحية السهم في الربع 
الرابع من 7.74 فلوس إلى 10.70 
فـــلـــوس بــــزيــــادة بــلــغــت %38.2. 
وبــلــغــت ربــحــيــة الــســهــم 33.58 
فلسا لعام 2022 مقارنة بـ25.99 
فلسا عــن الــعــام الــســابــق 2021، 
ــادة 29.2%، وبــلــغ  ــ وبــنــســبــة زيــ
صــافــي إيـــــرادات الــتــمــويــل 800.5 

مليون دينار لعام 2022، بنسبة 
نمو بلغت 36.7% مقارنة بالعام 
السابق، وارتفع إجمالي إيرادات 
التشغيل ليصل إلى 1.072 مليون 
لـــعـــام 2022 بــنــســبــة نــمــو بلغت 
32.2% مــقــارنــة بــالــعــام الــســابــق، 
وبــلــغ صــافــي إيــــــرادات التشغيل 
723.3 مليونا لعام 2022، بنسبة 
نمو بلغت 43.8% مقارنة بالعام 

السابق.
وبـــــــــلـــــــــغ رصـــــــــيـــــــــد إجــــــمــــــالــــــي 
الموجودات 37 مليار دينار عام 
2022، بزيادة قدرها 15.2 مليارا، 
وبنسبة نــمــو 69.7% عــن الــعــام 
الــســابــق 2021، وارتـــفـــع رصــيــد 
مديني التمويل لعام 2022 ليصل 
الــى 18.8 مــلــيــارا، بــزيــادة قدرها 
ــادة  ــ ــلــــيــــارات، وبــنــســبــة زيـ 7.5 مــ
65.9% مقارنة بالعام السابق، 
وزادت حسابات المودعين لتبلغ 
22.5 مــلــيــارا، بــزيــادة قــدرهــا 6.6 
مــلــيــارات، وبنسبة نــمــو %41.7 

عن العام السابق.
وبلغت حقوق المساهمين 
5.4 مليارات دينار لعام 2022، 
وبنسبة نمو 177.4% عن العام 
الـــســـابـــق 2021، وبـــلـــغ مــعــدل 
كـــفـــايـــة رأس الــــمــــال %17.66 
متخطيا الحد األدنى المطلوب 
من الجهات الرقابية، وهو ما 
يـــؤكـــد مــتــانــة الـــمـــركـــز الــمــالــي 
ـــ »بـــيـــتـــك«، وأوصـــــــى مــجــلــس  لــ
اإلدارة بـــمـــنـــح الــمــســاهــمــيــن 
ــة بـــنـــســـبـــة  ــ ــــديـ ــقـ ــ تــــــوزيــــــعــــــات نـ
15% وأســـهـــم مــنــحــة بنسبة 
10%، بــعــد مــوافــقــة الجمعية 

العمومية والجهات المختصة.

أداء تشغيلي قوي

ــاف الـــمـــرزوق أن »بيتك«  وأضــ
نجح في 2022 في مواصلة نهجه 
المستدام بتحقيق األرباح والنمو 
فـــي جــمــيــع الـــمـــؤشـــرات الــمــالــيــة 
األســـــاســـــيـــــة، مــــشــــيــــدا بــتــحــقــيــق 
مـــعـــدالت إيــجــابــيــة فــيــمــا يتعلق 
بمؤشرات الربحية والعائد على 
مــتــوســط الـــمـــوجـــودات والــعــائــد 
على متوسط حقوق المساهمين، 
وتحسين مؤشرات جودة األصول 
ــــون مــن  ــديـ ــ ــــدالت تــغــطــيــة الـ ــعـ ــ ومـ
المخصصات، كما نجح »بيتك« 
فــي الحفاظ على مــعــدالت جيدة 
لــلــتــكــلــفــة إلــــى اإليــــــــراد، مـــا يــؤكــد 
مــرونــة نــمــوذج األعـــمـــال ونــجــاح 

استراتيجيته وخططه.
وأشـــار إلــى أن »بــيــتــك« يتمتع 
بــنــســب ســيــولــة كــبــيــرة وقـــاعـــدة 
ــم نــمــو  ــدعــ ــيــــة مـــتـــيـــنـــة تــ ــالــ ــمــ رأســ
أعماله، مشيدا باألداء التشغيلي 
الـــقـــوي الــــذي نــتــج عــنــه تسجيل 
نمو في اإليرادات التشغيلية وفي 
األرباح وفي المحفظة التمويلية 

وفي ودائع العمالء.

نجاح مشروع استراتيجي واعد

وأفــاد المرزوق بأن عام 2022 
شهد اكتمال صفقة االستحواذ 
ــي الـــمـــتـــحـــد  ــ ــلــ ــ ــك األهــ ــنــ ــبــ ــى الــ ــلــ عــ
الــــبــــحــــريــــنــــي، ونـــــجـــــاح مــــشــــروع 
استراتيجي واعد، ما يمثل مرحلة 

تــاريــخــيــة ومــحــوريــة فــي مسيرة 
ــواذ  ــحــ ــتــ »بــــيــــتــــك«، لـــيـــجـــعـــل االســ
مــن »بــيــتــك« أكــبــر بــنــك بالكويت، 
وثاني أكبر بنك إسالمي بالعالم، 
وترتفع قيمته السوقية حاليا الى 

اكثر من 11 مليار دينار.

ابتكارات التكنولوجيا المالية 

ــت الــــــــــمــــــــــرزوق إلــــــــــى أن  ــ ــ ــفـ ــ ــ ولـ
»بـــــيـــــتـــــك« يــــــواصــــــل تــــمــــيــــزه فــي 
توفير حلول مالية ضمن أعلى 
مــعــايــيــر الـــــجـــــودة، مــــع الــمــضــي 
قــدمــا فــي تبني أحـــدث ابتكارات 
 ،)FinTech( التكنولوجيا المالية
وتوظيف الذكاء االصطناعي في 
الــمــعــامــالت الــمــصــرفــيــة وزيــــادة 
االســـتـــثـــمـــار فـــي الــتــكــنــولــوجــيــا، 
بما يعزز مكانة »بيتك« الرائدة، 
ــيــــل الــــى  ويــــنــــقــــل تــــجــــربــــة الــــعــــمــ

مستويات جديدة.
وأضـــــاف أن »بــيــتــك« هـــو أول 
بــنــك فـــي الـــكـــويـــت يــطــبــق تقنية 
الــذكــاء االصطناعي بالعمليات 
ــنـــك يــقــدم  الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة، وأول بـ
خدمة طلب التمويل الشخصي 
باستخدام التوقيع الرقمي عبر 
تطبيق KFHonline، ومــن أوائــل 
المنضمين إلى نظام المدفوعات 
الــخــلــيــجــيــة »آفـــــــاق«، ومــــن أوائــــل 
 Apple البنوك التي أطلقت خدمة
Pay للعمالء، وانفرد بطرح باقة 
متنوعة مــن الحلول المصرفية 
الـــرقـــمـــيـــة، وتــــعــــاون مـــع شــركــات 
رائدة لتطبيق تكنولوجيا أتمتة 
العمليات الروبوتية، إلى جانب 

»بيتك« يربح 357.7 مليون دينار في 2022 بنمو %47
• المرزوق: نمو األرباح بنسبة 101.7% للربع األخير نتيجة تضمين أرباح »المتحد البحريني« 

• الرشود: »بيتك« أول بنك في الكويت يحصل على شهادة تقييم االستدامة المستوى الذهبي

عبدالوهاب الرشودحمد المرزوق

االستحواذ 
يجعل من 

»بيتك« أكبر 
بنك في الكويت 
وثاني أكبر بنك 
إسالمي بالعالم

المرزوق 

ربحية السهم 33.58 
 لعام 2022 

ً
فلسا

بنسبة زيادة %29.2

 و10% أسهم منحة
ً
مجلس اإلدارة يوصي بتوزيع 15% نقدا

الــعــديــد مــن الـــمـــبـــادرات الرقمية 
المختلفة.

دعم الشركات والشباب

وأكــــــــد الــــــمــــــرزوق أن »بـــيـــتـــك« 
ــم  ــديـ ــقـ يــــــواصــــــل جــــــهــــــوده فــــــي تـ
الــخــدمــات المصرفية للشركات، 
ومـــســـانـــدة الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة 
والمتوسطة، ودعم ريادة األعمال 
والشباب باعتبارهم أحد عناصر 
االســــتــــدامــــة ومـــــن أبـــــــرز مـــحـــاور 
استراتيجية »بيتك« خالل الفترة 
ــار  ــ ــــك ضـــمـــن إطـ ــذلـ ــ ــلـــة، وكـ ــبـ ــقـ ــمـ الـ
المسؤولية الوطنية والمجتمعية.

تعظيم الربحية

ــه، ذكــــــــر الــــرئــــيــــس  ــ ــبـ ــ ــانـ ــ مــــــن جـ
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــمـــجـــمـــوعـــة »بـــيـــتـــك« 
بالتكليف عــبــدالــوهــاب الــرشــود 
أن تحقيق »بيتك« مــعــدالت نمو 
في المؤشرات المالية الرئيسية 
يؤكد قوة األداء والمتانة المالية، 
ويعبر عن األداء المتوازن والنمو 

ــيــــع بـــنـــود  ــمــ ــدام فــــــي جــ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ الـ
الميزانية الرئيسية.

وأضـــــاف الـــرشـــود أن »بــيــتــك« 
مستمر في جهود تعظيم الربحية 
والعائد على حقوق المساهمين 
وتــحــســيــن جــــــودة األصــــــــول، مــع 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى تـــعـــزيـــز الــتــنــاغــم 
ــدات المجموعة  بين بــنــوك ووحــ
فــي تــركــيــا والــبــحــريــن ومــالــيــزيــا 
وألمانيا والسعودية، مع ترتيب 
الدخول إلى بلدان وأسواق جديدة 
مــثــل بــريــطــانــيــا ومـــصـــر، فـــي ظل 
نجاح استكمال استحواذ »بيتك« 
ــم الــبــنــك  ــهــ ــــن أســ عـــلـــى 100% مـ
األهلي المتحد البحريني، األمر 
الـــذي يــســاهــم فــي تــوســيــع نطاق 
الــقــدرة عــلــى الــتــنــافــس، وتعظيم 

عوائد المساهمين والعمالء.

 تقدم ملحوظ

وأوضـــــح الـــرشـــود أن »بــيــتــك« 
ــا فـــي  ــ ــوظـ ــ ــحـ ــ ــلـ ــ حـــــقـــــق تـــــقـــــدمـــــا مـ
اســتــراتــيــجــيــة الــتــحــول الــرقــمــي، 
وحصل على تصنيف رائد السوق 

في الحلول الرقمية من مجموعة 
يوروموني العالمية، مشيرا إلى 
أن مــعــدل الــــزيــــادة الــســنــويــة في 
حجم استخدام العمالء للحلول 
الــمــالــيــة الــرقــمــيــة الـــتـــي يــوفــرهــا 
»بــيــتــك« عــبــر KFHonline يفوق 
ة الخدمات  32%، مــا يؤكد كــفــاء
وجودتها، ســواء تلك التي تقدم 
عبر الموبايل أو القنوات األخرى. 
 KFHonline وبـــيـــن أن مـــوقـــع
يــوفــر أكــثــر مــن 150 خــدمــة، كما 
تتيح أجهزة XTM وفــروع بيتك 
الذكية KFH GO نحو 50 خدمة 
أخرى، ما يعني أن عميل »بيتك« 
لديه فرصة استخدام نحو 200 
خدمة إلكترونية عبر الموبايل 
وقــنــوات تــقــديــم الــخــدمــة الــذاتــيــة 
المختلفة. وأكـــد أن »بــيــتــك« يعد 
أول بـــنـــك فــــي الـــكـــويـــت يــحــصــل 
عــلــى شـــهـــادة تــقــيــيــم االســتــدامــة 
المستوى الــذهــبــي، مــشــددا على 
أن »بيتك« يقود المنافسة ويحقق 
ــوا فــــي قــــاعــــدة الـــعـــمـــالء وفـــي  ــمـ نـ
الحصة السوقية لقطاع الخدمات 

المصرفية لألفراد.

https://www.aljarida.com/article/13587
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ارتفاع مؤشرات البورصة... والسيولة إلى 70.2 مليون دينار

نمو معظم األسهم القيادية في السوق األول
ارتـــفـــعـــت مــــؤشــــرات بـــورصـــة 
الكويت الرئيسية بــقــوة، أمــس، 
بــــعــــد إعــــــــــالن نــــتــــائــــج بــــيــــانــــات 
بيت التمويل الكويتي »بيتك« 
مــبــاشــرة، الــتــي جــــاءت ُمــرضــيــة 

 لمستثمريه.
ً
جدا

وحــقــق مــؤشــر الــســوق الــعــام 
 بنسبة 0.89 في المئة أي 

ً
ارتفاعا

65.66 نقطة ليقفل على مستوى 
7402.32 نقطة بسيولة كبيرة 
تــــجــــاوزت 70.2 مـــلـــيـــون ديـــنـــار 
تداولت 183.7 مليون سهم تمت 
عبر 12241 صفقة، وتــم تــداول 
 
ً
 ربح منها 49 سهما

ً
120 سهما

 مقابل استقرار 
ً
وخسر 47 سهما

 دون تغير.
ً
24 سهما

وقـــفـــز مـــؤشـــر الــــســــوق األول 
بحوالي نقطة مئوية أي 0.95 في 
المئة التي تــعــادل 77.55 نقطة 
لــيــقــفــل عــلــى مــســتــوى 8237.85 
نــقــطــة بــســيــولــة كــبــيــرة أكــثــر من 
نصفها عــلــى ســهــم بيتك وبلغ 
إجــمــالــيــهــا 58.6 مــلــيــون ديــنــار 
تــداولــت 99.4 مليون سهم عبر 
 
ً
8165 صــفــقــة، وربـــح 11 سهما

مقابل تراجع 9 أسهم في السوق 
األول واســـتـــقـــرار 5 أســهــم دون 

تغير.
وحقق مؤشر السوق الرئيسي 
 أقل واكتفى بنسبة 0.67 في 

ً
نموا

المئة أي 37.98 نقطة ليقفل على 
مستوى 5682.54 نقطة بسيولة 
جيدة بلغت 11.5 مليون دينار 
تــداولــت 84.3 مليون سهم عبر 
ــم تـــــــداول 95  ــ 4076 صـــفـــقـــة، وتـ

 تعادل فيها عدد األسهم 
ً
سهما

الــرابــحــة والــخــاســرة وكــانــت 38 
 
ً
19 سهما  بينما استقر 

ً
سهما

دون تغير.

إعالن »بيتك«
 

بــــــــدأت تــــعــــامــــالت بــــورصــــة 

 إذ 
ً
الكويت أمس، فاترة نسبيا

تراجعت سيولة الساعة األولى 
ولم تزد على 10 ماليين دينار 
كــذلــك شــهــدت الــســاعــة الثانية 
 واستقرت أسعار األسهم 

ً
فتورا

ــان نــجــمــهــا سهم  الــقــيــاديــة وكــ
 
ً
إس تي سي، الذي سجل نموا
 بــدايــة الجلسة واستمر 

ً
كبيرا

حــتــى نــهــايــتــهــا لــيــربــح 7 في 
 وبتداوالت عالية 

ً
المئة تقريبا

ي دينار، بينما 
َ
تجاوزت مليون

ــرقــــب خـــالل  ــتــ ــردد والــ ــ ــتـ ــ زال الـ
الساعة الثالثة.

ــك عـــن  ــتــ ــيــ وبــــــعــــــد إعـــــــــــالن بــ
بــيــانــاتــه الــمــالــيــة لـــعـــام 2022 
ــد عــلــى  ــوائــ ــعــ وتـــوزيـــعـــاتـــه والــ

ــتـــهـــا  ــقـــارنـ الـــــــودائـــــــع لــــديــــه ومـ
ــام 2021 والـــتـــي  ــ بـــالـــعـــوائـــد عـ
، ونــمــت أربــاحــه 

ً
أظــهــرت نـــمـــوا

بـــقـــوة وبــنــســبــة 47 فـــي الــمــئــة 
وســاهــمــت أربـــاح أهــلــي متحد 
بنسبة 17 في المئة من أرباح 
ــتـــبـــدأ عـــمـــلـــيـــات شــــراء  بـــيـــتـــك لـ
كبيرة على السهم االكبر وزنا 

فـــي الـــســـوق ويــســتــحــوذ على 
ســـيـــولـــة كـــبـــيـــرة بـــلـــغـــت 33.6 
مليون ديــنــار ويرتفع بنسبة 
ــــي الـــمـــئـــة ويـــقـــفـــل عــلــى  2.7 فـ
، ودفــعــت 

ً
مــســتــوى 860 فــلــســا

تعامالت بيتك معظم األسهم 
القيادية إلى النشاط واالرتفاع 
ــا الـــوطـــنـــي الـــذي  وكـــــان أبــــرزهــ

تــــداول بقيمة كــبــيــرة بــلــغــت 7 
ماليين دينار وبنمو قريب من 
1 فــي المئة وكــانــت ارتفاعات 
زيـــــن وأجـــيـــلـــيـــتـــي أقـــــل وحــقــق 
صناعات نمو بنسبة مقاربة 
لـــبـــيـــتـــك وربــــــــح بـــنـــك بـــوبـــيـــان 

بنسبة محدودة.
بينما تــراجــع سهم هيومن 
ســوفــت بــنــســبــة 1.4 فـــي المئة 
كــمــا خــســرت أســهــم بــنــك وربــة 
وســــــهــــــم مــــــشــــــاريــــــع وبــــنــــســــب 
ـــدر إس تـــي  ـــ ــــصـ ــ ــة وتـ ـــ ـــحــ ـــ واضـ
ســـي أســـهـــم الـــســـوق الــرئــيــســي 
بالقيمة والــنــمــو الكبير الــذي 
اقــتــرب مــن 7 فــي المئة وصعد 
ــــي إف  ــهـــم اســـتـــهـــالكـــيـــة وجــ سـ
إتــش وزادت سيولتهما أمس، 
واستقر أعيان دون تغير مقابل 
تراجع سهم وطنية عقارية دون 
مستوى 100 فلس وبخسارة 
قـــاســـيـــة بــلــغــت 1.7 فــــي الــمــئــة 
ــه  ــنـــي ســـهـــم أالفــــكــــو أربـــاحـ وجـ
وخـــســـر نـــصـــف نــقــطــة مــئــويــة 
.
ً
لتنتهي الجلسة إيجابية جدا

ــرات  وربــــحــــت جــمــيــع مـــؤشـ
األسواق المالية بدول مجلس 
ــاءت  الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي وجــ
مــكــاســبــهــا مــتــفــاوتــة أفضلها 
لمؤشرات الكويت ودبي وقطر 
ــي بـــيـــنـــمـــا ربـــحـــت  ــبــ ــوظــ ثـــــم أبــ
ــرات عـــمـــان والـــبـــحـــريـــن  ــ ــــؤشـ مـ
 محدودة وكانت أسعار 

ً
نسبا

النفط قد استردت مستوى 80 
 لبرميل برنت في بداية 

ً
دوالرا

تعامالتها االسبوعية أمس.

علي العنزي

أخبار الشركات
»دبي األولى« تخسر 4.83 

ماليين دينار في 2022 »مشاعر« و»أعيان ع«: »الزكاة« السعودية ألزمت »برج هاجر« بـ 186.1 مليون ريال»التجاري«: »االختيار المميز« نفذت حكمًا على حصتها من »بوبيان«

ــة دبـــــــــي األولـــــــــى  ــ ــركــ ــ ــــدت شــ ــبـ ــ ــكـ ــ تـ
للتطوير الــعــقــاري خــســارة قيمتها 
4.83 ماليين دينار، في نهاية السنة 
الــمــالــيــة المنتهية فــي 31 ديسمبر 
2022، مقارنة بأرباح بلغت 816 ألف 
دينار، خالل الفترة المماثلة من عام 
2021، بتراجع نسبته 692 في المئة.

ــال الــبــنــك الـــتـــجـــاري الــكــويــتــي، إنــه  قــ
بــنــاء عــلــى الــحــكــم الـــصـــادر بــشــأن إلـــزام 
ــدد مــن  ــ ــ ــيـــمـــة عـ ــرد قـ ــ ــ خــــمــــس شـــــركـــــات بـ
األسهم في رأسمال بنك بوبيان، قامت 
شركة االختيار المميز للتجارة العامة 
والـــمـــقـــاوالت بــالــتــنــفــيــذ عــلــى حصتها 
من األسهم المحجوزة، وبلغ عــدد تلك 

، علما بأن المصرف 
ً
األسهم 50.5 مليونا

قــام بالحجز على تلك األسهم بموجب 
 على 

ً
مــحــضــر حــجــز تــنــفــيــذي؛ حـــفـــاظـــا

حقوقه، ولحين رد ثمنها.

أعلنت شركتا مشاعر القابضة وأعيان العقارية 
أن مكتب االستشاري الضريبي والزكوي للشركة 
الزميلة »برج هاجر« أفاد بأن هيئة الزكاة والدخل 
والــجــمــارك الــســعــوديــة أصــــدرت حكمها النهائي 

بإلزامها بمبلغ 186.12 مليون ريال سعودي.
وبــيــنــت »مــشــاعــر« أنـــه سيتم االعـــتـــراف بــأربــاح 
تبلغ 988.12 ألف دينار، من حصة نتائج الشركات 

الــزمــيــلــة فــي الــربــع األول مــن 2023. فــي الــمــقــابــل، 
أوضــحــت »أعـــيـــان« أن األثـــر الــمــالــي لنفس الحكم 
يتمثل في تسجيل ربح يعادل 1.32 مليون دينار في 
البيانات المالية للربع األول من عام 2023، ناتج عن 
عكس مخصصات انتفت الحاجة إليها، والتي سبق 
لشركة »أعيان« تسجيلها بناًء على قرار الجمعية 

العمومية بتاريخ 24 أبريل 2018.

نشر أمس خبر بعنوان )»نور«: حكم 
لمصلحة »االخــتــيــار المميز« بملكية 
50.5 مليون سهم في »بوبيان«(، وورد 
فــيــه أن شــركــة نـــور لالستثمار أعلنت 
األربعاء الماضي صدور حكم قضائي 
لمصلحة »االختيار المميز«، والصحيح 
أن الشركة أعلنت عن صدور الحكم في 

نوفمبر 2022، لذا لزم التوضيح.

توضيح

بدأت تعامالت بورصة 
 ،

ً
الكويت أمس، فاترة نسبيا

إذ تراجعت سيولة الساعة 
األولى ولم تزد على 10 

ماليين دينار، كذلك شهدت 
 ،

ً
الساعة الثانية فتورا

واستقرت أسعار األسهم 
القيادية وكان نجمها سهم 

»إس تي سي«.

https://www.aljarida.com/article/13567


»2015 -9001 ISO« بوبيان« ينال«
لنظام إدارة الجودة العالمية

أعلن بنك بوبيان حصوله على 
 ISO 9001- 2015 شــهــادة األيـــزو
لــنــظــام إدارة الـــجـــودة الــعــالــمــيــة، 
عقب اجتياز جميع مراحل التقييم 
بنجاح، ضمن مساعيه المتواصلة 
لتقديم أعلى مستويات الخدمة 
الـــمـــمـــيـــزة الــــتــــي تــــفــــوق تــوقــعــات 

العمالء في قطاع األعمال.
بــهــذه الــمــنــاســبــة، قـــال مساعد 
الـــمـــديـــر الــــعــــام إلدارة الــتــغــيــيــر 
والتطوير في بنك بوبيان عبدالله 
الـــحـــســـيـــنـــان: »نــفــتــخــر بــتــحــقــيــق 
هــذا اإلنــجــاز الــذي يؤكد التزامنا 
في بنك بوبيان بتطبيق رؤيتنا 
الــمــســتــهــدفــة إلـــى تــحــقــيــق أفــضــل 
الممارسات العالمية لنظام إدارة 
الــجــودة وفـــق المعايير الــدولــيــة، 
األمــر الــذي رفــع سقف التحديات 
أمامنا لتقديم مستويات مميزة 
مــــــن الـــــخـــــدمـــــة تـــــفـــــوق تــــوقــــعــــات 

العمالء«.
وأوضـــــــــــــــــح الـــــحـــــســـــيـــــنـــــان أن 
»حصولنا على شهادة األيزو يأتي 
بالتزامن مع شدة التنافسية في 
قطاع األعمال المصرفية، وقد زاد 
من قدراتنا التنافسية والتشجيع 
على مواصلة تحقيق المتميز في 

جميع منتجاتنا وخدماتنا تلبية 
الحتياجات عمالئنا«.

وأضــاف ان »التزامنا بتطبيق 
الــقــيــم الــخــمــس االســـاســـيـــة الــتــي 
يضعها البنك على رأس اولوياته 
ــرا فـــــــي تـــكـــويـــن  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــا كـ ــ ــدنــ ــ ــاعــ ــ ســ
شخصية بوبيان المتميزة بين 
مختلف قطاعات االعمال، ومنها 
الــتــركــيــز عــلــى الـــعـــمـــالء، الــتــركــيــز 
على الموظفين، العمل الجماعي، 

الشفافية، االبتكار«.
وأكد أن »منحنا شهادة األيزو 

 لمطابقة 
ً
 دوليا

ً
إنما يعد اعترافا

لمعايير الجودة من جهة معترف 
 لنجاح 

ً
 واضحا

ً
 ومؤشرا

ً
بها دوليا

اســتــراتــيــجــيــة الــبــنــك الممنهجة 
لتطبيق ومتابعة أفضل المعايير 
ــــودة«، الفــتــا  ــــجـ الـــدولـــيـــة إلدارة الـ
ــذا الــنــجــاح يـــرجـــع إلــى  ــى أن هــ إلــ
احــتــرافــيــة إدارة بــوبــيــان وفــريــق 

العمل المتكامل.
وأفاد بأن تطبيق بوبيان لنظام 
إدارة الــجــودة طبقا للمواصفات 
الدولية ISO 9001- 2015 سيسهم 
فــــي تـــطـــويـــر األداء بـــمـــا يــضــمــن 
ــة من  الــحــصــول على أقــصــى درجـ
مستويات رضــاء العمالء واتباع 
منهجيات العمل لتحقيق أعلى 
مستويات التميز بجانب تحديد 
ــداف والــتــخــطــيــط لتنفيذها  ــ األهــ
وقياس أداء العمليات الرئيسية 
وتــحــســيــنــهــا، إضـــافـــة إلــــى زيــــادة 
وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة 

لمختلف شرائح العمالء.

في إطار حرصه على تقديم خدمات متميزة 
ومــتــطــورة لــكــل عــمــالئــه أيــنــمــا كـــانـــوا، افتتح 
بنك الكويت الوطني فرعه الجديد في منطقة 
الصديق، وســط جهود البنك لتعزيز موقعه 
الريادي في السوق المحلي، من خالل شبكته 
المصرفية األكــبــر على مستوى الكويت من 

حيث عدد الفروع ونطاق انتشارها.
وحضر افتتاح الفرع الجديد محافظ حولي 
والعاصمة باإلنابة علي األصــفــر، والرئيس 
التنفيذي لـ »الوطني – الكويت«، صالح الفليج، 
والمدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية 
الشخصية فــي البنك محمد العثمان، وعــدد 
مــن قـــيـــادات مــجــمــوعــة الــخــدمــات المصرفية 
الشخصية فــي »الـــوطـــنـــي«. ويــبــرهــن افتتاح 
الفرع الجديد للبنك في منطقة الصديق على 
اســتــراتــيــجــيــتــه بــــأن يــكــون األقـــــرب لــعــمــالئــه، 
وحرصه على تلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم 
ــان حــصــولــهــم عــلــى تــجــربــة مــصــرفــيــة  ــمـ وضـ
استثنائية وشاملة فــي كــل مناطق الكويت. 

بهذه المناسبة، قال مساعد المدير العام ومدير 
إدارة الفروع المحلية في »الوطني« علي المال: 
 على توفير كل الخدمات 

ً
»يحرص البنك دائما

الــمــتــمــيــزة لــعــمــالئــه، بــفــضــل شــبــكــة الـــفـــروع 
وأجــهــزة السحب اآللـــي والـــصـــراف التفاعلي 
المنتشرة في كل أرجاء الكويت والتي تتكامل 
 ،

ً
مع القنوات الرقمية المتنوعة واألكثر تطورا

 األقرب لعمالئه«.
ً
بما يجعل الوطني دائما

وأضاف المال: »نعمل باستمرار على إثراء 
التجربة المصرفية لعمالئنا بابتكار حلول 
مصرفية وإطــــالق خــدمــات تجعل إتــمــام كل 
الــمــعــامــالت أكـــثـــر ســـرعـــة وســـهـــولـــة، تــوفــيــرا 
للوقت والجهد، وبما يضمن حصولهم على 
تجربة مصرفية فريدة ويعكس ريادة الوطني 
وإمــكــانــاتــه الــهــائــلــة«، مــؤكــدا أن استراتيجية 
»الوطني« تركز على تلبية احتياجات عمالئه، 
 على التواصل الدائم مع كل شرائحهم، 

ً
اعتمادا

والتعرف على احتياجاتهم بالتفصيل، من 
خـــالل قــنــوات إلــكــتــرونــيــة مــتــعــددة وأســالــيــب 

تحليلية متطورة تعتمد على أحدث تقنيات 
الذكاء االصطناعي وتحليل البيانات.

ــــي« الـــجـــديـــدة  ــنـ ــ ــــوطـ وتــــضــــاهــــي فــــــــروع »الـ
الــمــســتــويــات الــعــالــمــيــة، وتــعــكــس التغييرات 
الــهــائــلــة الـــتـــي يــدخــلــهــا الــبــنــك عــلــى الـــفـــروع 
الــتــقــلــيــديــة، بــدايــة مــن التصميم والــخــدمــات 
التفاعلية والحلول المصرفية المتطورة التي 
يقدمها الفرع، والتي تتماشى مع التطورات 
المصرفية المتسارعة، كما تعكس التغيرات 
الموجودة بالفروع الجديدة تطلعات العمالء 
الـــذيـــن يـــتـــواصـــل مــعــهــم الـــبـــنـــك، ويـــقـــف على 
احتياجاتهم وتطلعاتهم، ويحرص على أن 

يلمسوها أثناء زيارتهم.
ــنـــي« مـــن خــــالل 67  ويــمــتــد انــتــشــار »الـــوطـ
 على مستوى الكويت، باإلضافة إلى ما 

ً
فرعا

يتميز به البنك من امتالكه ألضخم شبكة من 
أجهزة السحب اآللي المملوكة له على مستوى 
الكويت، بنحو 450 جهاز سحب وإيداع نقدي 

داخل وخارج الفروع.

»الخليج« يختتم مشاركته في برنامج تحدي االبتكار
اختتم بنك الخليج، ضمن 5 
بنوك وشركات كويتية مختارة، 
مشاركته فــي النسخة السابعة 
ــار  ــكـ ــتـ ــــن بــــرنــــامــــج تــــحــــدي االبـ مـ
لعام 2022 - 2023، الذي تنظمه 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
 بالتعاون مع كلية إدارة 

ً
سنويا

األعمال في لندن. وهذا البرنامج 
يـــســـتـــهـــدف تـــحـــفـــيـــز االبــــتــــكــــار، 
وتعزيز المهارات اإلبداعية في 
شــركــات الــقــطــاع الــخــاص، لدعم 
النمو االقــتــصــادي، والمساهمة 
في تحويل اقتصاد الكويت إلى 

اقتصاد قائم على المعرفة.
وشـــارك مجموعة مــن موظفي 
البنك المميزين في برنامج تحدي 
االبـــتـــكـــار مـــن الــنــســخــة الــســابــعــة 
والــمــطــورة، الـــذي ركـــز هـــذا الــعــام 
على اهتمامات الشركات المختارة، 
لتحفيز القطاع المالي في الكويت، 
ليتماشى مع رؤيــة »الخليج« من 
خالل أعماله ونشاطاته المتنوعة، 
إذ تقوم الفرق المختارة خالل فترة 
ثــالثــة أشــهــر بالعمل على إيجاد 
حلول ابتكارية لتحديات واقعية 
خاصة بشركاتهم، وستتاح لهم 
الـــفـــرصـــة لــلــتــعــرف عــلــى تــجــارب 
لقيادات أعمال نجحت في تطوير 
مشاريعها، األمــر الــذي من شأنه 

أن يعد المشاركين ليصبحوا قادة 
أعــمــال يتمتعون بحس االبتكار 

واإلبداع.
ــار لـ  ــكـ ــتـ ــامـــج تـــحـــدي االبـ وبـــرنـ
»التقدم العلمي«، الذي كان متعدد 
المراحل، يقدم المعرفة األكاديمية 
في إدارة األعمال، من خالل أدوات 
عــمــلــيــة تــــم تــبــنــيــهــا وتــطــبــيــقــهــا 
عـــلـــى أرض الــــواقــــع فــــي شـــركـــات 
عالمية، واستخدامها في مواجهة 
التحديات، أو في تطوير منتجات 
أو خــــدمــــات جــــديــــدة تــــم طــرحــهــا 

باألسواق. 

وبنك الخليج فخور بالموظفين 
ــذا الــبــرنــامــج،  الــمــشــاركــيــن فـــي هــ
ــم: روان أبــوالــحــســن مــن قسم  وهــ
الــمــالــي والــســيــادي، وأحــمــد أســد 
مــن قسم الــمــالــي، ونـــور بوعليان 
من قسم التدقيق الداخلي، وأوس 
ــاري مــــن قـــســـم االبـــتـــكـــار،  ــ ــــصــ األنــ
ومــي القبندي من قسم الخدمات 
ــيـــة، وبـــقـــيـــادة  ــمـ الـــمـــصـــرفـــيـــة الـــرقـ
ــام  ــعـ ــائــــب الــــمــــديــــر الـ وإشــــــــــراف نــ
نورة الحوطي من قسم الخدمات 

المصرفية للشركات. 
من جانبها، قالت المدير العام 

إلدارة الـــمـــوارد الــبــشــريــة سلمى 
الــحــجــاج: »يــقــوم )الــخــلــيــج( بــدور 
ــيـــن مــــؤســــســــات الـــقـــطـــاع  ــل بـ ــاعــ فــ
الخاص والمصرفي الكويتي، في 
مجال االبتكار ورعــايــة المواهب 

والكوادر الوطنية المتميزة«.
ــيــــة  ــيــــجــ ــتــــراتــ ــــت أن اســ ــنـ ــ ــيـ ــ وبـ
»الخليج« لعام 2025 تركز بشكل 
أســـاســـي عــلــى الـــتـــحـــول الــرقــمــي، 
ــــى تـــكـــريـــس الــمــكــانــة  وتــــهــــدف إلــ
الريادية لـ »الخليج« في الكويت 
كبنك المستقبل، مع توفير خدمات 
تتسم بالسهولة واالبتكار لتسهيل 

حـــيـــاة الـــعـــمـــالء وتــحــقــيــق الــنــمــو 
الـــمـــســـتـــدام، الفـــتـــة إلــــى أن إحـــدى 
ــذه االســتــراتــيــجــيــة  ــم ركـــائـــز هــ أهــ
ــلــــول  ــار فــــــي الــــحــ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ هــــــو االسـ

التكنولوجية الشاملة. 
وأضــــافــــت: »بـــنـــك الــخــلــيــج من 
ــرز مــؤســســات الــقــطــاع الخاص  أبـ
فـــي الـــكـــويـــت الــمــلــتــزمــة بــتــطــويــر 
الــمــواهــب الكويتية واحتضانها 
طيلة مسيرتها المهنية، إلى جانب 
كونه مؤسسة مالية تقدم أفضل 
المنتجات والخدمات المصرفية 

في الكويت«.

لقطة جماعية

KIBKIB يعلن فائزي سحب »الدروازة« يعلن فائزي سحب »الدروازة«
أعلن بنك الكويت الدولي )KIB( أسماء العمالء 
الـــفـــائـــزيـــن فـــي الــســحــب الـــشـــهـــري األول لــحــســاب 
»الــدروازة« الجديد، عن أرصــدة العمالء في يناير، 
وتم إجراء السحب بحضور ممثل عن وزارة التجارة 
والــصــنــاعــة ومــوظــفــي الــبــنــك، وربـــح فـــواز إبراهيم 
سالم العبيدلي مبلغ 10.000 د.ك، باإلضافة إلى 10 

رابحين، لكل منهم مبلغ 1.000 د.ك، وهم:
طـــالل مــبــارك الــحــجــرف، نـــواف بــريــك العتيبي، 
ياسر عبدالرحمن العتيبي، سعد صالح العجمي، 
راشــــــد كـــامـــل الـــظـــفـــيـــري، حـــمـــد مـــهـــدي الــعــجــمــي، 
بــــدر حــســن الـــحـــجـــرف، عــبــدالــســتــار عــبــدالــمــجــيــد 
عبدالمجيد، علي حسين محمد، مطره سهل سمير.

وفي كلمة من المدير العام للخدمات المصرفية 

لـــأفـــراد فـــي KIB، عــثــمــان تــوفــيــقــي، قــــال: »يــســرنــا 
ــمـــالء حــســاب  ــعـ ــالـــص الـــتـــهـــنـــئـــة لـ ــه بـــخـ ــتـــوجـ أن نـ
الـــدروازة الممّيزين، الــذي حالفهم الحظ ليكونوا 
أول الرابحين فيه منذ انطالقه، متمنين لكل من 
يملك حسابا لـــلـــدروازة فــي KIB حظا سعيدا في 
السحوبات الشهرية القادمة، فلعل ما نطمح إليه 
هو إرضاء عمالئنا وكسب ثقتهم، من خالل إطالق 
مــنــتــجــات مــصــرفــيــة مــتــمــّيــزة تلبي احتياجاتهم، 
بمزايا فريدة من نوعها، وتمنحهم القيمة المضافة 
التي تالقي تطلعاتهم، وتزويدهم بما هو عصري 
ومبتكر واالســتــفــادة مــن األدوات التكنولوجية، 
ودراسة متطلبات السوق، ومالءمة كل مرحلة وكل 

شريحة من شرائح العمالء«.

»YOU التجاري« يجري سحب »حساب«
أجــرى البنك التجاري السحب على »حساب 
YOU« أمــس األول، فــي مبنى البنك الرئيسي، 
بحضور ممثل عــن وزارة الــتــجــارة والصناعة 
عــبــدالــعــزيــز أشـــكـــنـــانـــي، وقـــــام الــبــنــك بتغطية 
الـــســـحـــوبـــات مـــبـــاشـــرة عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل 
االجتماعي، وجاءت نتيجة السحب على النحو 

التالي:
1. نوره حامد الفجي 

2. دعاء محسن عباس ناصر 
بجائزة قيمتها 250 دينارا لكل منهما.

ومن المعروف أن حساب »YOU« هو حساب 
مخصص لفئة الشباب الذين يحولون المكافأة 
االجتماعية الشهرية إلى البنك التجاري، حيث 

تــتــاح لــهــم الــفــرصــة لــالســتــفــادة مــن مــمــيــزات 
عديدة عند فتحهم الحساب بقيمة 10 دنانير 
فقط، والحصول على هدية نقدية بقيمة 50 
ديـــنـــارا عــنــد تــحــويــل الــمــكــافــأة االجتماعية 
إلــــى الـــتـــجـــاري، إضـــافـــة إلــــى فــــرص لــدخــول 
السحوبات الشهرية للفوز بجوائز قيمة، إلى 
جانب الحصول على بطاقة مسبقة الدفع 
مجانية للسنة األولى للعمالء الذين تزيد 
 عن االستفادة 

ً
، فضال

ً
أعمارهم على 18 عاما

من الخصومات والعروض الترويجية على 
مدار العام، حيث سيحصل العمالء الجدد 
على فرصتين للدخول في السحب الشهري 

للفوز بجائزة نقدية بقيمة 250 دينارا.

عثمان توفيقي

عبدالله الحسينان

»المتحد« يربح 36.4 مليون دينار في 2022 بنمو %16.7
• المضف: البنك استطاع الحفاظ على صالبة مركزه المالي وقدرته على تحقيق معدالت نمو مقبولة

 معدالت نمو جيدة في كل قطاعات األعمال
ً
 محققا

ً
• الحميضي: األداء خالل العام جاء متوازنا

أشار أنور المضف إلى استمرار 
 
ً
»المتحد« في المضي قدما
بخطى متسارعة لتحقيق 

التطور الرقمي الذي يواكب 
 أن 

ً
تطلعات عمالئه، موضحا

 
ً
 كبيرا

ً
 سنويا

ً
البنك سجل نموا

عبر مقاييس رئيسية، على 
خلفية تقديم تجارب وخدمات 
متطورة لعمالء البنك، إضافة 
إلى حمالت ترويجية وحمالت 

تسويق رقمية متواصلة 
للتفاعل مع قاعدتهم المتنامية.

أعـــلـــن الــبــنــك األهـــلـــي الــمــتــحــد 
نــتــائــجــه الــمــالــيــة للسنة المالية 
المنتهية فــي 31 ديسمبر 2022 
 صــافــيــة )لــعــام 

ً
 أربــــاحــــا

ً
مــســجــال

2022( بــلــغــت 36.4 مــلــيــون د.ك، 
 عـــن الــعــام 

ً
مــقــابــل 31.2 مــلــيــونــا

 بنسبة 
ً
 بذلك ارتفاعا

ً
2021 محققا

.%16.7
وارتـــــــــفـــــــــع رصــــــيــــــد إجــــمــــالــــي 
الــــمــــوجــــودات لــيــصــل إلـــــى 4.71 
ــا فــــي نــهــايــة  ــمـ ــارات د.ك، كـ ــيــ ــلــ مــ
ديسمبر مــن الــعــام 2022 ونمت 
محفظة الــتــمــويــل بنسبة %2.1 
لتصل إلى 3.41 مليارات، كما في 
نــهــايــة ديــســمــبــر مــن الــعــام 2022 
)3.34 مــلــيــارات د.ك. فــي 2021(، 
كذلك ارتفعت ودائع العمالء لتصل 
إلى 3.24 مليارات بنسبة ارتفاع 
قدرها 4.2% عن العام الماضي، 
إذ بلغت آنذاك 3.11 مليارات. وبلغ 
إجمالي حقوق المساهمين 0.49 
مليار د.ك، كما في نهاية ديسمبر 
2022 مقابل 0.47 مليار في نهاية 
العام 2021 وبمعدل نمو %4.3، 
في حين بلغت ربحية السهم 13.0 
 لــلــعــام 2022 )10.9 فلوس 

ً
فــلــســا

في 2021(.
واقــتــرح مجلس إدارة »األهلي 
المتحد« توزيع أرباح نقدية %8 

لمساهمي البنك بقيمة 8 فلوس 
للسهم وتــخــضــع هـــذه التوصية 
لموافقة المساهمين فى الجمعية 

العامة السنوية للبنك.

مؤشرات أداء قوية 

ــــي تــعــلــيــقــه عـــلـــى الــنــتــائــج،  وفـ
أفــــــــاد د. أنــــــــور الـــمـــضـــف رئـــيـــس 
مــجــلــس إدارة »األهـــلـــي المتحد« 
بأنه على الرغم مما نعيشه اليوم 
في زمن يصارع فيه العالم حالة 
 
ً
مستمرة من عــدم اليقين، تزامنا
مــع صــدمــات عــديــدة كالتضخم، 
والــحــرب الــروســيــة -  األوكــرانــيــة، 
ــات ســلــســلــة الــتــوريــد،  ــرابـ ــطـ واضـ
والـــتـــداعـــيـــات الــنــاجــمــة عـــن وبـــاء 
»كوفيد 19«، والعديد من األزمات 
ــتــــي تــفــاقــم  ــرة الــ ــؤثــ ـــمــ األخـــــــــرى الـ
بعضها البعض ومــا تبعها من 
ارتـــفـــاع فــي أســعــار الــفــائــدة، فقد 
واصـــل الــبــنــك تــعــزيــز مكانته في 
السوق الكويتي واستطاع الحفاظ 
على صالبة المركز المالي للبنك 
وقدرته على تحقيق معدالت نمو 

مقبولة.
وأوضـــح الــمــضــف: أن »األهــلــي 
المتحد« حافظ على صالبة نسبة 
كفاية رأس الــمــال قبل توزيعات 

األربـــــــــاح بــلــغــت 18.4% فــــي 31 
ديسمبر 2022 متجاوزة المستوى 
المطلوب مــن الــجــهــات الرقابية، 
كما حافظ البنك على نهج متحفظ 
إلدارة الــمــخــاطــر، مما ســاهــم في 
تحسين جــودة األصــول وخفض 
نسبة التمويل غير المنتظم إلى 
1.76 مــــع نــســبــة تــغــطــيــة بــلــغــت 
252% مـــع الـــضـــمـــانـــات كــمــا في 

نهاية العام 2022.
ــاف: كــمــا يــعــلــم الــجــمــيــع،  ــ وأضــ
ــتـــحـــد«،  ــي الـــمـ ــ ــلــ ــ ــي »األهــ ــ فـــإنـــنـــا فـ
ــا  ــنـ ــزامـ ــتـ ــد الـ ــيـ ــأكـ ــتـ مــــســــتــــمــــرون بـ
الراسخ بتعزيز القيمة لمساهمينا 
 
ً
الكرام. ويظهر هذا االلتزام جليا
ــــى تــعــزيــز  ــي إلـ ــرامــ فـــي نــهــجــنــا الــ
كــفــاءة وصــالبــة مــركــزنــا الــمــالــي، 
 عن جــودة إدارة المحفظة 

ً
فضال

اإلئتمانية للبنك، وقد ساهم هذا 
األمر، باإلضافة إلى اإلدارة القوية 
للسيولة، في تحقيق نمو مقبول 
في ربحية البنك، مما أثــر بشكل 
إيــجــابــي عــلــى جميع الــمــؤشــرات 

المالية.
وأشــار إلى استمرار البنك في 
 بخطى متسارعة 

ً
الــمــضــي قــدمــا

لــتــحــقــيــق الــتــطــور الــرقــمــي الـــذي 
 
ً
يواكب تطلعات عمالئه، موضحا
 
ً
أن »األهــلــي المتحد« سجل نموا

 عـــبـــر مــقــايــيــس 
ً
ــرا ــيــ ــبــ  كــ

ً
ــا ــنــــويــ ســ

رئيسية، على خلفية تقديم تجارب 
وخدمات متطورة لعمالء البنك، 
ــمـــالت تــرويــجــيــة  ــة إلـــــى حـ ــافــ إضــ
وحمالت تسويق رقمية متواصلة 
للتفاعل مع قاعدتهم المتنامية. 
وأكد االلتزام القوي بتعزيز تنفيذ 
إطــار عمل االستدامة والحوكمة 
البيئية والمجتمعية، مــن خالل 
ــارســــات تــــزيــــد مــــن الــــمــــردود  ــمــ مــ
اإليجابي على البيئة والمجتمع 
الكويتي كما تنعكس باإليجاب 
 عــلــى تــحــقــيــق هــدفــنــا في 

ً
أيـــضـــا

التنمية المستدامة.

دور مجتمعي بارز

ولفت المضف إلى أن »األهلي 
المتحد« باعتباره أول بنك أطلق 
عــمــلــيــاتــه فـــي الــكــويــت مــنــذ أكــثــر 
، اســتــطــاع أن يقوم 

ً
مـــن 80 عـــامـــا

بدور بارز في العمل المجتمعي، 
وأثــبــت على مـــدار هــذه السنوات 
قدرته على تقديم نموذج يحتذى 
في مجال المسؤولية المجتمعية 
والتنمية المستدامة، ليقدم تجربة 
رائـــدة ومتميزة فــي هــذا المجال 
كــمــا هــي إنــجــازاتــه الــدائــمــة على 
مختلف الصعد. وذكر المضف أن 

البنك األهلي المتحد استمر خالل 
عــام 2022 فــي إطـــالق الــمــبــاردات 
ــايــــة  ــة ورعــ ــادفــ ــهــ الــمــجــتــمــعــيــة الــ
األنــشــطــة اإلجتماعية والخيرية 
 
ً
الــصــحــيــة والـــتـــي قــدمــت مـــــردودا

 عــلــى مــخــتــلــف شــرائــح 
ً
إيــجــابــيــا
المجتمع.

من جهتها أفادت جهاد سعود 
الحميضي عضوة مجلس اإلدارة 
ـــ »األهــلــي  والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لـ
المتحد« بــأن البنك حقق نتائج 
مالية قوية، و»يسعدنا أن نعلن 
 بأداء 

ً
عن نمّو في األرباح مدفوعا

تشغيلي قـــوي، واســتــطــاع البنك 
أن يحافظ على مكانته الفريدة 
في الكويت من خالل تقديم حلول 
مــالــيــة تمويلية بــمــعــدالت أربـــاح 

تنافسية«.
وأوضــحــت الحميضي أن أداء 
 
ً
الــبــنــك خـــالل الــعــام جـــاء مــتــوازنــا

 معدالت نمو جيدة في كل 
ً
محققا

قــطــاعــات األعـــمـــال ليسجل بذلك 
 على السهم حيث 

ً
 أكثر تميزا

ً
عائدا

 بواقع %19 
ً
ارتفع العائد إيجابيا

 
ً
بعد أن جــاء معدل النمو سلبيا
في عــام 2021 - 7% هــذا بخالف 
أن الــنــمــو الـــمـــتـــوازن فـــي محفظة 
الــتــمــويــل بــيــن قــطــاعــات األعــمــال 
مــن الــشــركــات، التجزئة والــدائــرة 
الـــمـــصـــرفـــيـــة الــــخــــاصــــة وإدارة 
الـــــثـــــروات يــعــكــس حـــــرص الــبــنــك 
على تحقيق التنوع القياسي في 
مصادر الدخل وقاعدة المخاطر 
رغــم تدعيم قاعدة المخصصات 
بنمو قد بلغ 2.8% أعلى مقارنة 

بمخصصات عام 2021.
وذكرت أن مرونة نموذج أعمال 
الــبــنــك وقـــدرتـــه عــلــى الــتــكــيــف مع 
مــخــتــلــف الــــظــــروف ومـــــا يــحــظــي 
بــه مــن مكانة فــريــدة بين عمالئه 

ومساهميه بفضل تاريخه العريق 
وقــدرتــه الفائقة على اإلســتــمــرار 
وتخطي الصعاب كان لها الفضل 
االكبر في ما يحققه البنك من نمو 

مستدام.

تجربة مصرفية رائدة 

ــــدت أن »األهـــلـــي الــمــتــحــد«  وأكــ
يــــواصــــل خـــطـــواتـــه الــمــتــســارعــة 
لــتــقــديــم تــجــربــة مــصــرفــيــة رقمية 
تواكب التسارع الرقمي في كافة 
الخدمات المصرفية والتمويلية، 
بهدف مواكبة تطلعات عمالئنا 
الــكــرام وتــقــديــم تــجــربــة مصرفية 
مميزة تتضمن خدمات ومنتجات 
مالية سهلة وآمــنــة، مــع التركيز 
عــــلــــى تــــســــريــــع وتــــــيــــــرة ابــــتــــكــــار 
حــلــول مصرفية رقــمــيــة لمواكبة 

المستقبل.

جهاد الحميضيأنور المضف

»الوطني« يفتتح فرعه الجديد في منطقة الصديق»الوطني« يفتتح فرعه الجديد في منطقة الصديق
 األقرب لعمالئه بفضل انتشار فروعه وقنواته اإللكترونية 

ً
المال: البنك دائما

مجلس اإلدارة يوصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة %8

محافظ حولي والعاصمة باإلنابة علي األصفر وصالح الفليج ومحمد العثمان وعلي المال خالل افتتاح الفرع
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أعــلــنــت شــركــة الــتــســهــيــات الــتــجــاريــة 
نتائجها المالية المجمعة للسنة المالية 
المنتهية في 2022/12/31، حيث حققت 
صافي أرباح 10.37 مايين دينار، وبلغت 
، وقــــد أوصـــى 

ً
ربــحــيــة الــســهــم 20 فـــلـــســـا

مجلس اإلدارة للجمعية العمومية بأن 
 نقدية 

ً
يتم تــوزيــع 16 فــي المئة أربــاحــا

 للسهم عن 
ً
للمساهمين بواقع 16 فلسا

.2022
وبــلــغ إجــمــالــي اإليــــــرادات التشغيلية 
13.27 مليون ديــنــار، كما بلغت جمالي 
حقوق المساهمين 161.1 مليونا، وبلغ 

مجموع أصول الشركة 286.02 مليونا.
وفي إطار تعقيبه على النتائج المالية 
للشركة عن 2022، ذكر عبدالله الحميضي 
نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس اإلدارة الــرئــيــس 
التنفيذي أن الشركة استطاعت أن تحقق 
نتائج جيدة رغم التحديات، بفضل من 
الــلــه وجــهــود الــعــامــلــيــن فــيــهــا، وقـــد كــان 
للحمات التسويقية المتعددة التي قامت 
بها الشركة دور كبير في المحافظة علي 
إيـــــرادات الــتــســهــيــات االئــتــمــانــيــة، حيث 

نجحت الشركة في استقطاب عدد كبير 
من العماء، سواء على مستوى الشركات 
أو األفراد، وذلك بفضل التزامها في تقديم 
أفضل الحلول والمنتجات التمويلية في 
ها أكبر  الــســوق الكويتي، لتمنح عماء

قدر من المرونة لتمويل احتياجاتهم.
وفــي نهاية تعقيبه وّجـــه الحميضي 
الشكر لجميع عماء الشركة، ولكل من 
ســـاهـــم مــعــهــا فـــي إنـــجـــاز أغـــراضـــهـــا من 
الجهات الرسمية والبنوك والمؤسسات 
الــمــالــيــة والــتــجــاريــة، كــمــا وجـــه تــقــديــره 
وامتنانه إلدارة الشركة وموظفيها على 
الجهد الذي بذلوه لتحقيق تلك النتائج.

ــة الـــتـــســـهـــيـــات الــــتــــجــــاريــــة هــي  ــركــ شــ
األولـــــــى مــــن نـــوعـــهـــا فــــي تـــمـــويـــل الــســلــع 
االستهاكية على مستوى دول مجلس 
الــتــعــاون الخليجي، حيث تأسست عام 
1977 لتتبوأ منذ ذلك الحين مكانة رائدة 
فــي قطاع التمويل امــتــدت ألكثر مــن 45 
. وقد ترّسخت مكانتها في السوق 

ً
عاما

بــفــضــل مـــا تــقــدمــه مـــن خـــدمـــات ومـــزايـــا، 
وحرصها على تقديم أفضل مستويات 

خدمة العماء، مع السرعة والسهولة في 
إجــراء المعامات. وتلعب »التسهيات« 
 في قطاع السيارات والسلع 

ً
 رئيسيا

ً
دورا

االستهاكية، وهــي الشركة الــرائــدة في 
تمويل السيارات الجديدة والمستعملة 

والقروض النقدية واإلسكانية.

أعلن المركز المالي الكويتي 
)المركز(، إطاق خدمات إقراض 
واقـــتـــراض األســـهـــم فـــي أســـواق 
الــمــال الكويتية، بعد حصوله 
على الموافقة النهائية من هيئة 
أسواق المال. وسيقدم »المركز« 
ــــن خـــال  الــــخــــدمــــة الــــجــــديــــدة مـ
 
ً
صندوق »فرصة« المالي، ووفقا
للقواعد واللوائح المنصوص 
عليها من قبل الشركة الكويتية 
لــلــمــقــاصــة، وبـــورصـــة الــكــويــت، 

وهيئة أسواق المال.
 لــســجــلــه الـــحـــافـــل 

ً
وتــــعــــزيــــزا

فـــي تــقــديــم أدوات اســتــثــمــاريــة 
مبتكرة للعماء، فــإن »المركز« 
هو أول مؤسسة تطلق خدمات 
إقــــراض واقـــتـــراض األســهــم في 
الــكــويــت. وبــعــد تــقــديــم الخدمة 
الجديدة في منتصف عام 2022، 
التزمت الشركة بضمان االمتثال 
لـــلـــمـــعـــايـــيـــر والــــــلــــــوائــــــح الـــتـــي 
وضعتها الــجــهــات التنظيمية 
ــلــــى أتــــم  ــكــــون عــ ــتــ الــــمــــحــــلــــيــــة، لــ

استعداد إلطاق الخدمة.
ــذه  ــ ــهـ ــ ــق لـــــــــه بـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ وفــــــــــــي تـ
المناسبة، قــال أحمد الشلفان، 
نائب رئيس إدارة استثمارات 
األســـــهـــــم فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق 

ــال إفــريــقــيــا في  ــمـ ــــط وشـ األوســ
»المركز«: »يسرنا إطاق خدمة 
إقـــــــــــراض األســـــــهـــــــم، مــــــن خــــال 
صــــــنــــــدوق )فـــــــرصـــــــة( الــــمــــالــــي، 
ــة  ــيـ ــرامـ ــزء مــــن جــــهــــودنــــا الـ كــــجــ
إلــى تطوير منتجات )الــمــركــز( 
فـــي أســـــواق رأس الـــمـــال. تــأتــي 
هــذه الخطوة لتعكس التزامنا 
المستمر بــتــزويــد المتداولين 
والمستثمرين بمجموعة واسعة 
من األدوات والتقنيات المبتكرة 
ــر، وتـــنـــمـــيـــة  ــ ــاطـ ــ ــــخـ ــمـ ــ إلدارة الـ
ثرواتهم، وتنويع استثماراتهم. 

ــــي تــطــويــر  وســـيـــســـاهـــم ذلــــــك فـ
سوق المال الكويتي. وستسمح 
خـــدمـــة إقــــــراض األســـهـــم لــديــنــا 
للمستثمرين بــالــقــيــام بالبيع 
عــلــى الــمــكــشــوف، مــمــا يمكنهم 
من فرصة اكتساب األربــاح في 
كــا االتــجــاهــيــن بــالــســوق. كما 
ــك فـــــي تــحــســيــن  ــ ــ ــد ذلـ ــاعـ ــيـــسـ سـ
ــتــــويــــات الــــســــيــــولــــة، وســــد  مــــســ

الفجوة بين العرض والطلب«.
ــــــــعــــــــد خــــــــدمــــــــات إقــــــــــراض 

ُ
وت

واقتراض األسهم أداة مهمة في 
أســواق رأس المال، حيث تتيح 
للمستثمرين إمكانية االقتراض 
والتداول بالسوق الكويتي، مما 
يــســاهــم فـــي تــطــويــر وتــطــبــيــق 
استراتيجيات االستثمار عند 
إدارة مــحــافــظــهــم، األمـــــر الـــذي 
يــــســــاهــــم فـــــي تـــحـــقـــيـــق عــــوائــــد 

موزونة المخاطر.
ويــــلــــعــــب إقــــــــــــراض األســــهــــم 
 فــي تسهيل البيع 

ً
 مــهــمــا

ً
دورا

على المكشوف. كما ستساعد 
الخدمة الجديدة على إمكانية 
ــوق،  ــ ــسـ ــ ــلــــبــــات الـ ــن تــــقــ ــ ــد مــ ــ ــحـ ــ الـ
وتحقيق قدر أكبر من السيولة 
ة بالسوق، والمساهمة  والكفاء

في تطويرها.
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»التسهيالت« تربح 10.37 ماليين دينار في 2022 
الحميضي: دور كبير للحمالت التسويقية في المحافظة على اإليرادات

»المركزي«: سندات 
وتورق بـ 160 

مليون دينار
أعــــــــلــــــــن بــــــنــــــك الـــــكـــــويـــــت 
المركزي، أمــس، تخصيص 
ــنــــدات وتــــــورق  إصـــــــــدار لــــســ
بقيمة إجمالية 160 مليون 
ــار )نـــحـــو 528 مــلــيــون  ــنــ ديــ

دوالر( ألجل 3 أشهر.
وقال »المركزي«، في بيان 
لـ »كونا«، إن اإلصدار بمعدل 
عائد نسبته 4.250 في المئة.

وكــــــــان الـــبـــنـــك أعــــلــــن فــي 
23 يــنــايــر الــمــاضــي إصـــدار 
ســنــدات وتـــورق بقيمة 200 
ــار )نـــحـــو 660  ــنــ مـــلـــيـــون ديــ
مليون دوالر( ألجل 3 أشهر 
بمعدل عائد بلغ 4.125 في 

المئة.

تعيين مديرين بعدة دوائر في »البترول الوطنية«
● أشرف عجمي

أصـــدرت الرئيسة التنفيذية فــي شركة 
البترول الوطنية الكويتية، وضحة أحمد 
 يــتــم بــمــوجــبــه 

ً
 إداريـــــــا

ً
الــخــطــيــب، تــعــمــيــمــا

تعيين ثامر حمد النفيسي بوظيفة مدير 
دائــرة التسويق المحلي، ويكون مسؤوال 
ــام نـــائـــب الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي  ــ مـــبـــاشـــرة أمـ
لعمليات تزويد الــوقــود، كما يتم تعيينه 
ــر تـــســـويـــق مـــحـــلـــي« يـــقـــدم تـــقـــاريـــره  ــديــ »مــ

مباشرة إلى DCEO )عمليات تزويد الوقود(. 
كما يعّين خالد عبدالعزيز الغرير بوظيفة 
مــديــر دائــــرة الــتــدريــب والــتــطــويــر الــوظــيــفــي، 
ويكون مسؤواًل مباشرة أمــام نائب الرئيس 
التنفيذي للشؤون اإلداريـــة والتجارية، كما 
يتم حسب التعميم تعيين خالد عبدالعزيز 
الـــغـــريـــر مـــديـــر الـــتـــدريـــب وتـــطـــويـــر الــتــقــاريــر 
الوظيفية مباشرة إلى DCEO )إداري وتجاري(، 
كما يعين عمر أحمد الملحم بوظيفة مدير 
دائـــــرة الــصــحــة والـــســـامـــة والــبــيــئــة، ويــكــون 

مسؤوال مباشرة أمام نائب الرئيس التنفيذي 
للخدمات المساندة. 

 
ً
كما سيتم تعيين عمر أحمد الملحم »مديرا
للصحة والــســامــة والــبــيــئــة« يــقــدم تــقــاريــره 

.DCEO مباشرة إلى
 يــتــم تعيين عـــوض ســالــم عــوض 

ً
ــرا ــيـ وأخـ

بوظيفة مدير دائــرة األمــن واإلطــفــاء، ويكون 
مسؤواًل مباشرة أمام نائب الرئيس التنفيذي 
للخدمات المساندة، على أن يتم العمل بهذه 

القرارات ابتداء من يوم أمس 6 فبراير 2023.

عبدالله الحميضي

أحمد الشلفان

الشركة 
نجحت في 
استقطاب 

عدد كبير من 
العماء سواء 
على مستوى 

الشركات
أو األفراد

الحميضي

»المركز« يطلق خدمة »إقراض األسهم«
لتطوير أنشطة التداول وتعزيز السيولة في بورصة الكويت

استقرار الدوالر واليورو واإلسترليني
استقر سعر صــرف الـــدوالر األميركي أمــام 
الدينار الكويتي، أمس، عند مستوى 0.305 كما 
استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 0.329 

دينار مقارنة بأسعار أمس األول.
وذكـــــر بــنــك الـــكـــويـــت الـــمـــركـــزي فـــي نــشــرتــه 
اليومية على موقعه اإللكتروني أن سعر صرف 
الجنيه اإلسترليني استقر عند مستوى 0.368 
دينار، فيما ارتفع الفرنك السويسري بنسبة 
0.08 فـــي الــمــئــة إلــــى مــســتــوى 0.330 ديــنــار، 

واستقر الين الياباني عند 0.002 دينار.
وتــمــاســك الــــدوالر مــقــابــل الــيــورو مــع توقع 
الــمــتــعــامــلــيــن أن يـــرفـــع مــجــلــس االحــتــيــاطــي 
االتــحــادي )المركزي األميركي( سعر الفائدة 
األســـاســـي ألعــلــى مـــن خــمــســة فـــي الــمــئــة على 
األرجـــح، وأن يبقيه عند هــذا المستوى لكبح 
جماح التضخم، بعد بيانات كشفت أن سوق 

العمل التزال قوية.
وتراجعت الليرة التركية إلى مستوى متدن 
على نحو قياسي بلغ 18.85 مقابل الـــدوالر، 
بعد زلزال قوي ضرب وسط تركيا وشمال غرب 

سوريا، فضا عن صعود الدوالر الذي ضغط 
على عمات األسواق الناشئة.

والمــــس مــؤشــر الــــــدوالر، الــــذي يــقــيــس أداء 
العملة األمــيــركــيــة مــقــابــل ســلــة عــمــات، أعلى 
مستوى في ثاثة أسابيع أمــس االثنين عند 
103.25، ولم يبتعد عن هذا المستوى بحلول 
الساعة 0926 بتوقيت غرينتش وزاد 0.1 في 

المئة إلى 103.23.
وصعد المؤشر 1.1 في المئة يوم الجمعة.

وتــراجــع الــيــورو 0.2 بالمئة والمـــس أدنــى 
مستوى في نحو 3 أسابيع عند 1.0769 دوالر. 
وصعد الــيــورو إلــى أعلى مستوى فــي عشرة 

أشهر يوم الخميس.
وانخفض الين الياباني 0.5 في المئة إلى 
131.90 مقابل الدوالر، والمس أقل مستوى في 
ثاثة أسابيع عند 132.60 ينا مقابل الدوالر 

في وقت سابق من الجلسة.

 نقدية
ً
مجلس اإلدارة يوصي بتوزيع 16% أرباحا

https://www.aljarida.com/article/13579
https://www.aljarida.com/article/13576
https://www.aljarida.com/article/13575
https://www.aljarida.com/article/13574
https://www.aljarida.com/article/13570
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الرضوان: »البترولية« حافظت على سياسات ولوائح الحوكمة
»عمومية« الشركة تقر توزيع أرباح نقدية بنسبة 30% بواقع 5.42 ماليين دينار

قـــــال رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
المجموعة البترولية المستقلة 
عــلــي الـــرضـــوان إن 2022 كــان 
 آخــــر لــلــمــجــمــوعــة، 

ً
 قـــويـــا

ً
عـــامـــا

حــيــث حــقــقــت إيــــــــرادات قــويــة، 
حيث تكشفت أرقام األداء خالل 
عام 2022 عن صافي ربح قدره 
7.656 مــاليــيــن ديـــنـــار يــعــادل 
 لكل ســهــم. أي أن 

ً
42.35 فلسا

الـــربـــح ازداد بــنــحــو 6.42 في 
المئة عن عام 2021.

ــوان خـــالل  ــ ــرضــ ــ وأضــــــــاف الــ
الجمعية العمومية للشركة أن 
أسعار النفط الخام والمنتجات 
البترولية تقلبت بشكل مستمر 
خالل عام 2022 بسبب عوامل 
ــم   ــالـ ــعـ ــيــــو ســـيـــاســـيـــة فـــــي الـ جــ
ــود عــلــى  ــيــ ــــي قــ مـــمـــا تـــســـبـــب فـ
عمليات التمويل والتسويق، 
وعلى الرغم من هذه التقلبات 
استطاعت المجموعة المضي 
ــــالل الــتــوجــيــه  ــنـــجـــاح مــــن خــ بـ
واإلرشــاد الصائبين من إدارة 

المجموعة.
ــلـــس اإلدارة  وأكــــــــد أن مـــجـ
حافظ على انتهاج السياسات 
والــلــوائــح التي تحكم حوكمة 
ــــت  ــاعـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ الــــــــشــــــــركــــــــة، إذ اسـ
الــمــجــمــوعــة تـــســـويـــق حـــوالـــي 
4.86 ماليين طن من المنتجات 
ــام 2022  ــ ــ ــي عــ ــ ــة فــ ــيــ ــرولــ ــتــ ــبــ الــ
ـــ 5.35 مـــاليـــيـــن طــن  مـــقـــارنـــة بــ
فــي عــام 2021، على الــرغــم من 
ظروف األســواق غير المواتية 

والمنافسة القوية.
ــلــــت الــــمــــبــــيــــعــــات فــي  وســــجــ
منطقة الخليج العربي والبحر 
األحمر كمية تقترب من مليون 
طن، تمثل هذه الكمية حوالي 
17.2 فـــي الــمــئــة مـــن إجــمــالــي 
حــجــم المبيعات ممثلة أعلى 

حجم في المبيعات.
ــة شـــــرق  ــقــ ــطــ ــنــ ــت مــ ــ ــلــ ــ ــتــ ــ واحــ
ــــة األولـــــــــى  ــبـ ــ ــرتـ ــ ــمـ ــ ــا الـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ إفـ
ــيـــعـــات حـــيـــث قـــامـــت  ــبـ ــــي الـــمـ فـ
المجموعة بتسويق مــا أكثر 
من مليوني طن من المنتجات 
البترولية إلــى شــرق إفريقيا، 
تــمــثــل نــحــو 46 فـــي الــمــئــة من 

إجمالي حجم المبيعات.
كــمــا احــتــلــت مــنــطــقــة البحر 
األبـــيـــض الــمــتــوســط الــمــرتــبــة 

الثانية في المبيعات حيث تم 
تسويق حوالي 1.7 مليون طن 
من المنتجات. شكلت حوالي 
36 في المئة من إجمالي حجم 

المبيعات.

تخزين المنتجات البترولية

وواصلت شركة المجموعة 
البترولية المستقلة االستفادة 
من قدراتها التخزينية في دول 
مــوزمــبــيــق والـــمـــغـــرب لتعزيز 
أنشطتها التسويقية، حيث بلغ 
الــحــجــم اإلجــمــالــي للمنتجات 
الــمــخــزنــة مــن قــبــل المجموعة 
حوالي 1.5 مليون متر مكعب 
في عام 2022 كما تم استخدام 
السعات التخزينية للمجموعة 
في مواقع أخرى من قبل عمالء 
آخرين بعقود مستمرة للعام 

المقبل.

الشحن

ووفــــر عـــام 2022 ألصــحــاب 
ــاقــــالت زيــــــــادة فــــي عـــوائـــد  ــنــ الــ
تأجير الناقالت لفترة طويلة 
)الــــ TCE( لــم نــشــهــده مــنــذ عــام 
2008، وهـــــــذه الــــمــــرة بــســبــب 

النزاع بين روسيا وأوكرانيا. 
ــلــــب  ــقــ ــتــ ــمــ لــ ا لـــــــــســـــــــوق  ا وأدى 
ــرات الــجــيــوســيــاســيــة  ــوتــ ــتــ والــ
والتغيرات في حركة التجارة 
وفـــتـــح حـــركـــات الــتــقــلــبــات في 
أســعــار المنتجات فــي مناطق 
 ،)ARB( وأزمــــــــــــــان مـــخـــتـــلـــفـــة
والــحــاجــة إلـــى الــمــنــتــجــات في 
المناطق التي كانت مصدرها 
مــــن روســــيــــا وســــهــــولــــة قــيــود 
كورونا، كلها عوامل ساهمت 
فــي تقلبات كبيرة فــي أسعار 
نـــاقـــالت الــمــنــتــجــات الــنــفــطــيــة 
خـــالل هـــذا الــعــام. قـــام أســطــول 
المجموعة بالمساهمة في 30 
في المئة من إجمالي عمليات 

التحميل للمجموعة. 

إدارة المخاطر

وواصل فريق إدارة المخاطر 
مــهــامــه األســاســيــة فـــي توفير 
ــم  ــ ــــحـــــوط ودعــ ــتـ ــ مـــتـــطـــلـــبـــات الـ
جــمــيــع األنـــشـــطـــة الــتــســويــقــيــة 
لــلــمــجــمــوعــة، وقــــامــــت اإلدارة 
بتقديم الـــدراســـات التحليلية 
والفنية ألسواق النفط العالمية 
ومــن خــالل ذلــك؛ قامت اإلدارة 
فــــي تـــوفـــيـــر مــــدخــــالت تــتــعــلــق 

بأفضلية األســعــار والبيانات 
اآلجــلــة وهيكلة الــســوق وذلــك 
للمساعدة في إعطاء أفضلية 
فــــــي األوضـــــــــــــاع الـــتـــســـويـــقـــيـــة 
ــمــــا ســـاهـــمـــت  ــة. كــ ــوعـ ــمـ ــجـ ــمـ ــلـ لـ
ــي إعـــــــــداد الـــتـــقـــريـــر  ــ اإلدارة فـ
السنوي لميزانية المجموعة 
لمتابعة األداء بشكل سنوي. 
ــزة األســاســيــة  ــيـ ــركـ وتــعــتــبــر الـ
ــي الـــحـــد مــن  لــعــمــل الـــفـــريـــق فــ
الــمــخــاطــر ومــراقــبــة األوضــــاع 
ــة لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة.  ــيــ ـــقــ ــويـ ــســ ــتــ الــ
ويــقــوم الــفــريــق بضمان اتباع 
سياسة التحوط والسياسات 
التسويقية في كل المعامالت 

التجارية للمجموعة.

تطوير األعمال والمشاريع

 مــع استراتيجية 
ً
وتماشيا

الــمــجــمــوعــة وســعــيــهــا إليــجــاد 
فـــرص نــمــو ذات قــيــمــة طويلة 
األمـــد ودعـــم عمليات الــتــداول 
فــي الــمــجــمــوعــة، تــابــعــت إدارة 
تــطــويــر األعــــمــــال والــمــشــاريــع 
ــلـــى  ــــات عـ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــــحـ إدخــــــــــــــــال تـ
ــق الـــمـــحـــطـــات الـــحـــالـــيـــة  ــ ــرافـ ــ مـ
ــديــــدة  وتــــطــــويــــر مــــشــــاريــــع جــ
ــواق االســتــراتــيــجــيــة،  ــ فـــي األســ

ــــت إدارة تــطــويــر  ــاركـ ــ كـــمـــا شـ
األعمال والمشاريع بنشاطات 
لتطوير الخزانات والخدمات 
اللوجستية لخطوط األنابيب 
ــا فـــــــي يـــنـــبـــع  ــ ــهـ ــ الــــمــــرتــــبــــطــــة بـ

بالسعودية.
وإضافة الى ذلك؛ قامت إدارة 
الــتــطــويــر بــمــتــابــعــة األنــشــطــة 
الــمــتــعــلــقــة بــتــبــســيــط عــمــلــيــات 
ــــق الـــمـــحـــطـــات  ــرافــ ــ ــيـــل مــ تـــشـــغـ
الــــجــــديــــدة فــــي مـــيـــنـــاءي بــيــرا 
وماتوال في موزمبيــق وتطوير 
مـــرفـــق لــتــعــبــئــــــــة وتــــوزيــــع غــاز 
الـــبـــتـــرول الــمــســال فـــي مــاتــوال 
ــق، وتـــــــم تــشــغــيــل  ـــيــ ــبـ ـــوزمــ – مـ
مصنع التعبئة وتــوزيــع غــاز 
البترول المسال في موزمبيق 
فـــي مــايــو 2022 الــــذي يمتلك 
قـــدره استيعابية لــمــلء 5000 
أسطوانة غاز البترول المسال 
. وفــي الــســودان، تــدرس 

ً
يوميا

ــيـــة لبناء  اإلدارة الــقــيــمــة األولـ
مــحــطــة تــخــزيــن ومـــنـــاولـــة في 

بورتسودان.
وإضــــــــــافــــــــــة إلــــــــــــى تــــطــــويــــر 
الــمــشــاريــع، قـــدم قــســم تطوير 
األعمال والمشاريع المعلومات 
والــدعــم التحليلي للمساعدة 
فــي عملية تــمــويــل الــمــشــاريــع 

مــــن خـــــالل الـــعـــمـــل الـــنـــشـــط مــع 
الــمــؤســســات الــمــالــيــة الــدولــيــة 
واإلقليمية والمحلية لضمان 
تمويل طويل األجل للمشاريع 
ــعـــددة وبـــشـــروط  ــتـ بـــعـــمـــالت مـ
وأحكام تنافسية، ويستكشف 
القسم نماذج تعاون مختلفة 
ــة  ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ ــمـ ــ مـــــــــع شـــــــــركـــــــــاء الـ
االســتــراتــيــجــيــيــن لـــزيـــادة نمو 
ــواق  ــ ــ أعـــمـــالـــهـــا وتـــطـــويـــر األسـ

االستراتيجية.

المالية والخزينة

ــل اإلدارة الـــمـــالـــيـــة  ــ ــــواصــ وتــ
تقديم الدعم الكامل للمجموعة 
ــبـــات الـــســـيـــولـــة  ــلـ ــتـــطـ لـــتـــلـــبـــيـــة مـ
الـــمـــالـــيـــة لــعــمــلــيــاتــهــا الـــدولـــيـــة 
ــم الــمــشــاركــة فـــي عـــطـــاءات  ــ ودعـ
الــنــفــط الـــدولـــيـــة لــتــزويــد عــمــالء 
الــمــجــمــوعــة بــأســعــار تنافسية 

ومرنة للمنتجات البترولية.
وكــجــزء مــن استراتيجيتها؛ 
اســتــمــرت الـــدائـــرة فـــي تأسيس 
عالقات مثمرة مع بنوك جديدة 
 للحصول على 

ً
 ودولـــيـــا

ً
محليا

تمويل إضافي بأسعار تنافسية 
ــاجـــات الــمــالــيــة  ــيـ ــتـ لــتــلــبــيــة االحـ

الحالية والمستقبلية.

ــلــــس اإلدارة  ــجــ واعـــــتـــــمـــــد مــ
ــة الـــمـــدقـــقـــة  ــيــ ــالــ ــمــ الــــبــــيــــانــــات الــ
المنتهية في 31 /12 /2022 وقرر 
التوصية بتوزيع أربــاح نقدية 
بنسبة 30 في المئة من القيمة 
ــة لــلــســهــم الــــواحــــد )أي  ــيـ ــمـ اإلسـ
 لكل سهم(، 

ً
بواقع ثالثين فلسا

بمبلغ إجمالي قدره 5.424.000 
د.ك )خمسة ماليين وأربعمئة 
ــة وعـــشـــرون ألــــف ديــنــار(  ــعـ وأربـ
عن السنة المالية المنتهية في 
31 /12 /2022، ويستحق هــذه 
ــاح الــنــقــديــة الــمــســاهــمــون  ــ ــ االربـ
الــمــقــيــدون فــي ســجــالت الشركة 
فـــي نــهــايــة تـــاريـــخ االســتــحــقــاق 
ــمــــحــــدد بـــثـــمـــانـــيـــة أيــــــــام عــمــل  الــ
عــلــى األقــــل بــعــد تـــاريـــخ انــعــقــاد 
الجمعية الــعــامــة الــعــاديــة على 
أن يبدأ توزيع هذه األرباح بعد 
يـــومـــي عــمــل مـــن نــهــايــة تــاريــخ 
االستحقاق، مع تفويض مجلس 
اإلدارة في تغيير تلك التواريخ 
ــا تــضــمــنــت  ــمــ إذا لـــــــزم ذلـــــــــك. كــ
التوصية صرف مكافأة ألعضاء 
مجلس اإلدارة بإجمالي وقدره 
100,000 د.ك )مــئــة ألــف ديــنــار( 
عن السنة المالية المنتهية في 

.2022 /12/ 31

جانب من العمومية

تكشف أرقام أداء »البترولية« 
خالل عام 2022 عن تحقيق 

الشركة صافي ربح قدره 
7.656 ماليين دينار يعادل 
 لكل سهم، أي 

ً
42.35 فلسا

أن الربح ازداد بنحو %6.42 
عن عام 2021.

»زين« الراعي الرئيسي لـ »قوت ماركت«

ــن رعــايــتــهــا الــرئــيــســيــة  أعــلــنــت شـــركـــة زيــ
للموسم الجديد من »قــوت مــاركــت«، الحدث 
األبرز من نوعه الذي عاد بعد انقطاع عامين 
فـــي مـــركـــز الــشــيــخ جـــابـــر األحـــمـــد الــثــقــافــي، 
بمشاركة 100 مشروع كويتي مميز وحضور 
جــمــاهــيــري ضــخــم مـــن الــعــائــالت والــشــبــاب 
ــة الــعــضــويــة  ــزراعــ والــمــهــتــمــيــن بــمــجــاالت الــ

والتغذية والمشغوالت اليدوية.
وكانت زين من أوائل الداعمين الرئيسيين 
لهذه البادرة المجتمعية الفريدة من نوعها 
على مــر الــســنــوات السابقة، وحــرصــت على 
التواجد في نسختها الجديدة التي عادت 
 من استراتيجيتها 

ً
بشكل أكثر إبداعا، انطالقا

الشاملة للمسؤولية االجتماعية واالستدامة 
ــواهــــب الــمــحــلــيــة  ــمــ لــتــشــجــيــع الــــطــــاقــــات والــ
والــمــســاهــمــة فـــي تــقــديــم جــيــل مـــن الــشــبــاب 
الــكــويــتــي الــقــادر عــلــى الــمــشــاركــة فــي تنمية 

ة. االقتصاد الوطني بكفاء
ــاركـــت« عبر  وتــــواجــــدت زيــــن فـــي »قــــوت مـ
جــنــاحــهــا الـــخـــاص، الــــذي قـــّدمـــت مـــن خــاللــه 
الـــعـــديـــد مــــن األلــــعــــاب الــتــفــاعــلــيــة لــأطــفــال 

 مــن المتعة 
ً
 فــريــدا

ً
ــوا والــعــائــالت، لتخلق جـ

والتقارب مع الجمهور، وتعكس قيم عالمتها 
التجارية »زين عالم جميل« من خالل تفاعلها 
مع المجتمع، كما قامت الشركة باستعراض 
 MAX أحـــدث حمالتها التسويقية وبــاقــات
ــقــدم أكــبــر مكتبة من 

ُ
 الــتــي ت

ً
الــجــديــدة كــلــيــا

 5G مــحــتــوى الــتــرفــيــه والــريــاضــة وإنــتــرنــت
فائق السرعة مع أحدث أجهزة اإلنترنت في 

باقة واحدة.
ويــهــدف »قــــوت مـــاركـــت« بــشــكــٍل رئيسي 
ــمـــط الـــحـــيـــاة  ــة حــــــول نـ ــيـ ــتـــوعـ ــر الـ إلــــــى نـــشـ
الصحي واســتــهــالك المنتجات العضوية 
ــة، مــــــن خــــــــالل تــــقــــديــــم فـــرصـــة  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــــصـ والـ
ألصــحــاب الــمــشــاريــع الــحــرفــيــة والــزراعــيــة 
والــمــشــغــوالت الــيــدويــة لــعــرض منتجاتهم 
 فــي مكان واحـــد، إضافة 

ً
الُمصنعة محليا

 مـــن نـــوعـــه لــتــبــادل 
ً
ــدا ــريــ  فــ

ً
لــكــونــه تــجــمــعــا

وطرح األفكار بين محبي ومصنعي المواد 
الغذائية المحلية، مما يجعله المكان األمثل 
ألصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة 
ــهــــم.  ــاتــ ــراض مـــنـــتـــجـــاتـــهـــم وخــــدمــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ السـ

وتعتبر شراكة زين مع هذا الحدث المميز 
إضافة كبيرة لسلسلة البرامج والمبادرات 
الــتــي تــدعــمــهــا وتشجعها بــشــكــل مــتــواصــل 
ز الطاقات المحلية على دفع منتجاتهم 

ّ
لتحف

الــوطــنــيــة بــمــا يــعــود بــالــنــفــع عــلــى اقــتــصــاد 
الدولة، وخاصة أن »قوت ماركت« استقطب 
 غـــفـــيـــرة مــــن الـــجـــمـــاهـــيـــر الــشــغــوفــة 

ً
أعــــــــــدادا

بالتعرف على المنتجات التي تم تصنيعها 
 بإدارة الشباب الكويتي، والتي وصلت 

ً
محليا

إلـــى مــا يــقــارب 18000 زائـــر فــي المساحات 
الخضراء بمركز الشيخ جابر األحمد الثقافي. 
ــة حــقــيــقــيــة  ــبــــادرة فـــرصـ ــذه الــــمــ ــ ــقــــدم هـ وتــ
لــلــشــبــاب الــكــويــتــي الســتــعــراض منتجاتهم 
المحلية والتعرف على آخرين يشاطرونهم 
الشغف ذاتــه، حيث ال يرتكز المعرض على 
اســتــعــراض الــمــنــتــجــات فــحــســب، بـــل يشكل 
 لتبادل وطــرح األفكار، ويقدم 

ً
 رائعا

ً
تجمعا

نــقــطــة جــــذب لــلــجــمــهــور مـــن جــمــيــع األعــمــار 
للتعرف على المنتجات الغذائية المحلية 

 لوجه.
ً
وإبداء آرائهم لمصنعيها وجها

مسؤولو »زين« في جناح الشركة

»هواوي« تشارك في مؤتمر »ليب«»هواوي« تشارك في مؤتمر »ليب«
بصفتها الشريك االستراتيجي لمؤتمر ليب التقني الدولي هذا العام، 
تستعرض هــواوي أحدث حلولها المبتكرة لعمالئها من المؤسسات 
وشركات شبكات نقل البيانات ومزودي الحلول الرقمية والسحابية، 
ل مؤتمر ليب، والتي 

ّ
وذلك تحت شعار »إطالق القدرات الرقمية«. ويمث

تنظمه وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في المملكة العربية 
السعودية، الحدث التقني األكبر من نوعه في المملكة، ويستقطب أكثر 
من 100 ألف خبير ومتخصص من قادة قطاع التقنية في مختلف أنحاء 
العالم لالطالع على أحدث اتجاهات تطور تقنية المعلومات واالتصاالت، 

وتبادل المعرفة بأفضل ممارساتها في المنطقة.
ويجسد حضور هـــواوي الــقــوي فــي المعرض الــتــزام الشركة بدعم 
التقدم التقني من خالل نشر التقنيات الحديثة في مختلف قطاعات 
األعمال واإلدارات الحكومية في السعودية والمنطقة، وتعزيز أدائها 
وتمكينها من تحقيق التحول الرقمي.  وتستعرض هواوي خالل المؤتمر 
مجموعة من أحدث حلولها الشاملة المبتكرة، من تقنيات الجيل الخامس 
والنصف، والحوسبة السحابية، والذكاء االصطناعي، والطاقة الرقمية، 

واألمن السيبراني، والتطبيقات الصناعية المصممة لتلبية احتياجات 
القطاعات المختلفة تشمل اإلدارات والمؤسسات الحكومية وشركات 

النفط والغاز والصحة وتوليد الطاقة والمرافق العامة وغيرها.
وسيلقي متحدثون رسميون من هواوي في اليوم األول والثاني من 
المعرض كلمات رئيسية ستسلط الضوء على عدة مواضيع مثل االبتكار 
وتقنيات الفايبر المتعدد  FTTR والطاقة الرقمية المستدامة والمدن 

الذكية، تحت شعار هواوي »إطالق القدرات الرقمية«.
وفي هذا السياق، قال ستيفن يي، رئيس شركة هــواوي في الشرق 
األوسط وآسيا الوسطى: »تعكس مشاركتنا الواسعة في معرض ليب هذا 
العام التزام هواوي بتسريع التحول الرقمي في المملكة، حيث نواصل 
دعم جهودها في هذا المجال. ونهدف من خالل مشاركتنا في المؤتمر 
إلى تطوير شراكاتنا مع عمالئنا من الشركات والشركاء باستكشاف 
الحلول واالبتكارات التي ستمّكن المملكة من تنمية البنية التحتية 
الرقمية الوطنية، وتقديم الخدمات الشاملة، وتوفير أحدث التطبيقات 

المتطّورة لجميع سكانها«.

https://www.aljarida.com/article/13615
https://www.aljarida.com/article/13618
https://www.aljarida.com/article/13614
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جاسم المهنا ينقل الدراما الكويتية إلى العالمية
ً
»الصفقة« أول مسلسل كويتي تعرضه »نتفليكس« في 190 دولة غدا

لم يكتِف المخرج جاسم المهنا بترك بصمة شديدة التميز 
 
ً
 عبر مسلسالت حققت نجاحا

ً
على أعماله الدرامية محليا

، كـ »الناموس« و»محمد علي رود 2« و»القفص«، 
ً
كبيرا

 اقتناص »الصفقة«، الذي نجح في 
ً
بل استطاع أيضا

إخراج الدراما الكويتية نحو العالمية، بانطالق عرض هذا 
المسلسل عبر منصة نتفليكس العالمية في 190 دولة حول 

. »الجريدة« حاورته في هذا اللقاء:
ً
العالم غدا

* مع كل عمل فني تقدمه تبهر 
الجمهور بقدرتك على االنتقائية 
لمستوى أعمالك، كيف تصف تلك 

التجارب؟
 منها 

ً
- أصــف أعمالي بــأن كــال

ــان لــــه طـــعـــم خــــــاص، فمسلسل  ــ كـ
 من 

ً
، قريب جــدا

ً
»الــنــامــوس«، مثال

قلبي، ألنـــه كـــان بــدايــة انطالقتي 
بعالم الدراما التلفزيونية المطولة، 
وكانت انطالقة قوية بصحبة ألمع 
النجوم؛ جاسم النبهان، ومحمد 
المنصور، وهيفاء عــادل، وخالد 
أمين، وفيصل العميري، وغيرهم 
الــكــثــيــر، وبــقــلــم الـــكـــاتـــب الــمــبــدع 

محمد أنور.
لــيــســت مــهــمــة ســهــلــة أن يعمل 
المخرج مع فنانين مخضرمين، 
ــإن الــضــوء  ــم خــبــرتــهــم، فــ ــه رغــ ألنــ
ُيسلط على العمل، وعلى المخرج 
، حـــتـــى تــتــضــح 

ً
ــزا ــيــ ــمــ ــقــــدم تــ أن يــ

 إلى حد 
ً
بصمته، لذلك كنت موفقا

كبير في هذا العمل.
ــــوس«،  ــامـ ــ ــنـ ــ ــن »الـ ــ * خــــرجــــت مـ
ودخــلــت »الــقــفــص«، قبل أن تسير 
في دروب »محمد علي رود«... كيف 

كانت رحلتك؟
، حـــيـــن دخــلــت 

ً
- مــمــتــعــة جــــــــدا

موقع تصوير مسلسل »القفص« 
 بيني وبين 

ً
 كبيرا

ً
وجدت انجذابا

العمل، فقد أخرجته بعفوية، لذلك 
وصل إلى الناس من أقرب الطرق، 
ألن ما يخرج من القلب يصل إلى 
 بإخراجه، 

ً
القلب. استمتعت جــدا

وبالتعاون مــع الفنانين أبطاله، 

ـــر، مـــنـــهـــم: خـــالـــد أمـــيـــن،  ــثـ ــ وهـــــم ُك
وحسين المهدي، وروان مهدي، 
ولمياء طارق، وأحمد مساعد، ومي 
البلوشي، وحصة النبهان، تأليف 
بــدر الــجــزاف، وشــارك في الكتابة 
.
ً
محمد أنور ومحمد العنزي أيضا

أما مسلسل »محمد علي رود«، 
 على نفسي، 

ً
 سهال

ً
فلم يكن مشوارا

حــيــث نــجــح فــي أن يخرجني من 
ــنـــي لم  مــنــطــقــة راحــــتــــي، حـــتـــى إنـ
 
ً
 أنــنــي ســأقــدم عمال

ً
أتــخــيــل يــومــا

، لكن كـــان لـــديَّ فــضــول أن 
ً
تــراثــيــا

ــشـــي هـــــذا الـــطـــريـــق، وأكــتــشــف  أمـ
نفسي خالله، وكيف سيمكنني أن 
أقدم التراث بشكل مميز عن الكثير 

من األعمال.
* اآلن، وقــــــــد حـــصـــلـــت عــلــى 
»الصفقة« مع »نتفليكس«... ماذا 
ــــذي حصلت  ــا الــ ــ قـــدمـــت لـــهـــا؟ ومـ

عليه؟
- مسلسل »الصفقة« بالنسبة 
 
ً
لـــي هـــو الــتــجــربــة األكـــثـــر نضجا
بــمــشــواري الفني حتى اآلن، فقد 
قــدمــت بــه خــالصــة تجربتي، كما 
 فــي التعامل مع 

ً
ــدا  جـ

ً
كنت حــــذرا

 
ً
هــذا المسلسل، وكــنــت أكــثــر ميال

للكالسيكية، وابتعدت عن األفكار 
المجنونة في اإلخراج، وسُيعرض 
 )األربــعــاء(، وسيتم 

ً
المسلسل غدا

عـــرضـــه عـــبـــر مــنــصــة نــتــفــلــيــكــس 

عـــلـــى مـــســـتـــوى 190 دولــــــة حـــول 
الــعــالــم، كـــأول عمل كويتي يصل 
إلى العالمية، ويستعرض تجربة 
مــســتــوحــاة مـــن أحــــــداث حقيقية 
ــدخــــالن  حــــــــول أول ســــيــــدتــــيــــن تــ
مــعــتــرك الــبــورصــة الــكــويــتــيــة في 
الثمانينيات، الـــذي كــان يسيطر 
عليه الــرجــال، بمشاركة النجوم: 
محمد المنصور، وجاسم النبهان، 
وزهرة الخرجي، وحسين المهدي، 

وروان مهدي، ومنى حسين.
* شــــاركــــك بـــالـــعـــمـــل الـــمـــخـــرج 
المصري كريم الشناوي، ما تأثير 

هذا التعاون على المسلسل؟
- كريم الــشــنــاوي مخرج شاب 
مــتــألــق لـــديـــه أعـــمـــال تــلــفــزيــونــيــة 
 
ً
 كبيرا

ً
وسينمائية حققت نجاحا

ــــاء  ــمـ ــ ــــر، وهـــــــو مـــــن األسـ فـــــي مـــــصـ
الالمعة في عالم اإلخـــراج، شارك 
فـــي مــســلــســل »الــصــفــقــة« بــإخــراج 
الحلقتين األولى والثانية، وأثرى 
ــن أن بــيــنــنــا اتــفــاقــا  ــ الـــعـــمـــل، وأظــ
 مــنــا لــديــه رؤيــــة فنية 

ً
فـــي أن كـــال

خاصة مختلفة ومميزة، وكأننا 
 
ً
منا معا وجهان لعملة واحدة، قدَّ
خلطة جميلة بفكر عربي بحت، 
وتطبيق عالمي سيبهر الجمهور، 
ومتحمس لــتــكــرار الــتــعــاون معه 

 في أعمال قادمة.
ً
مجددا

* مع كل عمل تقدمه ربما تحقق 

، لكن بالتأكيد تحلم بحلم 
ً
حلما

جديد... فما هو؟
- نعم، فــاألحــالم ال تتوقف في 
مــخــيــلــتــي، بــالــنــوم والــيــقــظــة، في 
اإلخراج وربما خارج تلك الدائرة، 
ومــنــهــا أنــنــي أحــلــم بــإخــراج فيلم 
روائــــي طــويــل مــن تــألــيــفــي، فــلــديَّ 
ــكــــار الـــتـــي تعبث  ــن األفــ الــكــثــيــر مـ
ر أن خروجها  في رأســي، وأتــصــوَّ
فـــــي عــــمــــل فــــنــــي أكــــتــــبــــه بــنــفــســي 
سيكون تجربة ذات مذاق خاص، 
وسأجتهد لتقديمها بشكل أكثر 
 
ً
ــر حــالــيــا

ِّ
. كــمــا أنــنــي أحــض

ً
تــمــيــزا

لمسلسل موسمي ينطلق تصويره 
، لــكــن ال أســتــطــيــع الكشف 

ً
قــريــبــا

عــــن تــفــاصــيــلــه، حـــتـــى الــحــصــول 
على الضوء األخضر من الشركة 
المنتجة )بيوند دريمز لإلنتاج( 

للمنتج عبدالله بوشهري. 
* منذ دخلت عالم المسلسالت 
وجــمــيــع أعــمــالــك إنـــتـــاج عــبــدالــلــه 
بـــوشـــهـــري... هـــل تــجــدهــا ظــاهــرة 

صحية؟
- التفاهم بين المخرج والمنتج 
أمــر شديد األهــمــيــة، فمتى توافر 
ــن الــمــمــكــن تــكــويــن  ذلــــــك، فـــإنـــه مــ
 
ً
ثنائي ناجح ومستمر. وألن كال

منا درس الفن بالخارج، وتعلمنا 
أصول العمل الفني الناجح، حيث 
تعلمت السينما فــي نيوزيلندا 

لمدة 7 ســنــوات، فقد كانت هناك 
أرضــيــة مــشــتــركــة التقينا عليها 
حين جمعتنا الصدفة كزميلين في 
إحــدى الشركات، وحينها عرض 
عـــلـــيَّ إخــــــراج مــســلــســل، فــرفــضــت 
بـــشـــدة، وأخــبــرتــه بـــأن اإلعـــالنـــات 
والفيديو كليب ساحتي المفضلة، 
ألنهما األقــــرب للسينما، كما أن 
إخــراج 30 حلقة لمخرج صاحب 
فــكــر فـــي تـــصـــوري هـــو عــمــل غير 
ــي. ولــتــحــويــل الــعــمــل لــمــادة  ــ ــ آدمـ
نــاطــقــة بــالــحــيــاة، فــــإن التطبيق 
 وإمكانيات 

ً
 ضخما

ً
يتطلب إنتاجا

هــائــلــة، فــفــوجــئــت بــأنــه جــهــز كل 
ــدات  الــتــجــهــيــزات الــفــنــيــة والـــُمـــعـ
ــــذي طــلــبــتــه، وانــطــلــق  والـــفـــريـــق الـ
، لذلك ألقبه بـ »والت 

ً
تعاوننا معا

ديزني« الكويت.
* أعمالك تعج بالمواهب الشابة 
األكثر شعبية بالدراما الكويتية... 
ـــن لــم  ـــل تـــشـــعـــر بــــــأن بـــيـــنـــهـــم مــ هــ

يكتشف بعد؟
ــلـــو مـــــن كــل  - الـــــــدرامـــــــا ال تـــخـ
األجيال، لكن الكثير من الفنانين 
الشباب الذين عملت معهم، إن لم 
يكن معظمهم، بداخلهم طاقات 
فنية أشعر بأنني أحتاج إلــى أن 
يكون لديَّ القدرة والوقت والطاقة 
على إخراجها للجمهور، ومنهم 
ــانــــون: يــــوســــف الـــبـــلـــوشـــي،  ــنــ ــفــ الــ

ومـــحـــمـــد الـــكـــاظـــمـــي، ومــصــطــفــى 
ــهـــدي،  ــمـ ــن الـ ــيـ أشــــكــــنــــانــــي، وحـــسـ
وعبدالله بهمن، وحصة النبهان، 
ولــيــلــى عــبــدالــلــه، ومــنــى حسين، 

وروان المهدي.
* بـــعـــدمـــا حـــقـــقـــتـــه مـــــن خـــالل 
أعمالك الفنية... هل لديك روشتة 

المخرج الناجح؟
- في تصوري المخرج الناجح 
لديه 3 صفات أساسية ال تخلو 
ــا أنــه البــد أن يــكــون ذا  مــنــه، أوالهـ
خيال واسع وثري، حتى يستطيع 
وضع النص وفق رؤية إخراجية 
تزيد من ثراء العمل، كما يجب أن 
يكون لدى المخرج مهارات تواصل 
جـــــبـــــارة، ألنــــــه يـــتـــعـــامـــل ويــحــتــك 
 مــن الفنانين 

ً
ــدا مــع عـــدد كبير جـ

والفنيين أكثر من أي عنصر آخر 
داخل فريق العمل. والشيء الثالث، 
أن يـــكـــون لــــدى الــمــخــرج أســلــوب 
ــارة فـــي الــســرد  ــهـ فــنــي جـــــذاب، ومـ
ــة،  ــيـ الــقــصــصــي والــحــبــكــة الـــدرامـ
ــارة ال يــمــكــن االعــتــمــاد  وهــــي مـــهـ
فيها فــقــط عــلــى الــمــؤلــف، كــمــا أن 
هناك مخرجين مطلعين، لكن ليس 
لديهم تلك الموهبة والتأثير في 
القصة والممثل وحركة الكاميرا، 
ــلــــى مـــســـتـــوى  ــكـــس ذلـــــــك عــ ــعـ ــنـ ويـ

أعمالهم.

يعمل الفنان رامز جالل على 
تكثيف الحملة الترويجية 
لفيلمه الجديد »أخي فوق 

الشجرة« بعد اإليرادات األقل 
من املتوقعة التي حققها 

بالصاالت السينمائية منذ 
طرحه األسبوع قبل املاضي، 

والتي لم تتجاوز حاجز 8 
ماليني جنيه.

ونشر رامز مقطع فيديو عبر 
حسابه في »إنستغرام« من 
كواليس الفيلم وهو يقوم 

بمفاجأة حمو بيكا بثعبان 
بعدما دخل إلى غرفته، إذ 

كانا يستعدان لتصوير أحد 
املشاهد في األحداث، التي 

ظهر فيها بيكا ضيف شرف.
ويسعى رامز بالرغم 

من انشغاله بالتحضير 
لبرنامجه الرمضاني لترويج 

الفيلم، خصوصًا أن الفترة 
الحالية هي ذروة اإليرادات 
لتزامنها مع إجازة نصف 

العام الدراسي، فيما يحقق 
الفيلم إيرادات جيدة من 

عرضه الخليجي.

طرحت الفنانة الشابة 
ليلى أحمد زاهر، تجربتها 

الغنائية األولى من خالل 
أغنية »كلمة أخيرة« التي 

صورتها بطريقة الفيديو 
كليب لتطرح عبر »يوتيوب« 

إلى جانب إذاعتها على 
الشاشات، وهي األغنية التي 
كتب كلماتها محمد محسن 
وتولى تلحينها وتوزيعها 

إسالم زكي.
األغنية تخوض من خاللها 

ليلى تجربة الغناء بعيدًا 
عن التمثيل، إذ تأمل طرح 
أغاني جديدة خالل الفترة 
املقبلة بالتعاون مع املنتج 
هشام جمال، الذي يتبناها 
فنيًا، فيما تصدرت األغنية 

الجديدة مواقع التواصل 
االجتماعي بفضل الحملة 
الترويجية الضخمة التي 

أطلقت بالتزامن مع بدء 
إذاعتها.

خبريات

رامز جالل يروج فيلمه 
بمقاطع من الكواليس

ليلى زاهر تطرح
 أغنيتها األولى

»النون وما يعلمون« يناقش قضايا اجتماعية
المسلسل من 30 حلقة ويعرض في رمضان المقبل

يصور فريق عمل مسلسل 
»النون وما يعلمون« أحداثه 

في أحد البيوت بمنطقة 
، حيث سيتم 

ً
الشهداء حاليا

 للعرض 
ً
إنجازه ليكون جاهزا

في رمضان المقبل.

● فضة المعيلي
مسلسل »النون وما يعلمون« من األعمال المقرر 
عرضها ضمن الباقة الدرامية بالموسم الرمضاني 
المقبل، لشركة دريم بيكتشرز لإلنتاج الفني، إخراج 

حمد البدري، وتأليف عبدالرحمن أشكناني.
»الجريدة« زارت موقع التصوير بأحد البيوت في 
منطقة الشهداء، والتقت بعض نجوم العمل أثناء 

تصوير المسلسل.
بداية الجولة كانت مع مخرج العمل حمد البدري، 
الــــذي قــــال: »الــمــســلــســل يــنــاقــش قــضــايــا اجتماعية، 
ويعتمد على الغموض بشكل كبير، ويــقــع فــي 30 

حلقة«.
وذكر أن فريق العمل على مستوى عاٍل من الخبرة، 
 بالدور الكبير للشركة 

ً
 الفنانين، مشيدا

ً
خصوصا
المنتجة. 

من جهتها، أوضحت الفنانة إلهام الفضالة أنها 
تجسد شخصية »فــجــر«، وهــي شخصية غامضة، 
وليس لها أمـــان، وبنفس الــوقــت لديها خــط سوف 
يـــعـــرف الـــمـــشـــاهـــدون أثـــنـــاء أحــــــداث الــمــســلــســل أنــه 
بمنزلة نقطة الضعف، الفتة إلى أنها تحاول حماية 
األشخاص الذين تحبهم، مشيرة إلى أنها »شخصية 
ــدة، وقــــويــــة، وانـــتـــهـــازيـــة،  ــيـ ــنـ ــة، وعـ ــبـ ــركـ جــمــيــلــة، ومـ
ومــســتــفــزة، وال يــمــكــن مــعــرفــة مـــا إذا كــانــت تمتاز 
بالطيبة أم ال، وتختلف عن الشخصيات التي قمت 

.»
ً
بتمثيلها سابقا

وأكــــدت الــفــضــالــة حــرصــهــا عــلــى وجــــود ممثلين 
 كنت 

ً
شباب ضمن فريق المسلسل، متابعة: »دائما

أقــول إننا نريد الفنانين الجدد، لنمنحهم الفرصة 
لــيــبــرزوا فــي الــمــجــال«، الفــتــة إلـــى أن هــنــاك فنانين 
ت أن يكونوا ضمن  مختفين عن الساحة الفنية، وأحبَّ
فريق العمل، موضحة أن المشاهدين يحبون أن يروا 

 ومن فئة الشباب. 
ً
 جددا

ً
نجوما

درامي تراجيدي

بــــــدوره، كــشــف الــفــنــان شــهــاب جــوهــر أن العمل 
درامي في سياق تراجيدي، ويحتوي على كم كبير 
 عن الشكل 

ً
 تماما

ً
، بعيدا

ً
من الدراما والتراجيديا معا

الكوميدي. 
وتـــابـــع: »الــحــمــد لــلــه الــــذي وفــقــنــا فــي هـــذا العمل 
للكاتب عبدالرحمن أشكناني، والمخرج حمد البدري«، 
 إلى أن العمل سيكون ضمن السباق الرمضاني.

ً
الفتا

جودة عالية
وتحدث مؤلف العمل عبدالرحمن أشكناني عن 

تصوير المسلسل، وقال إن طريقة التنفيذ صعبة، 
وال تقتصر على الممثلين فــقــط، لكن على جميع 
 مشهد مدته دقيقة أو دقيقتان 

ً
فريق العمل، فمثال

، ويحتاج إلــى دقــة مــن حيث 
ً
 كــبــيــرا

ً
يأخذ مــجــهــودا

ر من عدة زوايا مختلفة، ووجود  التنفيذ، فهو يصوَّ
فريق عمل كامل أثناء التصوير، حتى يخرج بجودة 

عالية. 
وأكـــد أشــكــنــانــي حــرصــه عــلــى متابعة الفنانين 
 
ً
أثناء تصوير المشاهد مع المخرج الــبــدري، الفتا
إلــى أن المسلسالت الــتــي يكتبها تتضمن الكثير 
من الحاالت النفسية، ويتعين على الممثل أن يكون 
 في شخصيته التي يجسدها، ويعيش تلك 

ً
متعمقا

الحالة في المشهد. 
من ناحيتها، قالت الفنانة طيف إن شخصيتها 
في المسلسل ذات طابع جديد، و»أول مرة أجسد هذا 

النوع من الشخصيات«. 
فــيــمــا لــفــتــت الــفــنــانــة فــاطــمــة الــحــوســنــي إلـــى أن 
الجميل في العمل أنه سيعرض في رمضان، وأنها 
تجسد شخصية »سوسن«، معلقة: »أستطيع القول 
 
ً
 فــي الــمــجــال، أجــســد دورا

ً
إنـــه بــعــد خــبــرة 31 عــامــا

 سيكون مفاجأة للمشاهدين«.
ً
مختلفا

أما الفنانة هدى حمدان، فقالت إنه ثاني مسلسل 
يجمعها مع الفنانة إلهام الفضالة، الفتة إلى أنها 
تجسد شخصية »هيام«، وتواجه العديد من المشاكل 

مع زوجها )الفنان عبدلله الطليحي(.

تجربة ممتعة

وأكد الفنان حسن المطوع أن دوره في المسلسل 
يتضمن أكثر من حالة يقوم بتجسيدها، واألحداث 
التي يقوم بتمثيلها من الممكن أن تغير من مجريات 

العمل كله. 
وكشف أن تجربة عمله في »النون وما يعلمون« 
، السيما بعد أن تم التعمق في »لوكيشن« 

ً
ممتعة جدا

التصوير، في ظل وجود فريق عمل ذي فكرة واحدة، 
وهناك تعاون كبير بينهم، ويهمهم نجاح العمل، 

وأن يصل صداه إلى أبعد مدى.
بدورها، قالت سارة العنزي إنها تجسد شخصية 
ــن الــشــخــصــيــات الــتــي  ــــرة«، الفـــتـــة إلــــى أنـــهـــا مـ ــيـ ــ »أمـ
تجسدها ألول مرة، ووصفتها بأنها تمتاز بالطيبة 
والحنان، لكن إذا استخدمت »كيدها«، فسوف تقلب 

أحداث المسلسل. 
من جانبها، ذكرت الفنانة رانيا شهاب: »أجسد 
شخصية )ليالي(، وأعمل مهندسة، ووالدتي الفنانة 

فاطمة الحوسني«.

 بجوائز غرامي
ً
بيونسي األكثر فوزا

ــة األمـــيـــركـــيـــة  ــيـ ــنـ ــغـ ــمـ ــــت الـ ــاتـ ــ بـ
بيونسي أكثر شخص ينال جوائز 
غــرامــي على اإلطــــالق، مــع فوزها 
حــتــى أمــــس األول بــــــ32 مــكــافــأة، 
 عن أفضل 

ً
بعدما حصدت تكريما

ألـــبـــوم لــلــمــوســيــقــى اإللــكــتــرونــيــة 
الراقصة في هذه الحفلة التي تعد 
بالنسبة للموسيقى بمنزلة جوائز 

.
ً
األوسكار سينمائيا

وحــصــلــت نــجــمــة الـــبـــوب على 
جائزة غرامي في فئة أفضل ألبوم 
للموسيقى اإللكترونية الراقصة 
عن »رينيسانس« في الدورة الـ65 
مــن حــفــلــة تــوزيــع جــوائــز غــرامــي 
قيمت أمس األول في لوس 

ُ
التي أ

أنجلس، محطمة بذلك رقــم قائد 

األوركسترا الشهير جورج شولتي.
وفاز المغني البريطاني هاري 
ستايلز بجائزة غرامي عن أفضل 
ــبـــوم عـــن »هــــاريــــز هـــــــاوس«، في  ألـ

نــتــيــجــة مــفــاجــئــة، إذ إن ألــبــومــي 
بيونسي وأديــل كانا المرشحين 

األبرز في هذه الفئة.
)أ ف ب(

روان مهدي ومنى حسين في مسلسل »الصفقة«جاسم المهنا وخالد أمين

فريق عمل المسلسل

بيونسي

عزة إبراهيم

المخرج 
الناجح لديه 

3 صفات 
و»الصفقة« 

التجربة 
األكثر نضجًا 

في مشواري

أحلم 
بإخراج فيلم 

سينمائي 
من تأليفي 
ومتحمس 

لتكرار 
التعاون مع 

كريم الشناوي

»فجر« 
شخصية 

قوية 
وانتهازية 
ومستفزة

إلهام الفضالة

https://www.aljarida.com/article/13573
https://www.aljarida.com/article/13572
https://www.aljarida.com/article/13571
https://www.aljarida.com/article/13569
https://www.aljarida.com/article/13568
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بدأت في هونغ كونغ أكبر 
محاكمة لنشطاء متهمني 

بانتهاك قانون األمن القومي 
املثير للجدل أمس، بتوجيه 

االتهام إلى 47 شخصًا.
وأشار 18 محتجزًا إلى أنهم 

تهم من التهم  سيدفعون ببراء
املوجهة إليهم منذ عامني. 
وفي بداية املحاكمة، غّير 

اثنان موقفهما إلى اإلقرار 
بالذنب، وأقر الباقون موقفهم 

باالعتراف بالذنب، وسيتلقون 
عقوباتهم بعد انتهاء املحاكمة.

ومن بني املتهمني عدد من 
النشطاء البارزين، مثل زعيم 

الطالب السابق »جوشوا 
وونغ«، واملحاضر في القانون 

»بيني تاي«.

أّكدت الصني أمس أن املنطاد 
قا 

ّ
الذي رصدته واشنطن محل

فوق أميركا الالتينية صيني، 
فيما واصلت البحرية األميركية 
عملية البحث عن حطام منطاد 

مماثل اعتبر البنتاغون أنه 
مخصص ألغراض التجّسس، 

وجمع معلومات حساسة، 
سقط بعد تحليقه أليام فوق 

ُ
أ

أميركا الشمالية نهاية األسبوع. 
وأشارت القوات الجوية 

الكولومبية إلى رصد املنطاد 
الثاني صباح الجمعة، ومراقبته 
حتى خروجه من املجال الجوي 

الوطني، مؤكدة أنه لم »يهدد« في 
أي وقت األمن والدفاع عن البالد.

وقالت الناطقة باسم وزارة 
الخارجية ماو نينغ أمس »أصبح 

مفهوما أن املنطاد غير املأهول 
صيني«، مشيرة إلى أنه »انحرف 

بشكل خطر عن مساره املحّدد، 
وانتهى به املطاف عن طريق 
الخطأ فوق أميركا الالتينية 

ومنطقة البحر الكاريبي«.
وشددت على »محدودية« قدرة 
املنطاد على املناورة، الفتة الى 

أن »الصني دولة مسؤولة، وتلتزم 
دائما القانون الدولي وال تتسبب 

في أي تهديد ألي بلد«.

سلة أخبار

هونغ كونغ تبدأ أكبر محاكمة
 لرافضي قانون األمن

ق 
ّ
بكين »تتبنى« منطادًا يحل

فوق أميركا الالتينية

أكد األمني العام ملجلس التعاون 
الخليجي، جاسم البديوي، أمس، 

أهمية دعم تجديد الهدنة في 
اليمن، وضرورة تكثيف جهود 
املجتمع الدولي للضغط على 
جماعة »أنصار الله« الحوثية، 

لالنخراط الجاد في العملية 
السياسية لحل األزمة.

وشدد البديوي في لقاء مع 
مبعوث األمم املتحدة الخاص 

لليمن، هانس غروندبرغ 
بالرياض، على ضرورة الضغط 

على الجماعة املتمردة لالنصياع 
إلى مناشدات املجتمع الدولي، 

للتفاوض مع الحكومة املعترف 
بها دوليًا على وقف إطالق نار 

شامل، تحضيرًا الستئناف 
العملية السياسية.

البديوي يدعو لتكثيف
 الضغط على الحوثيين

تل أمس 7 فلسطينيني في 
ُ
ق

أريحا خالل اشتباكات عنيفة 
مع قوات الجيش اإلسرائيلي 

في ختام عملية تطويق للمدينة 
الواقعة بالضفة الغربية املحتلة.

وذكرت تقارير عبرية أنه تم 
القضاء على منفذي عملية 
إطالق النار التي استهدفت 

مطعما قبل نحو أسبوعني وتم 
الكشف عن هويتهما وهما 

رأفت عويضات ومالك الفي، 
إضافة إلى خمسة آخرين. في 

املقابل، تعدت فصائل فلسطينية 
بـتصعيد املقاومة ردًا على 

جريمة أريحا، في وقت تقود فيه 
مصر منذ أيام جهودًا الحتواء 

األوضاع.

إسرائيل تقتل 7 
بهجوم على أريحا

 ودماء
ً
ف دمارا

ِّ
 يخل

ً
أقوى زلزال في تركيا منذ 84 عاما

• 120 هزة ارتدادية وانهيار أكثر من ألفي مبنى... وحصيلة أولية تشير إلى مقتل وإصابة اآلالف 
 وإغالق مطارات وموانئ... وأنقرة تطلب المساعدة الدولية والعالم يتضامن

ً
• تعطيل المدارس أسبوعا

• سوريو الشمال يستيقظون على كارثة »أصعب من القذائف«... واألحوال الجوية تعرقل اإلنقاذ

الجيش التركي 
 
ً
 جويا

ً
يطلق ممرا

ف 
ُّ
للمساعدة... وتوق

محطة »جيهان« 
النفطية وميناء 

إسكندرون وتعليق 
عدة مطارات

استيقظت تركيا أمس على 
كارثة بعد أن ضرب زلزال هو 

 مناطق 
ً
األقوى منذ 84 عاما

شاسعة في جنوب تركيا، 
وامتدت ارتداداته إلى سورية 

المجاورة ولبنان والعراق 
وقبرص واليونان وأرمينيا. 

وأدى الزلزال، الذي باغت 
الناس وهم نائمون، إلى انهيار 

أكثر من ألفي مبنى في تركيا 
 آالف القتلى والجرحى.

ً
فا

ِّ
مخل

انهيار حي كامل في كهرمان مرعش  أمس  )رويترز(

البحث عن ناجين بين أنقاض المباني المنهارة في أضنة أمس 

بحث عن ضحايا وناجين في جندريس بريف حلب أمس )أ ف ب(

إنقاذ صبي في جندريس بريف حلب أمس )أ ف ب(

وســـط أحـــــوال جــويــة عــاصــفــة، 
ــه 7.9  ــوتــ ضــــــرب زلـــــــــزال بـــلـــغـــت قــ
درجــــات جــنــوب تركيا فــي ساعة 
مبكرة مــن صــبــاح أمـــس، وصلت 
توابعه إلى سورية ولبنان واألردن 
والعراق ومصر واليونان وقبرص 
 
ً
ــفــا

ّ
وأرمــيــنــيــا ونــيــوزيــلــنــدا، مــخــل

آالف القتلى والــجــرحــى، ومــئــات 
المحاصرين تحت أنقاض المباني 

المنهارة.
ــــذي اســتــمــر  ــر الـــــزلـــــزال، الــ ــ ودمــ
نحو دقيقة، أجزاء كبيرة من إقليم 
كــهــرمــان مــرعــش وســـط وجــنــوب 
تركيا خالل الليل، وتاله زلزال قوي 
آخر بقوة 7.7 درجات في المنطقة 

ذاتها صباح أمس.
وفــــي حــيــن أعــلــنــت الــســلــطــات 
التركية درجة اإلنذار الرابعة، التي 
تعني طلب مساعدة دولية، أفادت 
ــاد(  ــ ــوارث )آفـ ــكــ ــوارئ الــ ــطــ إدارة الــ
بــارتــفــاع عـــدد القتلى إلـــى 1121، 
والجرحى إلى أكثر من 8 آالف في 
انهيار 2824 مبنى، مشيرة إلى 
أنــهــا سجلت 120 هـــزة ارتـــداديـــة 
أكــبــرهــا عــلــى اإلطـــــالق بــقــوة 7.5 
درجات في مركز قضاء ألبيستان 
ــلـــم مــــن الــــزلــــزال  ــلـــى بـــعـــد 95 كـ عـ
األصلي، وأبرزها قهرمان مرعش 
وأضنة وعثمانية وهطاي وغازي 

عنتاب ومالطية أديما.
ــــوارئ من  ــــطـ رت إدارة الـ

ّ
وحــــــــذ

وجـــود نــشــاط زلـــزالـــي خطير في 
قهرمان مرعش وهــزات ارتــداديــة 
ستستمر لــتــصــل قــوتــهــا إلـــى ما 
بين 6.5 و6.7 درجات، ودعت إلى 
االبــتــعــاد عــن األبــنــيــة المتضررة 
والتجمعات في المنطقة الستمرار 
ــوع الـــهـــزات. وطــمــأنــت اإلدارة  وقــ
ــود خــطــر مـــن مــوجــات  ــ بـــعـــدم وجـ
تــســونــامــي فــــي ســــواحــــل تــركــيــا، 
لكنها نبهت إلى إمكانية تعرض 
الــــدول الــمــجــاورة لخطر موجات 

مد عمالقة.
ووفق المركز األلماني ألبحاث 
علوم األرض فإن الزلزال وقع على 
عمق 10 كلم مقابل مدينة كهرمان 
مرعش بجنوب تركيا، بينما قال 
الـــمـــركـــز األوروبـــــــــي الــمــتــوســطــي 
للرصد، إنه يجري تقييم احتمال 
ــمـــالقـــة  ــد عـ ــ ــ ــات مـ ــ ــ ــوجـ ــ ــ حـــــــــــدوث مـ

»تسونامي«.
وخـــالل زيــارتــه لمركز تنسيق 
ــــوارث بـــأنـــقـــرة، وصــف  ــكـ ــ إدارة الـ
ــيـــس رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــان  ــرئـ الـ
الـــزلـــزال الــمــدمــر بــأنــه أكــبــر كــارثــة 
تشهدها تــركــيــا مــنــذ عـــام 1939، 
 تدمير 2818 مبنى ومقتل 

ً
مؤكدا

912 وإصـــابـــة 5385 والـــعـــدد في 
تزايد.

وقال إردوغان: »دولتنا حركت 
كــل مــؤســســاتــهــا عــلــى الــفــور منذ 

األرض تهتز من لبنان إلى غرينالند!
ضربت هزة بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر 
لبنان فجرا، وامتدت ألكثر من 40 ثانية، وقد أدت إلى 
حدوث حرائق وبعض األضرار المادية وحاالت هلع 
بين المواطنين، خصوصا في المناطق الساحلية 
الشمالية دون تسجيل أي قتلى، وبعد الظهر ضربت 
هـــزة ارتــــداديــــة لــثــوان قــلــيــلــة، وأعــلــن الــبــالد إغــالق 
المدارس والجامعات اليوم وغدا. وشعر سكان في 
إسرائيل واألراضــي الفلسطينية، وخصوصا على 
، كما شعر سكان في 

ً
الساحل، بهزة خفيفة فــجــرا

بغداد والموصل ودهوك وأربيل بهزة أرضية خفيفة 
بعد الظهر، ناتجة عن الهزة االرتدادية التي ضربت 
تركيا بقوة 7.6 درجـــات. وفــي مصر، أعلن المعهد 

القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية وقوع هزة 
أرضية بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر شمال 
مدينة رفح بسيناء، دون تسجيل خسائر في األرواح 
والممتلكات، وسجل المعهد أكثر من 7 هزات ارتدادية 
جميعها أكبر من 6 درجات على مقياس ريختر، من 
توابع الزلزال الرئيسي الذي ضرب تركيا. ووصلت 
تأثيرات الهزة إلى أقصى شمال القارة األوروبية، 
حيث شعر سكان في مناطق بعيدة، مثل غرينالند، 
بالهزات الناجمة عن زلزال تركيا، وقالت عالمة الزالزل 
تيني الرسن إن »أجهزة قياس الزالزل في الدنمارك 
وغرينالند رصـــدت الــهــزات الكبيرة، التي ضربت 

تركيا، بوضوح«.

أضرار في مواقع أثرية بتركيا وسورية
شملت األضرار الناتجة عن الزلزال العنيف الذي 
ضرب تركيا وسورية مواقع أثرية عدة في البلدين. 
وفي تركيا، تعرضت قلعة غازي عنتاب، وهي موقع 
تاريخي وجــذب سياحي في جنوب شــرق البالد، 
ألضرار جزئية، كما انهارت أجزاء من القبة والجدار 
الشرقي لمسجد شيرفاني التاريخي، الــذي يقع 
بجوار القلعة، ويقال إنه بني في القرن السابع عشر.

ــة، ســقــطــت أجــــــزاء مـــن الــطــاحــونــة  وفــــي ســــوريــ
ــل قــلــعــة حــلــب، وحـــدثـــت تشققات  الــعــثــمــانــيــة داخــ
وتــصــدع وســقــوط ألجــــزاء مــن األســـــوار الــدفــاعــيــة 
الشمالية الــشــرقــيــة، وسقطت كــذلــك أجـــزاء كبيرة 

من قبة منارة الجامع األيوبي داخل القلعة، التي 
تضررت مداخلها، وسقطت أجــزاء من حجارتها، 
ومنها مــدخــل الــبــرج الــدفــاعــي المملوكي، حسب 
مديرية اآلثار السورية. وفي محافظة حماة، تضررت 
بعض المباني داخل قلعة المرقب األثرية في مدينة 
بانياس، وسقطت أجزاء من حجارة الجدران وكتلة 
من برج دائــري، وكذلك سقطت واجهات تاريخية 
في مدينة حماة، وسقط جرف صخري في محيط 
قلعة قدموس بمحافظة طرطوس، وانهارت مبان 
سكنية في حرم القلعة، وانهارت كنيسة أثرية في 

قرية كالوتة بناحية شيراوا قرب عفرين.

الــزلــزال بأنه »خــســارة مأساوية«، 
 إرسال دعم فوري إلى تركيا 

ً
معلنا

 في 
ً
 من 76 متخصصا

ً
يشمل فريقا

البحث واإلنقاذ بمعداتهم.
ــــس الــــــروســــــي  ــيــ ــ ــرئــ ــ وبــــــعــــــث الــ
فــالديــمــيــر بــوتــيــن بــرقــيــة تــعــزيــة 
إلــى أردوغــــان، أكــد فيه استعداده 
لتقديم المساعدة الالزمة، وإرسال 
فريق بحث وإنقاذ من 100 عنصر 

لمواجهة آثار الزلزال.
ــيـــــس وزراء الـــهـــنـــد  ــ وقـــــــــرر رئـ
ناريندرا إرسال فريقين من القوة 
الــوطــنــيــة لــالســتــجــابــة لــلــكــوارث 
فان مــن 100 شخص وكــالب 

ّ
يتأل

إنــقــاذ ومـــعـــّدات، وفـــرق أطــبــاء مع 
 
ً
اإلسعافات األولية الالزمة، معربا

عن »قلقه« و»حزنه للغاية« لفقدان 
األرواح في تركيا.

ــام لــحــلــف  ــعــ ــن الــ ــيــ ــن األمــ ــلــ وأعــ
الــنــاتــو ينس ستولتنبرغ، خالل 
اتــصــال بالرئيس التركي ووزيــر 
الخارجية مولود جاويش اوغلو، 
تضامنه الكامل مع تركيا، وحشد 

»الحلفاء والدعم لمساعدتها«.
وأفـــادت المفوضية األوروبــيــة 
بـــأنـــه »تــــم بــســرعــة نــشــر 10 فــرق 
ــمــــدن مــن  ــالــ لـــلـــبـــحـــث واإلنــــــقــــــاذ بــ

ــا والـــتـــشـــيـــك  ــ ــيـ ــ ــرواتـ ــ بـــلـــغـــاريـــا وكـ
وفرنسا واليونان والمجر ومالطا 
وهولندا وبولندا ورومانيا لدعم 
المسؤولين األتراك على األرض«. 

وعـــرضـــت إيــطــالــيــا وإســبــانــيــا 
وســلــوفــاكــيــا إرســــــال فــــرق إنــقــاذ 
عــــلــــى تــــركــــيــــا. وبــــعــــثــــت قــــيــــادات 
السويد وأذربيجان وكازاخستان 
وأوكــــرانــــيــــا بـــرقـــيـــات تـــعـــزيـــة في 
ضحايا الزلزال، مؤكدة »الوقوف 
إلى جانب الشعب التركي في هذا 

الوقت العصيب«.
وقال رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بــنــيــامــيــن نــتــنــيــاهــو، إنـــــه بــــالده 
مـــســـتـــعـــدة لـــتـــقـــديـــم الـــمـــســـاعـــدة 
لضحايا الزلزال في تركيا وسورية 
، في مبادرة نادرة حيال دولة 

ً
أيضا

عربية تناصبها إسرائيل العداء.

أقوى من القذائف 

وفي سورية، خّيمت مشاعر من 
العجز واأللــم والفقد والتيه على 
آالف العائالت في مناطق تخضع 
لسيطرة حكومة دمشق وأخــرى 
للمعارضة المسلحة بشمال غربي 
سورية، بعد تضررها جراء زلزال 

عنيف، مركزه والية هاتاي التركية 
المجاورة، أدى إلى مقتل أكثر من 
780 شخصا وجـــرح نحو 2280 
وتـــشـــريـــد اآلالف فـــي ظـــل أحــــوال 
جوية صعبة عرقلت جهود اإلنقاذ 
الـــتـــي تــتــم بــإمــكــانــيــات مـــحـــدودة 

وتستند إلى قطاع طبي متهالك.
وفــي وقــت يسابق عمال إغاثة 
ومسعفون الزمن إلنقاذ المئات من 
العالقين تحت أنقاض العشرات 
من المباني المنهارة جراء الزلزال 
الــــذي ضـــرب فــجــر أمــــس، سّجلت 
وزارة الصحة السورية 460 قتيال 
و1150 مــصــابــا، فـــي مــحــافــظــات 
حلب والالذقية وحماة وطرطوس، 
بينما أحصت »الخوذ البيضاء«، 
الدفاع المدني العامل في مناطق 
ســـيـــطـــرة الـــفـــصـــائـــل الـــجـــهـــاديـــة 
 
ً
والــمــعــارضــة، بــأدلــب، 320 قتيال

وإصابة أكثر من 1130.
ووسط تحذير من رصد نشاط 
زلزالي خطير بالمنطقة تسببت 
ــة، قــوتــهــا 7.5 على  ــ ــداديـ ــ هــــزة ارتـ
مــقــيــاس رخــتــار، فــي تــهــدم بناية 
ــــط الـــالذقـــيـــة، ونـــشـــرت حــالــة  وسـ
مــن الــرعــب لـــدى ســكــان المناطق 

السورية المنكوبة صباح أمس.

لحظة وقــوع الــزلــزال، واستنفرت 
كل إمكانياتها، وحشدت 9 آالف 
ــــاذ«،  ــقـ ــ مـــن عــنــاصــر الــبــحــث واإلنـ
 
ً
 إلى أن تركيا تلقت عروضا

ً
الفتا

للمساعدة من 45 دولة إلى جانب 
حلف »الناتو« واالتحاد األوروبي.

ممر جوي ونفطي
 

ــلــــقــــت الـــــقـــــوات الــمــســلــحــة  وأطــ
التركية »ممر المساعدة الجوية« 
لنقل رجـــال البحث واإلنــقــاذ إلى 
منطقة الــزلــزال، وبــدأت الطائرات 
التابعة له بنقل الفرق ومعداتهم 
إلــى األمــاكــن المنكوبة وإســعــاف 

المنكوبين.
وقبيل توجهه لمنطقة الزلزال، 
تفقد وزيــر الــدفــاع خلوصي أكار 
ورئيس األركان يشار غولر وقائد 
الـــقـــوات الــبــريــة مــوســى آفــســافــار، 
سير العمل في قاعدة النقل الجوي 
ــرة، وأعـــطـــى الــتــعــلــيــمــات  ــقــ فـــي أنــ
الــالزمــة لكتيبة البحث واإلنــقــاذ 
التابعة، وشكل خلية أزمة لتقديم 
ــة وتــحــديــد  ــ ــــالزمـ الـــمـــســـاعـــدات الـ

الخسائر واألضرار.
وأوقـــــــفـــــــت شـــــركـــــة »بــــــوتــــــاش« 
الــحــكــومــيــة، الـــتـــي تــتــولــى إدارة 
وتشغيل خــطــوط أنــابــيــب النفط 
الــخــاصــة، تــدفــقــات الــنــفــط الــخــام 
من العراق وأذربيجان إلى محطة 
»جيهان« للتصدير الواقعة على 
ساحل البحر المتوسط، كإجراء 
احـــــــتـــــــرازي، كـــمـــا تــــضــــرر مــيــنــاء 
إســـكـــنـــدرون وتــــم تــعــلــيــق الــعــمــل 
بــمــطــارات أضــنــة وغــــازي عنتاب 
ــاتـــاي أمــــام الـــرحـــالت الــجــويــة  وهـ
ــر. وأعـــلـــن وزيـــر  ــ حــتــى إشـــعـــار آخـ
التعليم وقـــف الـــدراســـة حــتــى 13 

الجاري على األقل. 

تضامن عالمي

وفي حين قدم أمير قطر الشيخ 
تميم بــن حمد تعازيه إلردوغـــان 
ومــواســاتــه فــي ضــحــايــا الـــزلـــزال، 
مؤكدا وقوفه إلــى جانبه، أعلنت 
ــارات  ــ الــكــويــت والــســعــوديــة واإلمــ
والبحرين وعمان والعراق ولبنان 
ومصر واألردن وفلسطين وعمان 
وليبيا والجزائر وتونس والمغرب 
وباكستان، تضامنها مــع تركيا 
واســتــعــدادهــا لتقديم المساعدة 

العاجلة لشعبها المنكوب.
وإذ أعلن مستشار األمن القومي 
ــركــــي جـــيـــك ســـولـــيـــفـــان عــن  ــيــ األمــ
توجيهات من الرئيس جو بايدن 
لتقديم »كـــل الــمــســاعــدة الــالزمــة« 
لــتــركــيــا، وصـــف وزيــــر الخارجية 
الـــبـــريـــطـــانـــي جــيــمــس كــلــيــفــرلــي، 

وفي وقت يتوقع أن ترتفع أعداد 
الضحايا بشكل كبير مع تواصل 
عمليات االنقاذ وانتشال الضحايا، 
أعلن الدفاع المدني منطقة شمال 
ســوريــة منكوبة نتيجة للوضع 
الكارثي الذي سببه الزلزال في عدة 
مدن منها الباب وسرمدا وعفرين 

وإعزاز وسلقين ومناطق أخرى.
وأفــــادت تقارير بــوفــاة شقيقة 
رئــيــس مجلس الـــــوزراء الــســوري 
حسين عرنوس، مع 9 من أبنائها 
ــقــــاض بــنــاء  ــا تـــحـــت أنــ ــفــــادهــ وأحــ
انهار في حي األربعين في مدينة 
حماة بسبب الزلزال المدمر، بينما 
تحدث ناجون عن مشاهد مروعة 
ــاع  ــدفـ جـــــراء انـــهـــيـــار الـــمـــنـــازل وانـ

السكان إلى الشوارع.
وفي مدينة حلب، التي صّدعت 
سنوات الحرب مئات األبنية فيها، 
وصف رجل نجا هو وأسرته بعد 
فراره من منزله المشهد في الشوارع 
ــان أشــبــه بـــ »يــــوم القيامة«  بــأنــه كـ
بعد أن »بدأ الناس بالسجود على 
األرض والصالة والبكاء«، مشددا 
على أنه »لم يشعر بهذا اإلحساس 
طوال سنوات الحرب، كان الوضع 
ــــب بـــكـــثـــيـــر مـــــــن الــــقــــذائــــف  ــعــ ــ أصــ
والــــــرصــــــاص«. فــــي غـــضـــون ذلــــك، 
عقد الرئيس السوري بشار األسد 
 لمجلس الـــوزراء، 

ً
 طــارئــا

ً
اجتماعا

لبحث تداعيات الــزلــزال، تمخض 
عن تشكيل غرفة عمليات لتحديد 
ــر تــــضــــررا وفــــرق  ــثــ الـــمـــنـــاطـــق األكــ
عمل ميدانية. وطالبت السلطات 
السورية األهالي والشركات التي 
تملك آلــيــات ثقيلة المساهمة في 
ــقــــاذ. وقـــــررت إيــقــاف  عــمــلــيــات االنــ
مصفاة بانياس النفطية 48 ساعة 
لمعالجة أضـــرار لحقت بها جراء 
الـــزلـــزال. فــي هـــذه األثـــنـــاء، قـــدم كل 
من سلطان عمان، هيثم بن طارق، 
ورئيس اإلمـــارات، محمد بن زايد، 
والعاهل األردني الملك عبدالله بن 
الحسين تعازيهم للرئيس السوري 

في ضحايا الزلزال. 
ــة الــجــمــهــوريــة  ــاســ وذكــــــــرت رئــ
ــــد أكــــد خــالل  الـــســـوريـــة، أن بـــن زايـ
اتــصــال هــاتــفــي مــع األســــد وقــوف 
 مع 

ً
وتضامن اإلمارات قيادة وشعبا

 إلى أن بــالده على 
ً
سورية، مشيرا

استعداد لمساعدة الشعب السوري 
على تجاوز آثار الكارثة. وأعرب كل 
من العاهل األردني وسلطان عمان 
عــن تضامنهما مــع ســوريــة عبر 

برقية لألسد.
كـــمـــا عـــّبـــر الـــرئـــيـــس الــــروســــي، 
فــــالديــــمــــيــــر بــــوتــــيــــن والــــرئــــيــــس 
اإليـــــرانـــــي إبـــراهـــيـــم رئـــيـــســـي، في 
برقيتين منفصلتين لــألســد، عن 
استعدادهما لمساعدة دمشق في 

تجاوز آثار الكارثة.

https://www.aljarida.com/article/13548
https://www.aljarida.com/article/13628
https://www.aljarida.com/article/13627
https://www.aljarida.com/article/13626
https://www.aljarida.com/article/13611
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ركالت الترجيح تهدي للعربي اللقب التاسع بكأس ولي العهد 
بعد مباراة ماراثونية تقدم فيها السالمية مرتين

تــــوج فـــريـــق الــــنــــادي الـــعـــربـــي بلقبه 
الــتــاســع لبطولة كــأس سمو ولي 
الــعــهــد لــكــرة الــقــدم، إثـــر فــوزه 
عـــلـــى نـــظـــيـــره الـــســـالـــمـــيـــة 
بـــركـــالت الــتــرجــيــح بعد 
انتهاء الوقتين األصلي 
ــي بـــالـــتـــعـــادل  ــ ــافــ ــ واإلضــ
بهدفين لمثلهما، في نهائي 
البطولة الذي أقيم مساء أمس على استاد جابر 

األحمد الدولي.
ــة بـــحـــضـــور  ــ ــيـ ــ ــــاضـ ــريـ ــ ــــت األســـــــــــرة الـ ــرفـ ــ ــشـ ــ وتـ
ــي الــبــطــولــة، ســمــو ولـــي العهد  ومــصــافــحــة راعــ
األمين الشيخ مشعل األحمد، الذي قام بتسليم 
الكأس لسليمان عبدالغفور قائد فريق األخضر 

وتوزيع الميداليات على الفرق األربعة.
وبهذا التتويج، عادل العربي، فريقي القادسية 
والكويت اللذين حققا اللقب 9 مرات لكل منهما.

شوط جيد وبداية سلماوية

جــاء الــشــوط األول جيد المستوى، تــبــادل فيه 
الفريقان السيطرة على مجريات األمـــور، وكانت 
المبادرة من قبل السالمية الذي دخل أجواء اللقاء 
سريعا بتسديدة قوية مــن الكولومبي كارلوس 
ريفاس تصدى لها ببراعة حــارس مرمى العربي 

سليمان عبدالغفور في الدقيقة الخامسة.
ــر، عـــن طــريــق  وبــعــد دقــيــقــة واحـــــدة رد األخـــضـ
محترفه الليبي السنوسي الهادي بتسديدة قوية 
ارتطمت بالبرازيلي اليكس ليما، اتبعها كينجسلي 
ايدو بتسديدة بعيدة المدى لم يجد حارس مرمى 

السالمية أحمد عادي صعوبة في التصدي لها.

وبــعــد انــحــســار الــلــعــب فــي وســـط الــمــلــعــب، قــاد 
مـــبـــارك الــفــنــيــنــي هــجــمــة لــلــســالــمــيــة مـــن الــنــاحــيــة 
اليسرى في الدقيقة 26، ثم مرر لتذهب الكرة إلى 
ريفاس الذي سددها مباشرة قوية سكنت الزاوية 
اليسرى لعبدالغفور، معلنا تقدم السماوي بالهدف 

األول.
بعد الــهــدف، ضغط العبو العربي بقوة، لكن 
الخطورة الحقيقية في هجماته تمثلت في عدم 
قدرة  أحمد عادي الخالدي على اإلمساك بالكرة 
التي سقطت منه في الدقيقة 36، وحولها ايدو 
برأسه نحو المرمى لكن سانغ بيير أبعدها قبل 
أن تتخطى خط المرمى، وبعد دقيقة واحدة سدد 
ايدو قوية أنقذها عادي ببراعة، لترتد الكرة إلى 
سيف الــحــشــان الـــذي تابعها لكن عـــادي واصــل 

تألقه والحفاظ على شباكه نظيفة.
وفي الدقائق المتبقية تبادل الفريقان الهجمات 
لــكــن دون جــــدوى، لينتهي الــشــوط األول بتقدم 

السالمية بهدف من دون رد.

تعادل قاتل لعبود

لــم تشهد بــدايــة الــشــوط الثاني جــديــدا، فبعد 
تبادل للهجمات دون خطورة، أهدر ريفاس فرصة 
مضاعفة النتيجة في الدقيقة 51، حينما سدد كرة 

ضعيفة في لعبة أشبه بالهدف الذي أحرزه، لكن 
تسديدته هذه المرة ذهبت بعيدا، ليرد علي خلف 
بتسديدة في متناول عادي، ثم تلقى خلف تمريرة 
حريرية في الدقيقة 56 من سيف الحشان لكنه آثر 
التسديد القوي، وارتدى له الحارس قفاز اإلجادة 

وأنقذ مرماه من فرصة هدف محقق.
وأتبعها ايدو المتواجد على بعد خطوات قليلة 
من المرمى، برأسية مرت بجوار القائم األيسر في 

فرصة جديدة مهدرة.
وفي الدقيقة 60 أجرى مدرب السالمية محمد 
 لتنشيط فريقه بالدفع بمحمد 

ً
إبراهيم تغييرا

الهويدي بدال من مهدي دشتي.
ورد مدرب العربي البوسني روسمير سفيكو 
بتغييرين في الدقيقة 67 بالدفع بالتونسي بسام 
الصرارفي وحسين اشكناني بدال من علي خلفي 

وسيف الحشان على التوالي.
وعاد اللعب لالنحسار في وسط الملعب دون 
هجمات تذكر من الفريقين، وهو األمر الذي سعى 
إليه المدرب محمد ابراهيم الذي جاءت تعليماته 
من خارج الخطوط لالعبيه بتهدئة اللعب، وقد 
تحقق لهم ما أرادوا حتى الدقيقة 77 والذي اجهز 
فيه مدافعو الفريق على هجمة قادها ايدو، لترتد 
الكرة إلى ريفاس الذي قاد هجمة عنترية انهاها 

بالتسديد في اقدام مدافعي العربي.
وفـــي الــدقــيــقــة 79 تــعــامــل ايـــدو بشكل خاطئ 
مــع عرضية الليبي محمد صــولــة، الــذي أعقبها 
بتسديدة أخرى قوية لكن الخالدي وأصل تألقه 

وتصدى للكرة بثبات.
ومن تمريرة عرضية أبعد عادي الكرة بشكل 
خاطئ على قــوس منطقة الــجــزاء قابلها مدافع 
الــعــربــي الــمــتــقــدم جمعة عــبــود بــذكــاء بتسديدة 
عالية حاول سانغ بيير إبعادها برأسه، لكن الكرة 
سكنت أقصى الزاوية العليا اليسرى وهزت شباك 
 هدف التعادل لفريقه.

ً
السالمية هذه المرة، مدركا

وفي الدقيقة األخيرة من الوقت المحتسب بدال 
من الضائع أشهر حكم اللقاء أحمد العلي البطاقة 
الصفراء لجمعة سعيد للتمثيل من أجل الحصول 
عــلــى ركــلــة جـــزاء فــي وقـــت قــاتــل، لينتهي اللقاء 
بالتعادل بهدف لمثله، ويلجأ الفريقان إلى وقت 

إضافي على شوطين مدة كل شوط 15 دقيقة.

تقدم جديد للسالمية

جاءت بداية الشوط اإلضافي األول سجاال بين 
الفريقين، وأنقذ الخالدي مجددا شباكه من هدف 
محقق من تسديدة بسام الصرارفي في الدقيقة 

95، ثم ابعد المدافعون هجمة خطيرة للصولة.
وقبل أن يلفظ هذا الشوط انفاسه، مرر ريفاس 
عرضية وقع مدافع العربي في خطأ فادح في عدم 
التعامل معها، ليقابلها البديل فهد مرزوق »على 
الطاير« داخل شباك عبدالغفور ويعيد السالمية 

للتقدم مجددا.

 ... والعربي يعود للتعادل

ومـــع بــدايــة الــشــوط اإلضـــافـــي الــثــانــي، أجــرى 
 بـــالـــدفـــع 

ً
ــا ــ ــراريـ ــ ــــطـ  اضـ

ً
ــم تـــبـــديـــال ــيــ مـــحـــمـــد إبــــراهــ

بعبدالرحمن الفضلي بدال من أحمد عادي الذي 
لـــم يــســتــطــع اســتــكــمــال الــلــقــاء بــســبــب اإلصـــابـــة، 
وســريــعــا مـــا اســتــقــبــلــت شــبــاك الــفــضــلــي رأســيــة 
رائعة للسنوسي الهادي الذي أدرك هدف التعادل 
لــأخــضــر، ولــم تشهد الــدقــائــق المتبقية جديدا 
ليستمر التعادل بنتيجة 2-2، ليحتكم الفريقان 
إلى ركالت الترجيح لحسم النتيجة واللقب، والتي 
صبت في مصلحة العربي بنتيجة 4-1 بعد تألق 

الفت لحارسه وقائده سليمان عبدالغفور.

حازم ماهر وأحمد حامد

قالوا بعد التتويج  

ركالت الترجيح
السالميةالعربي

اليكس ليما ✘عيسى وليد ✔

محمد الهويدي ✘السنوسي الهادي  ✔

فهد المجمد ✔بدر طارق ✔

ايدو ✔

ــادي  ــنــ ــيــــس مـــجـــلـــس إدارة الــ • وجــــــه رئــ
العربي عبدالعزيز عاشور الشكر إلى 
الــالعــبــيــن عــلــى تــحــقــيــق الــلــقــب الــغــالــي 
الذي حققه الفريق، مضيفا أنه متفائل 
بالفترة المقبلة وعودة الكرة الكويتية 
والمنتخبات الوطنية إلى سابق عهدها.

وثمن عاشور مبادرة رئيس اتحاد الكرة 
السابق الشيخ أحمد اليوسف، الذي قرر 
التبرع بجائزة مالية قــدرهــا 100 ألف 

دوالر قبل انطالق البطولة.

ــلـــيـــمـــان  • أهــــــــــدى حــــــــــارس الـــــعـــــربـــــي سـ
عبدالغفور اللقب التاسع للبطولة إلى 
الــجــمــاهــيــر الـــتـــي تـــدعـــم الــفــريــق بــقــوة، 
 أن الــالعــبــيــن كـــانـــوا عــلــى قــدر 

ً
مــضــيــفــا

الـــمـــســـؤولـــيـــة الـــمـــلـــقـــاة عـــلـــى عــاتــقــهــم، 
وأنهم توارثوا عبر األجيال التمسك 
بــاألمــل حتى انتهاء اللقاء، لذلك 
جاء التعادل مرتين في توقيتين 

مثاليين.

ــــي ركـــــالت  وأرجـــــــــع عـــبـــدالـــغـــفـــور تـــألـــقـــه فـ
الترجيح إلى أن المحلل الفني ومدرب 
الـــحـــراس أطــلــعــاه عــلــى مــقــطــع تضمن 
تنفيذ العبي السالمية لركالت الترجيح.

• أبدى السنوسي الهادي سعادته بالفوز 
باللقب التاسع، وتصدير السعادة إلى 
 على أن العبي 

ً
الجماهير الوفية، مشددا

العربي عقدوا العزم على حصد اللقب، 
لذلك كان تركيزهم على اللقاء فقط.

ــــرب الـــهـــادي عـــن أمــنــيــتــه أن ال يــكــون  وأعــ
لــقــب كـــأس ولـــي الــعــهــد األخــيــر للفريق 
 في الوقت 

ً
في الموسم الحالي، مشيدا

ذاته بفريق السالمية الذي قدم العبوه 
.
ً
مستوى رائعا

• أكد محمد الصولة أن الالعبين اتسموا 
بـــالـــهـــدوء، وتــمــتــعــوا بــالــثــقــة فـــي إدراك 
ــعـــادل، مــبــيــنــا أنـــهـــم تـــوقـــعـــوا إنــهــاء  ــتـ الـ

المباراة في وقتها األصلي.

• قال مدير جهاز الكرة في النادي العربي 
عــلــي مــنــدنــي، إن الــحــظ ابــتــســم لفريقه 
فــي مــواجــهــة السالمية، مشيرا إلــى أن 
المباراة ارتقت إلى المستوى المطلوب.

وثــمــن مــنــدنــي جــهــد الــالعــبــيــن، والــجــهــاز 
الفني، وإدارة النادي برئاسة عبدالعزيز 

عاشور.

ــلـــطـــان الـــعـــنـــزي عــلــى  • شـــــدد الــــالعــــب سـ
 أنه 

ً
ارتياحه لتواجده مع العربي، مبينا

ال يمانع فــي تجديد عقده مــع الــنــادي، 
لكنه كالعب محترف يبحث عن الفريق 

الذي يقدره بالصورة المطلوبة.

وفتح سلطان الباب حول عودته للقادسية، 
ــر أحـــــد األســـمـــاء  ــفــ  إلـــــى أن األصــ

ً
ــا ــتــ الفــ

الكبيرة في الكويت والخليج.

عبدالغفور ووليد عيسى يحتفالن
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ــد الـــلـــجـــنـــة الــعــلــيــا  ــقـ ــعـ تـ
لــــدورة األلـــعـــاب الــريــاضــيــة 
الــثــانــيــة لــلــتــعــلــيــم الــعــالــي، 
ــي يــنــظــمــهــا االتـــحـــاد  ــتــ والــ
الـــــــكـــــــويـــــــتـــــــي الـــــــريـــــــاضـــــــي 
الــــــــمــــــــدرســــــــي والــــتــــعــــلــــيــــم 
الـــعـــالـــي، فـــي الـــعـــاشـــرة من 
ــبـــاح الــــيــــوم )الــــثــــاثــــاء(،  صـ
فـــي مــســرح الــهــيــئــة الــعــامــة 
ــــي،  ــعــ ــ ــرقــ ــ ــالــ ــ لــــــلــــــريــــــاضــــــة بــ
ــافـــــي  ــحـــ الــــــمــــــؤتــــــمــــــر الـــــصـــ
الخاص بالبطولة، وقرعة 
منافسات النسخة الجديدة 
الــتــي تــنــطــلــق 12 الـــجـــاري، 

بـــمـــشـــاركـــة 14 مــؤســســة 
مـــن مـــؤســـســـات الــتــعــلــيــم 
الــــعــــالــــي، ويـــتـــخـــلـــلـــهـــا 7 

ألــــعــــاب ريــاضــيــة 
لـــــلـــــجـــــنـــــســـــيـــــن، 

ــن  ــ ــمــ ــ ــــضــ ــتــ ــ وتــ
مــــنــــافــــســــات 
الـــــــــــــــرجـــــــــــــــال 
ــاب  ــ ــعـ ــ فـــــــي ألـ
كــــــــرة الــــقــــدم 
الــــــعــــــشــــــبــــــي 
بمشاركة 12 

فـــريـــقـــا، وكــــرة 
القدم للصاالت 

13 فــريــقــا، وكــرة 
ــــرق،  الـــــطـــــائـــــرة 8 فــ

والـــبـــادل 13 فــريــقــا، بينما 
األلعاب النسائية كــرة قدم 
الصاالت 5 فرق، وكرة السلة 
4 فرق، وكرة الطائرة 8 فرق.

ــد نــائــب  ــ مــــن جـــانـــبـــه، أكــ
رئيس اللجنة العليا للدورة 
ــــؤون اإلداريـــــــــــــــة فــهــد  ــــشـ ــلـ ــ لـ
الخليفة أن اللجنة وضعت 
كــل الــلــوائــح الــتــي تتضمن 
ــة العـــبـــي  ــاركــ ــشــ تـــحـــديـــد مــ
األندية مع الفرق المشاركة، 
ــيـــن  ــبـ ــانــــب عــــــــدد الـــاعـ بــــجــ
الــــــخــــــريــــــجــــــيــــــن، عــــــلــــــى أن 
يكون متخرجا 
قـــبـــل ســنــتــيــن 
ــة  ــ ــدايــ ــ مــــــــن بــ
الـــــــمـــــــوســـــــم 
الــــريــــاضــــي، 
مــــــضــــــيــــــفــــــا: 
»يـــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــب 
عـــــلـــــى جـــمـــيـــع 
الفرق المشاركة 
إحــــــضــــــار شــــهــــادة 
الئق صحيا معتمدة، 
إضافة إلى دعم اللجنة 

للمشاركة النسائية«.

»يد« األصفر عبر اليرموك... وبرقان 
عمق جراح السماوي

• محمد عبدالعزيز
عزز الفريق األول لكرة اليد بنادي القادسية 
موقعة في صدارة الدوري الممتاز، اثر فوزه أمس 
االول على اليرموك بنتيجة 30-23، في المباراة 
التي جمعت الفريقين على صالة االتحاد بمجمع 
الشيخ سعد العبدالله الرياضي، ضمن الجولة 
الحادية عشرة من المسابقة، والتي شهدت ايضا 
فوزا صعبا لبرقان على السالمية 32-31، وتغلب 

كاظمة على الفحيحيل بنتيجة 20-23.
وبــهــذه النتائج حــافــظ االصــفــر على موقعه 
في صدارة الترتيب بـ 22 نقطة، وتجمد رصيد 
السماوي عند 14 نقطة في المركز الثالث، يليه 
برقان في المركز الرابع بـ 11 نقطة، بينما ارتقى 

كاظمة إلى المركز السادس بفارق االهداف عن 
الصليبيخات السابع والفحيحيل الثامن ولكل 
منهما 8 نــقــاط، وظـــل الــيــرمــوك بـــ 5 نــقــاط في 

المركز التاسع قبل األخير.

فوز خيطان والنصر
 

وأســـفـــرت نتيجة مــبــاراتــي الــجــولــة الثانية 
عــشــرة لــــدوري الـــدرجـــة االولــــى أمـــس االول عن 
فوز النصر على الشباب 40-21، وخيطان على 
الــجــهــراء 32-16، وبـــذلـــك حــافــظ خــيــطــان على 
قمة البطولة بـ 18 نقطة، يليه النصر ثانيا بـ 
15 نقطة، والشباب ثالثا بـ 8 نقاط، والجهراء 

رابعا بـ 5 نقاط.

برقان والسالمية صراع على الكرة

سيدات اليد يواجهن 
الهند في افتتاح كأس 

رئيس »اآلسيوي«

يـــــســـــتـــــهـــــل مــــنــــتــــخــــبــــنــــا 
الوطني للسيدات لكرة اليد 
مـــشـــواره فـــي كــــأس رئــيــس 
االتـــــحـــــاد اآلســـــيـــــوي لــكــرة 
اليد فــي الرابعة مــن عصر 
اليوم بلقاء نظيره الهندي، 
ــك فــــي الـــســـادســـة  ــ ــلـــي ذلـ ويـ
مساء مباراة أخــرى تجمع 
ــبــــي األردن  ــتــــخــ ــنــ بـــــيـــــن مــ
»المضيف« والعراق. وتقام 
ــان عـــلـــى صـــالـــة  ــ ــاراتـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ الـ
ــة بــمــديــنــة  ــيـ ــمـ األمــــــيــــــرة سـ
الحسين للشباب في عمان 
وتستمر المنافسات حتى 
ــــاري بـــمـــشـــاركـــة 4  ــــجـ 14 الـ

منتخبات.
وتـــقـــام الــبــطــولــة بــنــظــام 
الــدوري من دوريــن، بحيث 
يحصل على اللقب صاحب 
الرصيد األكبر من النقاط.

ــا  ــنـ ــبـ ــتـــخـ ــنـ ويـــــتـــــطـــــلـــــع مـ
الوطني للسيدات لتحقيق 
بـــدايـــة قـــويـــة فـــي الــبــطــولــة 
والــــظــــفــــر بـــــــــأول نــقــطــتــيــن 
فـــي مـــشـــواره عــلــى حــســاب 
نـــظـــيـــره الـــهـــنـــدي الــســاعــي 
كــذلــك لــتــقــديــم عـــرض جيد 
والخروج بنتيجة إيجابية.

ويـــعـــول الـــجـــهـــاز الــفــنــي 
ألزرق السيدات على اإلعداد 
الجيد والمستوى المتميز 
الذي وصلت إليه الاعبات 
بــعــد الــمــعــســكــر الــتــدريــبــي 
الذي اختتم أمس األول في 

القاهرة.

مجموعتان متوازنتان لكاظمة 
والكويت في »العربية«

أوقــعــت قرعة النسخة 41 للبطولة العربية لألندية للكرة 
الطائرة، التي تستضيفها القاهرة خال الفترة من 18 الجاري 
حتى 3 مارس المقبل، فريقي الكويت وكاظمة ممثلي الكويت 

في المجموعتين الثانية والرابعة في البطولة.
وأسفرت القرعة، التي سحبت أمس األول في القاهرة عبر 
تقنية الفيديو، عن وقوع فريق الكويت وبجانبه أندية الوكرة 
الــقــطــري، وبــنــي يــاس اإلمـــاراتـــي، والسويحلي الليبي، بينما 
جــاء فريق كاظمة في المجموعة الرابعة برفقة أندية النصر 

البحريني، والميناء اليمني، واألهلي المصري.
وضمت المجموعة األولــى أندية األهلي الليبي، ومصافي 
العراقي، واألهــلــي القطري، والصداقة الفلسطيني، وجــاء في 
المجموعة الثالثة أندية خيبل اليمني، والقوات الفلسطيني، 

والسيب العماني، والزمالك المصري.

مباراتان في »ممتاز الطائرة«
تــقــام الــيــوم مــبــاراتــان ضــمــن الــجــولــة الــســابــعــة مــن الـــدوري 
الممتاز للكرة الطائرة، حيث يلتقي في الخامسة مساء القادسية 
مع الجهراء، وتليها في السابعة مساء مباراة الكويت والعربي، 

على صالة االتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله.
في المباراة األولــى، يتطلع القادسية المتصدر برصيد 21 
نقطة إلى تعزيز موقعه على قمة الترتيب على حساب الجهراء 
الخامس، ولــه 13 نقطة، والساعي إلــى تعويض خسارته في 

مباراة الذهاب.

الكويت والعربي 

وفـــي الـــمـــبـــاراة الــثــانــيــة، يــســعــى األبـــيـــض الــوصــيــف بــفــارق 
األشواط عن كاظمة الثالث، ولكل منهما 20 نقطة، إلى الثأر من 
خسارته في القسم األول أمام العربي 0-3، ومواصلة مطاردته 
للقادسية المتصدر، بينما يأمل األخضر، الرابع بـــ17 نقطة، 

تكرار الفوز على األبيض، والتقدم خطوة في جدول الترتيب.

الجارالله: خاطبنا االتحاد القطري مرة أخرى
أبـــدى رئــيــس نـــادي الجهراء 
خالد الجارالله ثقة كبيرة في 
تــســجــيــل العــــب الـــســـد الــقــطــري 
السابق، عبدالكريم حسن، في 
كشوفات الفريق قريبا، مشيرا 
إلـــى أن نـــاديـــه خــاطــب االتــحــاد 
ــرة ثـــانـــيـــة مــــن أجـــل  ــقـــطـــري مـــ الـ
الــحــصــول عــلــى بــطــاقــة الــاعــب 

الدولية.
وقــال الجارالله، إن الجهراء، 
ينتظر رفض االتحاد القطري، 
كــمــا هـــو مــتــوقــع، ليستند إلــى 
هذا الرفض، ويخاطب االتحاد 
الــدولــي لــكــرة الــقــدم، للحصول 
على بطاقة الاعب عبر »الفيفا«.

وأضاف أن األمر لن يستغرق 
وقــتــا طـــويـــا، مــعــربــا عـــن أمــلــه 
ــريـــق  ــفـ تـــــواجـــــد الـــــاعـــــب مـــــع الـ

اعتبارا من المباراة المقبلة.
وعن التعادل اإليجابي أمام 
الــتــضــامــن، الــتــمــس الــجــارالــلــه 
الــــــعــــــذر لــــاعــــبــــيــــن، والــــجــــهــــاز 
ــــول عــدد  الــفــنــي، مـــؤكـــدا ان دخـ

مـــن الـــاعـــبـــيـــن، عــلــى الــتــولــيــفــة 
األساسية، يتطلب بعض الوقت، 

للظهور بالصورة المطلوبة.
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، أكــــــــــد مـــــــدرب 

التضامن جمال القبندي، رضاه 
عن نقطة التعادل، موضحا ان 
ارضية الملعب لم تساعد العبي 
الفريقين على الظهور بالصورة 

الــمــثــالــيــة، والـــخـــروج من 
ــراء بــنــقــطــة  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ ارض الـ

التعادل أمر مقبول.

العبو الجهراء يحتفلون بالهدف في مرمى التضامن

دوري »زين للدرجة األولى« يستأنف بمباراتين
• حازم ماهر

تــســتــأنــف مــنــافــســات بــطــولــة دوري زيــن 
لــلــدرجــة األولــــى لــكــرة الــقــدم، بــإقــامــة الجولة 
العاشرة، حيث يلتقي خيطان مع الشباب على 
استاد علي صباح السالم، والصليبيخات مع 
برقان على استاد مبارك العيار، وتقام 

المباراتان الساعة 4:40 مساء.
ــة قــد  ــ ــــولـ ــــطـ ــبـ ــ ـــانـــــــت الـ وكــــ
تـــــــوقـــــــفـــــــت يــــــــــــــوم 22 
ديسمبر الماضي، 
 الستعدادات 

ً
نــظــرا

ــة مــنــتــخــبــنــا  ــ ــاركــ ــ ــشــ ــ ومــ
الوطني في بطولة »خليجي 25«.

ويدخل خيطان الثالث برصيد 
10 نقاط مواجهة اليوم أمــام الشباب 
المتربع على القمة وله 17 نقطة، من 
ــفـــارق والـــدخـــول في  أجـــل تقليص الـ
أجواء المنافسة على التأهل للدوري 
الممتاز، خصوصا بعد التعاقد مع 
ــــي خــالــد عــصــام، واإليـــفـــواري  األردنـ
سيدريك هنري، كما أن دغيم الرشيدي 

وعلي البلوشي جاهزان للمشاركة.

في المقابل، فإن الشباب يدخل اللقاء تحت 
شعار ال بديل عن الفوز، لابتعاد بالقمة، ورفع 

الفارق عن اليرموك إلى 5 نقاط.
ويمتلك الفريق عــددا كبيرا مــن الاعبين 
األكــفــاء، ســـواء كــانــوا محليين أو محترفين، 
لكن تعليمات الجهاز الفني جاءت باستغال 
أنــصــاف الــفــرص، خصوصا أن خيطان قدم 
 في كأس 

ً
مستوى رائعا أمام الفحيحيل مؤخرا

سمو األمير.
وسيكون ذهن كل من مدربي الصليبيخات 
مــالــك الـــقـــاف وبـــرقـــان مــحــمــد الـــعـــزب عالقا 
 في كأس سمو 

ً
باللقاء الذي جمعهما مؤخرا

األمــيــر، وانتهى بفوز الثاني بثاثة أهــداف 
مقابل هدف.

ويــلــعــب الــفــريــقــان مــن أجـــل تحقيق الــفــوز 
للتمسك ببصيص مــن األمـــل فــي المنافسة 
على التأهل، حيث يحتل الصليبيخات المركز 
قبل األخير برصيد 5 نقاط، وبرقان األخير 

وله نقطتان.

ــيـــم عــبــيــد مـــــدرب خــيــطــان  إبـــراهـ
وعيد سابج مدرب الشباب

• قام سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد بتحية الجماهير، 
فور وصوله إلى المنصة األميرية الستاد جابر األحمد الدولي.

• بعد انتهاء الوقت األصلي بالتعادل بهدف لمثله، لم يكتِف 
رئيس مجلس إدارة نــادي السالمية الشيخ تركي اليوسف 
بالتواجد على المستطيل األخضر، بل قام بإلقاء التعليمات 
لالعبين وتوجيههم، في وجود أعضاء الجهاز الفني بقيادة 

المدرب محمد إبراهيم ومساعده بداح الهاجري.

 لعدم تمكنه من استكمال اللقاء، أجهش حارس السالمية أحد 
ً
• نظرا

نجوم المباراة أحمد عادي الخالدي بالبكاء، قبل استبداله بالحارس 
عبدالرحمن الفضلي، في لقطة تعاطف خاللها الجميع مع الخالدي.
• في لقطة طريفة التقطتها عدسات المصورين، فقد أحد 
العاملين بفريق العربي توازنه وسقط على األرض بشكل غريب، 
في محاولة فاشلة له باالحتفال مع الالعبين بهدف التعادل 

الذي أحرزه جمعة عبود في الدقيقة 88 من زمن اللقاء!

• فور تسجيل العب العربي ايدو ركلة الترجيح الحاسمة، التي 
منحت األخضر اللقب التاسع في تاريخه، انطلقت أفــراح 
العرباوية، داخل استاد جابر، في حين أجهش عدد من العبي 
 بضياع اللقب الغالي، وكان أكثر الالعبين 

ً
السالمية بالبكاء، تأثرا

 في السالمية الحارس عبدالرحمن الفضلي، وسط محاوالت 
ً
تأثرا

من زمالئه الالعبين الشد من أزره. 

• حرص مدرب العربي البوسني روسمير فور انتهاء المباراة على 
التوجه إلى نظيره في السالمية محمد إبراهيم، لتهنئته على 

مستوى فريقه في اللقاء.
•  تمسك جماهير العربي بالتواجد في مدرجات استاد جابر 
األحمد، رغم تأخر فريقهم حتى قبل نهاية اللقاء بدقيقتين، 

لذلك جاءت فرحتهم عارمة بهدف التعادل.

في مــبــادرة رياضية غير مستغربة من الشعب الكويتي رفع 
العبو الفريقين الفتة تساند الشعبين التركي والسوري

اختل اتزان أحد العاملين من الفرحة فسقط

 لقطات من نهائي كأس ولي العهد لقطات من نهائي كأس ولي العهد
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يسعى الــهــال الــســعــودي إلــى 
ضــــــرب عـــصـــفـــوريـــن بـــحـــجـــر مــن 
خال الثأر من فامنغو البرازيلي، 
وبلوغ نهائي كأس العالم لألندية 
ــى فـــي تــاريــخــه، بعد  ــ لــلــمــرة األولـ
محاولتين فاشلتين عامي 2019 
و2021، عندما يلتقي منافسه في 

مدينة طنجة المغربية الثاثاء.
وبــــلــــغ الـــــهـــــال الــــــــــدور نــصــف 
النهائي للمرة األولــى عــام 2019 
ــام فامنغو  فـــي قــطــر، وخــســر أمــ
ــذات 1-3 بــعــد أن تــقــدم عليه  ــالـ بـ
بــهــدف ســالــم الــــدوســــري قــبــل أن 
يتلقى ثاثية في الشوط الثاني، 
ــام 2021 فــــي اإلمـــــــــارات أمــــام  ــ وعــ

تشلسي اإلنكليزي صفر-1 بهدف 
البلجيكي روميلو لوكاكو.

وكان الهال في طريقه لتوديع 
البطولة في ربع النهائي، عندما 
تـــقـــّدم عــلــيــه الـــــــوداد الــبــيــضــاوي 
الــمــضــيــف بـــهـــدف، قــبــل أن يـــدرك 
و 

ّ
العب الوسط الدولي محمد كن

الــتــعــادل فــي الدقيقة الــرابــعــة من 
ــــدل الـــضـــائـــع مــــن نقطة  الــــوقــــت بـ
ــزاء، لــيــفــرض وقـــتـــا إضــافــيــا  ــجــ الــ
حسمه »الزعيم« بركات الترجيح 

.3-5
ــدرب الــهــال  ــ ــن يــســتــطــيــع مـ ولــ
األرجنتيني رامون دياس االعتماد 
هـــمـــا العــــبــــا الــــوســــط الـــبـــيـــروفـــي على عنصرين مؤثرين في الفريق 

انـــــدري كـــارّيـــو بـــداعـــي اإلصـــابـــة، 
و لطرده أمام الوداد، في حين 

ّ
وكن

ــــى إمــكــانــيــة  تــشــيــر الـــتـــوقـــعـــات إلـ
حـــلـــول الـــشـــاب مــصــعــب الــجــويــر 
ابن التاسعة عشرة والكولومبي 

غوستافو كويار بدل الغائبين.

كسر الهيمنة األوروبية 
أمـــا فامنغو فيسعى إلـــى أن 
يصبح ثالث فريق برازيلي يبلغ 
النهائي في آخر 4 نسخ، علما بأن 

آخــر فريق مــن أميركا الجنوبية 
ــرز لـــقـــب هـــــذه الـــبـــطـــولـــة كـــان  ــ ــ أحـ
مواطنه كورينثيانز عــام 2012، 
ــيــــة  عـــنـــدمـــا بــــــدأت هــيــمــنــة أوروبــ
شـــهـــدت تـــتـــويـــج انـــديـــتـــهـــا تــســع 

.
ً
مرات تواليا

ابتعد برشلونة ثماني نقاط 
في صــدارة الـــدوري اإلسباني 
ــقـــدم، بـــفـــوزه 3-0 على  لــكــرة الـ
ضيفه إشبيلية، األحد، ضمن 

المرحلة العشرين.
ورفــــــــع الـــــنـــــادي الـــكـــتـــالـــونـــي 
رصيده إلى 53 نقطة، مقابل 45 
 بأن المرحلة 

ً
لريال مدريد، علما

ــفــــرق الــخــمــســة  شـــهـــدت فـــشـــل الــ
جــمــيــعــهــا خــلــف بــرشــلــونــة في 

تحقيق الفوز.
وهذا الفوز العاشر لبرشلونة 

في آخر 11 مباراة بالدوري، ولم 
يخسر في آخر 15 مباراة بجميع 

المسابقات.
وســــيــــطــــر الــــكــــتــــالــــونــــي عــلــى 
مجريات الشوط األول، لكنه لم 

يصنع الكثير من الفرص.
ت التسديدة الوحيدة  وجــاء
األخرى على المرمى في الشوط 
ــكــــرة قــــويــــة مــــن خــــارج  األول بــ
الــمــنــطــقــة مـــن لــيــفــانــدوفــســكــي، 
ارتــــــمــــــى لــــهــــا بـــــونـــــو بــــبــــراعــــة، 

لها إلى ركنية )27(. وحوَّ
واخــتــلــف ســيــنــاريــو الــشــوط 
ــا فــي  ــبــــرشــ الــــثــــانــــي، ونــــجــــح الــ
الـــــوصـــــول إلــــــى الــــشــــبــــاك، بــعــد 
ــمــــدافــــع الـــدنـــمـــاركـــي  أن رفـــــع الــ
أندرياس كريستنسن كرة خلف 
المدافعين إلــى داخــل المنطقة 
نحو رافينيا، ومنه إلى كيسييه، 
الــــذي مـــررهـــا جــمــيــلــة مــخــادعــة 
ــر  ــيـ ــى ألــــبــــا، لــيــتــابــعــهــا األخـ ــ إلــ

بيسراه زاحفة في أسفل الزاوية 
اليسرى )58(.

وضـــــاعـــــف غــــافــــي الــنــتــيــجــة 
ـــع الــــفــــرنــــســــي جــــول  ــ عــــنــــدمــــا رفــ
ــــوق  ــلــــة فـ ــيــ كـــــونـــــديـــــه كـــــــــرة جــــمــ
الــمــدافــعــيــن إلــــى رافــيــنــيــا على 
ــمــــن نـــحـــو مـــشـــارف  الــــــــرواق األيــ
الــمــنــطــقــة، تسلمها الــبــرازيــلــي، 
ت  ــرَّ ــ ــة بـــيـــنـــيـــة مـ ــ ــعـ ــ ــا رائـ ــ ــررهــ ــ ومــ
بين أربــعــة العبين نحو القائم 
اآلخر على باب المرمى تابعها 
 
ً
اإلســبــانــي فــي الــشــبــاك، مسجا
هـــدفـــه األول بــالــقــمــيــص رقــــم 6 
ــرار  الــــــذي بـــــات يــحــمــلــه عـــلـــى غــ
ــــه وأســــــطــــــورة بـــرشـــلـــونـــة  ــــدربـ مـ

تشافي )70(.
وسجل رافينيا الهدف الثالث 
بتمريرة رائعة من ألبا عن الجهة 

اليسرى إلى أمام المرمى )79(.

ق إنتر جــراح جــاره اللدود  عمَّ
ــفـــوز عــلــيــه 1-صـــفـــر،  ــالـ ــيــــان، بـ مــ
ضمن منافسات المرحلة الـــ 21 

من الدوري اإليطالي لكرة القدم.
وبـــعـــدمـــا أذلـــــه بــنــهــائــي كــأس 
السوبر في الرياض، بالفوز عليه 
3-صـــفـــر، جــــدد إنـــتـــر الـــفـــوز على 
جاره اللدود ميان، وزاد الضغط 
ــدرب األخــــيــــر ســتــيــفــانــو  ــ ــ عـــلـــى مـ
بيولي، الذي شاهد فريقه يتلقى 
 في الدوري، 

ً
الهزيمة الثالثة تواليا

ــار لــلــمــرحــلــة  ــتــــصــ ومــــــن دون انــ
، فــــي ســلــســلــة 

ً
الـــخـــامـــســـة تــــوالــــيــــا

من 
ُ
 خــروجــه مــن ث

ً
تخللها أيــضــا

نــهــائــي الــكــأس عــلــى يــد تــوريــنــو 
)صفر-1 بعد التمديد(، وخسارته 

نهائي كأس السوبر.
ويجد ميان نفسه في المركز 
الـــســـادس بــفــارق 18 نــقــطــة عن 
نــابــولــي، الــمــتــصــدر، مــا يجعل 
أهـــدافـــه مــحــصــورة بــالــحــصــول 
عــلــى مـــركـــز مـــؤهـــل إلــــى دوري 
األبطال الموسم المقبل )يتخلف 
ــن التــســيــو  ــارق األهـــــــــداف عــ ــفــ بــ

الرابع(.
وقــرر بيولي أن يبدأ المباراة 
مــــن دون الـــمـــهـــاجـــم الــبــرتــغــالــي 
رافــايــل لــيــاو فــي مــواجــهــة بــدأهــا 
إنتر بضغط هائل وســط تراجع 
ــاره. واســتــثــمــر »نــيــراتــســوري«  جــ

هذه األفضلية، بتقدمه في الدقيقة 
34 عـــبـــر رأســـــيـــــة األرجـــنـــتـــيـــنـــي 
الوتارو مارتينيز، إثر ركلة ركنية 
نفذها العب ميان السابق التركي 
 
ً
ــلـــو، رافــعــا هـــاكـــان تــشــالــهــان أوغـ
 في الدوري 

ً
رصيده إلى 12 هدفا

هذا الموسم.
ــا أنـــــــــه الـــــــهـــــــدف الــــســــابــــع  ــ ــمـ ــ كـ
لألرجنتيني فــي دربـــي ميانو، 
بالمركز الثاني على الئحة أفضل 
ــدافــــي إنـــتـــر فــــي مـــرمـــى الـــجـــار  هــ

الــلــدود، بعد الــمــجــري ستيفانو 
نييرس )11 بين 1948 و1954(.

شوط أول سلبي لميالن

وانتهى الشوط األول من دون 
أي تــســديــدة لــمــيــان عــلــى مرمى 
الكاميروني أندري أونانا، مقابل 
 
ً
تسع إلنتر، الــذي استحق تماما

تقدمه.
وحاول بيولي تدارك الموقف، 

فـــزج بــلــيــاو واإلســـبـــانـــي بــراهــيــم 
ــكـــي ألــيــكــســي  ــيـ ــلـــجـ ــبـ ديــــــــاس والـ
سالماكرس مطلع الشوط الثاني، 
 لم يتغير، بل إنتر من 

ً
لكن شيئا

وجــــد طــريــقــه إلــــى الـــشـــبـــاك عبر 
الوتارو مارتينيز، قبل أن يلغيه 
الحكم بداعي التسلل )89(. وأثنى 
سيموني إنــزاغــي الــمــديــر الفني 
لفريق إنــتــر مــيــان، بشكل كبير 

على أداء العبيه.
وقـــال إنــزاغــي فــي تصريحات 

ــنــــادي إنــتــر  ــمـــي لــ لــلــمــوقــع الـــرسـ
ميان: »قدمنا مباراة رائعة. لقد 
شعرت بالسعادة كمدرب، برؤية 
هذا األداء من الفريق. كانت مباراة 
جــيــدة، أهــنــئ الــفــريــق. الــاعــبــون 
ــمـــة  ــعـــزيـ ــالـ كــــــانــــــوا يـــتـــمـــتـــعـــون بـ

واليقظة«.
وأضـــــــــــــــــاف: »لــــــقــــــد فــــــزنــــــا فـــي 
 ،

ً
ي ديربي خال 20 يوما

َ
مواجهت

. أنـــا راٍض، 
ً
وهــــذا لـــم يــكــن ســـهـــا

ونحن نتطلع إلى األمام بثقة«.

وتـــابـــع: »اآلن، علينا التركيز 
عــلــى تــعــافــي كـــل الـــاعـــبـــيـــن، فا 
يـــفـــتـــرض أن نــنــســى أن الــفــريــق 
 مباراة صعبة للغاية 

ً
خاض أيضا

أمام أتانتا في دور الثمانية )من 
بــطــولــة كـــأس إيــطــالــيــا( الــثــاثــاء 

الماضي«.
ــرة األولـــــــى مـــنـــذ مــوســم  ــمـ ــلـ ولـ
 
ً
1989-1990، خرج بولونيا فائزا

ــع فــيــورنــتــيــنــا،  ــيـــه مــ ــبـــاراتـ ــن مـ مــ
بإسقاطه في معقله 1-2.
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فاز إنتر ميالن في »ديربي 
الغضب« على ضيفه إيه سي 
ميالن بهدف نظيف، أمس 

األول، ضمن منافسات الجولة 
الـ 21 من المسابقة.

العبو الهال خال المباراة السابقة

فينيسيوس

جوردي ألبا نجم برشلونة يحتفل بهدفه

فرحة العبي اإلنتر بهدف الوتارو في مرمى ميان

قرر نادي هوفنهايم االنفصال 
عن مدربه أندريه برايتنرايتير 
في أعقاب تراجع نتائج الفريق 

في بطولة الدوري األملاني 
لكرة القدم )بوندسليغا(، وفقا 
لتقارير إعامية أملانية، أمس 

األول، وواصل هوفنهايم 
انهياره في املسابقة، عقب 
خسارته القاسية 2-5 أمام 

مضيفه بوخوم، السبت، في 
املرحلة الـ19 للمسابقة، ليحصد 
اته  الفريق نقطتني فقط في لقاء

التسعة األخيرة بالبطولة، 
ويتراجع للمركز الـ14 في ترتيب 

املسابقة، بفارق 3 نقاط فقط 
أمام مراكز الهبوط.

وتولى بريتنرايتير تدريب 
هوفنهايم في الصيف املاضي، 

بعد أن قاد زيوريخ للتتويج 
بلقب الدوري السويسري، 

وحقق الفريق انطاقة واعدة 
معه هذا املوسم بعد تحقيق 3 

اته األربعة  انتصارات خال لقاء
األولى في البطولة، لكن نتائجه 
تراجعت بشكل كبير في الفترة 

األخيرة، وتاشت طموحاته في 
اللعب باملسابقات القارية في 

املوسم املقبل.

جدد العب الوسط األوروغوائي 
ماورو أرامباري، الذي كان يمتد 

عقده مع نادي خيتافي حتى 
2025، ارتباطه بالنادي املدريدي 

لثاثة موسم أخرى، ليستمر 
حتى صيف 2028.

ويكمل أرامباري البالغ من العمر 
27 عاما موسمه السادس في 

خيتافي، الفريق الذي انضم إليه 
في 2017 معارا من بوردو، قبل 

أن يشتريه النادي اإلسباني في 
املوسم التالي.

ومنذ انضمامه للنادي 
املدريدي، خاض أرامباري 180 

مباراة رسمية بالقميص األزرق 
في الليغا، وكأس امللك والدوري 

األوروبي مسجا 6 أهداف 
وصانعا 12 هدفا.

ولعب أرامباري، الذي يمتلك 
أيضا الجنسية اإلسبانية 12 

مرة بقميص منتخب أوروغواي.

أعلن نادي غولدن ستايت 
ووريرز بطل دوري كرة السلة 

األميركي للمحترفني، أن نجمه 
ستيفن كوري سيغيب عن 

املاعب إلى أجل غير مسمى 
بسبب إصابة في ركبته 

اليسرى.
وقال ووريرز، في بيان، إن 

التصوير بالرنني املغناطيسي 
أكد أن كوري »يعاني من 

تمزقات جزئية في أربطة 
قصبة الساق العلوية في 

ركبته اليسرى، باإلضافة إلى 
تمزق في الغشاء بني العظام 

وكدمة في الساق«.
وذكرت تقارير أن كوري قد 

يغيب »عدة أسابيع«، لكن 
ووريرز اكتفى بالقول فقط، 

إنه »لن يلعب )االثنني( وسيتم 
اإلعان عن مزيد من التفاصيل 

بشأن مدة غيابه املحتملة في 
األيام املقبلة«.

وتعرض كوري إلى اإلصابة 
السبت اثر اصطدام مع العب 

داالس مافريكس ماكينلي 
رايت في الربع الثالث من 

املباراة التي فاز بها ووريورز.

بقيت الصدارة على حالها 
في تصنيف رابطتي الاعبني 

املحترفني والاعبات املحترفات 
في كرة املضرب، الصادر االثنني، 

بعدما اقتصرت املنافسات لدى 
الرجال على تصفيات كأس 

ديفيس، وغابت معظم املصنفات 
عن دورتني دوليتني أقيمتا 

األسبوع املاضي.
لدى الرجال، بقي الصربي 

نوفاك ديوكوفيتش في الصدارة 
أمام اإلسباني كارلوس 

ألكاراس، واليوناني ستيفانوس 
تسيتسيباس.

وكان التغيير الوحيد بني 
املراكز العشرين األولى هو 

تراجع األملاني ألكسندر زفيريف 
مركزين إلى املرتبة السادسة 

عشرة، واستفاد األميركي 
فرانسيس تيافو واإلسباني 

بابلو كارينيو بوستا من ذلك، 
وارتقى كل منهما مركزًا واحدًا، 

فأصبح األول رابعًا عشر، 
والثاني خامسًا عشر.

ولدى السيدات، عززت الفرنسية 
كارولني غارسيا موقعها في 

املركز الخامس بـ 150 نقطة.
وتتصدر البولندية إيغا 

شفيونتيك في الصدارة أمام 
البياروسية أرينا سابالينكا 

والتونسية أنس جابر.

سلة أخبار

هوفنهايم يقيل مديره 
الفني برايتنرايتير

خيتافي يجدد عقد 
األوروغوائي أرامباري

إصابة جديدة لكوري نجم 
غولدن ستايت

صدارة كرة المضرب
دون تغييرات

إصابة إصابة 
بوسكيتس بوسكيتس 
بالتواء في بالتواء في 

الكاحلالكاحل

يعاني العــب وســط برشلونة سيرغيو بوسكيتس الــتــواء في 
الرباط الجانبي للكاحل األيسر، وفق ما أكد الفريق الطبي للنادي 

الكتالوني، أمس.
ورغــم أن البرشا لم يحدد فترة غياب الاعب، الــذي أصيب في 
الدقيقة السابعة من مباراة الفريق أمــام إشبيلية، فإنه قد يبقى 

 عن الماعب من أسبوعين إلى ثاثة أسابيع.
ً
بعيدا

 لهذه التوقعات، سيغيب قائد برشلونة عن المباريات 
ً
ووفقا

الثاث القادمة على األقل، أمام فياريال وقادش، إضافة إلى ذهاب 
من نهائي الدوري األوروبي أمام مانشستر يونايتد.

ُ
ث

وسيكون الــهــدف هــو إمكانية استعادة العــب الــوســط صاحب 
 لخوض مباراة اإلياب المقررة على ملعب أولد ترافورد 

ً
الـ34 عاما

في 23 الجاري.

اتهام مانشستر سيتي بارتكاب مخالفات مالية
أعلنت رابطة الدوري اإلنكليزي الممتاز 
في كرة القدم، أمس، إحالة نادي مانشستر 
سيتي حــامــل اللقب إلــى لجنة مستقلة، 
بسبب انتهاكات مزعومة لقواعده المالية.

وتعود االنتهاكات المزعومة إلى الفترة 
بين موسمي 2009-2010 و2018-2017.

وأوضـــحـــت الــرابــطــة، أن حــامــل اللقب 
الدوري متهم بانتهاك قواعد الدوري، التي 
تتطلب »تــوفــيــر، بحسن نــيــة، معلومات 
مالية دقيقة تعطي رؤية حقيقية وعادلة 

للوضع المالي للنادي«.
وأضافت أن المعلومات المالية الدقيقة 
الــمــطــلــوبــة تــتــعــلــق »بـــــاإليـــــرادات )بــيــنــهــا 

ــرادات الــرعــايــة( واألطــــراف ذات الصلة  إيــ
وتكاليف التشغيل«.

وتابعت أن الجزء الثاني 
من االنتهاكات المذكورة 

يـــــــتـــــــعـــــــلـــــــق بـــــــخـــــــرق 
الـــــــقـــــــواعـــــــد »الـــــتـــــي 
تتطلب من النادي 
الــعــضــو تضمين 
الــــــــتــــــــفــــــــاصــــــــيــــــــل 
الــكــامــلــة لــمــكــافــأة 
الــمــديــر الــفــنــي في 

العقود ذات الصلة« 
المتعلقة بالفترة بين 

موسمي 2009-2010 و2013-2012.
وكـــــان الـــمـــديـــر الــفــنــي لــلــنــادي 
بين ديسمبر 2009 ومايو 
2013 هــــــو اإليــــطــــالــــي 
روبـــــرتـــــو مــانــشــيــنــي 
مدرب منتخب باده 

.
ً
حاليا

ــلــــق  ــتــــعــ كـــــــمـــــــا يــ
ــي  ــ ــانـ ــ ــثـ ــ الــــــــجــــــــزء الـ
ــاكــــات  ــتــــهــ مــــــن االنــ
الـــــــــــــمـــــــــــــزعـــــــــــــومـــــــــــــة 
بـــــــالـــــــمـــــــتـــــــطـــــــلـــــــبـــــــات 
المفروضة على األندية 

»لــتــضــمــيــن الــتــفــاصــيــل الـــكـــامـــلـــة ألجــــور 
الاعبين في العقود ذات الصلة«.

ويـــتـــنـــاول الـــجـــزء الــثــالــث االنــتــهــاكــات 
المزعومة لقواعد الـــدوري الممتاز التي 
تــتــطــلــب مــــن األنــــديــــة االمـــتـــثـــال لــقــواعــد 
اللعب المالي النظيف الخاصة باالتحاد 

األوروبي للعبة )يويفا(.
وكــــان االتـــحـــاد األوروبـــــي مــنــع سيتي 
من المشاركة في مسابقاته لمدة عامين 
بسبب انــتــهــاكــات مــزعــومــة لــلــوائــحــه في 
فبراير 2020، لكن تــم إلــغــاء العقوبة من 
قبل محكمة التحكيم الرياضية في يوليو 

من العام ذاته.

»الليغا« تنتقد العنصرية
بحق فينيسيوس

انتقدت الليغا اإلسبانية بشدة اإلهانات العنصرية التي تعرض 
لها البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد في ملعب 
سون موا معقل مايوركا، مؤكدة أنها ستعمل مع النادي البياري 

على تحديد هوية الذين أطلقوها.
وأصدرت »الليغا« بيانا أمس ذكرت فيه أن األحداث التي شهدتها 
مباراة األحــد »لن تشهد أي تهاون مع اإلهانات العنصرية بحق 
العـــب ريـــال مــدريــد فينيسيوس جــونــيــور، وتــتــعــاون الليغا بكل 
الوسائل التقنية المتاحة لديها مع النادي المحلي للتوصل إلى 
ات القانونية  المسؤولين عن هذه اإلهانات، بهدف اتخاذ اإلجراء

المناسبة بحقهم«.
بالمثل، أعلنت الرابطة أنه »من أجل تسريع عملية التعرف على 
StopRacismo@( هوياتهم« فقد خصصت عنوانا إلكترونيا هو

laliga.es(؛ ليتمكن المشجعون من إرسال صور أو أي مؤشر على 
هويات المتورطين ويمكنهم التواصل معها.

غوارديوال: سنحاول اإلبقاء على حظوظنا في المنافسة
رفــــــــــــض اإلســــــــبــــــــانــــــــي جــــوســــيــــب 
غـــوارديـــوال االســتــســام بــشــأن قــدرة 
ــلـــى لــقــب  ــلـــى الـــمـــنـــافـــســـة عـ ــقـــه عـ فـــريـ
الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم 
خال الموسم الحالي، رغم الخسارة 
أمام توتنهام هوتسبير في المسابقة، 
ــه عن  ــ ــد، مــعــربــا فـــي الـــوقـــت ذاتـ ــ األحــ

امتنانه لاعبي الفريق.
ورفــــض مــانــشــســتــر ســيــتــي هــديــة 
منافسه أرســنــال الثمينة لاقتراب 

مــنــه فــي ســبــاق المنافسة عــلــى لقب 
الـــمـــســـابـــقـــة، بـــعـــدمـــا تـــلـــقـــى خـــســـارة 
مباغتة صفر-1 أمام مضيفه توتنهام 
ــي الـــمـــرحـــلـــة الــثــانــيــة  هـــوتـــســـبـــيـــر، فــ

والعشرين للمسابقة. 
وبـــقـــي مــانــشــســتــر ســيــتــي، حــامــل 
اللقب في الموسمين الماضيين، في 
المركز الثاني برصيد 45 نقطة، ليظل 
مــتــأخــرا بــفــارق 5 نــقــاط عــن أرســنــال 
)المتصدر(، الذي مازال يمتلك مباراة 

مؤجلة. وقال غوارديوال: »في الجولة 
المقبلة سنواجه أستون فيا، ستكون 
المواجهة صعبة ولكننا مستعدون«. 
واختتم غــوارديــوال حديثه قائا: 
ــدا بــالــنــســبــة  ــ »إنــــــه مـــوســـم طـــويـــل جـ
لــنــا وجــمــيــع فـــرق الــمــســابــقــة، لكننا 
سنحاول اإلبــقــاء على حظوظنا في 

المنافسة«.
 )د ب أ(

نيكس يقلب الطاولة على سيكسرز
قلب نيويورك نيكس وتورونتو رابــتــورز الطاولة على فيادلفيا 
سفنتي سيكسرز وممفيس غريزليز، وتغلبا عليهما 108-97 و106-
103 تواليا، فيما أطــاح مينيسوتا تمبروولفز بضيفه دنفر ناغتس 
متصدر المنطقة الغربية 128-98 األحد في دوري كرة السلة األميركي 

للمحترفين.
في المباراة األولى، حول نيكس تخلفه بفارق 21 نقطة الى انتصار 
ثمين بــفــارق 11 نقطة بفضل انتفاضته فــي الــربــع األخــيــر )18-32(، 
وتــحــديــدا نجمه البديل الفرنسي إيــفــان فورنييه الـــذي سجل خاله 
تسع نقاط من أصــل 17 في المباراة وقـــاده إلــى أكبر »ريمونتادا« له 

هذا الموسم.
ل تخلفه بفارق 15  وفــي الثانية، حقق رابــتــورز عــودة مبهرة وحــوَّ
نقطة في الربع الثالث إلى فوز على مضيفه ممفيس غريزليز 103-106.

في مينيابوليس، لم يواجه مينيسوتا تمبروولفز مشكلة كبيرة في 
طريقه للفوز على ضيفه دنفر ناغتس متصدر المنطقة الغربية وثاني 

الدوري 98-128.
وحقق كليفاند كافالييرز فوزين متتاليين ألول مرة منذ سلسلة 
من ثاث انتصارات انتهت في الرابع من يناير الماضي، عندما تغلب 

على مضيفه إنديانا بايسرز 103-122.
وتغلب نيو أورليانز بيليكانز على ضيفه ساكرامنتو كينغز 104-136 
بفضل 30 نقطة لتراي مورفي و24 نقطة لسي جي ماكولوم، و22 نقطة 
للبديل اإلسباني ويلي هرنانغوميس، فيما خسر تشارلوت هورنتس 

أمام أورالندو ماجيك 113-119 رغم 33 نقطة لنجمه الميلو بول.

الهالل للثأر من فالمنغو بمونديال األنديةالهالل للثأر من فالمنغو بمونديال األندية

برشلونة يبتعد 8 نقاط في الصدارة

موعد المباراة
SHAHID VIP فامنغو - الهال 10:00

الوتارو يحسم ديربي ميالنوالوتارو يحسم ديربي ميالنو
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وفيات

حصه عايض صويان العتيبي
أرملة: عبدالله غزاي هالل العتيبي

، شيعت، العزاء في المقبرة، ت: 51131139، 99766918
ً
82 عاما

حيدر محمد علي خان
، شــيــع، الــرجــال: مسجد الــبــحــارنــه، الــدعــيــة، النساء: 

ً
83 عــامــا

العمرية، ق2، ش2، م15، ت:99059155، 66652227
وليد علي جابر الموسى

، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: فهد األحمد، 
ً
58 عاما

ق1، ش105، م40، ت: 50607777، 97994046
عبدالله خالد عبدالله أبو عجيم

، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: النهضة، ق3، 
ً
37 عاما

ش303، م15، ت: 97685555، 67600668، 51077737
هاني جاسم محمد المويل

، شيع، الــرجــال: القادسية، ق4، شــارع محمد حبيب 
ً
48 عــامــا

البدر، م7، النساء: القادسية، ق8، ش86، م11، ت: 65116583، 
99904432 ،50398087

بدريه علي مبارك الدوب 
، شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: حطين، ق2، 

ً
81 عاما

ش223 م2، ت: 99661906، 97827166، 66270776
سمير بدر سليمان القناعي

، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: القرين، ق3، 
ً
65 عاما

ش33، م2، ت: 66223788، 55266269
فاطمة عبدالله العبدالله الحداد

أرملة: حسين موسى العلي
، شيعت، الــرجــال: المنصورية، حسينية آل ياسين، 

ً
91 عــامــا

النساء: صباح السالم، ق10، ش2، ج10، م2، ت: 99031874، 
66363035 ،66478855 ،90907667

محمد عبدالله دريميح العتيبي
، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: العدان، ق4، 

ً
42 عاما

ش16، م26، ت: 50404242، 66099900
حسين راضي مهنا الحمدان

، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: الفنطاس، 
ً
81 عاما

ق2، ش10، م4، ت: 99765195، 23901131
محمد علي عبدالرحمن المنير

، شيع، الــرجــال: الــعــزاء في المقبرة، النساء: اليوجد 
ً
84 عــامــا

عزاء، ت: 99430910
عبد العزيز سعود سالم الحمدان

، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: القصور، ق5، 
ً
70 عاما

ش1، م16، ت: 99444896، 99717364، 99428225، 25421596
غدير عبدالقادر أحمد البرجس

، شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: النزهه، ق3، 
ً
40 عاما

ش35، م8، ت: 67755494، 65857777، 99754208، 99055988
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الطقس والبحرمواعيد الصالة

العظمى

الصغرى

أعلى مد

أدنى جزر
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 02:13 مــــــســــــــــــــــاًء 

ً
07:41 صبـــاحــــــا

07:21 مــــــســــــــــــــــاًء

ثعبان برأسين وقلبين ومعدتين
قل 

ُ
طلق على ثعبان أسترالي متحّور برأسين، ن

ُ
أ

إلى جمعية الحيوانات البيطرية غير العادية في 
 
ً
جيندالي بكوينزالند، اسم »ذي الوجهين«؛ تيمنا
بخصم باتمان هارفي دنــت، الــذي مــات في نهاية 

.The Dark Knight فيلم
وقـــال الطبيب البيطري جــوش لــيــنــاس: »فقس 
الــثــعــبــان فــي األســــر، وكـــان ُيعتقد فــي الــبــدايــة أنــه 
توأم في البيضة، ولكن عندما خرج منها، كان من 
 على 

ً
الواضح أن األمر لم يكن كذلك. ليس معروفا

وجــه اليقين كيف حــدث ذلــك، لكن ُيعتقد أنــه كان 
 لم ينفصل بالكامل«.

ً
 أن يكونا توأما

ً
متجها

وُيعتقد أن احتماالت تفقيس ثعبان برأسين تبلغ 
نحو واحد من كل 100.000. وال تزال هناك احتماالت 
لبقاء مثل هذا الثعبان على قيد الحياة مدة أطول.

ــذه الـــحـــالـــة، ســتــكــون  ــ ــــي هـ وقــــــال د. لـــيـــنـــاس: »فـ
التحديات هي صعوبات التمشي األساسية بسبب 
الــتــغــيــرات الـــحـــادة فــي الــعــمــود الــفــقــري ووضــعــيــة 
الـــرأس. سيكون هناك صعوبة فــي األكـــل، ألن هذا 

النوع هو عائق قد يؤدي إلى مشاكل«.
ــان مــن الــصــعــب عــلــى أي طــعــام تــجــاوز نقطة  وكـ
ــرأس الــثــانــي. وكـــان هــنــاك قــلــبــان واآلخـــر  ــال الــ إدخــ
 بواسطة القلب األكبر، 

ً
أصغر بكثير - كان مضغوطا

وُيشتبه في أنه كان سيفشل في المستقبل القريب.
وتابع: »تم إجراء عدد من االختبارات، وتبين أنه 
من غير المرجح أن يعيش الثعبان بنوعية حياة 
جــيــدة. هــذا هــو سبب تنفيذ القتل الــرحــيــم إلنهاء 

المعاناة ومنعها«.
وكشف تشريح الجثة أن الثعبان - باإلضافة إلى 
الرأسين - كان له دماغان ورئتان ومعدتان وقلبان.
ويتشارك كــل مــن الرأسين فــي مجموعة واحــدة 
من األمعاء والكليتين، وكان بينهما خصية واحدة 

فقط - والثعبان العادي له اثنتان.
ورغم أن كل رأس يعمل بشكل مستقل، فإن الرأس 
األيسر هو الذي قرر في النهاية االتجاه الذي يتحرك 

فيه الجسم.

طفل مهتم بالفيزياء يحصل على الثانوية

قضى 7 أطــفــال تــتــراوح أعمارهم 
 ووالدتهم ليل 

ً
بين سنتين و14 عاما

األحــد - االثنين بحريق في منزلهم 
في شارلي ســور مــارن، على مسافة 

نحو 100 كيلومتر شرق باريس. 
 وقــالــت الشرطة وعناصر إطفاء 
في تصريحات نقلها موقع »سكاي 
نيوز« أمــس، إن الوالد، الــذي أصيب 
ــشــل مـــن الــمــنــزل 

ُ
بـــحـــروق بــالــغــة، انــت

الواقع وســط هــذه البلدة التي يبلغ 
قل إلى 

ُ
عدد سكانها 2600 نسمة، ون

المستشفى. 
وأوضـــحـــت الــشــرطــة أن األطـــفـــال، 
وهــم 5 فتيات وصبيان، والوالدين 
كانوا نائمين في الطابق الثاني من 

المنزل عندما اندلع الحريق.
وأخطر الجيران عناصر اإلطفاء 
 ،

ً
بالحريق عند الساعة 12:52 صباحا

وأخــمــد الــحــريــق فــي وقـــت مبكر من 
 للشرطة.

ً
الصباح، وفقا

ــر مــأســاة مــمــاثــلــة إلــى  وتــعــود آخـ
لــيــل -15 16 ديــســمــبــر، قــتــل فــيــهــا 6 
أشــخــاص، بينهم 4 أطــفــال، بحريق 
مــبــنــى مــــن 7 طــــوابــــق يـــقـــع فــــي حــي 

شعبي في فو- ان- فالن قرب ليون.

أصبح طفل يبلغ 9 سنوات، من والية بنسلفانيا، أصغر 
خريج في المدارس الثانوية بالواليات المتحدة، منذ أكثر 
، وثاني أصغر طفل على اإلطالق يحقق هذا 

ً
من 30 عاما

اإلنجاز، حسبما أفادت وسائل إعالم أميركية.
وفي الوقت الذي ينفق أقرانه من األطفال أوقاتهم على 
ــن يـــدرس عــن بعد من 

َ
ألــعــاب الفيديو، كــان ديفيد بــالــوغ

 للعلوم وبرمجة 
ً
منزل عائلته في بنسلفانيا، وكان محبا

الكمبيوتر.
وقال بالوغن، في مقابلة مع شبكة »فوكس نيوز«، نقلها 
موقع الحرة نت، أمس، »أدركت أنني قادر على التخرج في 
الثانوية بعمر التاسعة أو العاشرة، طالما بذلت الجهد 
الــكــافــي، وبــمــســاعــدة أمـــي وأبـــي ومــدرســة ريــتــش سايبر 

تشارتر«. 
وأضـــاف: »أردت أن أفــعــل ذلـــك، ألن لــدي الــقــدرة، فلم ال 
أستخدم إمكاناتي لتحقيق هذا؟«، مبينا أنه يعرف بالفعل 
ما الذي يريد تكريس حياته المهنية له بمجرد أن يكمل 
تعليمه، »أريد أن أصبح عالم فيزياء فلكية، وأريد دراسة 

الثقوب السوداء«.
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يومية سياسية مستقلة

حسن العيسىهنا واآلن

تــــريــــد أن تـــخـــفـــف وتــــهــــرب مــــن ضـــغـــط الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة 
بالتزاماتها وهمومها الالمنتهية، هناك وصفة سحرية عند 
الفلسفات والمعتقدات الشرقية من الهند والصين واليابان 
. الوصفة تقول: 

ً
وغيرها، هي فلسفة وتأمل أكثر من كونها دينا

 وأغرق ذاتك بلحظة الحاضر 
ً
أغمض عينيك أو افتحهما قليال

في المكان، فكر بالعدم، ركز تفكيرك في سماع أنفاسك فقط. 
رياضة اليوجا والزن تقوم على فكر التخلص من عبء الدنيا 

والخالص من أثقال الماضي وقلق الغد.
 ال، ومستحيل أن تكون 

ً
 هل تستطيع ذلك كل الوقت؟ طبعا

في عالم غير دنيا االنشغال معظم الوقت، لكنك ولو للحظات 
تــهــرب مــن »مـــا يشغل حــيــن تشغل نفسك بــاالنــشــغــال«، تلك 
خبيصة عقلية منسوبة لــلــروائــي الــشــاعــر تـــي. إس إلــيــوت، 
صاحب قصيدة »األرض الــيــبــاب«.  كيف يمكن أن تفلت من 
الذكريات إذا كنت من جيل الكهول والعجائز أو »بيبي بومرز« 
أي الذين ولــدوا بعد الحرب العالمية الثانية بسنوات قليلة 

 تلو اآلخر؟
ً
واآلن يتالشون نحو عالم األموات واحدا

 يــقــولــون إن الــشــبــاب يــتــوجــهــون لــلــمــســتــقــبــل )لــيــس هــذا 
 في عالم الغرق االستهالكي الثقيل مثل حالتنا بدول 

ً
صحيحا

الــريــع(، أمــا أهــل الكهولة فليس لهم غير الماضي، يسمعون 
ــام يـــا صــديــقــي؟«،  ــ أغــنــيــة أجــنــبــيــة مــثــل »أيــــن ذهــبــت تــلــك األيـ
أو»األمس« لفرقة البيتلز، أو »الربيع« لفريد األطرش، أو »بعيد 
عنك« ألم كلثوم، أو يبحثون عن خرائب لبيت طيني من أيام 
زمان مع أن دولتنا األسمنتية سحقت معظم ما ينتمي لهذا 
الماضي، فيحنون ويأسون لماٍض لن يعود، نوستولجيا أم 

ال؟ كلها ذكريات ال يملكون غيرها بهذا العمر الضائع.
كارل يونج عالم النفس اإلشكالي في مفهوم العقل الباطن 
الجمعي يقول »قصة الحياة تبدأ عند النقطة التي يحدث 
فيها التذكر، فليس هناك غير جزر من الذكريات تطفو على 
بحر من الضباب، وكل ذكرى لها ارتباط باألخرى«... وتعود 
، وبعضها 

ً
للتذكر، وتغرق في الذكريات، كان بعضها جميال

مر كئيب، ومهما كان األمر، فاألمس أفضل من اليوم عندنا، 
بخالف قصيدة للشاعر التركي ناظم حكمت، حين قال فيها 

 سيكون أجمل.
ً
إن غدا

 عن موجة لحظات الحاضر العالية، أغمض 
ً
 اسبح بعيدا

 عن أنفك 
ً
عينيك وال تفكر بأي أمر غير »هنا واآلن« لتشرد رغما

مع أغنية فيروز »سألتك حبيبي لوين رايحين... خلينا خلينا 
وتسبقنا السنين«... سبقتنا السنون وليس لدينا »هنا واآلن« 

غير »شوفة عيونكم« مع الجماعة.

دخنا...
ودارت روسنا...

مــن عــدد قضايا الــمــؤثــرات العقلية، 
ومـــن يــقــرأ الــصــحــف يفتخر بالجهود 
الــتــي يبذلها رجـــال األمـــن فــي مكافحة 

المخدرات!
ولكن تلك األخبار ال تشفي الغليل، بل 
تطرح أسئلة كثيرة أكثر مما يوضحه 
الخبر وأكثر مما توضحه المعلومات 

الرسمية عنها...
فعلى سبيل المثال فقط، انتشر الخبر 

التالي:
 
ً
»تـــمـــكـــن قــــطــــاع األمـــــــن الــــعــــام مــمــثــال

بــــــاإلدارة الــعــامــة لــمــكــافــحــة الــمــخــدرات 
مــن ضبط تشكيل عصابي فــي مزرعة 

بــالــوفــرة بــحــوزتــهــم كــمــيــات هــائــلــة من 
ــدرات والــــمــــؤثــــرات الــعــقــلــيــة مــن  ــمــــخــ الــ

ضمنها:
حوالي نصف كيلو شبو

15 مليون قرص الريكا
أكثر من نصف طن بودرة الالريكا 

كمية كبيرة من الهرمونات
ــهــــزة  ــبـــس كــــبــــســــوالت وأجــ ــن كـ ــائـ ــكـ مـ

التقطير والفلترة
إلخ إلخ إلخ«.

مشكورين ومــا قصرتوا وبـــارك الله 
فيكم، متبوعة باألسئلة التالية:

ــر أســــمــــاء، مـــثـــل مــالــك  لــــمــــاذا لــــم تـــذكـ
المزرعة؟ ومن هم أصحاب هذه السموم؟! 

وكيف يتم تسويقها؟

ــاء ال تــقــولــون إن عــمــال الــمــزرعــة  رجــ
هم من يصنعون ويتاجرون ويوزعون 

المخدرات!
اذكروا الجميع باالسم حتى ال تنتهي 
 
ً
مثل هذه العملية الكبيرة الناجحة جدا
بمتهمين من جنسيات آسيوية ال ذنب 

لهم إال تواجدهم كعمال في المزرعة!
مــن يــريــد الــشــكــر واالمــتــنــان البـــد أن 
ــاء، ألن هــذه  ــمــ يــفــصــح عـــن جــمــيــع األســ
ــة مــــن الــــســــمــــوم كــانــت  ــلـ ــائـ ــهـ الـــكـــمـــيـــة الـ
ستنتهي فــي دمـــاء وعــقــول شــبــاب هذا 

البلد.
ــك، فـــضـــح هـــــــؤالء واجـــــــب أمـــنـــي  ــ ــذلـ ــ لـ
ووطني وقومي ويجب اإلسراع في ذلك.

د. ناجي سعود الزيدال تحطونها براس البنغالي

الله بالنور

وقع اللورد نلسون - بطل البحرية البريطانية - في غرام زوجة صديقه 
الــلــورد هاملتون - سفير بريطانيا - فكان يختلق المناسبات ليزور 
أسطوله في ميناء نابولي، ويتردد على بيت الصديق السفير، ويقضي 
 مع الحبيبة - زوجة السفير... كانت أغلب األوســاط السياسية، 

ً
أوقاتا

واإلعالمية في أوروبا تعرف بهذه العالقة، لكن السفير البريطاني يبررها 
ريد أن أحرم البحرية البريطانية من جهود 

ُ
بما كتبه في يومياته: »لست أ

ريده أن يحارب وهو مطمئن القلب وسعيد بحبِه الطاهر«.
ُ
لورد نلسون، أ

ومـــن الــواضــح أن طــيــش غـــرام الــلــورد نــلــســون، ال يقابله إال »عــمــى« 
اللورد هاملتون.

***
 
ً
• عندما ُحمل قائد البحرية البريطانية - اللورد نلسون - مصابا

ينزف، قال لنائبِه وهو على السرير:
- أعتقد أنها النهاية يا هاردي. 

- بل هي بسيطة يا صاحب السعادة... وستقوم معافى لتحقق المزيد 
من االنتصارات.

- القذيفة اخترقت الكلية اليمنى.
- سيتم عالجها يا صاحب السعادة. 

- كيف تسير المعارك؟ 
.
ً
- لقد حطمنا األسطول الفرنسي تماما

 لــلــرب لقد أديـــت واجــبــي. هــــاردي؛ حين أمـــوت وصيتي لكم 
ً
- شــكــرا

االهتمام بالليدي هاملتون، هل سمعت؟ حبيبتي إيما.
- لن تموت يا صاحب السعادة.

 يا هاردي... فأنا ليس عندي ما أهبه البنتي منها. 
ً
- كفى خداعا

طفلتي العزيزة هوريشيا... هاردي إذا أرادت بريطانيا أن تكرمني 
فوصيتي هي ابنتي... قل لهم يا هاردي هوريشيا ابنتي.

***
• لقد احتفلت بريطانيا بتكريم بطلها نــلــســون، ورفــضــت رغبته 

األخيرة، التي علق عليها رئيس الوزراء:
- يا للعار!! يريد منا أن نعترف بطفلة ولدت في الخفاء؟ 

ألم تكن ليدي هاملتون يوم ولدت الطفلة زوجة للورد هاملتون؟ ثم 
إنه أية كنيسة يا لورد هاردي ترضى أن تعترف بشيء كهذا؟

وصدر قرار: توصي حكومة جاللة الملك وزير العدل بإلغاء الدعوى 
التي رفعتها جمعية أصدقاء نلسون بإلحاق نسب الطفلة هوريشيا إلى 

اللورد هوريشو نلسون.
***

• وأصــــرت الــلــيــدي هــامــلــتــون عــلــى الــبــقــاء فــي مــديــنــة كــالــيــة للتفرغ 
لتربية ابنتها التي لم يعترف بها أحد في بريطانيا، فتكاثرت عليها 
الــديــون، وعــاشــت الــفــاقــة والــبــؤس والــمــذلــة إلــى أن توفيت ودفــنــت في 
مقابر الصدقات، وكتبوا على قبرها: هنا ترقد إيما هاملتون... عشيقة 

بطل واترلو.
***

وعاشت هوريشيا بعيدة عن عالم الرجال، ترفض ما تعرضه عليها 
الصحافة الفرنسية من مال نظير انتزاع اعترافات تتعلق ببنوتها لقائد 
البحرية الذي هزم نابليون... وعاشت إلى سن المئة، وبعد وفاتها تم 
العثور على سلسلة بداخلها صورة لبطل معركة الطرف األغــر.... والد 

هوريشيا نلسون.

مأساة بطل 
د. نجم عبدالكريمالطرف األغر

حريق يقضي على أم وأوالدها السبعة
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