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الصقر: االستثمار بمصر يحتاج استقرارا

 برئاسة وزيرة التخطيط 
ً
 مصريا

ً
 اقتصاديا

ً
خالل استقباله وفدا

• رئيس الغرفة: احترام الحقوق أهم من الحوافز الضريبية والجمركية 
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بايدن: شي جينبينغ يواجه 
مشاكل اقتصادية ضخمة 
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»الوطني« ينضم 
إلى قائمة الميثاق 

العالمي لألمم 
المتحدة

»قطاعنا الخاص ال يطلب الستثماراته 
 بل المساواة«

ً
 استثنائيا

ً
دعما

»تحقيق العائد العادل للضيف والمضيف 
يقرر جدوى االستثمار وغزارته«

 بوجه االستثمارات 
ً
»مصر لم تغلق بابها يوما

الكويتية... ونريد بيئة مشجعة«

السعيد: شهية كبيرة من المستثمرين 
لدخول عدة قطاعات بالسوق المصري

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت 
محمد جاسم الصقر أن مصر لم تغلق بابها 
 
ً
 في وجه االستثمارات الكويتية، مبينا

ً
يوما

أن تلك االستثمارات، في المقابل، كانت رائدة 
االستثمارات العربية في الجمهورية الشقيقة.

ــامــــش اســتــقــبــالــه  ــلـــى هــ وقـــــــال الــــصــــقــــر، عـ
 
ً
 مــصــريــا

ً
 اقـــتـــصـــاديـــا

ً
بـــالـــغـــرفـــة، أمـــــس، وفــــــدا

برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية المصرية 
رئيسة الصندوق السيادي، د. هالة السعيد، 
إن »الكويت اليوم في المركز الرابع بين الدول 
 
ً
ذات االستثمارات المباشرة في مصر«، مشيرا
إلـــى أن »الــقــطــاع الــخــاص الــكــويــتــي ال يطلب 
 
ً
الســتــثــمــاراتــه هـــذه حـــوافـــز خــاصــة أو دعــمــا
، بل كل ما يطلبه بيئة استثمارية 

ً
استثنائيا

مــشــجــعــة، وقـــائـــمـــة عــلــى الــمــعــايــيــر 

جراح الناصر

أسلحة إيرانية جديدة إلى روسيا 
من بينها مسّيرات صائدة للدبابات

● طهران - فرزاد قاسمي
أكد مصدر في وزارة الدفاع اإليرانية، أن طهران 
 جــديــدة إلـــى روســـيـــا، مــن بينها 

ً
ــم أســلــحــة

ِّ
ســتــســل

مروحيات مسّيرة صائدة للدبابات والمدرعات، 
تعتبر من أحدث أنواع الصناعات اإليرانية.

وقـــال الــمــصــدر إنــه تــم بالفعل إرســـال عــدد من 
هذه المسّيرات إلى موسكو لتجربتها، وقد طلبت 
األخيرة كميات كبيرة منها، بعد أن أثبتت نجاحها 

في الميدان.
 
ً
وأوضـــــح أن شــحــنــة األســلــحــة تــتــضــمــن أيــضــا
مــروحــيــات مسيرة مخصصة للتجسس وأخــرى 
للقنص صغيرة الحجم ال يزيد بعضها عن كف 
اليد الواحدة، إضافة إلى مروحيات مسّيرة أكبر 

تستطيع نقل دعم لوجيستي بحموالت 

02

02

»األعلى للقضاء«: أعداد القضاة 
الكويتيين ال تكفي لشغل الدوائر

• »نضطر إلى تعيين قضاة وافدين لسد النقص وضمان انتظام وحسن سير العدالة«
 بعد آخر«

ً
 عاما

ً
• »الحاجة إلى تعيينات غير المواطنين تتناقص تدريجيا

● محيي عامر
قــال المجلس األعــلــى للقضاء، إن تعيين 
القضاة من جنسية عربية تحكمه اعتبارات 
 أن أعداد القضاة الكويتيين ال 

ً
عدة، موضحا

 لشغل الدوائر العديدة والمتنوعة 
ً
تكفي حاليا

التي تشكلها المحاكم المختلفة.
وأضــــــاف الــمــجــلــس، فـــي رده عــلــى ســـؤال 

برلماني حصلت »الجريدة« على نسخة منه، 
أنه بالنسبة لخطط المجلس األعلى الخاصة 
بتكويت السلك القضائي فيما يتعلق بتعيين 
الــقــضــاة وأعـــضـــاء الــنــيــابــة الــعــامــة بمختلف 
درجــاتــهــم فـــإن هـــذا األمــــر »قـــد نــظــمــه قــانــون 
تــنــظــيــم الــقــضــاء رقــــم 23 لــســنــة 1990، ومــن 
 من 

ً
الــمــســتــقــر عــلــيــه أن تعيينهم يــعــد شـــأنـــا
شؤون القضاة، بل من أخص شؤونهم«.

وشـــدد على أن »تعيين الــقــضــاة وأعــضــاء 
النيابة العامة ممن ينتمون بجنسيتهم إلى 
 بحكم المادة )19( 

ً
إحدى الدول العربية، عمال

من قانون تنظيم القضاء، ال يخرج في طبيعته 
وحدوده عن تعيين نظرائهم من الكويتيين، 

وتحكمه اعتبارات عدة«.
 وأوضــــح أن مــن بــيــن هـــذه االعــتــبــارات ما 

تــنــتــهــي إلــــيــــه الـــجـــمـــعـــيـــات الـــعـــامـــة 

السيسي يرفض اإلساءة للسعودية: ال تنسوا الفضل بينكم
»على المصريين عدم التجاوز واالنسياق وراء أمور ال أساس لها من الصحة«

فـــي أول رد رســـمـــي عــلــى مـــقـــال نــشــر في 
صحيفة الــجــمــهــوريــة الــمــصــريــة الحكومية 
تضمن إساءات للسعودية ودول الخليج، قال 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، 
إن مصر تقدر عالقاتها الطيبة مع األشقاء وال 
 
ً
تقبل اإلساءة أو االنسياق وراء الفتن، منتقدا

المقال الذي استهدف المملكة.
وشـــدد الــســيــســي، خـــالل افــتــتــاح المرحلة 
الثانية من مدينة الصناعات الغذائية »سايلو 
فودز«، على أن مصر تحتفظ بعالقة رشيدة 
 األشـــقـــاء 

ً
ومـــتـــزنـــة مـــع الــجــمــيــع، خـــصـــوصـــا

فـــي الــســعــوديــة، وال تــنــســى مــوقــفــهــا الــداعــم 
 أن سياستها تتسم باالنضباط 

ً
لها، مؤكدا

الشديد.
ــاوز  ــجــ ــتــ ــدم الــ ــ ــعـ ــ ــح الــــمــــصــــريــــيــــن بـ ــ ــــصـ ونـ
ــاس لـــهـــا مــن  ــ ــور ال أســ ــ ــيــــاق وراء أمــ واالنــــســ
الصحة، أو االنــجــرار وراء مواقع وصفحات 
مغرضة تهدف لإلساءة والوقيعة بين الدول 

واألشقاء.
وأكد ضرورة أن يدرك الجميع مدى تقدير 
الـــقـــيـــادة الــمــصــريــة لــلــعــالقــات مـــع األشـــقـــاء، 
»وبالتالي لما يبقى فيه موضوع يتم تداوله 

بدون أساس وملوش خلفية بنعقد ونتكلم 
في أمور قد ال يكون لها أساس من الصحة.. 
طــيــب لـــيـــه؟ هــنــمــشــي وراء بــعــض الــمــواقــع 
ــلـــي عـــــــاوزة تــعــمــل فــتــنــة بــيــنــا  الـــمـــغـــرضـــة الـ
وبــيــن األشــقــاء، فــأقــل حــاجــة نعملها نسكت 
إن مكوناش نقول كــالم طيب نسكت.. حتى 
وســـائـــل إعــالمــنــا الــلــي إحــنــا مـــش بنتدخل 
فيها، إحنا مش بنكتب إال لصالح تحسين 
ودعم العالقات، مش العكس.. عالقتنا طيبة 
بــالــجــمــيــع وده مــنــهــج مــاشــيــيــن بـــيـــه مــش 

النهاردة ومنذ توليت المسؤولية، 
السيسي في مجمع سايلو فودز بالمنوفية أمس )الرئاسة( 02

0202

٠٩

وزير الخارجية: المرحلة االستثنائية تستوجب 
تطوير مؤسساتنا للدفاع عن مصالحنا الوطنية

»حماية إرثنا اإلنساني وإعادة النظر في آليات عمل صندوق التنمية«
● ربيع كالس

قــال وزيــر الخارجية رئيس مجلس إدارة الصندوق 
الــكــويــتــي للتنمية الــشــيــخ ســالــم الــصــبــاح إن المرحلة 
الراهنة استثنائية على الصعيدين اإلقليمي والدولي، 
 اليقظة وتوحيد أهدافنا والسعي 

ً
»وتستوجب منا جميعا

لتطوير مؤسساتنا لتكون ركيزة أساسية في الدفاع عن 
مصالحنا الوطنية«.

وقــال الصباح، في كلمة ألقاها أمــس بمناسبة حفل 
تــكــريــم أقــامــه الــصــنــدوق لــلــمــديــريــن الــســابــقــيــن: »علينا 
االســـتـــمـــرار بـــدفـــع عــجــلــة عــمــلــنــا اإلنـــســـانـــي والــتــنــمــوي 
متمسكين بإرثنا اإلنساني الذي جبل عليه أهل الكويت 

منذ النشأة ليلبي متطلبات شعبنا ويستمر 

أوكرانيا تحولت إلى ساحة تجربة للمعدات اإليرانية واإلسرائيلية

الكويت: 30 مليون دوالر 
إلغاثة سورية وتركيا

 من المساعدات عبر الجسر الجوي
ً
ً• 80 طنا

• أعداد قتلى الزلزال بالبلدين تقترب من 20 ألفا
بتوجيهات من صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد 
وبتكليف مــن سمو ولــي العهد الشيخ مشعل األحــمــد، وعــلــى أثر 
الــزلــزال المدمر الــذي تعرضت له تركيا وسورية االثنين الماضي، 
أعلن مجلس الوزراء تبرع الكويت بـ 30 مليون دوالر لدعم الجهود 
اإلغاثية، وتخفيف المعاناة اإلنسانية عن المتضررين في البلدين، 
 للعمليات اإلنــســانــيــة واإلغــاثــيــة في 

ً
ــص 15 مليونا على أن ُيــخــصَّ

سورية، ومثلها لتركيا.
 وبالتزامن انطلقت أمس القافلة الثانية من الجسر الجوي عبر 

02طائرتين تابعتين للقوة الجوية، وصلتا إلى تركيا، وعلى 

وزير الخارجية خالل إلقاء كلمته في حفل التكريم أمس

 السعيد والسفير المصري أسامة شلتوت أمس
ً
الصقر متوسطا
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الصقر: االستثمار بمصر يحتاج...

»األعلى للقضاء«: أعداد القضاة...

الكويت: 30 مليون دوالر إلغاثة...

أسلحة إيرانية جديدة إلى روسيا...

وزير الخارجية: المرحلة االستثنائية...
السيسي يرفض اإلساءة للسعودية:...

االقــتــصــاديــة السليمة، والــبــنــيــة األســاســيــة والــمــؤســســيــة المتقدمة، 
وأن يعامل على قــدم الــمــســاواة مــع إخــوانــه وشــركــائــه المستثمرين 

المصريين«.
وأوضح أن الدور الرئيسي والمستقبلي لالستثمارات الخارجية 
الكويتية في االقتصاد الوطني، »يجعلنا ننظر إلى سالمة رأس المال 
وارتفاع الجدوى والمردود االقتصادي والمالي باعتبارهما المعيارين 
 أن تحقيق العائد العادل 

ً
األهم في اختيار هذه االستثمارات«، مبينا

للضيف والمضيف، هو الذي يقرر جدوى االستثمار، ويعمق مجراه، 
ويزيد غزارته.

 فإن 
ً
 الزما

ً
وأضاف أنه »إذا كان تطوير التشريعات وتحديثها أمرا

 ضرورة استقرار التشريع واحترام ما تؤسسه 
ً
من الالزم والمؤكد أيضا

 أن 
ً
التشريعات السابقة من حقوق وواجبات، ومراكز قانونية«، مؤكدا

»الثقة باحترام الحقوق وسالمة السياسات أهم بكثير من الحوافز 
الضريبية والجمركية وما يمثلها من صور الدعم«.

من جانبها، ذكرت الوزيرة هالة السعيد أن بالدها رصدت »شهية 
كبيرة من المستثمرين لدخول السوق المصري، من خالل استهداف 
عدة قطاعات، منها السياحة والزراعة والطاقة المتجددة والصناعات 

الدوائية والبتروكيماويات وغيرها«.
وأشارت إلى أن مصر بصدد التخارج من 32 شركة متنوعة األنشطة، 
موضحة أن دخول الدولة من خالل الصندوق السيادي في شراكات 
مع القطاع الخاص المحلي والخارجي هدفه طمأنة أصحاب رؤوس 

األموال، وبالتالي تحقيق استفادة مشتركة.
وذكرت أن »وثيقة ملكية الدولة تؤكد الحياد التنافسي والمساواة 
بين المستثمرين، في إطار توافر فرص استثمارية واعدة في قطاعات 
مختلفة، في ظل جدية الدولة المصرية في االنفتاح على االستثمار 

وعقد شراكات طويلة األجل«.

للمحاكم بدرجاتها المختلفة، بشأن عدد الدوائر، التي تؤلف منها 
كل محكمة، والقضايا التي سيتم توزيعها عليها حسب تخصصها؛ 

 لتراكمها، أو تأخر الفصل فيها.
ً
إلنجازها في آجال مناسبة منعا

ده مسار بننتهجه كدولة حتى في األزمات والخالفات الكبيرة«.
وتابع الرئيس المصري: »ما يصحش نسيء ألشقائنا ومننساش 
وقفة أشقائنا معانا، لو فيه أزمــة أنا أطــول لساني وأقــول كالم مش 

، فين ال تنسوا الفضل بينكم؟«.
ً
مظبوط؟ ده كالم ال يليق أبدا

هذا العمل المميز في الداخل والخارج على حد سواء«.
وأوضــح أن مصلحة البالد نصب أعين الجميع وفوق كل اعتبار، 
 في الوقت ذاته وقوف الكويت الدائم بجانب الشعوب في الدول 

ً
مؤكدا

النامية وكل الدول الشقيقة والصديقة. 
وفي تصريح له على هامش الحفل، ذكر أن »التطورات الحاصلة على 
المستوى الدولي، تتطلب منا إعادة النظر في آليات عمل الصندوق 
الكويتي للتنمية، وتجيير عمله للمحافظة على مصالحنا الوطنية 

وعلى مصالح دولتنا في الخارج«.
وأضاف: »سنعمل على خطين متوازيين: األول المحافظة على إرثنا 
اإلنساني والمساعدات، والثاني وضع استراتيجيات جديدة للصندوق، 

تضمن مصالحنا على المستوى الدولي«.

. وأشار إلى أن المروحيات المسّيرة الصائدة 
ً
تصل إلى 50 كيلوغراما

، وال تــحــتــاج إلــى 
ً
لــلــمــدرعــات تــعــد أحـــدث األســلــحــة المنتجة إيــرانــيــا

مدرجات لإلقالع، وتستطيع االنطالق من أي مكان، ويحمل بعضها 
 وبعضها اآلخر صاروخين يتم توجيههما بالليزر فيقفالن 

ً
صاروخا

على الهدف بمجرد إطالقهما.
ــمــوا إلـــى أوكــرانــيــا مــروحــيــات مسّيرة 

ّ
ــر أن اإلســرائــيــلــيــيــن ســل وذكـ

 أن األراضــي األوكرانية تحّولت إلى ساحة لتجربة 
ً
مشابهة، مضيفا

األسلحة اإليرانية واإلسرائيلية.
 وشدد على أنه سيتم إنتاج هذه المسّيرات داخل األراضي الروسية 

ال في إيران، التي تريد تجنب أي ضغوط دبلوماسية إضافية. 
وبّين المصدر أنه في المرحلة األولــى فإن ألفي خبير إيراني، تم 
استخدامهم من قبل مجموعة فاغنر الروسية لديهم خبرات طويلة 
 أن هناك نحو 

ً
رون هذه المسيرات، مؤكدا في الحرب السورية، سيسيِّ

1500 خبير ومهندس آخرين تابعين لـ »فيلق القدس« بالحرس الثوري 
اإليراني يجّربون األسلحة اإليرانية في أوكرانيا.

 من الــمــواد اإلغاثية والمستلزمات الطبية والمواد 
ً
متنهما 80 طنا

الغذائية للمتضررين.
من جهتها، أوضحت األمينة العامة لجمعية الهالل األحمر مها 
البرجس، أن الرحلة اإلغاثية الثانية تمت بالتعاون مع وزارة الدفاع، 
وبالتنسيق مع وزارتي الخارجية والصحة، مؤكدة استمرار الجسر 
الجوي إلغاثة منكوبي الزلزال في تركيا، ومواصلة تقديم المساعدات 

للشعب السوري.
بدوره، واصل فريق البحث واإلنقاذ الكويتي التابع لقوة اإلطفاء 
الــعــام، عمليات البحث واإلنــقــاذ فــي الــمــواقــع المتضررة مــن الــزلــزال 
والمناطق المنكوبة في تركيا، إذ يتولى البحث في أحد المباني المكون 
 عن 

ً
 تحت األنقاض، فضال

ً
من ثمانية أدوار، ويحتوي على 60 شخصا

عدد من المواقع األخرى.
وفي وقت توقعت مؤسسة ألمانية، معنية بتقدير مخاطر الكوارث، 
أن تصل حصيلة القتلى جراء الزلزال المدمر الذي ضرب طرفي الحدود 
، مع تالشي آمال 

ً
التركية ــ السورية، االثنين الماضي، إلى نحو 84 ألفا

العثور على أحياء تحت األنــقــاض، أعطت الــواليــات المتحدة وقوى 
غربية الضوء األخضر لمساعدة حكومة دمشق على مواجهة األزمة 

اإلنسانية التي ضربت عدة مناطق خاضعة لها وللمعارضة المسلحة، 
أمس، لكنها شددت على رفض التطبيع مع الرئيس بشار األسد.

 لتسهيل 
ً
وغــداة دعــوة األمــم المتحدة إلــى »وضــع السياسة جانبا

 أكـــدت فيه أن 
ً
اإلغـــاثـــة«، نــشــرت الــســفــارة األمــيــركــيــة فــي ســوريــة بــيــانــا

واشنطن ملتزمة بـــ »توفير الــمــســاعــدات الــفــوريــة والمنقذة للحياة، 
لمساعدة المجتمعات المتضررة بما في ذلك المناطق التي يسيطر 

عليها النظام بناء على تقييم االحتياجات«.
وفي حين أعلن االتحاد األوروبي بدء تقديم المساعدات إلى سورية، 
قــال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، فرانسوا ديلما، إن 
باريس ستعتمد على المنظمات المدنية واألمم المتحدة في مساعدة 
 أن »نهجنا الــســيــاســي لــم يتغير، ونعمل 

ً
الــشــعــب الـــســـوري، مضيفا

لمصلحة الشعب السوري بخالف األسد«. 
وبـــرز الموقف الغربي الـــذي تــجــاوز عــزلــة دمــشــق، »دون كسرها«، 
لتقديم يد العون لآلالف من المتضررين والمشردين بالتزامن مع تلقي 
الرئيس السوري سيل اتصاالت ومساعدات من قادة دول عربية، في 
تضامن قد يجد فيه فرصة لتسريع عملية إعادة عالقاته المقطوعة 

مع محيطه اإلقليمي.
وتخطى عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب محافظات إدلب وحماة 
وحلب والالذقية 3500 قتيل، أمس، وسط تقديرات بمحاصرة اآلالف 

تحت األنقاض وتشريد عشرات اآلالف جراء تصدع آالف األبنية. 
 
ً
 واإلصابات 63 ألفا

ً
أما في تركيا فقد تخطى عدد الضحايا 16 ألفا

و794، بينما وجه زعماء االتحاد األوروبــي الـ27 رسالة إلى الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان، أعلنوا فيها استعدادهم لمساعدة الشعب 

التركي الذي »يواجه محنة مروعة«. 
وتــجــاوزت أعــداد قتلى الــزلــزال، الــذي ضــرب جنوب تركيا وشمال 
ســوريــة، 19500 قتيل لتتخطى بذلك رقــم ضحايا زلــزال 1999. وفي 
، فإنها ستكون ضمن أعلى 15 

ً
حال تسببت تلك الكارثة بمقتل 34 ألفا
 في العالم منذ عام 1900.

ً
زلزااًل مميتا

 ولفت إلى أن األعداد المتوافرة من القضاة الكويتيين ال تكفي- في 
الــوقــت الــراهــن- لشغل هــذه الــدوائــر الــعــديــدة والمتنوعة، والــتــي تتم 
 لقرارات الجمعيات العامة للمحاكم؛ لمواجهة 

ً
زيادتها كل عام وفقا

الزيادة المطردة في الدعاوى والقضايا المنظورة أمام هذه المحاكم؛ 
ن  وهــو مــا يضطر معه المجلس إلــى الــلــجــوء إلــى تعيين قــضــاٍة ِممَّ
 
ً
ينتمون بجنسيتهم إلى إحدى الدول العربية لسد هذا النقص، عمال

 النتظام حسن سير العدالة.
ً
بحكم القانون، وضمانا

 بشكل 
ً
وذكـــر أن الــحــاجــة إلــى هــذه التعيينات تتناقص تدريجيا

ِلين   بعد آخر؛ بعد ازدياد عدد القضاة الكويتيين الُمؤهَّ
ً
ملحوظ عاما

 أن ُيستكمل - في القريب العاجل - تكويُت 
ً
لشغل تلك الــدوائــر، آمــال

القضاء بكامل درجاته.
إلى ذلك، كشف المجلس أن عدد المتقدمين لوظيفة باحث قانوني 
 ،

ً
مبتدئ )وكيل نيابة ج(، لخريجي عام 2021/2020 بلغ 653 متقدما

تم قبول 60 منهم.
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الخالد اعتمد ترقيات 1420 
ضابط صف بـ »الداخلية«

● محمد الشرهان
ــد الـــــنـــــائـــــب األول  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اعـ
ــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء  ــرئــ لــ
وزيــر الداخلية الشيخ طالل 
الخالد، ترقيات 1420 ضابط 
صف مستحقين من مختلف 

الرتب حتى تاريخ أمس.
 
ً
ويــــــــأتــــــــي ذلـــــــــــك تــــنــــفــــيــــذا
لــتــوجــيــهــات الــقــيــادة العليا 
فــي »الــداخــلــيــة« بــدعــم رجــال 
األمــن وتحفيزهم لمزيد من 
 
ً
الــعــمــل والـــعـــطـــاء، وحـــرصـــا
عــــلــــى دعــــــــم الــــــكــــــفــــــاءات مــن 
منتسبيها، والسعي إلى رفع 
روحــهــم المعنوية ومنحهم 
كــل حقوقهم بشفافية تامة 
ات القانونية   لـــإلجـــراء

ً
وفــقــا

المعمول بها.

طالل الخالد

وزير الديوان ينقل تعازي القيادة إلى السفارة التركية
دبلوماسيون قدموا العزاء بضحايا الزلزال وأعلنوا تضامن بالدهم مع أنقرة

ــوان  ــ ــديـ ــ قــــــام وزيــــــــر شــــــــؤون الـ
األميري الشيخ محمد العبدالله، 
أمــس، بزيارة لسفارة جمهورية 
تــركــيــا لـــدى الــكــويــت، حــيــث نقل 
تعازي سمو أمير البالد الشيخ 
نواف األحمد، وسمو ولي العهد 
الــشــيــخ مــشــعــل األحـــمـــد، وســمــو 
الشيخ أحمد نواف األحمد رئيس 
مجلس الوزراء، وحكومة وشعب 
الكويت بضحايا الـــزلـــزال، الــذي 
ضــرب واليــة قهرمان مرعش في 

جنوبي تركيا.
ولليوم الثاني على التوالي، 
ــيــــة  ــمــ واصـــــــلـــــــت الــــــــوفــــــــود الــــرســ
والدبلوماسية تقديم العزاء في 
السفارة التركية بضحايا الزلزال.
وزارت وزيــرة األشغال العامة 
والكهرباء والماء، أماني بوقماز، 
السفارة لتقديم التعازي، كما زار 
الــســفــارة سفير خــــادم الحرمين 

ــبــــالد األمـــيـــر  الــشــريــفــيــن لـــــدى الــ
ســلــطــان بـــن ســعــد، الــــذي وصــف 
ــل لــكــنــه أظــهــر  ــلـ ــجـ ـــ »الـ ــدث بــ ــحــ الــ
تكاتف الجميع مع المتضررين 
 من 

ً
في تركيا وسورية، خصوصا

قبل الدول اإلسالمية«.
بـــــــــدوره، قـــــال ســفــيــر ســلــطــنــة 
عــــمــــان، د. صــــالــــح الـــخـــروصـــي: 
»نــــشــــاطــــر األشــــــقــــــاء فـــــي تـــركـــيـــا 
ــاة  ــأســ ــمــ أحـــــزانـــــهـــــم فــــــي هــــــــذه الــ
اإلنــــســــانــــيــــة، ونــــحــــن نــتــضــامــن 
 إلى أن 

ً
ونتعاطف معهم«، مشيرا

 
ً
 جويا

ً
سلطنة عمان سّيرت جسرا

لتقديم الــمــســاعــدات للسوريين 
واألتراك، واعتبر ما حدث »مأساة 

إنسانية كبيرة في البلدين«.
أمــا سفيرة كــنــدا عليا مواني 
فقالت: »نيابة عن حكومة وشعب 
كندا أتــقــدم بأحر التعازي ألسر 
ضــحــايــا الــــزلــــزال الـــمـــدمـــر الـــذي 

ضرب تركيا وسورية«.
من جانبها، قالت رئيسة مكتب 
الـــمـــفـــوضـــيـــة الـــســـامـــيـــة لـــشـــؤون 
الالجئين في البلد نسرين ربيعان 
ــارك الــعــالــم  إن »الــمــفــوضــيــة تـــشـ

أجــمــع بــهــذا الــحــزن الــبــالــغ الــذي 
راح ضحيته اآلالف مــن األرواح 
فــي ســاعــات قــلــيــلــة«، مضيفة أن 
»المفوضية متواجدة في الميدان 

بتركيا وسورية«.

بــــدوره، قــدم السفير الصيني 
تشانغ جيان وي التعازي، وقال 
إن الحكومة الصينية والمنظمات 
غير الحكومية قدمت مساعدات 

إنسانية طارئة إلى تركيا«.

ربيع كالس

وزير الديوان خالل تقديم التعازي للسفيرة التركية

ً
 وازدهارا

ً
وزير الخارجية: نتطلع لمستقبل أكثر أمنا

جاكلين أوفوست: ملتزمون بصون أمن الكويت وسالمة شعبها
● ربيع كالس

تسلم وزير الخارجية الشيخ سالم 
الصباح نسخة من أوراق اعتماد سفير 
مملكة كمبوديا لــدى الكويت سمان 
منان وذلك خالل اللقاء الذي تم أمس 

بديوان عام الوزارة.
وتــمــنــى الــصــبــاح للسفير الجديد 
الــتــوفــيــق فــي مــهــام عمله وللعالقات 
الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين 
الصديقين المزيد من التقدم واالزدهار 
كما تناول اللقاء التطورات األخيرة في 

مملكة كمبوديا.
ــة، الــــتــــقــــى وزيــــــر  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ مــــــن جــــهــــة ثـ
الــخــارجــيــة أمــــس فـــي الــــديــــوان الــعــام 

لـــلـــوزارة مــع قــائــدة قــيــادة الــنــقــل لــدى 
الــقــوات المسلحة للواليات المتحدة 
األمـــيـــركـــيـــة الـــفـــريـــق األول الـــجـــنـــرال 
جــاكــلــيــن فـــــان أوفـــــوســـــت، بــمــنــاســبــة 
زيارتها الرسمية والوفد المرافق لها 
لــدولــة الكويت، حيث تــم خــالل اللقاء 
استعراض الروابط التاريخية الوثيقة 
الــتــي تجمع بين الــكــويــت، والــواليــات 

المتحدة األميركية.
واســتــذكــر وزيـــر الــخــارجــيــة، خــالل 
ــقـــاء، أبـــــرز الــمــحــطــات الــتــاريــخــيــة  ــلـ الـ
التي شهدتها الست عقود الماضية 
من تعاون وشــراكــة في كل المجاالت 
الحيوية والمهمة، السيما العسكرية 
مــنــهــا والــتــطــلــعــات الــمــشــتــركــة نحو 

مستقبل أكثر أمنا وازدهارا، وما يمكن 
تحقيقه على مدى األعوام المقبلة في 

هذا اإلطار.
بـــدورهـــا، جــــددت أوفـــوســـت الــتــزام 
الواليات المتحدة بصون أمن الكويت 
وســالمــة شعبها، معربة عــن امتنان 
وعرفان بالدها للكويت قيادة وحكومة 
ــــوات  ــقـ ــ ــة الـ ــافــ ــتــــضــ ــلــــى اســ ــا عــ ــبــ ــعــ وشــ

المسلحة األميركية على أراضيها.
ــاء بـــحـــث عـــدد  ــقـ ــلـ ــم خـــــالل الـ كـــمـــا تــ
ــيـــة،  ــدولـ مــــن الـــقـــضـــايـــا اإلقــلــيــمــيــة والـ
ومناقشة مجاالت التعاون المتعددة 
بــيــن الــبــلــديــن الــصــديــقــيــن، بــمــا يعزز 
المصالح المشتركة، ويعود بالمنفعة 

على البلدين وشعبيهما الصديقين.

جسر المساعدات الكويتية يتواصل إلى سورية وتركيا
»الهالل األحمر«: مساعدة المصابين والمتضررين في حال طلب نقلهم ومعالجتهم بالكويت

● محمد الشرهان
ــواصـــــل الــــجــــســــر الــــجــــوي  يـــــتـــ
لـــلـــمـــســـاعـــدات الــكــويــتــيــة إلغـــاثـــة 
ــي تـــركـــيـــا  ــ مـــنـــكـــوبـــي الـــــــزلـــــــزال فــ
ــة، إذ أقـــلـــعـــت طـــائـــرتـــان  ــ ــوريـ ــ وسـ
تــابــعــتــان لــلــقــوة الــجــويــة، أمـــس، 
متجهتين إلى الجمهورية التركية 

 
ً
الصديقة، وعلى متنهما 80 طنا

من المواد اإلغاثية والمستلزمات 
ــة  الــــطــــبــــيــــة والـــــــــمـــــــــواد الــــغــــذائــــيــ

للمتضررين من الزلزال هناك.
وقالت وزارة الدفاع، في بيان 
 
ً
صــحــافــي، إن ذلـــك يــأتــي تــنــفــيــذا

للتوجيهات السامية لسمو أمير 
البالد الشيخ نواف األحمد، القائد 

األعلى للقوات المسلحة، بإنشاء 
جسر جــوي إلرســال المساعدات 
اإلغاثية للمتضررين من الزلزال 
المدمر، الذي وقع جنوب تركيا، 
وبأوامر مباشرة من النائب األول 
لـــرئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء وزيــــر 
الــداخــلــيــة وزيـــر الــدفــاع بــاإلنــابــة 
الشيخ طالل الخالد، بتسخير كل 

إمكانات القوة الجوية والجيش 
الـــكـــويـــتـــي لـــدعـــم وتـــســـهـــيـــل نــقــل 

المواد اإلغاثية.
وأضـــافـــت الــــــوزارة أن رحـــالت 
اإلغاثة الكويتية األولى انطلقت 
ــمـــاضـــي بـــإقـــالع  ــنـــيـــن الـ يـــــوم االثـ
طائرتين عسكريتين كويتيتين 
محملتين بــفــرق إنـــقـــاذ مـــن قــوة 
ــان مــن  ــنــ ــام، و8 أطــ ــ ــعـ ــ ــاء الـ ــ ــفـ ــ اإلطـ
مــــــواد اإلغـــــاثـــــة، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن 
ــذه الـــرحـــالت تـــأتـــي بــالــتــعــاون  هــ
والتنسيق بين الجيش الكويتي 
ــاع، والــخــارجــيــة،  ــدفــ ووزارات الــ
والــصــحــة، وقــــوة اإلطـــفـــاء الــعــام، 
وجمعية الهالل األحمر الكويتي، 

والجمعيات الخيرية الكويتية.
من جهته، قال مدير مديرية 
التوجيه المعنوي والعالقات 
الـــعـــامـــة فـــي الـــجـــيـــش، الــعــمــيــد 
ركـــن بــحــري محمد الــعــوضــي، 
 لـــلـــتـــوجـــيـــهـــات 

ً
إنـــــــه »تــــنــــفــــيــــذا

الــســامــيــة لــســمــو أمــيــر الــبــالد، 
وبـــأوامـــر مــبــاشــرة مــن النائب 
األول وزيـــــر الــــدفــــاع بــاإلنــابــة 
غـــــــــادرت طــــائــــرتــــان تـــابـــعـــتـــان 
للقوة الجوية الكويتية البالد 
متجهتين إلى تركيا، محملتين 

بـ 80 طنا من المواد اإلغاثية«. 
بــــــدورهــــــا، أوضـــــحـــــت األمـــيـــن 
الــعــامــة لجمعية الــهــالل األحــمــر، 
مها البرجس، أن الرحلة اإلغاثية 
الثانية تمت بالتعاون مع وزارة 
الدفاع متمثلة في القوة الجوية 
الــتــي ســخــرت جــمــيــع إمــكــانــاتــهــا 
وجهودها لدعم وتسهيل المواد 
اإلغــــاثــــيــــة عـــلـــى وجــــــه الـــســـرعـــة، 
بالتنسيق مع وزارتي الخارجية 
والصحة، وبتوجيهات سامية من 

صاحب السمو أمير البالد.

وأضافت البرجس، في تصريح 
صـــحـــافـــي، خــــالل إشـــرافـــهـــا على 
مـــغـــادرة طـــائـــرات الـــقـــوة الــجــويــة 
المحملة بالمساعدات المختلفة 
والمواد اإلغاثية والطبية صباح 
أمس في قاعدة مبارك العبدالله 
الجوية، ان حمولة المواد اإلغاثية 
ــلـــغـــت 80 طــــنــــا تـــشـــمـــل جــمــيــع  بـ
الــمــســتــلــزمــات الـــتـــي تــســاهــم في 
تخفيف معاناة المتضررين في 

تركيا وسورية.
وأكدت استمرار الجسر الجوي 

إلغاثة منكوبي الزلزال في تركيا، 
ومـــواصـــلـــة تـــقـــديـــم الـــمـــســـاعـــدات 
للشعب السوري، مشيدة بجهود 
الفريق التطوعي الذي يعمل على 
مــســاعــدة منكوبي الـــزلـــزال، ومــد 
يــد الــعــون لــهــم، رغــم الصعوبات 
والخطورة في المناطق المنكوبة.
ــــس أن  ــ ــرجـ ــ ــ ــبـ ــ ــ وأوضــــــــــحــــــــــت الـ
الــجــمــعــيــة هـــي أول جــهــة إغــاثــيــة 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم تــواصــلــت 
منذ الساعات األولــى بعد وقوع 
الزلزال المدمر مع »الهالل األحمر 

السوري«، وقدمت لهم المساعدة 
 إلـــى 

ً
والـــــدعـــــم الــــــفــــــوري، مــــشــــيــــرا

ــــالل األحــــمــــر الـــكـــويـــتـــي«  ــهـ ــ أن »الـ
ستقدم المساعدة إلى المصابين 
والمتضررين في حال طلب منها 

نقلهم ومعالجتهم في الكويت.
ولفتت إلى أن الجمعية فتحت 
بــاب التبرعات لمنكوبي الزلزال 
ــل مقر  ــ ــة وتـــركـــيـــا داخـ فـــي ســـوريـ
الجمعية بمنطقة الشويخ وعلى 
مــوقــعــهــا اإللــكــتــرونــي مـــدة شهر 

متواصلة.

سالم الصباح يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير كمبوديا

وكيل »الدفاع« ناقش التعاون مع أوفوست
بحث وكــيــل وزارة الــدفــاع الشيخ د. 
عبدالله المشعل، مــع قــائــدة النقل في 
الجيش األميركي الفريق أول جاكلين 
دي فــــــان أوفــــــوســــــت، أوجــــــــه الـــتـــعـــاون 
والـــتـــنـــســـيـــق الـــمـــشـــتـــرك بـــيـــن الــبــلــديــن 

الصديقين.
وقالت رئاسة األركان، في بيان أمس، 
إن وكيل »الدفاع« استقبل بمقر الوزارة 
الــفــريــق أول أوفــوســت والــوفــد المرافق 
لها بمناسبة زيارتها الرسمية للبالد، 

وتمت مناقشة أهم األمور والموضوعات 
ضمن محور الزيارة.

وحــضــر الــلــقــاء وكــيــلــة وزارة الــدفــاع 
المساعدة للتجهيز الخارجي، الشيخة 
ــم بــأعــمــال  ــائـ ــقـ ــد، والـ ــالـ د. شــمــايــل الـــخـ
سفارة الواليات المتحدة األميركية لدى 
الكويت جيمس هولتسنايدر، وعدد من 

المسؤولين في الجانبين.

محمد العوضي
إحدى طائرتي المساعدات قبيل إقالعها إلى تركيا أمس

إردوغان يشيد بدعم الكويت
أشـــاد الــرئــيــس الــتــركــي رجــب طيب إردوغــــان، 
أمس األول، بالجهود التي تقوم بها الكويت تجاه 
تركيا، وبما تقدمه من دعم ومساعدة في عمليات 
البحث واإلنقاذ بعد الزلزال الذي ضرب جنوب 
البالد فجر االثنين الماضي، وتسبب في وقوع 

خسائر كبيرة باألرواح والممتلكات.
وأعرب إردوغان، في تصريح صحافي، خالل 
تــفــقــده الــمــنــاطــق الــمــنــكــوبــة بـــواليـــة هـــطـــاي، عن 
تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها فرق اإلنقاذ 
القطرية والسعودية، مؤكدا أن حكومته لن تترك 

أي شخص تضرر تحت األنقاض.
من جانبه، أعلن رئيس فريق البحث واإلنقاذ 
الكويتي، التابع لقوة اإلطفاء العام، العقيد أيمن 

المفرح، أن الفريق باشر عمليات البحث واإلنقاذ 
فــي الــمــواقــع الــمــتــضــررة مــن الـــزلـــزال والمناطق 
الــمــنــكــوبــة فـــي تــركــيــا، الفـــتـــا إلــــى أن الــعــمــلــيــات 
ستستمر ولن تتوقف حتى يساهموا في إخراج 

األشخاص المحاصرين تحت األنقاض.
»كــونــا«، إن الــفــريــق الكويتي  وقـــال الــمــفــرح، لـــ
مـــوجـــود حــالــيــا فـــي مــنــطــقــة إصـــالحـــيـــة، إحـــدى 
المناطق المتضررة بشكل كبير من الزلزال، ويتم 
حاليا تــوزيــع فــرق البحث واإلنــقــاذ على جميع 
المباني المنهارة. وأوضح أن الفريق يقوم حاليا 
بعمليات البحث فــي أحــد المباني المكونة من 
ثمانية أدوار، مشيرا إلى أنه وحسب المعلومات 
يحتوي المبنى على 60 شخصا تحت األنقاض.

https://www.aljarida.com/article/13949
https://www.aljarida.com/article/13949
https://www.aljarida.com/article/13974
https://www.aljarida.com/article/13974
https://www.aljarida.com/article/13962
https://www.aljarida.com/article/13956
https://www.aljarida.com/article/14073
https://www.aljarida.com/article/14072
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العدواني: افتتاح جامعة عبدالله السالم سبتمبر المقبل

أحمد الشمري
أعــــلــــن وزيــــــــر الــــتــــربــــيــــة وزيـــــر 
ــــث  ــــحـ ــبـ ــ الــــتــــعــــلــــيــــم الــــــعــــــالــــــي والـ
العلمي د. حــمــد الــعــدوانــي، بــدء 
تشغيل جامعة عبدالله السالم 
واستقبالها ألول دفعة من الطلبة 
مع بداية العام األكاديمي 2023-

2024 في سبتمبر المقبل.
جــــــــاء ذلــــــــك خــــــــال الـــمـــؤتـــمـــر 
الصحافي لإلعان عن الجامعة 
الحكومية الــثــانــيــة فــي الــكــويــت، 
ــــم(،  ــالـ ــ ــــسـ ــه الـ ــ ــلـ ــ ــد الـ ــبــ ــــة عــ ــعـ ــ ــامـ ــ )جـ
ــــس اإلدارة  ــلــ ــ ــجــ ــ مــ ــور  ــ ــ ــــضـ ــ ــحـ ــ ــ بـ
الــتــأســيــســي لــلــجــامــعــة وأعــضــاء 
مــجــلــس الـــجـــامـــعـــات الــحــكــومــيــة 
وعدد من قياديي وزارتي التربية 
والتعليم العالي والبحث العلمي.
ــال الـــعـــدوانـــي، إن تشغيل  ــ وقـ
الـــجـــامـــعـــة الــحــكــومــيــة الـــجـــديـــدة 
يــعــتــبــر إحـــــــدى ركــــائــــز بـــرنـــامـــج 
عــمــل الــحــكــومــة، لــتــأخــذ مسارها 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــي الـــصـــحـــيـــح كــشــريــك 
استراتيجي في صناعة التعليم 
 إلى جنب 

ً
العالي في الباد، جنبا

مع جامعة الكويت والهيئة العامة 
لــلــتــعــلــيــم الــتــطــبــيــقــي والـــتـــدريـــب 
والبعثات الداخلية والخارجية، 

من أجل إعــداد الطاقات البشرية 
المؤهلة من أبناء الوطن.

حدث تاريخي

وأكــــــــد أن افــــتــــتــــاح جـــامـــعـــة 
ــلـــه الـــســـالـــم الــحــكــومــيــة  ــبـــدالـ عـ
 في 

ً
 مهما

ً
 تاريخيا

ً
يعتبر حدثا

مسيرة التعليم العالي بدولة 
الكويت، ويتزامن مع احتفاالت 
 
ً
ــة، مــضــيــفــا ــيــ ــنــ األعــــــيــــــاد الــــوطــ
أن الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة تــولــي 
 بتطوير منظومة 

ً
 كبيرا

ً
اهتماما

الــتــعــلــيــم، فــهــي مــحــور التنمية 
وركــيــزة أساسية لبناء الوطن 
 مع 

ً
وتقدمه، التي تأتي تماشيا

الجهود الحثيثة التي تبذلها 
الــدولــة في فتح آفــاق أكاديمية 

جديدة.
وتــــابــــع »أن مــــن الــــهــــدف أن 
تكون جامعة عبدالله السالم من 
 
ً
جامعات الجيل الرابع«، مشيرا
إلــــى أن بــرامــجــهــا األكــاديــمــيــة 
تتكامل مع مراكز البحث العلمي 
ــي مــــجــــال اإلبــــــــداع  ــ ــن فـ ــيــ الــــرصــ
وحضانة المشروعات الصغيرة 

ــة، وفـــــــــي مــــجــــال  ــ ــطـ ــ ــوسـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ والـ
الــرقــمــنــة والـــذكـــاء االصطناعي 
 في 

ً
واســتــخــدامــاتــه خــصــوصــا

مجال الطب الحديث، وأبحاث 
الطاقة الهيدروكربونية والطاقة 
المتجددة، ليتماشى مع العلم 
الـــحـــديـــث مـــن تـــطـــور بــمــعــدالت 
متسارعة تتسابق الجامعات 

ــالـــمـــي  ومــــــراكــــــز األبــــــحــــــاث الـــعـ
لمواكبتها«.

4 كليات 

بدورها، كشفت رئيسة مجلس 
اإلدارة الـــتـــأســـيـــســـي لــجــامــعــة 
ــم د. مـــوضـــي  ــ ــالـ ــ ــسـ ــ عــــبــــدالــــلــــه الـ
الــحــمــود، عـــن تــســمــيــة 4 كــلــيــات، 
منها: 3 كليات للمرحلة األولــى، 
وهي: »كلية إدارة وريادة األعمال، 
وكلية الحوسبة والنظم، وكلية 
الهندسة والطاقة«، أما المراحل 
ــقـــة فــســتــكــون كــلــيــة الــطــب  الـــاحـ
والعلوم الصحية – تحت شعار 

»االبتكار في الرعاية الصحية«.
وأعــلــنــت الــحــمــود عــن تسمية 
ــــي جـــامـــعـــة  ــز بـــحـــثـــيـــة فــ ــ ــراكــ ــ 9 مــ
ــالــــم، وتـــــم تــحــديــد  عـــبـــدالـــلـــه الــــســ
اختصاصاتها ومجاالت البحث 
فيها، هــي كالتالي: »مــركــز األمــن 
الــســيــبــرانــي والـــتـــحـــول الــرقــمــي، 
ومـــركـــز أبـــحـــاث عـــلـــوم الــبــيــانــات 
والـــــذكـــــاء االصـــطـــنـــاعـــي، ومـــركـــز 
ــتـــدامـــة،  ــمــــوارد والـــطـــاقـــة واالسـ الــ
ومـــركـــز عـــلـــوم وهـــنـــدســـة الـــمـــواد 
المتقدمة، ومركز البحوث البحرية 

ــز الــتــمــويــل  ــركــ ــيـــة، ومــ ــلـ والـــســـاحـ
وإدارة المخاطر، ومــركــز البحث 
فــــي ريـــــــادة األعــــمــــال واالبـــتـــكـــار، 
ومركز العلوم الصحية والرفاهية، 

ومركز التعلم االبتكاري«.
وأكــــــدت الـــحـــمـــود، أن جــامــعــة 
عــبــدالــلــه الــســالــم تــحــمــل مــســمــًى 
 عــلــى نـــفـــوس الــكــويــتــيــيــن 

ً
عـــزيـــزا

، وتأتي كحلقة مكملة لعقد 
ً
جميعا

المنظومة التعليمية المباركة في 
الكويت، التي عزز أركانها باني 
الــنــهــضــة فـــي الـــكـــويـــت الــحــديــثــة 
ــه الـــشـــيـــخ عـــبـــدالـــلـــه  ــ الـــمـــغـــفـــور لـ
السالم واستكملها أمراء الكويت 

متتابعين.

أكاديمية بحثية

كــمــا أوضـــحـــت الـــحـــمـــود أنــهــا 
 تعتبر جــامــعــة أكــاديــمــيــة 

ً
أيــضــا

بحثية من جامعات الجيل الرابع 
متميزة فــي استقطاب كــوادرهــا 
األكــاديــمــيــة والبحثية واإلداريــــة 
حاضنة لكوكبة من أبناء الكويت 
الدارسين في تخصصات الثورة 
ــعـــة مــثــل عــلــوم  الــصــنــاعــيــة الـــرابـ
الــبــيــانــات والـــذكـــاء االصــطــنــاعــي 

والــــطــــاقــــات الـــمـــتـــجـــددة وإدارة 
وريــــــــــادة األعـــــمـــــال وغــــيــــرهــــا مــن 
تــخــصــصــات تــكــمــل مـــا هـــو قــائــم 

وتلبي احتياجات سوق العمل.
 
ً
وأفـــــادت بـــأن الــجــامــعــة أيــضــا

تهدف إلى نقل االقتصاد الكويتي 
مـــــن اقــــتــــصــــاد أحــــــــــادي الــــمــــورد 
الـــنـــاضـــب إلــــى اقـــتـــصـــاد مــعــرفــي 
ــتـــنـــوع يــــواكــــب عــــالــــم الــرقــمــنــة  مـ

المتجدد والمتسارع التطور. 
وأوضــحــت أن مهمة المجلس 
التأسيسي تنتهي مع قبول أول 
دفــعــة مــن الــطــلــبــة، لــيــبــدأ مــشــوار 

عمل إدارة الجامعة.

افتتاحها 
حدث تاريخي 

ونهدف أن 
تكون من 

جامعات الجيل 
الرابع

العدواني

جانب من حضور المؤتمر لإلعان عن الجامعة

 و99 مراكز بحثية مراكز بحثية
ً
 و كليات للمرحلة األولى وواحدة الحقا
ً
موضي الحمود: تضم موضي الحمود: تضم 33 كليات للمرحلة األولى وواحدة الحقا

آلية التعيينات والقبول والمواقع
أعلنت الحمود أن المجلس التأسيسي 
يعكف اآلن على إعداد اإلعانات المطلوبة 
لـــتـــعـــيـــيـــن اإلدارة الــــجــــامــــعــــيــــة، والـــهـــيـــئـــة 
األكاديمية، واإلدارية الختيارها، وتمكينها 

من إدارة وتشغيل الجامعة. 
وقـــالـــت الـــحـــمـــود، إن إعـــــان الــتــوظــيــف 
سيكون على مرحلتين، األولـــى للوظائف 
األكاديمية الرئيسية، ثم تقوم إدارة الجامعة 
بتعيين باقي المناصب الستكمال المشوار.

وعن توظيف أعضاء هيئة التدريس من 
خريجي الجامعات الخاصة أو الجامعات 
الــخــارجــيــة فـــي جــامــعــة عــبــدالــلــه الــســالــم، 

أوضـــحـــت أن بـــاب الــتــعــيــيــن مــفــتــوح الشــك 
ات والجدارة، والعمل   للكفاء

ً
للجميع وفقا

على استقطاب كوادر وطنية بحثية متميزة.
وحــول آلية تــدريــس اللغة فــي الجامعة 
الجديدة، أكدت أن لغة مقررات التخصصات 
الدراسية هي اللغة اإلنكليزية، بينما هناك 
مقررات اإلنسانية واإلسامية والتاريخية 

باللغة العربية.
ــبـــول،  ــقـ ــيــــة وفــــئــــات الـ ــا بـــالـــنـــســـبـــة آللــ ــ أمــ
أوضـــحـــت »أن آلـــيـــة الـــقـــبـــول فـــي الــجــامــعــة 
الجديدة تخضع لسياسة التعليم العالي 

في مجلس الجامعات الحكومية«.

وبشأن مواقع الجامعة، أفادت الحمود 
بأنها ستكون في المباني التي تخليها 
جامعة الكويت للجامعة الجديدة، منها 
موقع الــشــويــخ، ثــم تقوم إدارة الجامعة 
الجديدة بتوزيع باقي المواقع للكليات 

والتخصصات.
ــقــــدرات لــلــقــبــول في  وحــــول اخــتــبــار الــ
ــه: »بـــالـــطـــبـــع هــنــاك  ــ ــرت أنــ ــ الـــجـــامـــعـــة، ذكــ
اخــتــبــار قـــدرات للطلبة الــذيــن يلتحقون 
فــي الــجــامــعــة الــجــديــدة، وســيــكــون هناك 
تـــعـــاون كــبــيــر مـــع جــامــعــة الـــكـــويـــت، في 

سياسة القبول«.

هدفنا نقل 
االقتصاد 

الكويتي من 
أحادي المورد 

الناضب إلى 
معرفي متنوع
الحمود

جلسة تفاوض حول مجرور 
أمطار غرب عبدالله المبارك

 طلبتها »األشغال« مع أصحاب العطاءات المقبولة
• سيد القصاص

طلبت وزارة األشغال العامة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة 
الموافقة على تحديد جلسة للتفاوض مع أصحاب العطاءات المقبولة 
للممارسة الخاصة بإنشاء وإنجاز وصيانة مجرور لتصريف مياه 

األمطار في منطقة غرب عبدالله المبارك.
بدورها، أعادت الهيئة العامة للطرق والنقل البري طلبها في كتاب 
جديد صــادر بتاريخ 18 يناير 2023 بإلغاء الطرق اإلقليمية، لعدم 
توافر االعتماد المالي لها، وتشمل تلك الطرق المناقصة 255 إنشاء 
وإنجاز وصيانة الطرق والتقاطعات على الطريق اإلقليمي الجنوبي 
من شمال كبد إلى السالمي، والمناقصة رقم 261 الخاصة بإنشاء 
وإنجاز وصيانة الطريق اإلقليمي الشمالي من التقاطع 58 إلى منفذ 

السالمي الحدودي.
وشملت تلك المناقصات المناقصة رقــم 246 الــخــاصــة بإنشاء 
وإنجاز وصيانة الطريق اإلقليمي الشمالي من التقاطع المستقبلي 
مع طريق السالمي إلى التقاطع مع طريق العبدلي السريع، والمناقصة 
رقم 247 الخاصة بمشروع إنشاء وإنجاز وصيانة الطريق اإلقليمي 
الشمالي من طريق العبدلي السريع إلى التقاطع المستقبلي مع طريق 
الصبية السريع، والمناقصة رقم 260 بإنشاء وإنجاز وصيانة الطريق 

اإلقليمي الشمالي من تقاطع رقم 82 إلى تقاطع رقم 58. 
يـــذكـــر أن الــهــيــئــة طــلــبــت فـــي أكــتــوبــر الــمــاضــي 2022 إلـــغـــاء تلك 

المناقصات لعدم توافر ميزانية لها.
في سياق متصل، وافق الجهاز المركزي للمناقصات العامة على 
ترسية مناقصة إجراء الصيانة العامة للطرق الخارجية في المنطقة 
الجنوبية من قلمه صباح إلى مركز النويصيب، على الشركة صاحبة 

أقل األسعار، بمبلغ قدره 1.252 مليون دينار.

البغلي: توفير منافذ لبيع منتجات المزارعين 
الكويتيين دون تكاليف أو وسطاء

افتتحت سوق »النوير« في منطقة النزهة
ــتـــحـــت وزيـــــــــرة الــــشــــؤون  ــتـ افـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ االجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة والـ
الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة وزيــــــــــرة الــــدولــــة 
لـــشـــؤون الـــمـــرأة والــطــفــولــة مي 
البغلي، أمــس، ســوق »النوير«، 
ــتــــجــــات  ــنــ الـــــــــخـــــــــاص بـــــــدعـــــــم مــ
المزارعين الكويتيين وغيرهم 
مـــن الــمــنــتــجــيــن، بــالــتــعــاون مع 
اتـــحـــاد الــجــمــعــيــات الــتــعــاونــيــة 

االستهاكية.
وقــالــت البغلي، فــي تصريح 
صحافي خال جولتها بالسوق 
ــذي تــــم إنــــشــــاؤه فــــي مــنــطــقــة  ــ الــ
ــة، إن مـــــا تـــــم تــحــقــيــقــه  ــ ــزهـ ــ ــنـ ــ الـ
وتطويره في هذا المجال يتيح 
الــفــرصــة لــلــمــنــتــجــات الــزراعــيــة 
وغــيــرهــا مــن الــعــرض المباشر 
دون وسطاء ودون تكلفة على 

المنتجين.
وأضــافــت أن »هـــذا المشروع 
وغــــــــيــــــــره مــــــــن مـــــــشـــــــاريـــــــع هـــو 
مــــــا تــــســــعــــى إلـــــيـــــه الــــحــــكــــومــــة، 

ــال لــلــمــشــروعــات  ــمـــجـ لــفــســح الـ
ــــال تــوفــيــر  الـــصـــغـــيـــرة، مــــن خــ
منافذ بيع دون تكاليف لتكون 
االستفادة مشتركة بين المنتج 
ــم الــمــنــتــج  ــدعــ والــمــســتــهــلــك ولــ

الوطني«.
وأعـــربـــت عــن الــشــكــر التــحــاد 
الجمعيات التعاونية إلنجاح 
مـــثـــل هـــــذه الـــفـــعـــالـــيـــة، آمـــلـــة أن 
ــذه الـــمـــعـــارض  ــ تــســتــمــر مـــثـــل هـ
واألســـــواق لــخــدمــة المواطنين 
وتـــــــعـــــــزيـــــــز األمــــــــــــــن الــــــغــــــذائــــــي 
واالستهاكي، متمنية التوفيق 

للجميع.
ــر، استقبلت  وفـــي مــجــال آخــ
 مـــن 

ً
وزيــــــــــــر الـــــــــشـــــــــؤون عـــــــــــــــددا

المواطنين والمراجعين الذين 
تــقــدمــوا بــطــلــب مــقــابــلــتــهــا عبر 

تطبيق »سهل«.
 وأكـــــــــدت الــــــوزيــــــرة الــبــغــلــي 
ــرار الــــــــــوزارة فــــي اتـــبـــاع  ــمــ ــتــ اســ
ســـــيـــــاســـــة الــــــــبــــــــاب الــــمــــفــــتــــوح 

واالســــــــــتــــــــــمــــــــــاع إلــــــــــــــى اآلراء 
ــتــــي يــقــدمــهــا  واالقـــــتـــــراحـــــات الــ
ــــدى  ــــث مـ ــحــ ــ الــــــمــــــواطــــــنــــــون، وبــ
االســـتـــفـــادة مــنــهــا فـــي قــطــاعــات 
ــة جــمــيــع  ــجــ ــالــ ــعــ الـــــــــــــــــوزارة، ومــ
الــــشــــكــــاوى الـــمـــســـتـــحـــقـــة الـــتـــي 

يقدمونها وفق األطر القانونية.
ويــــأتــــي اســـتـــقـــبـــال الــــوزيــــرة 
ــن  ــيــ ــعــ ــراجــ ــمــ ــيــــن والــ ــنــ ــلــــمــــواطــ لــ
والـــــمـــــوظـــــفـــــيـــــن كـــــــل أســــــبــــــوع، 
 لــلــنــهــج الــحــكــومــي 

ً
اســــتــــمــــرارا

بضرورة تطبيق سياسة الباب 

المفتوح في الجهات الحكومية، 
 لــتــوجــيــهــات الــقــيــادة 

ً
وتــنــفــيــذا

الحكيمة في هذا الشأن.

أحد لقاءات وزيرة الشؤون أمس

ً
 عالميا

ً
 طبيا

ً
العوضي: تطوير منظومتنا لجعل الكويت مركزا

ً
 عالميا

ً
 طبيا

ً
العوضي: تطوير منظومتنا لجعل الكويت مركزا

افتتح المؤتمر الـ 22 لطب وجراحة العيون • »صحة الفرد المحرك الرئيسي لألنشطة االقتصادية والتنموية«
• عادل سامي

ــمــــد  ــة د. أحــ ــ ــحـ ــ ــــصـ أكـــــــــد وزيـــــــــــر الـ
الــعــوضــي، وضـــع وتــحــديــث الــبــرامــج 
واالســتــراتــيــجــيــات الــهــادفــة لضمان 
تطوير منظومة الخدمات الصحية 
بــمــا يــتــفــق مـــع الـــرؤيـــة المستقبلية 
 ،

ً
 عالميا

ً
 طبيا

ً
لجعل الــكــويــت مــركــزا

ــوزارة حــريــصــة على  ــ  إلـــى أن الــ
ً
الفــتــا

تـــســـخـــيـــر كــــــل الـــــوســـــائـــــل لــتــحــقــيــق 
قــيــم مــضــاعــفــة فـــي مـــجـــاالت الــبــحــث 
والمعرفة وتطوير الخدمات الصحية 
 بأن 

ً
للمواطنين والمقيمين، إيــمــانــا

صــحــة الــفــرد هــي الــمــحــرك الرئيسي 
لألنشطة االقتصادية والتنموية في 

جميع المجتمعات.
وقـــــــــال الـــــعـــــوضـــــي، فــــــي تـــصـــريـــح 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــيـــن، عــــصــــر أمــــــــس، عــلــى 
هــامــش حــفــل افــتــتــاح الــمــؤتــمــر الــــ 22 

لــطــب وجـــراحـــة الــعــيــون تــحــت شعار 
ــة  ــراحـ ــول طــــب وجـ ــ »الـــمـــســـتـــجـــدات حـ
العيون«، إن المؤتمر يناقش القضايا 
الــمــتــعــلــقــة بــتــخــصــص طـــب وجــراحــة 
العيون، وكيفية تحسين سبل الخدمة 

الطبية واإلنسانية المقدمة.
وأشــــــــار إلـــــى أن »االســـتـــثـــمـــار فــي 
صحة المواطن هدف رئيسي نسعى 
لتحقيقه والـــوصـــول إلــيــه مـــن خــال 
تقديم مستوى صحي جيد، ورعاية 
طبية ذات كفاءة عالية ومعتمدة على 
أســس علمية سليمة تواكب التطور 
الحاصل في دول العالم المتقدمة في 

هذا المجال«.
 
ً
ــوزارة أولــــت اهــتــمــامــا ــ ــ وذكــــر أن الـ

 لتخصص طب وجراحة العيون، 
ً
كبيرا

ما تجسد في افتتاح العديد من أقسام 
العيون في مختلف المستشفيات على 

مستوى محافظات الكويت.

وأوضــح أن المؤتمر الــذي تنظمه 
الـــرابـــطـــة الــكــويــتــيــة لـــطـــب وجـــراحـــة 
العيون سيسهم في تبادل الخبرات، 
ــن الــــتــــجــــارب الــطــبــي  واالســــتــــفــــادة مــ
ــاء جـــســـور الــمــعــرفــة  ــنـ الــمــتــنــوعــة، وبـ
ــاء من  ــبــ الــعــلــمــيــة بــيــن مــخــتــلــف األطــ
الكويت وخارجها، للوقوف على آخر 
ما توصل اليه العلم الحديث في مجال 

التشخيص وسبل العاج والوقاية.

مواكبة المستجدات

بدوره، قال رئيس المؤتمر د. فيصل 
الجسار، إن المؤتمر سيناقش أحدث 
الــمــســتــجــدات ومـــا تــوصــل الــيــه العلم 
واألبحاث العلمية المتعلقة في مجال 
طب وجراحة العيون وكيفية عاجها.

وأضاف الجسار أن المؤتمر يهدف 
إلى مواكبة كل ما هو جديد في مجال 

ــــراض الــعــيــون فـــي الــعــالــم وأحـــدث  أمـ
األجــهــزة فــي هــذا المجال فــي السوق 
العالمي وذلك لتحسين ورفع مستوى 

الخدمات الصحية في الكويت.

وأوضح أن المؤتمر يضم أكثر من 
 في مجال طب وجراحة 

ً
50 محاضرا

العيون من ذوي الخبرة واالختصاص 
مـــن مــخــتــلــف دول الــعــالــم ويــتــضــمــن 

ــلـــمـــيـــة وورش عــمــل  مـــــحـــــاضـــــرات عـ
متخصصة ودورة تــدريــبــيــة تجذب 
الــكــثــيــر مـــن أطـــبـــاء الــعــيــون مـــن دول 

المنطقة والعالم.

جانب من حضور افتتاح المؤتمر

»إحياء التراث« تدشن 
موسمها التعليمي الجديد

دشنت جمعية إحياء 
التراث اإلسامي، موسمها 

التعليمي الجديد، من خال 
تنظيم العديد من األنشطة 
 مع بدء 

ً
والفعاليات، تزامنا

الدراسة في فصلها الثاني.
وقالت الجمعية، في 

بيان، أمس، إنها أقامت 
 في كتاب 

ً
 أسبوعيا

ً
درسا

اصة النحوية 
ُ

»الخ
من المقدمة اآلجرومية 

وزيادات« من جمع وإعداد 
الشيخ مشاري المطيري، 

ويعلق عليه عبدالله 
الحيان، مساء كل يوم 

اثنين، أشرف عليه مركز 
قيم وهمم الدعوي والمركز 

التربوي بمدينة سعد 
العبدالله.

من جهة أخرى، أقامت 
الجمعية محاضرة 

بعنوان »االدكار لما في 
اليوم والليلة من السنن 

واألذكار« لفضيلة الشيخ 
صاح الشمري نظمها فرع 

الجهراء التابع للجمعية 
ضمن أنشطة المخيم 

الربيعي الـ 29.

»النجاة«: 360 ألف 
مستفيد من »سقيا الماء«

قال نائب المدير العام 
بجمعية النجاة الخيرية د. 

جابر الوندة، إن الجمعية 
نفذت مشروع »سقيا الماء« 

 مع 
ً
داخل الكويت تماشيا

سياسة توطين العمل 
الخيري في الباد، بما 

يتوافق مع توجه القيادة 
السياسية.

وأوضح الوندة، في تصريح 
صحافي، أمس، أن »بيت 

الزكاة« دعم مشروع سقيا 
الماء بمبلغ 10 آالف دينار، 
وسيتم من خاله توزيع 18 

ألف كرتون ماء، يستفيد 
منها أكثر من 360 ألف 

إنسان.
وتقدم بجزيل الشكر 

والعرفان لبيت الزكاة على 
هذه المبادرة اإلنسانية، 
 أن شراكة النجاة 

ً
مؤكدا

الخيرية مع بيت الزكاة غدت 
 يحتذى في مجال 

ً
نموذجا

تنفيذ المشاريع الخيرية 
الرائدة، التي تخدم شريحة 

كبيرة من المستفيدين داخل 
الكويت.

وفد الصفا يختتم رحلة 
»بعطائكم نغيثهم 9«

عاد إلى أرض الوطن مساء 
أمس األول رئيس مجلس 

إدارة جمعية الصفا الخيرية 
اإلنسانية محمد الشايع، 

والوفد المرافق له، الذي كان 
يقدم خدمات إنسانية خال 
رحلة »بعطائكم نغيثهم 9« 

في تركيا، حيث تم تنفيذ 
حملة دفء وأمان لهذا 

العام، وتوزيع مواد التدفئة 
والبطانيات وكسوة وأغذية.
ولدى وصوله، قال الشايع: 

 ،
ً
»لنا عودة لتركيا قريبا
ومررنا بأيام عصيبة«، 

مؤكدا أن »الوضع في 
تركيا مأساوي، حيث حدث 
الزلزال، وقد شاهدنا الموت 
بأنفسنا خاصة خال وقوع 
الزلزال، وبعد االنتهاء منه، 
حيث شاهدنا مآسي كثيرة 

وكبيرة«.
وتوجه بالشكر إلى 

المسؤولين الكويتيين 
على تقديم المساعدات 

 إلى 
ً
لضحايا الزلزال، مشيرا

أن أهل الكويت جبلوا على 
، وشدد على 

ً
الفزعة دوما

أن »الصفا« تواصل تقديم 
المساعدات العاجلة.
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وصــل القمر االصطناعي »كويت سات 
– 1« إلـــى الــمــراحــل الــنــهــائــيــة مـــن إطــاقــه 
ودخـــولـــه مــرحــلــة الـــمـــدار الــمــبــكــر )LEOP(؛ 
لينطلق إلى مداره حول األرض ويبدأ مهمة 
التقاط صور فضائية للكويت وإرسالها 
ــة بـــهـــدف اســتــخــدامــهــا  ــيــ لــلــمــحــطــة األرضــ
للتطبيقات المختلفة مــن قبل الباحثين 

والطلبة.
وأعلنت مديرة المشروع الوطني للقمر 
الـــقـــائـــمـــة بـــأعـــمـــال رئـــيـــس قـــســـم الــفــيــزيــاء 
فــي كلية الــعــلــوم جامعة الــكــويــت د. هالة 
الــجــســار، أن »كــويــت ســات – 1«، والممول 
بـــالـــكـــامـــل مــــن مـــؤســـســـة الـــكـــويـــت لــلــتــقــدم 
الــعــلــمــي فـــي الــمــرحــلــة الـــتـــي يـــدخـــل فيها 
القمر االصــطــنــاعــي بــمــداره حــول األرض، 
ويــســتــمــر عــــادة لــمــدة شــهــريــن إلـــى ثــاثــة 
ــم خــالــهــا  أشـــهـــر مـــن تـــاريـــخ اإلطــــــاق، وتــ
استقبال اإلشارة األولى وإجراء االختبارات 

الفنية عليه.
وأضافت: تّم في هذه المرحلة معايرة 

جميع أنظمة القمر للتأكد من أنها تعمل 
بشكل جيد وتـــؤدي وظائفها المطلوبة، 
والفريق الفني للقمر يقوم بالتواصل مع 
القمر االصطناعي دون عــوائــق مــن خال 
إرســـال واســتــقــبــال اإلشــــارات مــن المحطة 

األرضية في كلية العلوم بالجامعة.
وأوضــحــت أن الفريق يعمل على مــدار 
الساعة طوال أيام األسبوع لضمان سامة 
جميع األنظمة بما فــي ذلــك نظام الطاقة 
الــكــهــربــائــيــة )EPS( الــمــســؤول عـــن توليد 
الطاقة من الخايا الشمسية ثم تخزينها 
في بطاريته لتوزيعها على أنظمة األقمار 

الصناعية.
ــــارت الــجــســار إلـــى أنـــه تــم التحقق  وأشـ
بنجاح من سامة نظام تحديد ومراقبة 
الــمــوقــف )ADCS( الـــمـــســـؤول عـــن ضــمــان 
اســتــقــرار وتوجيه القمر الصناعي خال 
مــرحــلــة الـــمـــدار، مــؤكــدة أن الــعــمــل مستمر 
بشكل يومي من قبل الفريق الفني؛ للتحقق 
من سامة جميع األنظمة األخــرى للتأكد 

من أنها تعمل بشكل جيد.
مــن جانبها، قالت نائبة المدير العام 
للبرامج اإلستراتيجية فــي المؤسسة د. 
 هــذا المشروع تعاون 

ّ
خولة الشايجي إن

مشترك مع جامعة الكويت بدعم وتمويل 
ي من »التقدم العلمي« ليشكل نواة العمل 

ّ
كل

الفضائي الكويتي في المستقبل من خال 
عــمــل مــتــواصــل ودؤوب اســتــمــر ألكــثــر من 

ثاث سنوات.
 دعــم المؤسسة 

ّ
وأضــافــت الشايجي أن

 مــن أهــدافــهــا في 
ً
للمشروع يــأتــي انــطــاقــا

تعزيز دورها في مجال التنمية الحضارية، 
من خال دعم مشاريع تكنولوجيا الفضاء، 
 المؤسسة حريصة على تشجيع 

ّ
مؤكدة أن

ات العلمية، السيما في الــدراســات  الكفاء
واألبحاث التي تتناول مواضيع تقع ضمن 
استراتيجيتها الــتــي تتصل بــاألولــويــات 
 منها ألهمية دعم البحث 

ً
الوطنية وإدراكا

العلمي في جميع المجاالت والتخصصات، 
من أجل بناء قاعدة صلبة لمنظومة العلوم 
والتكنولوجيا واالبتكار والثقافة والمعرفة 

العلمية في المجتمع.

عــقــدت الــلــجــنــة الــمــشــتــركــة 
ــة  ــيــ ــانــــونــ ــقــ ــــن الــــلــــجــــنــــة الــ ــيـ ــ بـ
ــة شـــــؤون  ــنــ والــــمــــالــــيــــة ولــــجــ
البيئة فــي المجلس البلدي 
 لــمــنــاقــشــة الئــحــة 

ً
اجـــتـــمـــاعـــا

ــايـــات،  ــفـ ــنـ ــقــــل الـ ــة ونــ ــافـ ــظـ ــنـ الـ

وأوصت بإبقاء الائحة على 
الجدول مع الماحظات.

وذكــــــــرت رئـــيـــســـة الــلــجــنــة 
المشتركة م. علياء الفارسي 
أنـــه تـــم االطــــاع عــلــى جميع 
الدراسات واالستراتيجيات 

الــمــعــمــولــة فـــي الــكــويــت ذات 
ــة بــــالــــمــــوضــــوع مــثــل  ــلــ الــــصــ
ــقـــريـــر الـــمـــخـــطـــط الــهــيــكــلــي  تـ
ــــاص بــــــــإدارة  ــخــ ــ ــة والــ ــدولــ ــلــ لــ
ــفــــايــــات، واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــنــ الــ
ــة لـــلـــبـــيـــئـــة  ــ ــامــ ــ ــعــ ــ ــ ــة ال ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ الـ
ــنــــك الـــــدولـــــي،  ــبــ ومــــــشــــــورة الــ
ــى الــتــوصــيــات  بـــاإلضـــافـــة إلــ
ــة،  ــومــ ــكــ ــحــ بــــــجــــــدول عــــمــــل الــ
ولوائح دول الخليج الخاصة 
باإلدارة المتكاملة للنفايات 
ــذ  ــ ــة؛ ألخـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــــصـ ــة الـ ــ ــديـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ الـ
ــبـــرات الــعــلــمــيــة فـــي هــذا  الـــخـ
الــمــجــال، مبينة أنــه تــم طلب 
عمل إضافات على التعاريف 
على سبيل المثال ال الحصر 
إعادة تأهيل المكب، ووحدة 
ــاريـــف  ــعـ ــايــــات، وتـ ــفــ ــنــ ــرز الــ ــ فــ
التسلسل الهرمي مثل »منع- 
ــتـــعـــمـــال-  ــلـــيـــل- اعــــــــادة اسـ ــقـ تـ
اعــادة تدوير، نفايات البناء 

والهدم«.
وأضافت أنه تمت مناقشة 
عمل إضــافــات على محتوى 
ــة كــــفــــصــــول جــــديــــدة  ــحــ الــــائــ
ــــر شـــمـــولـــيـــة وال  ــثـ ــ ــــون أكـ ــكـ ــ تـ

تقتصر على إضافة الرؤية، 
ــــات  ــيـ ــ ــــؤولـ ــــسـ ــمـ ــ وتــــــحــــــديــــــد الـ
الـــخـــاصـــة بـــأعـــمـــال الــنــظــافــة 
والـــــــنـــــــفـــــــايـــــــات ســـــــــــــواء نـــقـــل 
تـــخـــلـــص،  أو  لــــجــــة  مــــعــــا أو 
ــــون مـــوضـــحـــة  ــكــ ــ ــــى ان تــ ــلـ ــ عـ
ــح يــبــيــن مــهــام  بـــجـــدول واضــ
ومــســؤولــيــة كـــل جــهــة ســـواء 
الـــبـــلـــديـــة او الــهــيــئــة الــعــامــة 
لــلــزراعــة أو صــاحــب االعــمــال 

االنشائية وغيرهم. 

وتــــــــابــــــــعــــــــت الــــــــفــــــــارســــــــي، 
ــــى  ــلـ ــ عـ يـــــــتـــــــفـــــــق  لــــــــــكــــــــــل  ا ن  أ
تــــــــراجــــــــع مــــــســــــتــــــوى إدارة 
الــــنــــفــــايــــات، وعــــــدم الـــتـــوافـــق 
ــر الـــصـــحـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــايـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ مـــــــع الـ
والبيئية المستدامة والتي 
ــــط بـــشـــكـــل  ــبـ ــ ــرتـ ــ تـــنـــعـــكـــس وتـ
كــبــيــر بــالــوضــع االجــتــمــاعــي 
ــة أن  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــــضـ والـــــــصـــــــحـــــــي، مـ
الــلــجــنــة تــعــمــل عــلــى تــعــديــل 
مــواد الائحة بالتعاون مع 

الــجــهــاز الــتــنــفــيــذي والــهــيــئــة 
ــا أنـــهـــا  ــمـ الـــعـــامـــة لـــلـــبـــيـــئـــة، كـ
ترحب بجميع الجهات ذات 
الــصــلــة وذوي الــخــبــرات في 

االجتماعات القادمة.

● فيصل متعب
أعلن النادي العلمي، أمس األول، انطاق فعاليات 
النسخة الـ 13 من المعرض الدولي لاختراعات في 
الشرق األوســط، األحــد المقبل، بمشاركة 40 دولة 
عربية وأجنبية برعاية أميرية سامية، في فندق 

كورت يارد ماريوت.
وقال رئيس مجلس إدارة النادي العلمي رئيس 
اللجنة العليا للمعرض طال الخرافي، في مؤتمر 
صحافي الستعراض االستعدادات إلقامة المعرض 
ــام، إن الــفــضــل فـــي نــجــاح  ــ ــة أيــ ــــذي يــســتــمــر أربـــعـ الـ
فعاليات المؤتمر، الذي ينظمه النادي، يرجع إلى 
صاحب السمو أمير الباد الشيخ نــواف األحمد، 
لدعم سموه الامحدود لمسيرة وأنشطة النادي 
العلمي، من خال رعاية سموه الكريمة للمعرض، 
ورعــــايــــتــــه الــشــخــصــيــة لــلــمــبــدعــيــن والــمــتــمــيــزيــن 

والمخترعين الكويتيين.
وأضاف الخرافي، أن المعرض قائم على أعضاء 
متطوعين في النادي العلمي، إضافة إلى أكاديميين 
ومتطوعين مــن جــامــعــة الــكــويــت ومــعــهــد الكويت 
لألبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
والــهــيــئــة الــعــامــة لــلــتــعــلــيــم الــتــطــبــيــقــي والــتــدريــب 

وغيرها.
وأشــــــار إلــــى أن تــطــبــيــق آلـــيـــة تــحــكــيــم األعـــمـــال 
المشاركة في المعرض »أوناين« هذا العام سيفتح 
األبـــواب لتوسيع دائـــرة الــمــشــاركــات فــي المعرض 
 على أن معرض المخترعين ليس 

ً
مستقبا، مشددا

، ولكنه منصة لدعم المخترعين وتسويق 
ً
تجاريا

وعرض اختراعاتهم أمام المستثمرين.
وأوضــــــــح أنـــــه »مـــــن الـــمـــقـــرر إقــــامــــة مـــؤتـــمـــر فــي 
غــرفــة تــجــارة وصــنــاعــة الــكــويــت، بــحــضــور جميع 
الـــمـــخـــتـــرعـــيـــن، إضـــــافـــــة إلـــــــى لــــقــــاء الـــمـــخـــتـــرعـــيـــن 
بالمستثمرين لبحث آلية التواصل مع المخترعين 
وتسويق إبداعاتهم، وفي هذا الصدد نشكر غرفة 

التجارة التي وفرت لنا هذه المنصة اإلعامية«.
من جهتها، ذكرت مديرة برنامج تحفيز المشاركة 
بالعلوم والتكنولوجيا في مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي م. منار الراشد أن أهداف المؤسسة ترمي 
إلى تعزيز دور النشء في ريادة التطور الحضاري 

بالباد، مدعما عبر خلق البيئة الممكنة لذلك.
مــن جهته، أفـــاد رئــيــس لجنة تحكيم المعرض 
ديــفــيــد فـــاروقـــي بـــأنـــه يـــتـــرأس لــجــنــة تــحــكــيــم عــدة 
مــعــارض اخــتــراعــات عــالــمــيــة، هــي مــعــرض جنيف 

 عــن سعادته 
ً
الــدولــي وهــونــغ كــونــغ وقــطــر، مــعــربــا

بالعودة القوية إلى المعرض الدولي لاختراعات 
في الشرق األوسط بدورته الـ 13 بعد انتهاء جائحة 
 أن المعرض في دورته الحالية يشهد 

ً
كورونا، مبينا

.
ً
 يقدمون 183 اختراعا

ً
مشاركة أكثر من 235 مخترعا

وأضاف فاروقي أن المعرض في هذا العام يشهد 
 مــن الصين سيتم تحكيمها 

ً
مشاركة 22 اخــتــراعــا

 عــن مــشــاركــة جمعية »تــكــنــو بــول 
ً
عــن بــعــد، فــضــا

ــراءات االخـــتـــراع  ــبــ مــوســكــو« الـــروســـيـــة الــمــعــنــيــة بــ
 إلــى أن 

ً
ــى، الفــتــا والــعــامــات الــتــجــاريــة للمرة األولــ

عدد أعضاء لجنة التحكيم للمعرض الدولي الثالث 
عــشــر لــاخــتــراعــات فــي الــشــرق األوســــط هـــذا الــعــام 
، لديهم الخبرة الكافية في تحكيم 

ً
يبلغ 50 محكما

االخــتــراعــات، ويــتــبــعــون نــفــس المعايير العالمية 
المتبعة في معرض جنيف الدولي.
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»قانونية« و»بيئة« البلدي أبقتا »الئحة النظافة« على الجدول
الفارسي: إضافة فصول جديدة وتحديد مسؤولية »البلدية« و»البيئة« و»الزراعة«

محمد جاسم

جانب من المعرض
جانب من المؤتمر الصحافي

فريق المشروع الوطني للقمر االصطناعي

جانب من اجتماع اللجنة المشتركة

شدد محافظ األحمدي الشيخ 
فواز الخالد على أهمية تكامل 

الجهود الرسمية واألهلية لدعم 
وتطوير ومواكبة املستجدات 
في الخدمات الصحية، مثمنًا 

الدعم الذي توليه حكومة 
الكويت ملؤسسات القطاع 

الخاص الصحية والعاجية 
وتشجيعها على أن تكون 
 في التنمية 

ً
شريكًا فاعا

عبر التخطيط والتنفيذ 
للمشروعات الخدمية النوعية.

وأطلع الخالد، خال لقائه 
أمس، في ديوان عام محافظة 
األحمدي، الرئيس التنفيذي 
لشركة مستشفى السام د. 
أيمن املطوع، واملدير الطبي 
ملستشفى السام األحمدي 

د.علي العلندا، ومديرة »السام 
األحمدي« عقلة املطيري، على 

آخر املستجدات واالستعدادات 
الجارية الفتتاح الفرع الجديد 

للمستشفى في املهبولة 
وتشغيله مبدئيًا خال الشهر 

املقبل.
من جانبه، توجه املطوع 

بالشكر والتقدير إلى املحافظ 
على دعمه ملشروع إنشاء 

مستشفى السام األحمدي، 
ومتابعته املباشرة والحثيثة 
لجميع التطورات وصواًل إلى 
مرحلة االستعدادات الفتتاحه 

املرتقب خال شهر مارس 
املقبل.

يعقد املجلس البلدي 
اجتماعه االثنني املقبل، 

حيث يناقش، برئاسة 
عبدالله املحري، الطلب 

املقدم من شركة املشروعات 
السياحية، بشأن مشروع 

إنشاء وإنجاز وتسليم 
نادي رأس األرض الجديد، 

وتعديل حدود املوقع 
املتداخل مع املوقع املجاور 

لوزارة الدفاع. 
ويناقش املجلس، 

االقتراح املقدم من نائب 
رئيس »البلدي« خالد 

املطيري، واألعضاء: 
فهد العبدالجادر، م. 

علياء الفارسي، م. منيرة 
األمير، ناصر الكفيف، 

عبداللطيف الدعي، م. فرح 
الرومي، شريفة الشلفان، 

ناصر الجدعان، نصار 
العازمي، عبدالله العنزي، 

بشأن ترخيص مراكز 
لتأهيل ذوي اإلعاقة في 

املناطق السكنية، كما 
يبحث كتب االعتراض 

على تراخيص دار حضانة 
بمنطقة أبوفطيرة 

واملوجهة إلى املدير العام 
للبلدية، وشكوى على 
تخصيص موقع مركز 

شباب ضاحية أبوفطيرة 
قطعة 6.

قدم عضو املجلس البلدي 
عبدالله العنزي اقتراحًا 

بشأن الطرق املحيطة 
باملباني واألراضي في 
منطقة غرناطة بجانب 

املنطقة السكنية. 
وذكر العنزي في مقترحه 

املقدم لرئيس »البلدي« 
عبدالله املحري »أنه 

 للقانون رقم 33 
ّ
استنادا

لعام 2016 لبلدية الكويت 
والختصاصات املجلس 

البلدي، وبعد الزيارة 
امليدانية للمنطقة، وجدنا 
عدة ماحظات نتمنى من 
الجهات املعنية متابعتها 

بما يدخل ضمن نطاق عمل 
املجلس البلدي«. 

وأكد العنزي ضرورة تحديد 
مسارات الطرق الداخلية في 
املنطقة املحددة وإنجازها، 
والعمل على إنجاز املدخل 
واملخرج املهم للمنطقة من 
طريق الجهراء باتجاهني 
إلي مدخله ومخرجه من 

ناحية طريق البحر.

سلة أخبار

محافظ األحمدي: القطاع 
الخاص شريك بدعم 

المنظومة الصحية

»البلدي« يناقش 
مشروع نادي رأس 

األرض االثنين المقبل

العنزي: تحديد مسارات 
الطرق الداخلية في غرناطة

رفض تزويد عضو بتسجيالت 
محاضر المجلس

رفضت اإلدارة القانونية في بلدية الكويت، 
الطلب المقدم من عضو المجلس البلدي فهيد 
الــمــويــزري، بــشــأن التسجيل الصوتي لثاثة 

محاضر الجتماعات »البلدي«. 
وذكر مدير اإلدارة رجعان الغريب، في كتاب 
ـــه لــرئــيــس »الـــبـــلـــدي« عــبــدالــلــه الــمــحــري،  مـــوجَّ
حصلت »الجريدة« على نسخة منه، أن »اإلدارة 
تـــرى رفـــض الــطــلــب، النــتــفــاء الــمــصــلــحــة على 
 بأن »الثابت من 

ً
النحو الوارد باألسباب«، مفيدا

محاضر اجتماعات )البلدي( محل طلب العضو 

المويزري للتسجيل الصوتي لها هو حضور 
المويزري لهذه االجتماعات، األمر الذي يؤكد 
حصوله على جميع المعلومات والمستندات 
التي قدمت بالجلسات، ومشاركته في اتخاذ 
القرارات المعروضة على المجلس، من خال 
التصديق على محاضر الجلسات، وعليه نرى 
انــتــفــاء شـــرط المصلحة بــالــطــلــب الــمــقــدم من 

السيد العضو، وهو ما يتعين معه رفضه«.

»النادي العلمي«: المعرض الدولي لالختراعات 
منصة لدعم المخترعين وتسويق ابتكاراتهم

الخرافي: انطالق النسخة الـ 13 من المعرض األحد بمشاركة 40 دولة

طلبة »األمريكية« قدموا مشاريع طلبة »األمريكية« قدموا مشاريع 
عن التصميم الغرافيكي العربيعن التصميم الغرافيكي العربي

قدم طلبة قسم التصميم الغرافيكي 
فــي كلية اآلداب والــعــلــوم بالجامعة 
األمريكية في الكويت أعمااًل فنية في 
معرض تاريخ التصميم العربي، الذي 
نظمه األستاذ المساعد في القسم د. 
فهد ضاوي، ضمن مقرر »موضوعات 

خاصة في التصميم«. 
وأكــد ضـــاوي، أن المقرر الــدراســي 
والمشاريع النهائية التي تم عرضها 
فـــي الـــمـــعـــرض ســلــطــت الـــضـــوء على 
أهــمــيــة الــهــويــة الــبــصــريــة والــثــقــافــة، 
 أنـــــه »ال يـــوجـــد مـــقـــرر يــعــنــى 

ً
مــبــيــنــا

بالتصميم في منطقة الخليج يغطي 
أعــمــال أكــثــر مــن 200 مــصــمــم عــربــي، 
أو يــــقــــدم مـــعـــلـــومـــات مــفــصــلــة حـــول 

إنشاء وتطور كليات الفن والتصميم 
العربية، وتصميم التحرير، وتصميم 

الملصقات والسينما وغيرها«. 
وأضـــاف ضـــاوي، أن الــمــقــرر شمل 
 تعلم اللغة والخط في عصور 

ً
أيضا

ما قبل االستعمار وما بعده في فصل 
دراســـي واحـــد، األمـــر الـــذي جعل هذا 
المقرر من أول المقررات في الكويت 
الــتــي تــعــّرف الطلبة بــهــذا المحتوى 
مـــن خــــال الـــمـــحـــاضـــرات الــتــفــاعــلــيــة 
ــيــــة الـــتـــعـــاونـــيـــة  ــفــ واألنـــــشـــــطـــــة الــــصــ

والمناقشات.

ً»األرصاد«: صقيع اليوم 
وأمطار رعدية غدا

توقعت إدارة األرصاد الجوية، أن يكون الطقس في عطلة نهاية 
 إلى شديد البرودة 

ً
 وبــاردا

ً
 للبرودة نهارا

ً
 مائا

ً
األسبوع شتويا

، وسط تأثر الباد بامتداد مرتفع جوي يــؤدي إلى استقرار 
ً
ليا

األحوال الجوية.
»كونا«، أمس، إن الرياح  وقال مدير اإلدارة عبدالعزيز القراوي لـ
 تكون متقلبة االتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة 

ً
عموما

 ودرجات الحرارة الصغرى بين 3 و7 درجات 
ً
السرعة تنشط أحيانا

مئوية والعظمى بين 16 و18 درجة مع فرص لتكون الصقيع على 
المناطق الزراعية والصحراوية.

 
ً
 للبرودة نهارا

ً
وأضــاف الــقــراوي، أن الطقس اليوم يكون مائا

 والرياح شمالية غربية إلى متقلبة االتجاه 
ً
 جزئيا

ً
 وغائما

ً
 ليا

ً
باردا

خفيفة إلى معتدلة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة بين 15 و17 
درجة مئوية والصغرى بين 6 و9 درجات.

 
ً
 ليا

ً
 وباردا

ً
 للبرودة نهارا

ً
، قال إنه يكون مائا

ً
وعن الطقس غدا

 والرياح متقلبة االتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة 
ً
 جزئيا

ً
وغائما

 ودرجات 
ً
إلى معتدلة مع فرصة ألمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا

الحرارة العظمى بين 17 و19 درجة والصغرى بين 7 و10 درجات.

 من الحرس الوطني
ً
تخريج 13 ضابطا

شهد قائد الحماية والتعزيز في الحرس الوطني 
اللواء الركن حمد أحمد حفل تخريج الدفعة الثامنة 
عــشــرة فــي كلية أحــمــد بــن محمد العسكرية بدولة 
 من الحرس الوطني.

ً
قطر الشقيقة، بينهم 13 ضابطا

ونقل الــلــواء الــركــن أحمد إلــى الخريجين تهنئة 

الــقــيــادة ممثلة بسمو الــشــيــخ ســالــم الــعــلــي رئيس 
الحرس الوطني ونائبه الشيخ فيصل النواف، ووكيل 
الحرس الفريق الركن هاشم الرفاعي، ودعاهم إلى 
الحفاظ على مستوياتهم العلمية والفنية ومواصلة 
التحصيل العلمي ليتسنى لهم تحقيق طموحاتهم.

الضباط الخريجون

»كويت سات »كويت سات 11« يمر بآخر مراحله « يمر بآخر مراحله 
قبل انطالقه إلى مداره حول األرضقبل انطالقه إلى مداره حول األرض

https://www.aljarida.com/article/13960
https://www.aljarida.com/article/13971
https://www.aljarida.com/article/14022
https://www.aljarida.com/article/14020
https://www.aljarida.com/article/14018
https://www.aljarida.com/article/14016
https://www.aljarida.com/article/14013
https://www.aljarida.com/article/14011
https://www.aljarida.com/article/14009
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● حمد العبدلي
أكد رئيس اللجنة التعليمية في مجلس 
األمة النائب د. حمد المطر أن زيادة المكافأة 
الطالبية بمقدار 50 في المئة أمــر مستحق 
لهم، وهي تعتبر زيادة لدخل االسرة الكويتية 
التي تعاني التضخم، مؤكدا أن زيادة الـ 100 

دينار من شأنها أن تعين المواطن.
ــتــــي نــظــمــهــا  جــــــاء ذلــــــك خــــــالل الـــــنـــــدوة الــ
االتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والــتــدريــب تحت عنوان 
»حوار مفتوح عن التعليم في الكويت« مساء 
امس األول على مسرح رابطة أعضاء هيئة 
التدريس بالعديلية، والتي شهدت إجماعا 
ــلـــى رأس  ــع الـــتـــعـــلـــيـــم عـ ــ ــلـــى ضــــــــرورة وضــ عـ

األولويات داخل البالد.
ــاعــــي الــتــعــلــيــم  ــة فــــصــــل قــــطــ وعـــــــن قـــضـــيـ
والــتــدريــب بالهيئة، أكـــد الــمــطــر، أن اللجنة 
التعليمية داعمة لفصل القطاعين لالرتقاء 
بكل منهما، كما أن جميع التقارير وتوصيات 

اللجان كانت مع عملية الفصل، »فال يعقل أن 
تضم كلية التربية االساسية وحدها 25 الف 
طالب وتمنح طلبتها درجة البكالوريوس، 
بينما معاهد أخــرى تابعة للهيئة تستقبل 
الــحــاصــلــيــن عـــلـــى شــــهــــادة الـــمـــتـــوســـط ومـــا 
دونـــهـــا«، مـــؤكـــدا أن فــصــل الــقــطــاعــيــن مفيد 
لينهض كل منهما بذاته ويحسن مخرجاته 

لتلبية احتياجات سوق العمل.
وأكد المطر، أن عملية فصل القطاعين لن 
تؤثر بحال من األحوال على االمتيازات التي 
يحصل عليها المدربون، ألن جميع حقوقهم 
محفوظة، مشيرا إلى أن بقاء الهيئة بوضعها 

الحالي غير مفيد لكال القطاعين.

توحيد الصفوف

من جهتها، قالت عضو اللجنة التعليمية 
النائبة عالية الخالد، إن »الحكومة إذا ارادت 
تنفيذ برنامجها، فالبد من توافق وزرائها 
مجتمعين، والبد من توحيد الصفوف، وهو 

ما يحتاج أوال إلى ترتيب االهداف«، مؤكدة 
أن »لدينا مشاكل كثيرة فــي الكويت، ولكن 
البد من ترتيبها كأولويات، وأن نضع هذه 

االولويات في االصالحات التدريجية«.
وعن زيــادة مكافأة الطلبة، قالت الخالد، 
إن »الطلبة إخواني وأبنائي، وكــل من كبار 
السن بمثابة أمي أو ابــي، وكل اهل الكويت 
اهلي، ولكن حين نريد زيادة مكافأة الطلبة 

أو نتخذ أي قرار ما فالبد أن يكون هذا القرار 
ــــدروس، وكــذلــك يــجــب تقدير  عــلــى اســــاس مـ
قيمة الـــزيـــادة عــلــى اســـس مـــدروســـة، فربما 
يكون الطالب بحاجة للزيادة أكثر من الـ 50 

في المئة«.
وأفــادت الخالد بأنه »إذا اردنــا اتخاذ اي 
قــــرار فــالبــد مــن وجــــود دراســـــة، عــلــى سبيل 
المثال صوتُّ لصالح زيادة مكافأة المبتعثين 

ــة مــن وزارة المالية  ألنـــه كــانــت هــنــاك دراســ
واطلعت عليها، ولكن مكافأة الطلبة داخل 
الكويت ال توجد لها دراسة، ولذلك امتنعت 
عن التصويت، وهناك فرق كبير بين االمتناع 
عن التصويت والرفض، ورأيــي موجود في 
تقرير اللجنة وواضـــح، وامتناعي كــان إلى 
حين وصول دراسة للجنة التعليمية تحدد 
القيمة الحقيقية المطلوبة، فالطلبة عيالنا 
وأهــلــنــا ويــســتــاهــلــون، ولـــكـــن كــيــف اصـــوت 
بالموافقة بدون دراسة، فربما يكون الطالب 

بحاجة لزيادة أكثر من 50 في المئة«.

موضوعات خاصة

مـــن جـــانـــبـــه، قــــال رئـــيـــس االتــــحــــاد مــاجــد 
الــمــيــمــونــي إن االتــحــاد حـــرص عــلــى تنظيم 
هذه الندوة لطرح العديد من الموضوعات 
الـــخـــاصـــة بــالــتــعــلــيــم ومـــنـــاقـــشـــتـــهـــا، بــهــدف 
ــل  ــاكـ ــمـــشـ ــلـ ــة لـ ــ ــيــ ــ ــعــ ــ ــول واقــ ــ ــلـ ــ ــحـ ــ الــــــــوصــــــــول لـ
والــصــعــوبــات الــتــي تــواجــه الــطــلــبــة، وكــذلــك 

للعمل على تطوير منظومة التعليم واالرتقاء 
بــمــخــرجــاتــه بــمــا يــتــواكــب مـــع حــاجــة ســوق 

العمل ومع خطة الكويت 2035.

ظاهرة منبوذة

أما رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس 
للكليات التطبيقية د. خالد الصيفي، فقال: 
»ال يوجد من يختلف على أن الغش ظاهرة 
سيئة ومنبوذة شرعا وخلقا وقانونا، ولكن 
الطرق المتبعة لمحاربة الغش اعتقد انها 

غير موفقة«. 
بدوره، قال اإلعالمي محمد السداني، إنه 
حــذر مــن ظــاهــرة الغش منذ ســنــوات طويلة 
قبل ان تطفو على السطح وتصبح موجة 
على السوشيال ميديا، مشيرا إلى أن تنامي 
هــذه الظاهرة لم تكن بـ »قــروبــات« الغش أو 
الغش بالسماعات، ولكن كانت هناك حواضن 

للغش في مدارس ومناطق معينة.

نافذة نيابيةنافذة نيابية

5 قوانين عامة للمجلس خالل 100 يوم

مهلهل المضف يسأل وزير الدفاع
عن صفقة طائرات درون مليونية

المونس والحويلة يدعوان إلى نظام 
غذائي عربي أكثر استدامة

أنجز مجلس األمة خالل المئة يوم األولى من 
، نشرت 

ً
الفصل التشريعي السابع عشر 51 قانونا

في الجريدة الرسمية، تنوعت ما بين 5 قوانين 
عامة و41 ميزانية و5 حسابات ختامية إلى جانب 
قــانــون إضــافــة ربـــات الــبــيــوت للتأمين الصحي 

للمتقاعدين )عافية(، الذي ردته الحكومة.
وأقــــر الــمــجــلــس فــي هـــذا الــفــصــل الــقــانــون رقــم 
1 لسنة 2023 فــي شــأن منع تــعــارض المصالح، 
وتعديل الالئحة الداخلية للمجلس بشأن إحالة 
االقتراحات مباشرة إلى اللجان المختصة. ووافق 
على تعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر 
ــم )16( لــســنــة 1960 فــيــمــا يتعلق  بــالــقــانــون رقــ

بالمسؤولية الجنائية للشخصية االعتبارية.
وأقــر مرسوَمي تعديل بعض أحــكــام القانون 
رقم )35( لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء 
ــة )الــتــصــويــت بــالــبــطــاقــة الــمــدنــيــة(  ــ مــجــلــس األمـ

وتعديل الجدول المرافق للقانون رقم 42 لسنه 
2006 بإعادة تحديد الدوائر االنتخابية لعضوية 
المجلس )إضافة مناطق إلى الدوائر االنتخابية(.
وبــشــأن القوانين التي لــم تنشر فــي الجريدة 
الرسمية فقد أقر المجلس في جلسة 13 ديسمبر 
2022 قــانــون إضــافــة ربــــات الــبــيــوت إلـــى قــانــون 
الــتــأمــيــن الــصــحــي لــلــمــتــقــاعــديــن )عـــافـــيـــة( إال أن 
الحكومة أصدرت مرسوما برده وفقا للمادة 66 

من الدستور منتصف يناير الماضي.
وانتهى المجلس من التصويت على المداولة 
األولى للقانون بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن 

.
ً
أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا

يذكر أنه تم انعقاد الجلسة االفتتاحية لدور 
االنعقاد الــعــادي األول من الفصل التشريعي الـ 

17 في 18 أكتوبر الماضي.

سأل النائب مهلهل المضف 
ــاع الــشــيــخ عــبــدالــلــه  ــدفـ وزيــــر الـ
الــســالــم عـــن عـــزم وزارتـــــه ابـــرام 
صفقة مليونية خاصة بطائرات 

درون عبر االمر المباشر. 
وقـــــال الــمــضــف فـــي ســـؤالـــه: 
 إلـــى نـــص الـــمـــادة 99 

ً
اســـتـــنـــادا

من الدستور ونصوص المواد 
من 121 حتى 125 من الالئحة 
الــداخــلــيــة لمجلس األمــــة، نمى 
إلى علمي أن وزارة الدفاع تنوي 
الــتــعــاقــد بــاألمــر الــمــبــاشــر على 
صفقة طــائــرات درون مليونية 
في ظل استقالة الحكومة، وعدم 
وجـــــود وزيـــــر دفـــــاع بــاألصــالــة 
وال رئيس أركـــان أو آمــر للقوة 

الجوية.
وأضــــــاف: نـــظـــرا لــلــظــروف 
االستثنائية التي من المقرر 
إبرام الصفقة فيها، وما يجب 
أن تتمتع بــه هــذه الصفقات 
ــاق مــع  ــ ــســ ــ ــة واتــ ــيـ ــافـ ــفـ مـــــن شـ
صحيح القانون، وضمانات 

الحفاظ على المال العام ما 
اإلجراءات التي تتبعها وزارة 
الــدفــاع لعقد صفقة طائرات 
الـــــــــــــــــــدرون؟ وهــــــــــل خـــضـــعـــت 
الصفقة للجهات الــرقــابــيــة؟ 
وهل التزمت الوزارة في طرح 
الصفقة باإلجراءات المتبعة 
فــي كــل الصفقات المماثلة؟ 

مع تزويدي بما يثبت ذلك. 
ــع: هـــل تـــنـــوي الــــــوزارة  ــابــ وتــ
إتمام الصفقة بطريق التعاقد 
ــابـــة  ــانـــت اإلجـ الـــمـــبـــاشـــر؟ إذا كـ
بنعم يرجى تزويدي بمبررات 
الوزارة للجوء للتعاقد المباشر 
بهذه الصفقة في ظل استقالة 
الــحــكــومــة وعـــــدم وجـــــود وزيـــر 

دفاع باألصالة.
ل المضف: هل هناك  وتساء
أي وكــيــل أو وســيــط مــحــلــي أو 
ــا  ــقـــة؟ ومـ ــفـ ــهــــذه الـــصـ ــبـــي لــ ــنـ أجـ
الشروط الجزائية على الشركة 
الموردة المذكورة في العقد في 
حــال ثبوت وجــود وكــيــل؟ وهل 
مــورســت أي ضــغــوط سياسية 
خــارجــيــة على الــكــويــت لتمرير 
هــــــذه الـــصـــفـــقـــة؟ فـــــي حــــــال إذا 
كانت تمت الصفقة أو فــي طي 
اتــهــا كــم ستبلغ التكلفة  إجــراء
الــنــهــائــيــة لــهــا؟ ومــتــى مــواعــيــد 
الدفعات؟ ومتى سيتم استالم 

الطائرات؟

دعا عضوا البرلمان العربي 
النائبان في مجلس األمة خالد 
المونس ود. محمد الحويلة إلى 
إيجاد بنية تشريعية متطورة 
لتحقيق نظام غذائي عربي أكثر 
استدامة، مؤكدين ان الكويت من 
»الـــدول السباقة« فــي دعــم مثل 

هذه الخطوات.
وشدد المونس في تصريح 
لـــ »كــونــا« على هامش اجتماع 
ــداد  ــ الــلــجــنــة الــتــحــضــيــريــة إلعـ
وثــــيــــقــــة الــــمــــؤتــــمــــر الــــخــــامــــس 
لـــلـــبـــرلـــمـــان الــــعــــربــــي ورؤســـــــاء 
المجالس والبرلمانات العربية 
الــمــقــرر عــقــده غــدا السبت على 
أهمية سن تشريعات وقوانين 
تساهم في إيجاد نظام تعاوني 
بــيــن الـــــدول الــعــربــيــة لتحقيق 

األمن الغذائي.
كــــمــــا شــــــــدد عــــلــــى ضــــــــرورة 
تعزيز استثمار القطاع الزراعي 
وحوكمة إدارة الموارد المائية 
ــيـــة و«مــــــبــــــادرة الــشــبــكــة  ــربـ ــعـ الـ

الــبــرلــمــانــيــة الــعــربــيــة لتحقيق 
األمن الغذائي«.

ولفت إلى ان المحور الثاني 
لــلــوثــيــقــة يــتــضــمــن الــتــوصــيــات 
الــمــقــتــرحــة لـــمـــواجـــهـــة مــشــكــلــة 

األمن الغذائي العربي.
ــلـــة فــي  ــد الـــحـــويـ ــ بــــــــــدوره، أكــ
تصريح مماثل، حرص الكويت 
على تقديم التصورات لتعزيز 
العمل العربي المشترك واألمن 
ا  الغذائي العربي باعتباره جزء
ــن الـــقـــومـــي  ــ ــ ال يـــتـــجـــزأ مــــن األمـ

العربي.
وأشـــــــار إلـــــى دور صـــنـــدوق 
ــم  ــــي دعــ ــة فــ ــيــ ــربــ ــعــ ــة الــ ــمـــيـ الـــتـــنـ
الــــــــمــــــــشــــــــروعــــــــات الــــــــزراعــــــــيــــــــة 
ــة والـــســـمـــكـــيـــة فــي  ــيـ ــوانـ ــيـ والـــحـ
األقطار العربية وبشكل خاص 

في الدول األقل نماء.
وأوضح الحويلة أن اجتماع 
الـــلـــجـــنـــة الـــتـــحـــضـــيـــريـــة نــاقــش 
قضية األمـــن الــغــذائــي العربي 
التي تعتبر من أكبر التحديات 

الـــتـــي تـــواجـــه الــــــدول الــعــربــيــة، 
الفتا إلى تقديم رؤية برلمانية 
اســتــرشــاديــة لتحقيق الكفاية 
واالســـتـــدامـــة فـــي مـــجـــال األمـــن 

الغذائي العربي.
وقـــــــــال إنـــــــه ســـيـــتـــم إصـــــــدار 
مشروع وثيقة في مجال األمن 

الغذائي العربي.

ندوة »حوار مفتوح« تطالب بوضع التعليم على رأس األولويات

مهلهل المضف

خالد المونس

• عالية الخالد: مشاكلنا كثيرة في الكويت ولكن البد من ترتيبها • المطر: زيادة المكافأة الطالبية 50% مستحقة

المتحدثون في الندوة

مكتب المجلس: هيكل جديد لإلدارات واألقسام 
المتضخمة في مكتب الرئيس ونائبه

الشاهين: إلغاء 9 وحدات تنظيمية لعالج تضخم عدد موظفيهما
ــــة هيكال  اعــتــمــد مــكــتــب مــجــلــس األمـ
ــاإلدارات  ــ ــا جــديــدا فــيــمــا يتعلق بـ ــ إداريـ
ــة فــــــي مــكــتــب  ــمـ ــتـــضـــخـ ــمـ واألقــــــــســــــــام الـ
الــرئــيــس ونــائــب الــرئــيــس بــإلــغــاء ثــالث 
إدارات وستة أقسام بإجمالي 9 وحدات 
تــنــظــيــمــيــة، تـــرشـــيـــدا وتـــوفـــيـــرا وإلـــغـــاء 
ــاع تضخمت حــتــى وصـــل أعـــداد  ألوضــ
مــوظــفــي الــرئــيــس ونــائــب الــرئــيــس إلــى 
13.67% من إجمالي موظفي المجلس.

وكــــــان مــكــتــب الـــمـــجـــلـــس عـــقـــد أمـــس 
اجتماعه الثامن عشر، برئاسة رئيس 
مجلس األمـــة أحــمــد الــســعــدون، ونائب 
ــراك الــمــطــيــر، وأمــيــن  الــرئــيــس مــحــمــد بــ
السر أسامة الشاهين، ومراقب المجلس 
د. عبدالكريم الكندري، ورئيس اللجنة 
الــمــالــيــة شــعــيــب الــــمــــويــــزري، ورئــيــس 
اللجنة التشريعية مهند الساير، ورئيس 

لجنة األولويات عبدالله فهاد.

وقال الشاهين، في تصريح صحافي 
بــمــجــلــس األمــــــــة، إن مــكــتــب الــمــجــلــس 
استكمل مسيرة الـــقـــرارات اإلصالحية 
المالية واإلداريــــة داخــل مجلس األمــة، 
وعلى ضوء توصيات اللجنة الثالثية، 
المشكلة من ديــوان المحاسبة وديوان 
ــيــــة وإدارة الـــفـــتـــوى  ــدنــ ــمــ الــــخــــدمــــة الــ
والتشريع، وبناء على متابعة اللجنة 
الــثــالثــيــة الــمــشــكــلــة مـــن أعـــضـــاء مكتب 
المجلس، وهــم نــائــب رئــيــس المجلس 
وأمين السر ومراقب المجلس، مبينا أن 
األعباء المالية ورواتــب موظفي مكتب 
الرئيس ونــائــب الرئيس أخــذت تشغل 
11.5% من إجمالي رواتب األمانة العامة 
للمجلس، وبالتالي كان البد من إلغاء 

مثل هذه اإلدارات واألقسام.
وأضــــاف أنـــه تــم اتــخــاذ قــــرار بــإلــغــاء 
المكافأة المالية اإلضافية التي كانت 

تـــمـــنـــح لـــبـــعـــض الـــعـــامـــلـــيـــن فــــي مــكــتــب 
الـــرئـــيـــس ونــــائــــب الـــرئـــيـــس فــــي فـــتـــرات 
ــتــــمــــاد إلـــغـــائـــهـــا تــحــقــيــقــا  ســـابـــقـــة، واعــ
للمساواة مع كل العاملين في األمانة 
العامة، موضحا أنه في حال النقل من 
مكتب الرئيس إلى األمانة فيما يطابق 
الـــشـــهـــادات والـــمـــؤهـــالت الــســلــيــمــة فلن 
يتم اإلضـــرار بالموظفين الموجودين 
ــن، وســتــتــم الــمــحــافــظــة  ــاكــ فـــي تــلــك األمــ
عــلــى أقــدمــيــاتــهــم وحــقــوقــهــم الوظيفية 
في أماكنهم األساسية التي نقل إليها 

آخرون.
ــرارات إصالحية  وكشف أن »هــنــاك قـ
ــرى مــالــيــة وإداريــــــــة ســيــتــم اإلعــــالن  ــ أخـ
ــي امــــتــــداد لــمــســيــرة  ــ ــبـــاعـــا، وهـ عــنــهــا تـ
الـــقـــرارات الــتــي بــدأنــاهــا بــإلــغــاء تعيين 
غير الكويتيين، وعدم تجديد أي عقود 
للمستشارين غير الكويتيين في مجلس 

األمـــة، وتقييد وتنظيم التعيينات في 
مكتب الرئيس ونائب الرئيس وغيرها 

من اإلجراءات«.

أسامة الشاهين

 »األعلى للقضاء«: عدد القضاة الكويتيين 
غير كاٍف لشغل الدوائر

أكد أن االستعانة بقضاة من جنسية عربية تحكمه اعتبارات عدة

في الوقت الذي كشف فيه 
المجلس األعلى للقضاء أن 

عدد القضاة من الكوادر 
الوطنية غير كاٍف لشغل 

الدوائر القضائية المختلفة، 
أكد أن االستعانة بالقضاة من 

جنسية عربية يخضع العتبارات 
عديدة.

قــال المجلس األعلى للقضاء 
إن تــعــيــيــن الــقــضــاة مـــن جنسية 
عــربــيــة تــحــكــمــة اعـــتـــبـــارات عـــدة، 
منها أن أعداد القضاة الكويتيين 
ال تكفي في الوقت الراهن لشغل 
الدوائر العديدة والمتنوعة التي 

تشكلها المحاكم المختلفة.
وقـــال المجلس، فــي رده على 
سؤال برلماني حصلت »الجريدة« 
عــلــى نــســخــة مــنــه، إنـــه بالنسبة 
لخطط »األعلى للقضاء« لتكويت 
السلك القضائي بتعيين القضاة 
وأعضاء النيابة العامة بمختلف 
درجاتهم قد نظمه قانون تنظيم 
القضاء رقم 23 لسنة 1990، الذي 
ــلـــى أن تــــكــــون جــمــيــعــهــا  نــــص عـ
بمرسوم بناء على عــرض وزيــر 
الـــــعـــــدل بــــعــــد مــــوافــــقــــة »األعــــلــــى 
للقضاء«، على أن يكون التعيين 
بــدرجــة »وكــيــل نيابة )ج(« بقرار 
ــر الـــعـــدل بــعــد أخــــذ رأي  ــ مـــن وزيـ

النائب العام وموافقة المجلس.
ــن الــمــســتــقــر   وأضــــــــاف أنـــــه مــ
عليه أن تعيين القضاة وأعضاء 
 من 

ً
ــا ــأنـ الــنــيــابــة الـــعـــامـــة يــعــد شـ

ــــؤون الـــقـــضـــاة، بـــل مـــن أخــص  شـ
شـــؤونـــهـــم، وهــــو مـــا جــــرت عليه 
يـــــن اإلداري  أحــــــكــــــام الـــــقـــــضـــــاء
 أن تعيين 

ً
والـــدســـتـــوري، مـــؤكـــدا

القضاة وأعضاء النيابة العامة 
مــمــن يــنــتــمــون بجنسيتهم إلــى 
إحدى الدول العربية في القضاء 
 بحكم المادة )19( 

ً
الكويتي- عمال

ــاء- ال  ــقـــضـ مـــن قـــانـــون تــنــظــيــم الـ
يخرج في طبيعته وحــدوده عن 
تعيين نظرائهم من الكويتيين، 

وتحكمه اعتبارات عدة.
ــن بـــيـــن هـــذه  ــ  وأوضـــــــــح أن مـ
االعــــــتــــــبــــــارات مـــــا تـــنـــتـــهـــي إلـــيـــه 
الـــجـــمـــعـــيـــات الــــعــــامــــة لــلــمــحــاكــم 
بدرجاتها المختلفة، بشأن عدد 
ــتـــي تـــؤلـــف مــنــهــا كــل  ــر الـ ــ ــــدوائـ الـ
محكمة، والــقــضــايــا الــتــي سيتم 
توزيعها على تلك الدوائر حسب 
تخصصها؛ إلنجازها في آجال 
مناسبة منعا لتراكمها، أو تأخر 
الفصل فيها، واألعداد المتوافرة 
مــن القضاة الكويتيين ال تكفي 
- في الوقت الراهن - لشغل هذه 
الــــدوائــــر الـــعـــديـــدة والــمــتــنــوعــة، 
ــل عـــام  ــتــــي تـــمـــت زيــــادتــــهــــا كــ والــ
وفقا لقرارات الجمعيات العامة 

ــة الــــزيــــادة  ــهـ ــمـــواجـ لـــلـــمـــحـــاكـــم، لـ
ــاوى  ــدعــ ــي أعـــــــداد الــ الــــمــــطــــردة فــ
والــقــضــايــا الــمــنــظــورة أمـــام هــذه 
الــمــحــاكــم؛ وهـــو مــا يــضــطــر معه 
المجلس إلى اللجوء إلى تعيين 
ن ينتمون بجنسيتهم  قضاٍة ِممَّ
إلـــى إحـــدى الــــدول الــعــربــيــة لسد 
هذا النقص عمال بحكم القانون، 
ــام حـــســـن ســيــر  ــظـ ــتـ ــان انـ ــمـ ولـــضـ

العدالة.
ــْت الــحــاجــة  ـ

َ
ــان  كـ

ْ
ــابـــع: »وإن وتـ

إلــــى هــــذه الــتــعــيــيــنــات تتناقص 
تــدريــجــًيــا بــشــكــل مــلــحــوظ عــامــا 
بعد آخر؛ بعد ازدياد عدد القضاة 
 لشغل تلك 

َ
ِلين الكويتيين الُمؤهَّ

ــذي يــأمــل المجلس  ــر، والــ الـــدوائـ
ــلـــى لــلــقــضــاء أن ُيــســتــكــمــل -  األعـ
فــــي الـــقـــريـــب الـــعـــاجـــل - تــكــويــُت 
ــه؛  ــاتـ ســلــك الـــقـــضـــاء بــكــامــل درجـ
بحسبانه من األهـــداف السامية 
التي يسعى حثيثا إلى تحقيقها، 
إليمانه التام بأن القضاء هو من 
أهـــم مــظــاهــر الــســيــادة الــوطــنــيــة، 
كــمــا يــؤكــد الــمــجــلــس- بــاعــتــبــاره 
وحده دون غيره المعني بشؤون 
القضاة وأعمالهم والرقابة عليها 
وتطوير العمل في مرفق القضاء 
- أنه حريص على غلبة العنصر 

الوطني على غيره«.
ــاف: أمــا بالنسبة لباقي  وأضـ
الــــمــــوضــــوعــــات الــــتــــي تــضــمــنــهــا 

السؤال البرلماني والمتعلقة كلها 
بتعيين الــبــاحــثــيــن القانونيين 
ومــعــايــيــر وضــوابــط اخــتــيــارهــم، 
فــإنــه لــمــا كـــان الــمــجــلــس األعــلــى 
للقضاء قد خلص الى ان اختيار 
الــبــاحــثــيــن الــقــانــونــيــيــن الـــذيـــن 
سيعّينون بــدرجــة »وكــيــل نيابة 
)ج(« بمعرفة لجنة االختيار وفرق 
لين  العمل الــُمــعــاون لــهــا، الُمشكَّ
من كبار رجال القضاء والنيابة 
العامة وشيوخه، هو شأن خاص 
مـــن شــــؤون الـــقـــضـــاء، وعــمــل من 
أعــمــال السلطة القضائية، ومن 
ــإن مـــوضـــوعـــات الـــســـؤال  ــ ــم - فـ ثــ
ــاثـــل( عــلــى الــنــحــو  الـــُمـــقـــَدم )والـــمـ
المار بيانه تضحى وثيقة الصلة 
ات التي تقوم بها  بهذه اإلجــــراء
لجنة اختيار المتقدمين لشغل 
وظيفة »وكيل نيابة )ج(«، وهي 
الــجــهــة الــقــضــائــيــة الــمــنــوط بها 
االخــتــيــار وفــقــا لـــقـــرار المجلس 
األعلى للقضاء، الذي يتم التعيين 
بموافقته طبقا لنصوص قانون 
تنظيم القضاء على النحو سالف 

البيان.
 وتابع أنه بناء على ما سبق 
»يـــرى المجلس أن الــســؤال- وما 
يستتبعه من إجابات وتعقيب- 
ال يعد فــي حقيقته استيضاحا 
ألمــــــــور تــــدخــــل فـــــي اخـــتـــصـــاص 
وزيــر الــعــدل؛ مما تجيزه المادة 

)99( من الدستور لعضو مجلس 
األمــة، وإنما فيه تعرض مباشر 
لــقــرار المجلس األعــلــى للقضاء 
بتعيين وكــــالء الــنــيــابــة الــعــامــة، 
ــــاص مــن  ــ ــأن خـ ــ ــ وتـــــدخـــــال فـــــي شـ
شــؤون القضاء، تــتــواله السلطة 
القضائية بموجب القانون، وهو 
ما ال تجيزه المادتان )115/ فقرة 

ثانية( و)163( من الدستور«.
 واختتم المجلس كتابه بأنه 
ات  ال يـــغـــّيـــر مــــن ذلـــــك أن إجـــــــراء
اإلعالن عن تلك الوظيفة - »باحث 
قانوني مبتدئ« المؤهلة لوظيفة 
»وكيل نيابة )ج(« - تتم بمعرفة 
وزارة العدل أو أن قــرار التعيين 
يصدر عن وزيــر العدل، فإن ذلك 
ــلـــه ال يــــعــــدو فــــي الـــحـــقـــيـــقـــة أن  كـ
يــكــون إجــــراءات وقــــرارات إداريـــة 
 لما خلص إليه قرار 

ً
تتم تنفيذا

الــمــجــلــس األعـــلـــى فـــي شــــأن من 
شؤون القضاء.

وعــلــى صعيد مــتــصــل، كشف 
الــمــجــلــس ان عـــــدد الــمــتــقــدمــيــن 
لوظيفة بــاحــث قــانــونــي مبتدئ 
)وكــيــل نــيــابــة ج( لــخــريــجــي عــام 
2021/2020 بلغ )653( متقدما تم 

قبول 60 منهم.

محيي عامر

 لوظيفة 
ً
653 متقدما

باحث قانوني من 
دفعة 2021/2020 

ِبل منهم 60
ُ
ق
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باعتقادي أن الكويت ما زالت جميلة ورائدة، وأننا بخير رغم بعض 
المشكالت الموجودة في كل مجتمع، أو على األقل نستطيع القول إن 
 من الدول الحضارية وصوال إلى الدول 

ً
ا لكل مجتمع مشكالته بدء

المتخلفة، وهذه المشكالت سببها قلة الوعي والتجربة التي تصنع 
مجتمعا مؤهال لمواجهتها، وما أعنيه هنا قلة الوعي المجتمعي 
بثقافة العمل المؤسسي والجماعي ال ثقافة العمل واإلنجاز الفردي، 

تلك الثقافة المسيطرة علينا منذ عقود.
 فالعمل الجماعي الكويتي نراه في األزمات يبهر العالم دائما، لكنه 
ال يظهر أيام الرخاء ذلك أننا نفتقد الرؤية التي تكفل العمل الجماعي! 
وهذا ما رأيناه في تاريخ المبدعين في الكويت، حيث ينقطع اإلبداع 
بعد انقطاعهم لكونها إنجازات فردية، لذلك فإن الثقافة الجماعية 
المؤسسية ما زالــت متأخرة ولم تتطور بشكل كبير منذ استقالل 

الكويت، كما تطورت الثقافة الفردية التي صار يشار لها بالبنان.
 والدليل على ذلك أن المبدع لدينا يخرج وال يجد الدعم، حيث 
يعمل بشكل فــردي ثم يرحل وال يظهر مبدع غيره، أو باألحرى ال 
يستمر اإلبداع الذي كان يعمل به، وما تمر به الكويت في سنواتها 
األخيرة وصوال إلى يومنا هذا أمر طبيعي جدا، ألنها في بداية قفزتها 
مطلع الخمسينيات من القرن العشرين تجاوزت مراحل من خالل 
قفزات سريعة أدهشت العالم حولها، وصاحب ذلك بعض الخوف 
والقلق بشأن ضعف الرؤية الجماعية والعمل المؤسسي كما هي حال 
الدول المتقدمة، لذلك كان هذا النجاح قائما من خالل إطار معين دون 
وجود خبرات وخريطة طريق واضحة تكفل عملية اإلبداع المستمر. 
 ومـــن يــتــأمــل ثــقــافــة مجتمعات الــعــالــم بشكل فـــردي يــجــد الــفــرد 
الكويتي فعال قد تجاوز مستويات كبيرة جــدا، والــذي أعتقده هو 
نتاج عمل حكومات الكويت السابقة في الخمسينيات والستينيات 
والسبعينيات، التي ركزت على صناعة فرد مثقف ونجحت في ذلك، 
أما الحكومات الحالية فأعتقد أنها تعمل جاهدة على صناعة ثقافة 

مؤسسات ذات عمل جماعي مؤسسي. 
ولكن ما زال ينقصنا الكثير من التجارب، ونحن بحاجة إلخالص 
الحكومات الحالية وتفانيها وسعيها نحو الثقافة الجماعية، ثقافة 
الــمــؤســســات، دون اعــتــمــاد الــفــرد على نفسه فــي الــعــطــاء واإلبــــداع، 
فالمبدعون لدينا يعانون بسبب فقد ثقافة العمل الجماعي، وما زالوا 
يعتمدون على أنفسهم في عمل هو بحاجة إلى دعم دولة المؤسسات 

الستكمال مسيرة اإلبداع والعطاء.

ِريِض«، مثل عربي يقال لمن تحقق له مراده 
َ
لق

ْ
 ا

َ
َجِريِض ُدون

ْ
 ال

ُ
»َحال

صد 
ُ
أو ما كان يطمح إليه بعد عناء ومشقة ولكن بعد فوات األوان، فق

بالجريض هنا الشعور بالغصة بعد أن ضاعت الفرصة، فالجرض 
هو الريق ُيغص به، فيقال فالن َجريض بريقه، أي أن يغص بريقه على 
، أما القريض 

ً
 أي مغموما

ً
هم وحزن، وأيضا يقال مات فالن جريضا
فهو قرض الشعر، ووراء هذا المثل قصة.

ِريِض« شاب يقال له حابس بن قنفذ 
َ
لق

ْ
 ا

َ
َجِريِض ُدون

ْ
 ال

ُ
فقائل »َحال

الجزري قد نبغ في الشعر، إال أن أباه قنفذ الذي عرف عنه أنه أشعر 
قومه نهاه عن قرضه، وحتى عن إلقائه والتفوه به، خوفا وغيرة من 
أن يتفوق عليه، فضاق صدر االبن واغتم وحزن على ما أمره به والده 

بتركه قرض الشعر، حتى أنه مرض حتى أشرف على الهالك.
 وهو 

ً
 عليه قلبه، وأذن له أخيرا

ّ
رأى األب ما حل بابنه من سقم فرق

 وال 
ً
على مضض في قول الشعر، فرد عليه ابنه قائال، إذ ما عاد قادرا

 
َ
َجِريِض ُدون

ْ
 ال

ُ
 في نظمه، وبعد أن أشــرف على الهالك: »َحــال

ً
راغبا

ِريِض«، وهو شبيه بالمثل القائل: »إذا فات الفوت ما ينفع الصوت«. 
َ
لق

ْ
ا

ة الحياة على األفــراد واألمــم، فالكل تمر به وعليه 
ّ
وهــذه هي سن

فـــرص إن لــم تستغل فــي حينها ضــاعــت عليه ولـــم يــعــد بــاإلمــكــان 
تعويضها، وكانت خسارتها فادحة ال يمكن استردادها، فكم من فرص 
ضاعت على بالدنا لم تستغل، أو تم التهاون بها وكانت النتيجة 

الخسران المبين. 
ملحوظة: منقولة من التراث بتصرف.

فــــي ربــــيــــع ســـنـــة 1972 أعـــلـــنـــت إدارة 
جــامــعــة الــكــويــت فــصــل طــــالب وطــالــبــات 
ــن عــــــدد مــن  ــ ــن الـــجـــامـــعـــة لــتــغــيــبــهــم عـ ــ مـ
المحاضرات لمخالفتهم لوائح الجامعة، 
ــان مـــن بــيــن الــمــفــصــولــيــن أعـــضـــاء في  وكــ
االتـــحـــاد الــوطــنــي لــطــلــبــة الــكــويــت، فــدعــا 
ــتـــصـــام« تــحــت مــســرح  ــاد إلــــى »االعـ ــحـ االتـ
الجامعة بالخالدية، ونــدد المعتصمون 
ــة، لـــســـوء تــعــامــلــهــا مــع  ــامـــعـ بــــــــإدارة الـــجـ
ــيــــن لـــمـــبـــدأ اســـتـــخـــدام  ــرافــــضــ ــة الــ ــبـ ــلـ الـــطـ
األســــاتــــذة كـــشـــوف الـــحـــضـــور والـــغـــيـــاب، 
ــام تــشــكــلــت لـــجـــنـــة مــن  ــتــــصــ وخـــــــالل االعــ
أعضاء االتحاد الوطني لالجتماع بإدارة 
الجامعة، وعلى إثره ألغت الجامعة قرار 
ــاء عــلــى أســلــوب  ــقـ فــصــل الــطــلــبــة، مـــع اإلبـ
كــشــوف الــحــضــور والــغــيــاب، حينها ثــار 
الطالب على أعضاء االتحاد الوطني الذين 
خالفوا أهداف االعتصام، الذي لم يكن من 
أجــل إعــادة النظر في قــرار فصل الطالب 
فقط، بل إللغاء الجامعة كشوفا خلقت عدم 
الثقة بين الطلبة وإدارة الجامعة، ومنحهم 
حرية الحضور والغياب عن المحاضرات، 
ولهذا فقد االتحاد الوطني لطلبة الكويت 

آنذاك مصداقيته. 
بـــعـــد أكـــثـــر مــــن 15 عـــامـــا مــــن تــجــاهــل 
الحكومة تطبيق البند الثالث من المادة 
25 مــن قــانــون الــخــدمــة الــمــدنــيــة، والـــذي 
ينص على أنــه »يحظر على الموظف أن 
يــــؤدي أعـــمـــااًل لــلــغــيــر بــمــرتــب أو مــكــافــأة 

أو بــدونــهــمــا ولـــو فــي غــيــر أوقــــات العمل 
الرسمية إال بإذن كتابي من الوزير«، قررت 
الحكومة تفعيل هذه المادة فجأة ودون 
مقدمات، وبدعوة من أعضاء مجلس إدارة 
جمعية الصحافيين اعتصم الصحافيون 
الــكــويــتــيــون مـــســـاء الــســبــت الـــمـــوافـــق 11 
فبراير من عام 1995 للنظر في هذا القرار، 
مطالبين أن يطبق على الجميع ال على 
الصحافيين فقط، مع التأكيد على ضرورة 
التمهل في تطبيقه على الجسم الصحافي 
لــمــا يسببه هـــذا التطبيق الــمــفــاجــئ من 
تفريغ الصحافة الكويتية من الكويتيين، 
ــة لــلــمــؤســســات  ــمــــاســ ــة الــ ــاجــ ورغــــــــم الــــحــ
الصحافية إلى صحافيين كويتيين، فإنهم 
فشلوا في إقناع المسؤولين بإعادة النظر 

في تطبيق القانون عليهم دون غيرهم.
ــاء مـــجـــلـــس إدارة  ــ ــــضـ وألن بـــعـــض أعـ
 
ً
جمعية الصحافيين الكويتية كان موظفا
في الحكومة، فقد دار لغط حينها حول 
احــتــمــال حـــصـــول بــعــضــهــم دون غــيــرهــم 
مــن الــصــحــافــيــيــن عــلــى هـــذا اإلذن، ولكن 
ماذا بشأن بقية الصحافيين الكويتيين 
الـــذيـــن يــعــمــلــون فـــي الــحــكــومــة، فجمعية 
الصحافيين وجدت لحماية كل األعضاء 
ال مجلس اإلدارة فقط؟ ولماذا لم تنسق 
الــجــمــعــيــة مـــع دور الــصــحــف الــكــويــتــيــة 
والــــوزارات التي يعمل بها الصحافيون 
لكي تمهلهم فترة سنة على األقــل حتى 
تتمكن دور الصحف مــن إعـــداد الــكــوادر 

المطلوبة ويتمكن الصحافيون الموظفون 
مــن تــرتــيــب أوضــاعــهــم الــصــحــافــيــة؟ هــذه 
األزمة الطارئة واإلشاعات المغرضة حول 
المصالح الخاصة ألعضاء مجلس إدارة 
الجمعية، جعلت الصحافيين الكويتيين 
يـــفـــقـــدون ثــقــتــهــم بــالــجــمــعــيــة لــفــتــرة غير 
طويلة من الزمن كادت تعصف بمصداقية 

الجمعية. 
ــن الـــمـــاضـــيـــيـــن طـــالـــب  ــريـ ــهـ ــشـ خــــــالل الـ
النواب بإسقاط القروض عن المواطنين 
الــمــقــتــرضــيــن وإصـــــــدار أمــــر بــالــعــفــو عن 
الكويتيين المهجرين، إال أنــه اتضح أن 
الــنــواب اتفقوا مــع الحكومة على سحب 
مــشــروع إســقــاط الــقــروض مقابل إصــدار 
ــرار بــالــعــفــو، فــفــقــد الــكــويــتــيــون ثقتهم  ــ قـ
بالنواب الذين تقدموا بمشروع إسقاط 
القروض لمقايضة الحكومة كأسلوب للي 
ذراع السلطة التنفيذية وإجــبــارهــا على 
قبول مشروع العفو، ومن هذه التجارب 
التي عشت تفاصيلها عن قــرب اكتشفت 
أن غالبية القياديين كاذبون حتى النخاع، 
ألنــهــم يــعــمــلــون لمصالحهم الشخصية 
فقط، وما التشدق بمصطلحات الوطنية 
إال أدوات زينت أطباق موائدهم الخاصة، 
وإال فبماذا تفسر االنتقادات الحادة التي 
يــوجــهــهــا الــســيــاســيــون لـــرؤســـاء الــــوزراء 
المتعاقبين، ثم في اليوم التالي يتهافتون 
اللــتــقــاط الــصــور معهم وكــأنــهــم »رومــيــو 

وجولييت«؟

بقايا خيال: عندما تغيب القدوة وتنتصر المصلحة الخاصة!!

يوسف عبدالكريم الزنكوي 

في كل عام يعاني ماليين المرضى إصابات أو يموتون بسبب سوء 
الرعاية الصحية، والعديد من الممارسات والمخاطر الطبية المرتبطة 
بالرعاية الصحية تعّد تحديات رئيسة لسالمة المرضى، نعم هناك من 
يموت بسبب سوء الرعاية الصحية حول العالم، وقد وضعت إحدى 

الدراسات األميركية األخطاء الطبية كثالث سبب للوفاة.
مما سبق يتضح أنه من أجل الحصول على خدمات صحية عالية 
الجودة، يجب أن تكون سالمة المرضى من الركائز األساسية التي 
تعمل المؤسسات الطبية عليها من خالل سياسات واضحة، وقدرات 
قيادية، وبيانات دقيقة، ومشاركة فعالة للمرضى في رعايتهم، فما 
الذي يمكن فعله لتحقيق واستدامة التحسين الواسع النطاق في مجال 

سالمة المرضى؟ 
نعتقد أن التعاون والتنسيق الواسع والهادف بين أصحاب القرار 
ومقدمي الخدمات في مجال الرعاية الصحية يمكن أن يقود للتقدم في 
هذا المجال، ليس داخل المستشفيات فقط، بل عبر سلسلة خدمات 
الــرعــايــة الصحية المختلفة، ويــعــد ضــمــان ســالمــة ورفــاهــيــة القوى 
العاملة في الرعاية الصحية جزءا ال يتجزأ من أي جهد لتعزيز سالمة 
المرضى، وإن مشاركتهم الهادفة ضرورية لتحسين السالمة، وتتطلب 
سالمة األنظمة الصحية التحول من التدخالت التفاعلية الجزئية إلى 
استراتيجيات استباقية يتم توقع المخاطر وإنشاء عمليات ضمان 
سالمة المرضى على مستوى النظام وتطبيقها في جميع مراحل 
وخدمات الرعاية الصحية، وهذا األمر بدوره يتطلب تعاونا قويا بين 
الجميع لتحقيق رعاية أكثر أمانا وتقليل الضرر الذي يلحق بالمرضى.

ويمكن لخطة العمل الوطنية أن ترتكز على أربعة مجاالت تأسيسية 
ومترابطة، لخلق أنظمة فعالة وآمنة: 

أواًل: الثقافة والــقــيــادة والحوكمة: ضـــرورة قيام الــقــادة وهيئات 
الحوكمة وصــنــاع السياسات بإظهار وتعزيز التزاماتها المهنية 
الراسخة بالسالمة كقيمة أساسية وتعزيز تنمية ثقافة السالمة في 

المؤسسات الصحية. 
: مشاركة المريض واألســـرة: المشاركة الحقيقية للمريض 

ً
ثانيا

واألسرة من خالل شراكتهم الهادفة في جميع جوانب تصميم الرعاية 
وتقديمها وعملياتها.

: سالمة القوى العاملة: يعد ضمان سالمة المنظمة والقوى 
ً
ثالثا

العاملة ومرونتها شرطا مسبقا ضروريا للنهوض بسالمة المرضى، 
فنحن بحاجة إلى العمل نحو منظور ونهج موحد وشامل قائم على 
نظام يضمن القضاء على الضرر الذي يلحق بكل من المرضى والقوى 

العاملة.
: نظام التعلم المستمر: إنشاء وصياغة شبكة التعلم المستمر 

ً
 رابعا

مــن خـــالل مــؤســســات الــرعــايــة الصحية عــلــى الــمــســتــويــات الوطنية 
واإلقليمية لتشجيع المشاركة والتعلم والتحسين على نطاق واسع.

ويمكن ألي منظمة أن تنطلق من خالل تبني هذه االستراتيجيات 
زرع وتترسخ في 

ُ
التي تخلق التربة الخصبة لمبادرات السالمة كي ت

المنظومة الصحية.

ــــوان ببعضها بحيث  ــة األلـ ــ هــنــاك مــن يتعمد خلط األوراق وإذابـ
تتمازج المتناقضات فال نميز بين الصواب والخطأ، والحق والباطل، 

والجميل والقبيح.
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 حين تعجب الجماهير أجسامهم 
ً
هم أخطر أعداء المجتمع، خصوصا

وأقوالهم ويتصنعون باحتراف الغيرة والغضب بالحق وعلى الحق، 
وفي الحقيقة يسمع اإلنسان البصير والخبير قهقهة نفوسهم الخبيثة 
 لمصالحهم 

ً
الُمستعَبَدة للمال، والتي ال تسعى بطبيعتها إال للشر خدمة

َرة على شفتي من يغدق عليهم المال النتزاع  المتدنية وعينهم مسمَّ
ابتسامة رضــا منه عليهم وعلى ما يعملونه. كــان آخرهم أصحاب 
المقولة المتهافتة بــأن المواطن ضائع بين حكومة تتهم المجلس 
بالتعسف في استخدام الحق الدستوري لممارسة االستجواب، وبين 
مجلس يتهم الحكومة في التقصير، والنتيجة، كما يقول، أن الحق 
ضائع بين الحكومة والمجلس، وهي مقولة بطبيعة تركيبها قابلة 

لالنتشار السريع في أوساط الغوغاء.
وبأدنى وعي نعلم كما قال األعضاء الشرفاء كالنائبين عبدالله 
المضف وسعود العصفور بأن الحكومة غير مرتبطة بالشروع في 
اإلنــجــاز ووضـــع الــبــرامــج والسياسات وتنفيذها بالمجلس إال في 
حاالت نادرة تحتاج فيها من المجلس إلى تشريع قوانين يتطلبها 
تنفيذ أحد المشاريع، وبجردة بسيطة لكل المشاريع الحيوية وحلول 
ــرارات تنفيذية من  المشكالت الــتــي تشكل مطالب الــنــاس تتطلب قــ
الوزارات المختصة، وال تتطلب تشريعات من المجلس على اإلطالق، 
وإال ما عالقة مجلس األمــة بتأخير حل أزمــة السكن، وتنفيذ برامج 
الخصخصة، والــتــوزيــع الــنــقــدي لــلــدعــوم؟ ومـــا عــالقــة مجلس األمــة 
بتطاير الحصى وانتشار المخدرات وتزايد وفيات حــوادث المرور؟ 
وهل للمجلس عالقة بخلل التركيبة السكانية وزحمة الشوارع وغياب 

شبكة مواصالت حديثة... إلخ؟ 
المسؤولية كلها تتحملها الحكومة ألنها ال تملك رؤية وال أولويات 
تتصل بهموم المواطن ومصالحه، كما قال النائب الفاضل عبدالله 
المضف في برنامج الحوار السياسي بأن أولوية الحكومة بعيدة عن 
رغبات الناس وحاجاتهم، فكانت أولوياتها استعجال تنظيم السجون، 
ومشروع قانون بشأن المختارين، وشركة األمن والحراسة، هل هذه من 
أولويات الناس؟ إنها حكومة تفتقد للحس السياسي العالي واستشعار 

رغبات وحاجات الناس وجعلها في قلب أولوياتها ونشاطها.
 ال بد أن تقوم القوى الحية بتأصيل الوعي السياسي وتحصين 

ً
أخيرا

هذا الوعي بنشر مقوالت ذكية تأكل وتلقف ما يصنعه سحرة منّصات 
التضليل السياسي ومشعوذوها، ويكون ذلك في وضح النهار وبال كلل.

ــــن الــــمــــركــــزيــــة الــــــى الـــالمـــركـــزيـــة  ــال مـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــتــــطــــور واالنـ عـــجـــلـــة الــ
والتكنولوجيا وســرعــة اتــخــاذ الــقــرار وإدارة آلية العمل لتسهيل 
ات بعيدة كل البعد عما يحدث في »السكنية« التي بدأت  اإلجـــراء
بعض قطاعاتها تتهاوى وتغرد خارج السرب وفقا للعقليات التي 
تديرها حسب األهواء والمزاجية والفراغ والواسطة والمحسوبية، 
 عن احترام القرارات النشغال 

ً
ووفقا لما يراه ويقرره البعض بعيدا

البعض بموائد اإلفطار واألحاديث الجانبية بينما المراجعون ال 
 إذا كان مزاج المسؤول في غير محله 

ً
حول وال قوة لهم، خصوصا

أو عنده استقبال ألصدقائه وأقربائه حتى أصبح مكتبه ديوانية 
 فــي أوقـــات الــدوام 

ً
دون االلتفات للمراجعين، وإذا حــضــروا مبكرا

الرسمي، ووجـــدوا المكاتب فــارغــة بــدون حسيب أو رقيب طالما 
المسؤول ال يــزال يسبح في أحالمه تحت وسادته المخملية، في 
حين أن المواطنين الذين ينتظرون في طوابير حرموا من السكن 
بسبب آلية عمل لجانهم التي تطول لفترات واجتماعات تتخذ بعض 

قراراتها حسب األهواء.
ورغـــم زيـــارة سمو رئــيــس مجلس الــــوزراء إلــى هــذه المؤسسة 
وإصــداره التعليمات فإن الوضع على طمام المرحوم، خصوصأ 
في بداية الـــدوام ألن بعض المسؤولين يجد نفسه فــوق القانون 
وغير مرتبط بساعات محددة بــالــدوام الــذي يكون على مزاجيته 

وفي الساعة التي يقررها.
هذه المؤسسة التي يفترض أن تكون أهم قطاع حيوي يالمس 
هموم وشجون المواطنين للحصول على الحلم وهو بيت يجمعه 
وأفراد أسرته، أصبحت عبئا عليهم وتزيد آالمهم وأحزانهم ألنها 
تسير في منهجية كتابنا وكتابكم والدوامة التي تنتقل من مكتب 
آلخــر بحثا عن المعامالت المجهولة أو المفقودة أو التي تدخل 
بعض األدراج وال ترى النور إال بحضور المسؤول أو الموظف الذي 
سيكون غيابه أزمة حقيقية والدخول في دوامة أخرى ومراجعات 
وغيرها من ضياع الوقت، رغم أنه من المفترض أن تكون خدماتها 
حــاضــرة فــي وســائــل التكنولوجيا التي تعلنها فــي حين هــي في 

غياهب الجب في بعض القطاعات.
الــحــكــومــات تــتــطــور وتــســابــق الـــزمـــن لــتــصــبــح أكــثــر ســرعــة في 
التخلص من الورق وتبسيط اإلجراءات لمرونة المعامالت وتوفير 
الوقت والجهد على المراجعين الذين يفترض ارتباطهم بدواماتهم 
وغيرها من االلتزامات، إال أن هناك من ال يزال مستمرا في عقلية 
الــمــاضــي الــحــزيــن حــتــى ال يــفــقــد مــكــانــتــه االجــتــمــاعــيــة والــتــبــاهــي 

بمنصبه أمام الربع.
آخر السطر:

لماذا ال يتفقد القياديون في المؤسسة أحوال القطاعات مع بداية 
 الخميس؟

ً
الدوام للوقوف على ما تعانيه بعض اإلدارات خصوصا

 على ممارسة العمل 
ً
بعد ستين عاما

البرلماني يفترض أن نكون قد نضجنا 
سياسيا وتعلمنا معنى العمل السياسي 
المنظم وكيفية إدارة مؤسسات الــدولــة 
الــدســتــوريــة وخــلــق جــيــل واٍع سياسيا، 
ــارب تـــلـــك الــســنــيــن لــبــنــاء  مــــن خـــــالل تــــجــ
دولــة عصرية ومدنية متجانسة تسعى 
للتطوير والــتــنــمــيــة الحقيقية ورفــاهــيــة 

المجتمع.
ــــوب الـــمـــنـــطـــقـــة  ــعـ ــ ــع أن شـ ــ ــوقــ ــ ــت أتــ ــنــ كــ
ستتوجه للكويت لتستفيد من تجربتها 
الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة مــنــذ عــــام 1963 أمــــا ما 
نــشــاهــده الــيــوم مــن مــمــارســات عبثية ال 
 أو 

ً
 سليما

ً
ترقى أن تكون عمال ديموقراطيا

 بالدستور 
ً
 أو حتى إيمانا

ً
 رزينا

ً
سياسيا

لذلك بــدا وكــأن الديموقراطية هي سبب 
تعاستنا وتخلفنا، وأن الدستور هو سبب 
تــدهــورنــا وتــراجــعــنــا، حــتــى أن بعضهم 
ــــدث لـــنـــا مــــن تـــراجـــع  ــــأن مــــا حـ يـــعـــايـــرنـــا بـ
ــان بــســبــب الــديــمــوقــراطــيــة والــدســتــور  كــ

والحريات. 
حين تــطــورنــا وتقدمنا عــن بقية دول 

المنطقة في معظم المجاالت لم نكن نحن 
 أو قــدرات بل 

ً
أفضل منهم حــااًل أو مكانة

كان ذلك بفضل الدستور والديموقراطية 
الـــتـــي ارتــضــيــنــاهــا حــكــامــا ومــحــكــومــيــن 
وبفضل رجاالت دولة أسسوا دولة مدنية 
ــم صــغــر مــســاحــتــهــا وقـــلـــة عــدد  قـــويـــة رغــ
سكانها، وهذا ما شهده العالم طوال تلك 
الــعــقــود، وهــو األمــر الــذي أزعــج منظومة 
ها ممن يكفرون بالعمل  الفساد وحلفاء
الديموقراطي ويتمنون زوالـــه فسخروا 
كل ما يمكن تسخيره من أموال وإمكانات 
لتدمير هذا النظام حتى وصلوا لغايتهم 
فــي الــســنــوات األخــيــره الــتــي تسيد فيها 
الفساد ومرتزقة العمل السياسي الذين 
جعلوا البرلمان غاية للوصول ألهدافهم، 
فـــعـــاثـــوا بـــالـــدســـتـــور والـــعـــمـــل الــســيــاســي 
والديموقراطية فسادا حتى يكفر الناس 
بـــدســـتـــورهـــم ويـــكـــرهـــوا الـــعـــمـــل الــمــنــظــم 
ومــؤســســات الــدولــة المدنية والمشاركة 
الشعبية، ويقدموا ألعــداء الديموقراطية 
 بأن الدستور والبرلمان هما 

ً
 وتبريرا

ً
حجة

حجر عثرة للتقدم واالزدهـــار والتنمية، 

وأن الــدول التي ال برلمان لديها تفوقت 
علينا في التنمية والتطور غير مدركين 
وعــي الشعوب التي تعلم أن الحكومات 
هي من بيدها التنمية والتطور والرفاهية 
لشعوبها، وال يمكن لبرلمان منتخب أن 
ــرارات من  ــ يــقــف ضـــد أي خــطــة عــمــل أو قــ

شأنها فعل ذلك.
يعني بالعربي المشرمح:

ال تعتقدوا أن الديموقراطية والدستور 
هما من فعل ما نحن عليه اليوم وشاهدوا 
ــم بـــالـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة  ــعـ ــنـ ــــي تـ ــتـ ــ الــــــــــدول الـ
والــمــشــاركــة الــســيــاســيــة، بــل شـــاهـــدوا ما 
كنا عليه فــي بداياتنا وكــل مــا فــي األمــر 
هــو انــتــصــار أعــــداء الــدســتــور والــحــريــات 
ومنظومة الفساد التي جعلتنا نتخلف 
ونتأخر في كل المجاالت حتى توهمنا 
أن الديموقراطية هي سبب تدهورنا، وإن 
أردنــا أن نتقدم ونزدهر فعلينا أن نعود 
لعهد الرجعية والتخلف الفكري والــرأي 
األوحد ونترك المشاركة الشعبية والرقابة 
البرلمانية والعمل السياسي الرزين الذي 

يخدم البالد والعباد.

حركة الزالزل من المنظور الجيولوجي البحت هي عبارة عن 
 ،)Mantle( حركة صفائح قشرة األرض فوق اللب الشمعي لها
فهناك خرائط رسمت لمواقع الزالزل واحتماالت حدوثها على 
المدى البعيد حسب خرائط حركة الصفائح األرضية، وقد قيس 
فيها مركز عمق الزالزل، تسمى البؤر الزلزالية، ويتراوح بين 50 

إلى 400 كم تحت األرض.
 خط زلــزال جبال زاغــروس اإليرانية يمتد إلــى جبال 

ً
 فمثال

تركيا الشرقية بالقرب منها مدينة كرمانشاه اإليرانية، وعمق 
بـــؤرة الــزلــزال فيها 50 كــم، وقـــوة زلــزالــهــا تصل إلــى 7 ريختر، 
وتتأثر المناطق التي تبتعد عن سلسلة الجبال مسافة 400 
إلى 500 كم بتأثرها بعمق الزلزال فيتراوح بين ثالث إلى خمس 
درجات على مقياس ريختر ألنها تعتبر من المواقع المستقرة، 
وذلك لسماكة الطبقات الرملية، وهذا يحدث في الصحارى عادة 
في منطقة الخليج المستقرة من الزالزل، وفي المنطقة العربية 

.)Arabian micro Plat( الصفيحة العربية صغرى
 وجيولوجيا حركة الزالزل في منطقة جبال شرق تركيا عبارة 
عــن اصــطــدام صفيحة إفريقيا والصفيحة العربية بصفيحة 
قــارة أوروبـــا، قبل 25 مليون سنة في عصر المايوسين، وبدأ 
مــن عصر الباليوسين إلــى اآلن، أي 20 مليون سنة إلــى اآلن 
ينفتح فتنفصل إفــريــقــيــا، ومــن ثــم تنفصل جزئيا الصفيحة 
العربية )لبنان، سورية، العراق...( عن قارة أوروبا، وعاد تكون 
البحر األبيض المتوسط الحالي بالعمق الحالي، وما زال في 
اتساع، يعني تباعد إفريقيا عن قارة أوروبا بانفتاح واتساع 

نتيجة االصطدام. 
ردة فعل من هذا االصطدام تكّون الزلزال الذي حدث في تركيا، 

فهو زلزال يبدو أن بؤرته أعمق من 100كم تحت األرض الرتفاع 
مقياسه أكــثــر مــن 8 درجـــات، فحركة الصفائح األرضــيــة هي 
في األساس مصدر الــزالزل والبراكين، وهي نشطة في جبال 
تركيا الشرقية نتيجة بداية انفصال الصفيحة العربية عن 
القارة األوروبية التي على أطرافها تركيا وهي المتأثر األول 

في هذه الحركة.
ــــزالزل حقيقية أو مــبــنــيــة عــلــى قــواعــد جيولوجية   هـــذه الـ
أصــيــلــة، وهــنــاك زالزل تــحــدث نتيجة األنــشــطــة الــبــشــريــة في 
القشرة األرضية سواء كانت القنابل التي كثرت، فكل 5 دقائق 
تنفجر قنبلة في القشرة األرضية وأشهرها تجارب القنابل 
النووية التي تجرى في أعماق القشرة األرضية، هذه األعماق 
تسبب تــصــدعــات كــبــيــرة فــي الــقــشــرة األرضــيــة، مــمــا يجعلها 
عرضة لتنشيط هــذه التصدعات وإحـــداث الــزلــزال، فهي بين 
مصطنعة بشريا وخطيرة، ألنها تحول طبقات القشرة األرضية 
الهشة إلى ما يسمى »سيولة الرمال«، فتغطس فيها المباني 

خاصة العالية.
 فالهزات في الطبقات العليا تكون عادة أكبر من الطبقات 
السفلى في الهزات األرضية، وهناك أيضا سبب آخر للزالزل هو 
النشاطات النفطية وحفر اآلبار النفطية سواء كانت عن طريق 
تكسير الطبقات أو عــن طريق اصــطــدام الــحــفــارة بتصدعات 

القشرة األرضية نتيجة الحفر فيحدث الزلزال.
 ولتخمين متى يتحرك الصدع األرضي أو الزلزال، فاألبحاث 
مــا زالـــت فــي بــدايــاتــهــا رغــم دقــة قياسها مــن مــســافــات بعيدة 
لحساسية األجهزة، وقد تطور التخمين أو القريب اآلني قبل 

الزلزال لكن متى يحدث فهذا من المنظور العلمي لم يحسم.

د. مبارك العبدالهادي

شوشرة: »سكنية« بال 
سكن 

ن الُرشد
َ
ُسن

عبدالعزيز ماجد مسعد العتيبي

السياسة، بل االجتماع اإلنساني والعالم بأسره، كلها مبنية 
على سنن ونظم وقواعد معينة، ولوال تلك السنن والنواميس لما 
أمكن لنا أن نتوقع أن الشمس ستشرق في الغد وأن مس القهوة 
الحارة يحرق اليد وغيرها من اليوميات المتوقعة، ولوال السنن 
المغروسة في طبائعنا لما أمكن لنا أن يفهم بعضنا بعضا، فما 
أدرى األم بسعادة ابنها بالهدية حتى قبل أن يراها، فالملخص 
 ثابتة معروفة للبشر وحياتهم 

ً
 وسننا

ً
أن لهذا العالم كله نظما

اليومية مبنية عليها.
واآلن نــأتــي للسياسة وعــالــم الــحــكــم، لــمــاذا نجد ذلــك التنوع 
في العالم السياسي الــذي ال نجده في العالم الطبيعي؟ كل نار 
محرقة وكل حديد يتمدد بالحرارة لكن الكيانات السياسية ليست 
، والسبب أيــهــا الــقــارئ الكريم أيــدك 

ً
 وال حكما

ً
متشابهة ال ذاتـــا

الحق بنور البصيرة، أنــه على خــالف العالم الطبيعي، فالعالم 
اإلنساني السياسي متوقف ومعتمد على فعل اإلنسان وإرادته، 
وهو ذو أهواء ورغبات متعددة، وصراعاته مع بني نوعه تؤدي 
 
ً
به إلى أن يجد حلواًل تمنع أو تقلل أو تحتكر ذلك العنف الحقا

في شكل سياسي.
ومع ذلك، مع توقف السياسي على اإلنساني، ما زال هناك سنن 
وقواعد تحكم ذلك المجال، وحكمها لها بوجه مختلف عن حكمها 
في العالم الطبيعي، قلنا إن السياسي متوقف على اإلنساني، 
واإلنسان، من حيث هو حي كبقية األحياء، ينتمي لعالم الطبيعة، 

فكما أن هناك أسبابا طبيعية لبقاء اإلنسان ووصوله إلى تمامه، 
بتسليمنا أن اإلنساني السياسي متوقف على اإلنساني الطبيعي، 
فهناك أيضا أسباب طبيعية لبقاء الكيانات السياسية وإيصالها 

لكمالها وفضيلتها.
 لتسليمنا بتوقف السياسي على اإلنــســانــي، فتنوع 

ً
وتــبــعــا

 تنوع أشكال 
ً
اإلنسان ورغباته وشهواته ونفوسه، تستلزم قطعا

ترتيب الكيان السياسي وأنظمة الحكم، إال أنه كما أن السنن في 
لف أشكال اإلنسان متفاوتة بالحسن والقبح والنفع 

َ
حفظ ُمخت

والضر بين هذه الحياة واآلخرة، فكذلك أسباب وسنن حفظ وتمام 
الدول والكيانات السياسية، فالسنن التي تحفظ الكيان وتؤدي 
به إلــى تمام أمــره وتعطيه فضائله هي »سنن الرشد والحكمة 
واالعــتــدال«، أمــا األســبــاب والسنن التي تدمر الكيانات وتذهب 
عنها فضائلها وال تعطيها كمالها وتمام أمرها، فتلك على خالف 

األولى هي »سنن الغي والجهل والضالل«.
 أدركنا وجود سنن هي »سنن الرشد« واسمها وتعريفها وما 

ً
إذا

هي بإجمال، لكن ما هي بالتفصيل؟ ومن أين نستقيها؟ وكيف 
هي؟ وهل لها شكل ونظام حكم محدد تتحقق فيه؟ وما أمثلتها 
التاريخية؟ وكيف يتصرف الحاكم والمحكوم فيها؟ وما عالقتها 

باقتصاد المشاعر الذي تنظمه؟ 
كل هذه األسئلة مردها إلى مقال آخر إن شاء الله نضعها على 

التفصيل.

محمد الرويحل بدور المطيري 

 العيب ليس في تجربتنا الديموقراطية!!
ً
بالعربي المشرمح: عفوا

بين نجاح الفرد والعمل 
المؤسسي

بشار محمد خالد خليفوه

غياب السينما والمهرجانات 
السينمائية في الكويت

ثنيان العبود

الفن السينمائي كان وما زال على مر العصور الغذاء األساسي 
للروح البشرية، واألداة القادرة على ترجمة مشاعرنا وأحاسيسنا 
المختلفة في أجمل وأبهى الصور اإلبداعية، فمعظم المطلعين على 
تاريخ الفن الخليجي يعلمون أن الــريــادة الفنية والسينمائية في 
الخليج كانت من نصيب دولة الكويت، فقد بدأت التجربة السينمائية 
في المنطقة من خالل الفيلم الكويتي الشهير »بس يا بحر« الذي حصد 
 من الجوائز والترشيحات لتميزه من ناحية اإلخــراج، وأيضا 

ً
عددا

لجمال أحداثه وواقعيتها.
كان هذا الفيلم من أوائل األفالم السينمائية المنتجة في الخليج، 
وساهم بشكل كبير بوضع أسس صحيحة للفن السينمائي المطلوب 
في الكويت، وعلى الرغم من مرور كل هذه األعــوام على أول تجربة 
سينمائية في الكويت فإننا ما زلنا نفتقر إلى سينما حقيقية تواكب 

التطور الفني والفكري الحاصل في األعمال السينمائية العالمية. 
ومن جهة أخرى فإن معظم األعمال السينمائية الكويتية المنتجة 
حديثا ما زالــت تصنف تحت خانة المحاوالت الفردية الراغبة في 
إنعاش الحياة السينمائية في الكويت، ولكن دون جدوى، والسبب 
الرئيس لهذا الفشل السينمائي يرجع لعدم وجود دعم حقيقي لهذه 
المحاوالت الفردية، وتوجه بعض المنتجين إلنتاج أعمال تجارية 

بحتة دون أي اهتمام منهم بقيمة العمل الفني المقدم. 
فما زلنا في الكويت حتى اللحظة ال نقيم أي مهرجانات فنية قادرة 
على استقطاب النجوم العالميين والعرب، غافلين عن الدور الرئيس 
الذي تؤديه هذه المهرجانات في تبادل المعرفة والخبرات الفنية مع 

أصحاب الخبرة السينمائية والفنية من جميع أنحاء العالم. 
ا أساسيا من حضارة وثقافة   يعتبران جــزء

ً
فالسينما والفن إذا

الدول، وإذا ما كنا نريد أن نرتقي بدولتنا فنيا وثقافيا، فالبدء بعملية 
دعم المواهب الفنية واإلنتاج السينمائي في الكويت أصبح ضرورة 
ال نقاش فيها، كما أن العمل أيضا على إقامة مهرجانات سينمائية 
ذات مستوى عالمي شبيهة بما يحدث حولنا في المنطقة، أصبح 

 وأمنية يتمناها جميع متذوقي الفن في الكويت.
ً
 أساسيا

ً
مطلبا

من صيد الخاطر: »َحاُل 
ِريِض«

َ
لق

ْ
َجِريِض ُدوَن ا

ْ
ال

طالل عبد الكريم العرب

المنظور العلمي للزلزال في تركيا

د. عبد السميع بهبهاني

استراتيجية خلط األوراق 
إلى متى؟

ناجي المال

استراتيجية وطنية لخدمات 
صحية آمنة ونموذجية

د. هشام كلندر
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تــــــأثــــــرت مـــــــؤشـــــــرات بــــورصــــة 
الــكــويــت الرئيسية بــتــراجــع حاد 
وســــقــــوط لــســهــم »إس تــــي ســـي« 
بــنــســبــة 21.1 فـــي الــمــئــة لتخسر 
جميعها، وكانت الخسارة األكبر 
في مؤشر السوق الرئيسي، الذي 
يحوي سهم »إس تي سي« كوزن 

كبير.
وانــتــهــى مــؤشــر الــســوق العام 
بنسبة 0.72 في المئة أي 53.31 
ــــى مـــســـتـــوى  ــلـ ــ ــة لــــيــــقــــفــــل عـ ــطــ ــقــ نــ
7339.91 نــقــطــة بــســيــولــة بيعية 
كبيرة بلغت 52.2 مليون دينار، 
تــداولــت 192.7 مليون سهم عبر 
ــم تـــــداول 115  11261 نــقــطــة، وتــ
 فقط 

ً
 ربــح منها 32 سهما

ً
سهما

 دون 
ً
مــقــابــل خـــســـارة 60 ســهــمــا

تغير.
وخـــســـر مـــؤشـــر الـــســـوق األول 
نسبة أقل هي 0.41 في المئة أي 
33.55 نقطة ليقفل على مستوى 
8201.47 نقطة بسيولة متوسطة 
حوالي 30 مليون دينار تداولت 
63.7 مـــلـــيـــون ســـهـــم عـــبـــر 4800 
 في 

ً
صفقة، وتم تــداول 25 سهما

األول ربـــح منها 6 أســهــم بينما 
 واستقر 4 أسهم 

ً
تراجع 15 سهما

دون تغير.
وكانت خسارة مؤشر السوق 
 
ً
الــرئــيــســي ثــقــيــلــة اقــتــربــت كــثــيــرا

من 2 في المئة أي 112.29 نقطة 
لــيــقــفــل عــلــى مــســتــوى 5543.07 
نقطة بسيولة كبيرة مركزة على 
سهم »إس تــي ســي« بلغت 22.3 
مــلــيــون ديــنــار منها 9.2 ماليين 
ــــي ســـي«  ــة »إس تـ ــولـ ــيـ ــــار سـ ــنـ ــ ديـ
ــــداول 128.9 مــلــيــون سهم  ــم تـ وتـ
عــبــر6461 صفقة، وتــم تـــداول 90 
 وخسر 

ً
 ربح منها 26 سهما

ً
سهما

 
ً
 بينما استقر 19 سهما

ً
45 سهما

دون تغير.

»stc« جلسة

سيطرت تعامالت سهم »إس 
تـــي ســــي« وتـــراجـــعـــاتـــه الــقــاســيــة 
وبــنــســبــة 21.2 فــــي الـــمـــئـــة عــلــى 
تعامالت بورصة الكويت األخيرة 
لــهــذا األســبــوع وبــعــد إعـــالن غير 
مــــرٍض لــمــتــعــامــلــي الــســهــم حيث 
 لــلــســهــم والـــــذي 

ً
ــا ــلـــسـ وزع 30 فـ

كـــان يـــتـــداول عــلــى وقـــع تــوقــعــات 
وتقديرات بتوزيع أكبر وبتكرار 
التوزيعات السابقة والتي كانت 
 و100 فـــي المئة 

ً
 نـــقـــدا

ً
60 فــلــســا

أســــهــــم مـــنـــحـــة مــــع األخـــــــذ بــعــيــن 
االعتبار ارتفاع رأسماله بنسبة 
مــضــاعــفــة بــعــد تـــوزيـــعـــات الــعــام 
 من التوقعات لم 

ً
الماضي، لكن أيا

يصب وتراجع بالحدود القصوى 

ألكثر من مرة حتى بلغ مستوى 
602 بــنــهــايــة الــجــلــســة، وهــــي ما 

ً
يعادل عائدا

ــي الـــمـــئـــة مــقــابــل   5 فــ
ً
ــا ــويـ ــنـ سـ

توزيعاته التي أعلنها، ويبدو أن 
الجميع انشغل بمتابعة السهم 
ومضارباته وتم البيع على أسهم 
 لكن بنسب أقل كانت 

ً
قيادية أيضا

وطني وبنك بوبيان وأجيليتي 
وزيـــن واســتــقــر بيتك خــالل فترة 
المزاد واستعاد جميع خسائره 

التي بلغت 7 فلوس أمس.
وكـــــانـــــت اإليــــجــــابــــيــــة ألســـهـــم 
أعيان وجي إف إتش وبنك برقان 
والجزيرة والمتكاملة إذ سينقل 
ــان وجــــــي إف إتـــش  ــ ــيـ ــ ســـهـــمـــا أعـ

للسوق األول بينما ارتفع برقان 
 
ً
بدعم من توزيعته 8 فلوس نقدا

ونسبة 5 في المئة منحة.
وســـجـــلـــت بــقــيــة األســــهــــم ذات 
 مثل 

ً
السيولة الواضحة تراجعا

بـــنـــك الــخــلــيــج ووربـــــــة وهــيــومــن 
ــان الــتــراجــع  ســوفــت والــغــانــم وكــ
األبـــرز والمستمر لسهم وطنية 

عـــقـــاريـــة وبــنــســبــة كــبــيــرة بلغت 
4.2 فـــي الــمــئــة لتنتهي الجلسة 
بخسائر متفاوتة لكن معظمها 

خسائر واضحة.
مـــالـــت مـــؤشـــرات أســـــواق دول 
مجلس الــتــعــاون الخليجي إلــى 
الــتــراجــع خــالل الجلسة األخــيــرة 
من هذا األسبوع أمس، وخسرت 

مـــؤشـــرات الــســعــوديــة والــكــويــت 
وقطر وأبوظبي بنسب متفاوتة، 
ــرات دبـــي  ــ ــــؤشـ بــيــنــمــا ســـجـــلـــت مـ
ــن مـــكـــاســـب  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ وعــــــمــــــان والـ
مـــحـــدودة وكـــانـــت أســـعـــار النفط 
 
ً
تــتــداول فــوق مستوى 85 دوالرا

لبرميل برنت.

تراجعات لمؤشرات البورصة... والسيولة 52.2 مليون دينار
 إلعالن توزيعاتها ومدى تطابقها مع توقعات السوق

ً
األسهم تتداول وفقا

علي العنزي

السوق السعودي يتراجع %0.9

»كوفبيك« تعلن تخارجها من حصتها 
في حقل يمي النرويجي

أنـــهـــى مـــؤشـــر الـــســـوق الـــســـعـــودي، جلسة 
الخميس، على تراجع بنسبة 0.9 في المئة، 
 عند 10412 نقطة )96- نقطة(، بتداوالت 

ً
مغلقا

بلغت قيمتها اإلجــمــالــيــة نحو 3.4 مليارات 
ريال. وتراجع سهم الراجحي بنحو 2 في المئة 

عند 77.30 ريااًل.
وأنـــهـــت أســهــم األهـــلـــي، والــعــربــي الــوطــنــي 
ــابــــك لــلــمــغــذيــات،  ســبــكــيــم، والـــمـــتـــقـــدمـــة، وســ
وصافوال، واتحاد اتصاالت، تداوالتها على 
تــراجــع بنسب تـــراوح مــا بين 1 فــي المئة و3 

في المئة. وانخفض سهم تهامة بنحو 3 في 
المئة عقب تسجيل خسائر في الربع الثالث 

المنتهي في ديسمبر 2022.
وارتفع سهم أبومعطي عند 28.05 ريااًل )3+ 

في المئة( عقب اإلعالن عن النتائج المالية.
وتصدر سهم الخليجية العامة ارتفاعات 

أمس بالنسبة القصوى عند 8.59 رياالت.

أعلنت الشركة الكويتية لالستكشافات البترولية 
الخارجية )كوفبيك( أن شركتها التابعة )كوفبيك 
ات التخارج من  النرويج ايه اس( انتهت من إجــراء
حصتها البالغة 10 في المئة في حقل يمي النفطي 

بالنرويج.
وقال الرئيس التنفيذي لـ »كوفبك« محمد الحيمر، 
في تصريحات صحافية أمس، إن الشركة تخارجت 
 PL 316( من حقل يمي، الواقع في ترخيصي اإلنتاج
وPL 316 B( لمصلحة شركة »اليم بتروليوم ايه اس«.
وأفـــاد الحيمر بــأن هــذه الصفقة تعد أحــد أهم 

ــتـــي نــفــذتــهــا فــي  عــمــلــيــات الـــتـــخـــارج الـــنـــاجـــحـــة الـ
 حثيثة 

ً
تاريخها، إذ بــذل فريق الــتــفــاوض جــهــودا

 إلى أن »كوفبيك« 
ً
توجت بهذا النجاح الكبير، مشيرا

 قياسية في النرويج.
ً
حققت عام 2022 أرباحا

يـــذكـــر أن الـــشـــركـــة الـــكـــويـــتـــيـــة لــالســتــكــشــافــات 
الــبــتــرولــيــة الــخــارجــيــة تــابــعــة لــمــؤســســة الــبــتــرول 
الكويتية، وتعمل فــي مــجــال استكشاف وتطوير 
وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي خارج الكويت.

النفط يواصل مكاسبه بدعم الطلب الصيني واضطراب اإلمدادات
البرميل الكويتي يرتفع 1.57 دوالر ليبلغ 83.05

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1.57 
 فـــي تــــداوالت 

ً
دوالر لــيــبــلــغ 83.05 دوالرا

 في تداوالت 
ً
أمس األول مقابل 81.48 دوالرا

الثالثاء وفــق السعر المعلن من مؤسسة 
البترول الكويتية.

ــــواق الــعــالــمــيــة، صــعــد النفط  وفـــي األسـ
فــي المعامالت المبكرة صــبــاح الخميس 
 مكاسبه لرابع يوم على التوالي مع 

ً
مواصال

اضطراب تحميل الخام في تركيا والتفاؤل 

بشأن استمرار تعافي الطلب في الصين، 
األمر الذي عزز المعنويات.

وزادت الــعــقــود اآلجــلــة لــخــام بــرنــت 14 
 
ً
 أو 0.2 فــي المئة إلــى 85.26 دوالرا

ً
سنتا

للبرميل. وارتفعت العقود اآلجلة لخام غرب 
 أو 0.2 في المئة 

ً
تكساس الوسيط 11 سنتا

 للبرميل. وارتفع الخامان 
ً
إلى 78.58 دوالرا

بأكثر من ستة في المئة هذا األسبوع.
وأعلنت شركة بي. بي أذربيجان حالة 

القوة القاهرة على تحميل الخام األذري من 
ميناء جيهان التركي في السابع من فبراير 
بعد زلــزال قوي ضرب تركيا وسوريا في 
وقت مبكر يوم االثنين. وتسببت الكارثة 
فــي تعليق الــعــمــلــيــات فــي مــيــنــاء جيهان 
واضطراب إمدادات النفط الخام من العراق 

وأذربيجان.
 من آمال 

ً
كما تلقت أسعار الخام دعما

تــــعــــاف ســــريــــع لــلــطــلــب مــــن الـــصـــيـــن بــعــد 

ــبـــر مــســتــهــلــك لــلــنــفــط فــي  ــي أكـ ــانـ ــاء ثـ ــهــ إنــ
العالم سياسة صفر كوفيد الصارمة التي 

استمرت ثالثة أعوام.
لكن زيــادة مخزونات الخام األميركية 
 عـــلـــى مـــكـــاســـب الــنــفــط. 

ً
فـــرضـــت ضـــغـــوطـــا

وارتفعت المخزونات في األسبوع الماضي 
إلــى أعلى مستوى منذ يونيو 2021 إلى 

455.1 مليون برميل.

»الثروة النرويجي« يبيع حصته 
المتبقية في »أداني جروب«

بــــاع صـــنـــدوق الـــثـــروة الـــســـيـــادي الــنــرويــجــي 
حصته المتبقية في »أداني جروب« التي تضررت 
 عقب تقرير »هيندنبرغ ريسيرش«، الذي 

ً
مؤخرا

اتهم الشركة بالتالعب واالحتيال المحاسبي. 
ــنـــدوق الـــثـــروة الــســيــادي  وبــالــفــعــل قــلــص صـ
األكــبــر فــي الــعــالــم أغــلــب حصته فــي المجموعة 
الهندية قبل تقرير »هيندنبرغ« الصادر في الرابع 

والعشرين من يناير. 
ــرح »كــريــســتــوفــر رايــــــت« رئـــيـــس مــراقــبــة  ــ وصـ
الــمــخــاطــر الــبــيــئــيــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة والــحــوكــمــة 
بالصندوق: لم يتبق لدينا أي تعرض لشركات 

»أدانـــي«، ومنذ نهاية 2022، قللنا من تعرضنا 
لشركات »أداني«. 

وذكــــر الـــصـــنـــدوق فـــي األســـبـــوع الــمــاضــي أن 
حيازته من »أداني توتال جاز«، و«أداني بورتس 
أنــد سبيشال إيكونومك زون«، و»أدانــــي جرين 
إنرجي« بلغت 200 مليون دوالر فقط في نهاية 

عام 2022. 
وتسبب تقرير »هيندنبرغ« في محو أكثر من 
110 مليارات دوالر من قيمة »أدانــي جــروب«، إذ 

أدى إلى موجة بيعية ألسهم الشركة. 

أخبار الشركات
»كويتية« صانع سوق 
على أسهم »الخليج«

»الرابطة«: تابعة قدمت أقل األسعار في مناقصة بـ 4.8 ماليين دينار دعوى ضد »البيت« وشركة مشروع مشترك في دبي

أعــلــن بــنــك الــخــلــيــج أنــه 
وقع اتفاقية صانع سوق 
ــة الـــكـــويـــتـــيـــة  ــ ــركـ ــ ــــشـ ــع الـ ــ مــ

لالستثمار أمس.

قالت شركة رابطة الكويت والخليج للنقل، إن إحدى الشركات التابعة قدمت أقل 
األسعار في مناقصة مع شركة البترول الوطنية الكويتية بقيمة 4.89 ماليين دينار.

وأفادت الشركة بأن المناقصة تتعلق بنقل وتوزيع المنتجات البترولية، فيما 
لم تتسلم الشركة بعد أي إخطار رسمي بذلك، وتلك المعلومة ناتجة عن اإلعالن 

عن فض العطاءات.
وتوقعت »الرابطة« أن تحقق الشركة التابعة نسبة هامش ربح قدره 2 إلى 5% 
 أثناء فترة التنفيذ سواء من حيث ظروف التنفيذ 

ً
 أو هبوطا

ً
قابلة للتغير صعودا

أو التغييرات السعرية.

قالت شركة بيت األوراق المالية، إنه تم رفع دعوى 
قضائية في محاكم مركز دبــي المالي العالمي مقدم 
ضد شركة مشروع مشترك مملوك بنسبة 50 في المئة 
وضد شركة بيت األوراق كأحد مالك بشأن استحقاق 
 التفاقية بيع وشراء مبرمة بين 

ً
محجوز الضمان وفقا

شركة مشروع مشترك والطرف البائع في سنة 2019 
بمبلغ 4.5 ماليين دينار وإلى مطالبات أخرى بمبلغ 

 باإلضافة إلى األرباح.
ً
470 ألفا

انخفاض العمالت المشفرة مع تراجع الدوالر
ذراع إدارة األصول في »دويتشه بنك« يدرس االستثمار فيها

انـــخـــفـــضـــت الـــعـــمـــالت الـــمـــشـــفـــرة خـــالل 
تعامالت أمــس مــع تــراجــع الــــدوالر، وسط 
تصريحات مسؤولي الــفــدرالــي األميركي 
التي تشير إلى االستمرار في رفع الفائدة. 
وتراجعت بتكوين بنسبة طفيفة 0.63 
 
ً
، وفـــقـــا

ً
فــــي الـــمـــئـــة عـــنـــد 22698.5 دوالرا

لبيانات »كوين باس«.    
كما انخفضت اإليثريوم 0.71 في المئة 
، وتراجعت الريبل 1.18 

ً
إلى 1631.1 دوالرا

   .
ً
في المئة عند 39.4 سنتا

وجـــــاء ذلــــك عــقــب تـــقـــاريـــر أشــــــارت إلــى 
تحقيق لجنة األوراق المالية والبورصات 
األمــيــركــيــة فـــي بـــورصـــة الــعــمــلــة الــمــشــفــرة 
ـــن« بــســبــب انـــتـــهـــاكـــات  ــيـ ــاركــ الـــشـــهـــيـــرة »كــ

مزعومة لقوانين األوراق المالية. 
ويـــجـــري ذراع إدارة األصـــــول فـــي بنك 
»دويتشه بنك« محادثات لالستثمار في 
شــركــتــيــن ألــمــانــيــتــيــن لــلــعــمــالت الــمــشــفــرة، 

في إطار خطة لدعم النمو، بحسب تقرير. 
 عــن 

ً
ــة »بـــلـــومـــبـــرغ« نـــقـــال ــالــ وذكـــــــرت وكــ

أشخاص مطلعين على األمر، أن مجموعة 
»دي دبــلــيــو إس« تــجــري مــحــادثــات حــول 
شــراء حصة أقلية في »دويتشه ديجيتال 
أســيــتــس«، وهـــي شــركــة تــقــدم الــمــنــتــجــات 

المشفرة المتداولة في البورصة. 
ــى أن الــهــدف  ــارت الــتــقــاريــر إلــ ــ كــمــا أشــ
المحتمل اآلخر لالستحواذ من جانب ذراع 

إدارة األصول هي شركة »ترادياز«. 
كــمــا يـــجـــري مـــديـــر األصـــــول مــحــادثــات 
 حول الطرق المحتملة للتعاون مع 

ً
أيضا

»غالكسي ديجيتال« التي يديرها »مايك 
نوفوغراتز«.  وتسعى ذراع إدارة األصول 
»دي دبليو إس« الستعادة ثقة المستهلكين 
ودعم النمو، بعد أن سجلت تدفقات خارجة 
بقيمة 20 مليار يورو )21.5 مليار دوالر( 

في 2022.

 وسط 
ً
الذهب يكتسب زخما
ترقب بيانات أميركية

استقرار الدوالر واليورو 
وارتفاع اإلسترليني

 بتراجع الــدوالر، 
ً
ارتفع الذهب أمــس مدعوما

ــار حبيسة  ــعــ لــكــن مـــن الــمــتــوقــع أن تـــكـــون األســ
نــطــاق مــحــدود، إذ ينتظر المتعاملون بيانات 
اقتصادية سعيا إلى مؤشرات بشأن مسار مجلس 
االحتياطي االتحادي )البنك المركزي األميركي( 

في رفع الفائدة.
وصعد الذهب في المعامالت الفورية 0.4 في 
المئة إلــى 1882.14 دوالرا لألوقية )األونــصــة(. 
وارتفعت العقود األميركية اآلجلة للذهب 0.1 في 
. وهبط مؤشر الدوالر 

ً
المئة إلى 1881.00 دوالرا

0.4 فــي الــمــئــة مــقــابــل عــمــالت رئيسية منافسة. 
ويميل ضعف الــدوالر إلى جعل المعدن األصفر 

.
ً
 جاذبا

ً
المسعر به رهانا

وقـــال أجـــاي كــيــديــا الــمــديــر فــي كــيــديــا للسلع 
األولــيــة فــي مــومــبــاي إن »ســـوق الــذهــب... ستظل 
تتحرك ضمن نطاق محدود قبل بيانات التضخم 
التي ستصدر األسبوع المقبل. كما أن تصريحات 
رئيس االحتياطي االتــحــادي جيروم بــاول التي 
 
ً
 للتشديد تجعل الــذهــب جــذابــا

ً
كــانــت أقـــل مــيــال

بعض الشيء«.
وينتظر المشاركون في السوق بيانات مؤشر 
أسعار المستهلكين األميركيين األسبوع المقبل، 
والتي يمكن أن تقدم المزيد من األدلة على مسار 

سياسة المركزي األميركي. 
وقــــدم بــــاول مــا يــعــزز تــوقــعــات الــطــرفــيــن يــوم 
الثالثاء، إذ قال إن أسعار الفائدة قد تحتاج إلى 
، لكنه أكد 

ً
الرفع إذا ظل االقتصاد األميركي قويا

مجددا أن التضخم بدأ باالنحسار.
وقال عدد قليل من مسؤولي مجلس االحتياطي 
األربعاء إن المزيد من رفع أسعار الفائدة مرجح.

والذهب حساس بشدة الرتفاع أسعار الفائدة 
األميركية، إذ إن ذلك يزيد تكلفة الفرصة البديلة 

.
ً
لحيازة األصل الذي ال يدر عائدا

وبالنسبة للمعادن النفيسة األخرى، ارتفعت 
الفضة فــي الــمــعــامــالت الــفــوريــة 0.6 بالمئة إلى 
22.44 دوالرا لألوقية، وزاد البالتين 0.4 بالمئة 
، وصعد البالديوم 0.1 بالمئة 

ً
إلى 973.44 دوالرا

.
ً
إلى 1650.40 دوالرا

استقر سعر صرف الدوالر األميركي أمام 
الدينار الكويتي أمس، عند مستوى 0.305، 
كما استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 

0.327 دينار مقارنة بأسعار أمس األول.
وقــال بنك الكويت المركزي، في نشرته 
اليومية على موقعه اإللكتروني، إن سعر 
صــرف الجنيه االسترليني ارتــفــع بنسبة 
0.26 فــي المئة إلــى مستوى 0.369 دينار 
والفرنك السويسري بنسبة 0.21 في المئة 
إلى مستوى 0.332 دينار، في حين استقر 

الين الياباني عند 0.002 دينار.
، حام الدوالر أمس، قرب متوسط 

ً
وعالميا

األسعار التي سجلها خالل الفترة الماضية 
مقابل العمالت الرئيسية، فــي حين يقّيم 
المستثمرون التعليقات الصادرة عن عدد 
من مسؤولي مجلس االحتياطي االتحادي 
 عن ترقب 

ً
)البنك المركزي األميركي(، فضال

بيانات التضخم في أسعار المستهلكين 
المقرر نشرها األسبوع المقبل.

وهــبــط مــؤشــر الـــدوالر الـــذي يقيس أداء 
العملة األميركية مقابل ست عمالت أخرى 
 عن أعلى 

ً
0.13 في المئة إلى 103.32، مبتعدا

مستوى في شهر عند 103.96 الذي المسه 
الــثــالثــاء الــمــاضــي بــعــد سلسلة ارتــفــاعــات 
سجلها بعد تقرير أظهر الجمعة الماضي 

أن سوق العمل أقوى من المتوقع.
وعــــززت بــيــانــات الــتــوظــيــف فــي الــبــدايــة 
التوقعات بأن مجلس االحتياطي االتحادي 
قد يعود إلى سياسته النقدية المتشددة، 
ــا لـــــم ُيـــظـــهـــر بــــــــاول دعــــمــــا لـــــه فــي  وهــــــو مـــ

تصريحاته.
ــي الـــمـــئـــة إلـــى  ــــورو 0.18 فــ ــيـ ــ ــع الـ ــ ــفـ ــ وارتـ
 عن أدنى مستوى 

ً
1.07325 دوالر، مبتعدا

فـــي شــهــر عــنــد 1.067 دوالر الــــذي سجله 
الثالثاء الماضي.

واســتــقــر الــيــن الــيــابــانــي عــنــد 131.455 
للدوالر، بينما زاد الجنيه اإلسترليني 0.1 

في المئة إلى 1.2087 دوالر.

»وحدة التأمين« تختار شركة 
»للنظام الرئيسي«

● حصة المطيري
قررت لجنة الشراء في وحدة تنظيم التأمين ترسية الممارسة 
رقــم )و ت ت 20232022-8( بشأن إنشاء وتطوير برامج وأنظمة 
رئيسية لألعمال الخاصة بالنظام الرئيسي )Core System( لوحدة 
تنظيم التأمين على شركة الهندسة والتقنيات المتعددة بقيمة 
، وتم اختيارها على مجموعة 

ً
61.800 ألف دينار لتطابقها فنيا

بشارة للتجارة العامة والمقاوالت، وعلى الرغم من أنها ذات السعر 
. وحــددت 

ً
األقــل بقيمة 30 ألــف ديــنــار فإنها لــم تكن مطابقة فنيا

الوحدة آخر يوم الستقبال التظلمات بتاريخ 15 فبراير 2023.
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الصقر: الجدوى المعيار األهم في اختيار استثماراتنا
 فيها« 

ً
 في وجه االستثمارات الكويتية التي كانت الرائدة عربيا

ً
• »مصر لم تغلق بابها يوما

 برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية رئيسة »الصندوق السيادي«
ً
 مصريا

ً
• على هامش استقباله وفدا

جراح الناصر
قــال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت 
محمد الصقر، إن الدور الرئيسي والمستقبلي 
لــــاســــتــــثــــمــــارات الــــخــــارجــــيــــة الـــكـــويـــتـــيـــة فــي 
االقتصاد الكويتي، يجعلنا ننظر إلى سامة 
ــال وارتـــــفـــــاع الــــجــــدوى والــــمــــردود  ــمــ رأس الــ
االقتصادي والمالي باعتبارهما المعيارين 
 أن 

ً
األهم في اختيار هذه االستثمارات، مبينا

تحقيق العائد العادل للضيف والمضيف، هو 
الذي يقرر جدوى االستثمار، ويعمق مجراه، 

ويزيد غزارته.
 
ً
وأكــد الصقر، على هامش استقباله وفــدا
 برئاسة وزيــرة التخطيط 

ً
 مصريا

ً
اقتصاديا

ــة الـــمـــصـــريـــة رئـــيـــســـة الـــصـــنـــدوق  ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ والـ
السيادي، د. هالة السعيد، إن مصر لم تغلق 
 في وجه االستثمارات الكويتية، 

ً
بابها يوما

وبالمقابل، كانت االستثمارات الكويتية رائدة 
االستثمارات العربية في مصر.

ــأتــــي فــي  ــت الــــيــــوم تــ ــويــ ــكــ وأوضــــــــح أن »الــ
المركز الــرابــع بين الـــدول ذات االستثمارات 
 إلى أن »القطاع 

ً
المباشرة في مصر«، مشيرا

الخاص الكويتي ال يطلب الستثماراته هذه 
، بــل كل 

ً
 اســتــثــنــائــيــا

ً
حــوافــز خــاصــة أو دعــمــا

ما يطلبه بيئة استثمارية مشجعة، وقائمة 
على المعايير االقتصادية السليمة، والبنية 
األساسية والمؤسسية المتقدمة، وأن يعامل 
ــاواة مـــع اخــــوانــــه وشــركــائــه  ــمـــسـ ــدم الـ عــلــى قــ

المستثمرين المصريين«.

سالمة السياسات

وأضـــــاف أنــــه البــــد مـــن الـــقـــول إنــــه إذا كــان 
 
ً
ــا  الزمـ

ً
ــرا ــ تــطــويــر الــتــشــريــعــات وتــحــديــثــهــا أمـ

 استقرار 
ً
بالتأكيد فإن من الازم والمؤكد أيضا

الــتــشــريــع واحـــتـــرام مــا تــؤســســه التشريعات 
السابقة من حقوق وواجبات، ومراكز قانونية، 
: »أن الثقة باحترام الحقوق وسامة 

ً
متابعا

السياسات أهم بكثير من الحوافز الضريبية 
والجمركية وما يمثلها من صور الدعم«.

وأردف: »من واجبي هنا، أن أذكر بكثير من 
اإلعجاب والتقدير أن مصر قد اتخذت، منذ 
عام 2016 حتى اآلن، خطوات واسعة وشجاعة 
في هذا االتجاه، وضمن رؤيــة 2030، واألهم 
من هــذا أن شباب مصر المؤهل بالمستوى 
التعليمي والتقني الحديث، قد وصل مستوى 
ة الــمــهــنــيــة فــحــســب،   لــيــس مـــن الـــكـــفـــاء

ً
عــالــيــا

 ألهمية التعاون 
ً
بل من الفهم العميق أيضا

االقتصادي الدولي، وللدور التنموي للقطاع 
الــخــاص، والحرية االقتصادية القائمة على 
ة 

ّ
المنافسة والعدل وتكافؤ الفرص، والمحصن

بالرقابة العامة والتخطيط السليم«. 
وأوضــح الصقر أنه تصادفت زيــارة الوفد 
االقــــتــــصــــادي الـــكـــويـــتـــي لــلــشــقــيــقــة مـــصـــر مــع 
ــفــة للمناقشة 

ّ
ــادة والــمــكــث الــتــحــضــيــرات الـــجـ

األخــيــرة »لوثيقة سياسة ملكية الــدولــة« في 
مصر، »وهــي الوثيقة التي يمكنني الــقــول - 
بكثير من اإليجاز والتبسيط - إنها الوثيقة 
التي ترسم بكل وضوح وشفافية منهج الدولة 
وسياساتها ليس فقط تجاه ملكيتها لألصول 
العامة، بل تجاه تعزيز الشراكة بين القطاعين 
، في إطار إعان رسمي 

ً
العام والخاص أيضا

صـــريـــح ومـــوثـــق عـــن أهــمــيــة تــمــكــيــن الــقــطــاع 
الخاص وتشجيعه«.

ــلـــى صــعــيــد تــنــفــيــذ وثــيــقــة  واســـــتـــــدرك: »عـ
سياسة ملكية الــدولــة، يلعب صندوق مصر 
السيادي، الــذي تترأسه ضيفتنا الكريمة د. 
 الجتذاب االستثمار 

ً
 محوريا

ً
هالة السعيد دورا

ــريـــف بـــالـــمـــشـــروعـــات  ــعـ ــتـ ــي، وفــــــي الـ ــبــ ــنــ األجــ
االستثمارية المتاحة. وإن وجود د. السعيد 
والفريق عالي المستوى الذي يصحبها، معنا 
الــيــوم، يعتبر- بحق – فرصة غالية للتعرف 

عــلــى فــــرص االســتــثــمــار فـــي مـــصـــر، مـــن أهــل 
المعرفة واالختصاص وشركاء القرار، ويعزز 
من أهمية هذه الفرصة - بالتأكيد - حضور 
األخ أسامة شلتوت، سفير مصر لدى الكويت، 
 بــأركــان ســفــارتــه، وبمحبة وتقدير 

ً
مــدعــومــا

الكويت وأهلها«.
وقال في كلمته: »لم أبدأ كلمتي بالترحيب، 
ــيــــوم ال نــســتــقــبــل  ــا الــ ــنـ ــه، ألنـ ــ ــن أخــتــمــهــا بـ ــ ولـ
 لنكون مضيفين، بــل نلتقي أشقاء 

ً
ضــيــوفــا

أعــزاء، غــادروا وطنهم إلى وطنهم، وسافروا 
عن أهلهم إلى أهلهم، يحملون هموم مصر، 
ويثقون باهتمام العرب، يشرحون تطلعات 
ــرب إلــيــهــا،  ــعــ مـــصـــر، ويـــــقـــــدرون تـــطـــلـــعـــات الــ
ويسعون إلى تحقيق آمال مصر، لتكون عند 

آمال العرب فيها«.

استفادة مشتركة

من جانبها، ذكرت د. هالة السعيد وزيرة 
الــتــخــطــيــط والــتــنــمــيــة االقـــتـــصـــاديـــة، رئــيــســة 
الصندوق السيادي في مصر، على هامش لقاء 
غرفة تجارة وصناعة الكويت، أن هناك إشادة 
بالبنية التحتية في مصر، والدور الذي يلعبه 

الصندوق المصري السيادي.
ــــدت د. الــســعــيــد: »انـــنـــا رصـــدنـــا شهية  وأكـ
كبيرة مــن المستثمرين للدخول فــي السوق 
المصري، من خال استهداف عدة قطاعات، 
منها السياحة والــزراعــة والطاقة المتجددة 
والـــصـــنـــاعـــات الـــدوائـــيـــة والــبــتــروكــيــمــاويــات 

وغيرها«.
وأشــــــارت إلــــى أن مــصــر بـــصـــدد الــتــخــارج 
من 32 شركة متنوعة األنشطة، موضحة أن 
دخــول الــدولــة مــن خــال الصندوق السيادي 
فـــي شــــراكــــات مـــع الـــقـــطـــاع الـــخـــاص الــمــحــلــي 

والـــخـــارجـــي هـــدفـــه طــمــأنــة أصـــحـــاب رؤوس 
األموال، وبالتالي تحقيق استفادة مشتركة، 
مضيفة أن »وثيقة ملكية الدولة تؤكد الحياد 
الــتــنــافــســي والـــمـــســـاواة بــيــن الــمــســتــثــمــريــن، 
فـــي إطـــــار تـــوافـــر فــــرص اســتــثــمــاريــة واعــــدة 
فــي قــطــاعــات مختلفة، فــي ظــل جــديــة الــدولــة 
المصرية في االنفتاح على االستثمار وعقد 

شراكات طويلة األجل«.
وتـــابـــعـــت: »انـــنـــا نــعــمــل عــلــى تــوفــيــر قيمة 
مضافة لاقتصاد المصري، سواء من خال 
الــتــخــارج مــن بعض الــشــركــات أو بيع بعض 
الــحــصــص لــمــســتــثــمــريــن اســتــراتــيــجــيــيــن، أو 
طـــرح حــق االنــتــفــاع أو حــق اإلدارة أو زيـــادة 

رأس الــمــال«، مؤكدة أن العديد من الشركات 
الــمــصــريــة لــديــهــا الــفــرصــة الــكــبــرى للتنمية 
والــتــطــور، وكـــل مــا تحتاجه هــو زيــــادة رأس 
الــــمــــال، األمــــــر الــــــذي يــتــيــح الـــمـــجـــال لـــدخـــول 

مساهمين جدد.
وعــــن تـــذبـــذب ســعــر صــــرف الــعــمــلــة، قــالــت 
السعيد إن »االقــتــصــاديــات الــنــاشــئــة تــواجــه 
 بعماتها النقدية، وإن تنوع المحافظ 

ً
تأرجحا

يوافر عوائد سيكون لها أثرها على االستقرار 
«، مشيرة إلــى أن ذلــك ال يمثل أدنى 

ً
مستقبا

خطر أو قلق على المستثمرين طويلي األمد.
 ولــفــتــت إلــــى أن مــصــر انــتــهــجــت ســيــاســة 
اقتصادية تتمثل في تحرير سعر الصرف بما 

يضمن سيرها في االتجاه الصحيح، مبينة 
أن مــا حــدث بالعملة شــيء مؤقت وأن البنك 
المركزي المصري اتخذ خطوات تصحيحية 
الزمة بشأن سعر الصرف والتحوط بما يوفر 

الطمأنينة لألوساط االستثمارية.
ة إيجابية لدور  وأفادت بأنها رصدت قراء
السياسة االقتصادية، حيث إن إجمالي حجم 
الصندوق السيادي بين أصول ونقدية يبلغ 

48 مليار جنيه.
وأكدت السعيد عمق العاقة التاريخية بين 
مصر والكويت والتي ال يمكن أن تتأثر ببعض 
الــمــمــارســات الــفــرديــة، إذ إن الــعــاقــات متينة 
بين الشعبين والحكومتين والدولتين بشكل 
عام، »وإننا نعمل في إطار مؤسسي يدعم تلك 

العاقات الراسخة«.

عمل إصالحي

وبينت أن الجهات المعنية في مصر اهتمت 
بشكل رئيسي بتحسين التشريعات وتفعيل 
الــعــديــد مــن الـــمـــواد الــمــهــمــة الــتــي يتضمنها 
قانون االستثمار في إطار العمل اإلصاحي 
ــاذب لــــــرؤوس األمــــــــوال، مــلــمــحــة إلــــى أن  الــــجــ
هــنــاك نحو 85 مليار دوالر تمثل اتفاقيات 
استثمارية وشراكة مع القطاع الخاص تمت 
مــن خـــال الــصــنــدوق الــســيــادي خـــال الفترة 

الماضية.
ــــت أن هــــنــــاك نـــحـــو 6 صـــنـــاديـــق  ــحـ ــ وأوضـ
فرعية تندرج تحت مظلة الصندوق السيادي 
المصري تهتم بمجاالت وقطاعات تشغيلية 
مــخــتــلــفــة، فــيــمــا شـــهـــدت الــمــرحــلــة الــمــاضــيــة 
إطــاق العديد مــن الــمــدن الجديدة وبالتالي 
إتاحة الفرصة الستغال المباني القديمة في 
القاهرة في مجاالت الفندقة وغيرها بما في 
ذلك مباٍن تعود إلى الدولة، وجاٍر العمل على 

طرح 4 أراض.
ولــفــتــت إلــــى االهـــتـــمـــام بــتــنــمــيــة الــجــوانــب 
السياحية وبالتالي استهداف عشرات مايين 
الــســيــاح ومضاعفة الــرقــم الــحــالــي الــبــالــغ 15 

 خال الفترة المقبلة.
ً
مليون سائح سنويا

وأكدت حرص الدولة المصرية على توسيع 
نـــطـــاق الـــتـــعـــاون االقـــتـــصـــادي الــمــشــتــرك مع 
دول الخليج، الفــتــة الــى أن مــجــاالت الــزراعــة 
والسياحة واألغــذيــة والصناعات المتنوعة 

مهيأة لاستثمار األجنبي.
ــرت أنـــه ال تــوجــد قــيــود عــلــى تحويل  ــ وذكـ
المستثمرين لألموال من مصر إلى أي مكان 
 الحتياجاتهم، في إشارة إلى أن المرحلة 

ً
وفقا

 في 
ً
السابقة كانت لها متطلباتها، خصوصا

ظل تطورات المشهد العالمي بما فيه الحرب 
الروسية ـ األوكرانية.

ووجــــهــــت الـــســـعـــيـــد الـــشـــكـــر لـــلـــغـــرفـــة عــلــى 
ــعــــاقــــات الــثــنــائــيــة  جـــهـــودهـــا فــــي تـــعـــزيـــز الــ
ــات االقــــتــــصــــاديــــة بــــيــــن الـــبـــلـــديـــن  ــ ــراكــ ــ ــشــ ــ والــ
الشقيقين، مؤكدة على حجم وأهمية الفرص 
االستثمارية المتوفرة في مصر اليوم، بعد 
أن قطعت شوطا كبيرا على مستوى تحسين 
البيئة االستثمارية وجعلها جاذبة ومواتية 

الستقطاب االستثمارات الخارجية.

التكامل العربي

ولفتت في هذا الصدد، إلى أهمية العمل 
على تحقيق التكامل بين الدول العربية في 
مواجهة التحديات واألزمات العالمية، وما 
خلفته من تداعيات اقتصادية خطيرة على 
معظم البلدان، كما قدمت عرضا للتجربة 
التنموية في مصر خال السنوات األخيرة 
بــمــراحــلــهــا الــمــخــتــلــفــة، مــتــحــدثــة عـــن أبـــرز 
مامح خطة وبرامج اإلصــاح االجتماعي 
والتنموي واالقــتــصــادي والــتــي بـــدأت عام 
2014، ودورها في خلق االستقرار السياسي 
وإحداث نقلة نوعية على مستوى تحسين 
البنية التحتية ورفـــع مــســتــوى الــخــدمــات 

األساسية في مصر.
وقــالــت السعيد إن خــطــة مــصــر ركـــزت في 
بدايتها على االستثمار في الكهرباء والطرق 
والموانئ باستثمارات بلغت نحو 400 مليار 
دوالر، ثم انتقلت إلى تحديث التشريعات وسن 
العديد من القوانين التي تشجع المستثمرين 
للدخول إلــى السوق المصرية، الفتة إلــى أن 
المرحلة الثانية من مراحل اإلصاح في مصر 
انطلقت بالتشاور والتعاون والتنسيق التام 
مع القطاع الخاص والذي يشغل النسبة األكبر 

من قوة العمل في الباد.
وقـــدم مــســؤولــو صــنــدوق مــصــر الــســيــادي 
 لــلــفــرص االســتــثــمــاريــة الــمــتــاحــة في 

ً
عـــرضـــا

مجاالت عدة منها، الزراعة، البنية التحتية، 
الطاقة، والرعاية الصحية، كما تم الــرد على 
استفسارات بعض المستثمرين الكويتيين 

بشأن تلك الفرص االستثمارية وآلياتها.
وتأتي هذه الزيارة بعد تنسيق مسبق مع 
الــجــهــات الرسمية المختصة، إذ عقد الوفد 

الزائر لقاءات أخرى مع عدد من الجهات.

أهمية العمل 
على تحقيق 
التكامل بين 

الدول العربية
السعيد

 الوزيرة د. هالة السعيد والسفير المصري أسامة شلتوت
ً
الصقر متوسطا

جانب من اللقاء

الجانب الكويتي خال االجتماع

وفاء القطامي تسلم درع تكريم للوزيرة د. هالة السعيد

بوخمسين: مصر بحاجة إلى ضخ مزيد
من المشروعات السياحية

طالب رئيس مجلس إدارة مجموعة بوخمسين القابضة جواد 
بــوخــمــســيــن بـــضـــرورة تــشــجــيــع االســتــثــمــار الــســيــاحــي فـــي مــصــر، 
 
ً
 أن الــتــعــداد السكاني لمصر كبير وأنــهــا تستوعب أعـــدادا

ً
مــوكــدا

 أن مصر بحاجة الى ضخ المزيد 
ً
كبيرة من السائحين، موضحا

من المشروعات بتعاون المستثمرين في عدد كبير من المجاالت 
وأبرزها القطاعات السياحية وروافدها.

وشـــدد بوخمسين، فــي مــداخــلــة لــه خـــال الــلــقــاء، عــلــى ضـــرورة 
 أن القطاعات السياحية تتطلب 

ً
التركيز على روافد السياحة، موكدا

 
ً
، واصفا

ً
التنشيط لما لها من آثار إيجابية على االقتصاد عموما

مصر بالدولة الكبيرة في السياحة التي لم تأخذ حقها كما يجب 
أن يكون.

وطــالــب بـــضـــرورة إنــشــاء محكمة اقــتــصــاديــة تختص بــشــؤون 

 مــع وجـــود عـــدد كبير مــن الــقــضــايــا مع 
ً
المستثمرين، خــصــوصــا

 أن البيئة االقتصادية 
ً
المستثمرين ألكثر من عشر سنوات، مؤكدا

ات وكذلك سرعة الفصل  الجاذبة يجب أن تتميز بسهولة اإلجــراء
في المنازعات للمستثمرين.

 من المشكات، 
ً
 وذكــرأن المستثمرين في مصر يواجهون عددا

 إلى أنه تمت مناقشة ذلك األمر 
ً
 القانونية منها، مشيرا

ً
خصوصا

مع الرئيس السيسي واستجاب بضرورة تسهيل االجراءات والعمل 
على انشاء لجنة لفض المنازعات الخاصة بالمستثمرين.

 وذكـــر بوخمسين أن مــن أبـــرز الــمــشــاريــع الــتــي يجب أن تكون 
تحت المجهر هي المشروعات الخاصة بالبنية التحتية، والعمل 
 لما لها من أهمية 

ً
على خلق نقلة نوعية في تلك المشاريع نظرا

.
ً
استراتيجية لاقتصاد المصري مستقبا

رئيس الغرفة: العالقات الوثيقة تجمع البلدين
افتتح رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر، اللقاء 
 على 

ً
بكلمة رحب فيها بالوزيرة والوفد المصري المرافق، مؤكدا

، على 
ً
العاقات الوثيقة التي تجمع البلدين قيادة وحكومة وشعبا

مختلف الصعد السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
وقال الصقر، إنه »في مطلع أكتوبر الماضي، شرفُت برئاسة وفد 
اقتصادي كويتي رفيع المستوى، عريض التمثيل، نظمته الغرفة 
إلى جمهورية مصر العربية بدعوة كريمة من اتحاد الغرف التجارية 

المصرية. وقد التقى الوفد بالقيادات االقتصادية المصرية، وعقد 
منتدى مع ممثلي القطاع الخاص، وتوج زيارته بلقاء مطول صريح 

وغني المعطيات مع فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي«.
وأضـــاف: »وبالتالي، ال داعــي أن نكرر الــيــوم مــا أكــدنــاه فــي تلك 
الــزيــارة، ومــا نؤكده كل يــوم حــول العروة الوثقى التي تجمع بين 
 
ً
 وحــاضــرا

ً
، تــاريــخــا

ً
دولــتــيــنــا الشقيقتين قــيــادة وحــكــومــة وشــعــبــا

.»
ً
 واقتصادا

ً
، سياسة ومجتمعا

ً
ومصيرا

 الثقة باحترام 
الحقوق 
وسالمة 

السياسات 
أهم بكثير 

من الحوافز 
الضريبية 

والجمركية 
وما يمثلها 

من صور 
الدعم

الصقر
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أعلن بنك الكويت الوطني انضمامه إلى 
قــائــمــة الــمــيــثــاق الــعــالــمــي لــأمــم الــمــتــحــدة، 
والذي يعد أكبر مبادرة استدامة للشركات 
لممارسات األعمال المسؤولة، وذلك يأتي 
 مع سعي البنك نحو ترسيخ ريادته 

ً
تماشيا

فــــي مـــجـــال االســــتــــدامــــة، ودعــــــم مـــمـــارســـات 
األعمال المسؤولة التي تساهم في التنمية 

المستدامة لالقتصاد الكويتي.
ويشكل هــذا الميثاق مبادرة طوعية تم 
إطالقها في عام 2000 وتضم أكثر من 9500 
شركة ونحو 3000 كيان غير تجاري في 160 
دولــة في أنحاء العالم، تهدف إلى تشجيع 
الــشــركــات على اتــخــاذ نهج مــســؤول للعمل 
مــة استراتيجياتها وعملياتها  على مــواء
مــع أبـــرز الــتــحــديــات الــعــالــمــيــة الــتــي تتمثل 
في عشرة مبادئ عالمية في مجاالت حقوق 
اإلنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد.

وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس مجلس 
اإلدارة الرئيس التنفيذي للمجموعة عصام 
الصقر إن »االنضمام إلى الميثاق العالمي 
لــأمــم الــمــتــحــدة يــشــكــل تــأكــيــدا جـــديـــدا من 
بنك الكويت الوطني اللتزامه بخلق قيمة 
مضافة طويلة األجل لكل أصحاب المصالح 

والمجتمع واألجيال القادمة«.
وأضاف الصقر أن البنك لديه إيمان راسخ 
بــأن األعــمــال الــتــجــاريــة لها دور حــاســم في 
تشكيل مستقبل أفضل للجميع، »إذ نعتبر 
االنضمام إلى هذا الميثاق العالمي وسيلة 
إلبراز التزامنا بممارسات األعمال المسؤولة 

والمستدامة«.
 من دوره 

ً
وأوضــح أن »الوطني«، انطالقا

ــقـــدم مـــثـــااًل  الـــــريـــــادي، يـــؤمـــن بــأهــمــيــة أن يـ
ــقـــيـــادة الـــمـــســـؤولـــة الــتــي  يــحــتــذى بـــه فـــي الـ
ــال فــــي تــحــقــيــق الــنــمــو  ــّعــ تـــســـاهـــم بــشــكــل فــ

المستدام.
وأشـــــــار إلـــــى أن الـــبـــنـــك ســيــعــمــل بــشــكــل 

وثـــيـــق مـــن خــــالل الــمــيــثــاق الــعــالــمــي لــأمــم 
ــقـــدم الــمــحــرز  ــتـ الـــمـــتـــحـــدة لـــإفـــصـــاح عــــن الـ
فــــي تــنــفــيــذ الـــمـــبـــادئ الـــعـــشـــرة، ولـــلـــدخـــول 
ــاب الــمــصــلــحــة حـــول  ــحــ ــع أصــ فــــي حــــــوار مــ
القضايا المتعلقة باالستدامة والممارسات 
 إلى أن الميثاق 

ً
التجارية المسؤولة، مشيرا

سيشكل فرصة مهمة للتعاون مع الشركات 
والمنظمات ذات الرؤية المشتركة، وتبادل 
أفــضــل الــمــمــارســات واألفـــكـــار حـــول كيفية 
إحداث تأثير إيجابي على المجتمع والبيئة.
وقــال »نفخر بالتقدم الــذي أحــرزنــاه في 
رحلتنا نحو تعزيز دعــائــم االســتــدامــة في 
عملياتنا وثقافتنا المؤسسية عبر العديد 
من المبادرات التي شملت التعهد بتحقيق 
الــحــيــاد الــكــربــونــي بــحــلــول 2060 وخــفــض 
االنبعاثات التشغيلية بنسبة 25 في المئة 
حتى 2025، إضافة إلى إطالق إطار التمويل 
المستدام، ونجحنا فــي االلــتــزام بمستوى 
الشفافية في نشر إفصاحات األثــر البيئي 

لعملياتنا مــن خــالل مــشــروع اإلفــصــاح عن 
.»)CDP( انبعاثات الكربون

وأشــــار الــصــقــر إلـــى أن »الـــوطـــنـــي« أحـــرز 
 فـــي نــســبــة مـــشـــاركـــة الـــمـــرأة 

ً
 كـــبـــيـــرا

ً
تـــقـــدمـــا

فــي الــقــوى الــعــامــلــة، فــضــال عــن مشاركتها 
فــــي عـــضـــويـــة مـــجـــالـــس اإلدارة فــــي األفــــرع 
الخارجية، ومجلس إدارة البنك في الكويت. 
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»الوطني« ينضم إلى قائمة الميثاق العالمي لألمم المتحدة
الصقر: تأكيد جديد اللتزامنا بخلق قيمة مضافة طويلة األجل لكل أصحاب المصالح

  انضمامنا 
يعبر عن 

التزامنا الراسخ 
بممارسات 

األعمال 
المسؤولة 

والمستدامة 
 لألجيال 

ً
دعما

القادمة

  سنعمل بشكل 
وثيق لإلفصاح 

عن التقدم 
المحرز في 

تنفيذ المبادئ 
العشرة 

للميثاق 
العالمي لألمم 

المتحدة 

»المشاريع«: مليون دوالر لدعم
متضرري تركيا وسورية

ــة مـــشـــاريـــع  ــركــ ــنـــت شــ ــلـ أعـ
الكويت )القابضة( تقديمها 
 بقيمة مــلــيــون دوالر 

ً
تــبــرعــا

أميركي، لدعم جهود إغاثة 
المتضررين من الزلزال الذي 
 من تركيا وسورية.

ً
ضرب كال

وقــالــت نــائــبــة رئــيــس أول 
لــشــؤون االتـــصـــال وعــالقــات 
الــمــســتــثــمــريــن لــلــمــجــمــوعــة 
إيــمــان العوضي »يــأتــي قــرار 
ــع بــتــقــديــم  ــاريـ ــشـ ــمـ شـــركـــة الـ
ــدي إلــــــى جــمــعــيــة  ــقــ ــّرع نــ ــ ــبـ ــ تـ
الهالل األحمر الكويتي، في 
إطار حرصها على مساعدة 
المتضررين من جراء الزلزال 
الـــمـــدّمـــر الــــذي ضــــرب تــركــيــا 
وسورية، وإغاثة المنكوبين 
فــــــي الـــــبـــــلـــــديـــــن«. وأضـــــافـــــت 
»تتقدم شركة المشاريع بأحّر 
التعازي ألقارب ضحايا هذه 

إيمان العوضي

الـــكـــارثـــة، وتــعــّبــر فـــي الــوقــت 
نفسه عن تقديرها للجهود 
ــوم بــهــا  ــقــ ــي تــ ــتــ اإلغــــاثــــيــــة الــ
الجمعية، ومحاولة التخفيف 
مــن معاناة المتضررين في 

المناطق المنكوبة«.

»كريدي سويس« يتكّبد خسائر »غير مقبولة على اإلطالق«
أعـــلـــن بــنــك »كـــريـــدي ســـويـــس« خـــســـارة صــافــيــة فـــي الــربــع 
الرابع وأخرى سنوية فاقت التوقعات، وسط محاوالت البنك 

السويسري مواصلة إصالحاته االستراتيجية الضخمة.
وبلغ صافي الخسارة التي تكبدها البنك في الربع األخير 
من العام 1.4 مليار فرنك سويسري )1.51 مليار دوالر(، وهو 
ما يعد أسوأ من توقعات المحللين بخسارة 1.32 مليار فرنك 

 لشركة األبحاث »إيكون«.
ً
سويسري، وفقا

ــالــــي خـــســـائـــر الـــبـــنـــك  ــمــ ــة، إجــ ــيـ ــلـ ــفـــصـ ــــت الـــنـــتـــائـــج الـ ــعـ ــ ورفـ
السويسري للعام كله إلى 7.3 مليارات فرنك سويسري )7.93 
مليارات دوالر(، مقارنة مــع خــســارة متوقعة 6.53 مليارات 

فرنك سويسري من المحللين.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للبنك، أولريش كورنر، إن 
النتائج الكاملة كانت »غير مقبولة على اإلطالق«، لكنه شدد 
على الحاجة إلى برنامج التحول المستمر متعدد السنوات، 
 لما ذكره لشبكة »CNBC«، واطلعت عليه »العربية نت«. 

ً
وفقا

وتحت ضغط من المستثمرين، أعلن البنك في أكتوبر خطة 
لتبسيط وتحويل أعماله في محاولة للعودة إلــى الربحية 
المستقرة في أعقاب ضعف مزمن في األداء في بنك االستثمار 

وسلسلة من المخاطر وفشل االمتثال.
وقـــال كــورنــر، فــي بــيــان مــصــاحــب لــلــنــتــائــج، إن عـــام 2022 
 لبنك كــريــدي ســويــس«، وانــه كــان »ينفذ 

ً
 حــاســمــا

ً
كــان »عــامــا

بخطى ســريــعــة« خطته االســتــراتــيــجــيــة إلنــشــاء »بــنــك أبسط 
.»

ً
وأكثر تركيزا

وأضاف: »نجحنا في جمع نحو 4 مليارات فرنك سويسري 
مــن رأس الــمــال، وتــســريــع تحقيق أهـــداف خــفــض التكاليف، 
وتـــم تــحــقــيــق تــقــدم قـــوي فــي إعــــادة الــهــيــكــلــة الــجــذريــة لبنك 

االستثمار«.
وفي نوفمبر، توقع البنك خسارة 1.5 مليار فرنك سويسري 
للربع الــرابــع وســط تكاليف إعــادة الهيكلة واســعــة النطاق، 
بينما أعطى مساهمو كريدي سويس الضوء األخضر لزيادة 
رأس المال بقيمة 4.2 مليارات دوالر بهدف تمويل اإلصالح 

الشامل.
وشــمــلــت زيــــادة رأس الــمــال بــيــع 9.9 فــي الــمــئــة مــن أســهــم 
بنك كريدي سويس للبنك األهلي السعودي، مما جعله أكبر 
مــســاهــم فــي الــبــنــك، فــي حــيــن أصــبــح جــهــاز قــطــر لالستثمار 

ثاني أكبر مساهم في كريدي سويس بعد مضاعفة حصته 
في أواخر العام الماضي.

يــأتــي ذلــــك، فـــي حــيــن أدت الــتــقــاريــر الــمــتــعــلــقــة بــمــخــاوف 
السيولة إلى أن يواجه بنك كريدي سويس تدفقات كبيرة من 
األصول الخاضعة لإدارة في أواخر عام 2022، لكن كورنر، 
أكــد على تحول في هــذا االتــجــاه في يناير، مع عــودة بعض 

.
ً
األموال مجددا

وعلى الرغم من ذلك، بلغ صافي التدفقات الخارجة 120 
مــلــيــار دوالر فـــي الـــربـــع الـــرابـــع، مــمــا رفـــع تــدفــقــات األصـــول 
السنوية الخارجة لعام 2022 إلى 134 مليار دوالر، مقارنة 

بـ 33.6 مليار دوالر في عام 2021.
وشهد قسم إدارة الثروات بالبنك وحــده تدفقات صافية 
لــأصــول إلــى الــخــارج بلغت 104.2 مــلــيــارات دوالر فــي عــام 

2022، وتركزت بشكل كبير في الربع الرابع.
وكشف »كريدي سويس« أن حوالي ثلثي صافي تدفقات 
األصــــول الــخــارجــيــة األوســــع نــطــاقــا فــي الــربــع قــد حـــدث في 

أكتوبر، و»انخفض بشكل كبير لبقية الربع«.
وقال كورنر، إن 60 في المئة من إجمالي التدفقات الخارجة 
ت في أكتوبر. منذ ذلك الحين، شرع البنك في برنامج  جــاء
توعية، حيث تحدث إلى 10000 عميل إلدارة الثروات العالمية 
و50000 عميل في سويسرا. وارتفعت أسهم »كريدي سويس« 

بنحو 17 في المئة منذ مطلع العام.

»المتحد« يعلن فائزي السحب 
األسبوعي لـ »الحصاد«

أعلن البنك األهلي المتحد نتيجة السحب األسبوعي على جوائز 
الحصاد، الذي أقيم أمس األول في المقر الرئيسي للبنك، بحضور 

ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.
وقد أسفر السحب عن حصول 10 من العمالء على 1000 دينار 
لكل منهم، وهم: بشار محمد حرحش، ونادية عبدالرحمن العوض، 
وبدر سليمان األحمد، وفاطمة علي رحيل، وحصة إبراهيم الريس، 
ومــبــارك عبدالله الــحــردان، وســهــام مزيد الــرجــعــان، وخــالــد سالم 

المسعود، وطارق فؤاد العلي، وحسن عبدالله العيدان.
يقدم حساب الحصاد اإلسالمي في باقته الحالية مجموعة أوسع 
من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عمالء »المتحد« بجائزة 
شهرية بقيمة 100.000 ديــنــار، إضــافــة إلــى 10 جــوائــز أسبوعية 

بقيمة 1000 دينار لكل جائزة. 
وتبقى الــجــوائــز ربــع السنوية الكبرى بقيمة 250.000 دينار 
 للرابح هي أهم ما يطمح إليه العمالء، حيث تمثل لهم فرصة 

ً
نقدا

حقيقية لتحقيق حلم الُعمر. 
 أرباح 

ً
 عن هذه الباقة من الجوائز الجذابة، هناك أيضا

ً
وفضال

سنوية متوقعة على أساس عقد الوكالة، وهو ما يزيد من جاذبية 
حساب الحصاد. 

وينفرد »الحصاد« بالعديد من المميزات، منها أنه أبسط وأسهل 
 عن ميزة فتح الحساب عبر اإلنترنت بكل 

ً
برنامج ادخــار، فضال

سهولة وُيسر مع ميزة اإليداع الفوري في الحساب.
والحد األدنــى للمشاركة واالستفادة من السحوبات كافة هو 
100 دينار، تؤهل العميل للحصول على فرصتين لدخول السحب، 
والتي تزيد حتى 30.000 فرصة في السحب، إضافة إلى الحصول 

على أرباح سنوية مثمرة. 
 في حساب العميل فرصة واحدة للمشاركة 

ً
وتتيح كل 50 دينارا

 
ً
في السحب، بشرط أن يحافظ على رصيده لمدة خمسة عشر يوما

على األقل قبل تاريخ السحب، وكلما زادت مدة االحتفاظ تزيد فرص 
. ويتم إجراء السحوبات كل يوم أربعاء 

ً
دخول السحب لكل 50 دينارا

بناًء على خطة السحب.

»داو جونز« يهبط 200 نقطة
وناسداك يتراجع %1.7

تــراجــعــت مـــؤشـــرات األســـهـــم األمــيــركــيــة في 
ختام جلسة تداوالت األربعاء، مع تقييم آفاق 
ــدور نتائج  الــســيــاســة الــنــقــديــة واســـتـــمـــرار صــ

أعمال الشركات.
وجـــاء هــبــوط »وول ســتــريــت« مــع اســتــمــرار 
تقييم تصريحات رئيس مجلس االحتياطي 
الفدرالي جيروم باول أمس، وأشار فيها إلى أن 
عملية تباطؤ التضخم بدأت بالفعل، لكنه شدد 

على استمرار رفع معدالت الفائدة.
مـــن جــهــتــه، أفـــــاد رئـــيـــس بــنــك االحــتــيــاطــي 
الـــفـــدرالـــي فـــي نـــيـــويـــوك جــــون ويـــلـــيـــامـــز، بــأن 
توقعات مسؤولي البنك المركزي الصادرة في 
شهر ديسمبر الــمــاضــي بــشــأن وصـــول معدل 
الفائدة النهائي إلى 5.1% التزال تبدو مناسبة 

هذا العام.
وذكر عضو بمجلس محافظي االحتياطي 
الفدرالي أن المعركة ضد التضخم لم تنته بعد، 
 إلى أن معدالت الفائدة قد ترتفع بأكثر 

ً
مشيرا

من توقعات األسواق. 
ــر خـــالل حـــدث في  ــــح كــريــســتــوفــر والــ وأوضـ
أركنساس، أن تقرير الوظائف القوي عن شهر 
يناير أشــار إلــى أن ســوق العمل قــوي ويمكن 
أن يغذي اإلنفاق االستهالكي الــذي من شأنه 

أن يزيد الضغوط التصاعدية على التضخم. 
ورأى والــر أن االحتياطي الفدرالي بحاجة 
لمواصلة خطته الحالية، مع ضرورة االستمرار 

في رفع معدالت الفائدة. 
وأضـــاف: »قــد تكون المعركة ضد التضخم 
طويلة، مع معدالت فائدة مرتفعة لفترة أطول 
، لن أتردد في ذلك للقيام 

ً
مما كان يعتقد سابقا

بمهام عملي«. 
ورفع االحتياطي الفيدرالي معدالت الفائدة 
8 مــــــرات مــتــتــالــيــة لــتــصــل إلـــــى نـــطـــاق %4.5 
و4.75% مــقــارنــة بــمــســتــوى قـــرب الــصــفــر في 

مارس الماضي. 
 بنسبة %7.7 

ً
وسجل سهم »ألفابت« تراجعا

مــع القلق بــشــأن قــيــام شــركــة »مايكروسوفت« 
بمنافسة محرك بحث جوجل مع تطوير أداة 

للذكاء االصطناعي. 
وفيما يتعلق بنتائج األعــمــال، صعد سهم 
»أوبــر« بنسبة 5.5% بعد ارتفاع اإليــرادات في 

الربع الرابع من العام الماضي. 
وفي نهاية التداول، هبط مؤشر »داو جونز« 

الــصــنــاعــي بــنــســبــة 0.6% أو 207 نــقــاط عند 
33.949 ألف نقطة. 

كما انخفض »S&P 500« بنحو 1.1% أو 46 
 4117 نقطة، وتراجع »ناسداك« 

ً
نقطة مسجال

بنسبة 1.7% أو 203 نــقــاط إلــى 11.910 ألف 
نقطة. 

وتراجعت األسهم اليابانية بنسبة طفيفة 
في نهاية تعامالت أمس متأثرة بالتراجع الذي 
سجلته نظيرتها في »وول ستريت« أمس األول 
وسط توقعات باستمرار االحتياطي الفيدرالي 

في رفع الفائدة. 
ومـــحـــا ســـهـــم »تـــويـــوتـــا مــــوتــــور« خــســائــره 
ــــالل الــجــلــســة  ــابــــق خــ ــــت ســ الـــمـــســـجـــلـــة فــــي وقــ
 0.18%، بعدما ارتفعت األرباح 

ً
ليغلق مرتفعا

التشغيلية للشركة 22% في الربع الثالث. 
وتــراجــع مؤشر »نيكي« فــي نهاية الجلسة 
بــنــســبــة طــفــيــفــة 0.08% عـــنـــد 27584 نــقــطــة، 
 »توبكس« عند 

ً
واستقر المؤشر األوسع نطاقا

1985 نقطة. 
ــدم كــونــســرتــيــوم بـــقـــيـــادة صــنــدوق  ــ ــذا وقـ هــ
االستثمار »جابان إندستريال بارتنرز« عرض 

شراء نهائي لليابانية »توشيبا«. 
في المقابل، ارتفعت األسهم الصينية بأكثر 
مـــن 1% فـــي تـــعـــامـــالت أمــــس وســــط الــتــفــاؤل 
بــتــعــافــي الــنــشــاط االقــتــصــادي فــي ثــانــي أكبر 

اقتصاد في العالم. 
ويتوجه تركيز المستثمرين هذا األسبوع 
نحو بيانات التضخم في الصين التي ستصدر 
ا عن المزيد من الدالئل حول تعافي 

ً
اليوم، بحث

النشاط االقتصادي. 
ــــالل الـــعـــام الــحــالــي حــتــى اآلن، اشــتــرى  وخـ
المستثمرون األجــانــب أسهًما صينية بقيمة 
قياسية بلغت 141 مليار يوان )21 مليار دوالر(، 

وذلك حسبما نقلت »فاينانشال تايمز«. 
وأغــلــق مؤشر »شنغهاي المركب« الجلسة 
 1.18% عند 3270 نقطة، كما صعد 

ً
مرتفعا

كــل مــن »شنتشن الــمــركــب« 1.54% عند 2174 
نقطة، و»سي إس آي300« بنسبة 1.34% عند 

4130 نقطة.
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● القاهرة - أحمد الجّمال
عـــلـــى مــــــدار ثـــمـــانـــيـــة أســابــيــع 
خـــاض أعـــضـــاء جــمــاعــة »الــلــقــطــة 
الواحدة« في مصر تجربة فريدة 
لـــرســـم مــجــمــوعــة مــــن الــعــازفــيــن 
عــلــى آالت مــوســيــقــيــة مــخــتــلــفــة، 
بـــهـــدف رصــــد الـــعـــاقـــة األصــيــلــة 
ــه، ومــــا فيها  ــتــ ــعــــازف وآلــ بــيــن الــ
مـــن انــــدمــــاج وتــــواصــــل وتـــوحـــد، 
ومــــا يــحــدثــه ذلــــك مـــن تــأثــيــر في 
التعبيرات الجسدية والملمحية 
ــــذه الــمــغــامــرة  ــرت هـ ــمــ لــــديــــه، وأثــ
الفنية عن إنتاج 90 لوحة أبدعها 
40 فــنــانــا، رســمــوا عـــدة عــازفــيــن 

مــخــتــلــفــيــن حـــســـب آالتــــهــــم، مــثــل 
الكمان والعود والمزمار البلدي 

والطبلة.
ــذه الــتــجــربــة الفنية  ونــتــاج هـ
من لوحات سيجري عرضه أمام 
الــجــمــهــور والــنــقــاد التشكيليين 
في المعرض الحادي واألربعين 
لــفــنــانــي الــلــقــطــة الـــواحـــدة، تحت 
عنوان »العازف«، والــذي افتتحه 
رئيس قطاع الفنون التشكيلية 
الــمــصــري ولـــيـــد قـــانـــوش، داخـــل 
قاعتي »إيزيس« و»نهضة مصر« 

في مركز محمود مختار.
ــعـــرض  ــمـ وتــــتــــنــــوع أعـــــمـــــال الـ
بين التصوير الــزيــتــي واأللـــوان 
المائية والجواش 
واألكـــــــــريـــــــــلـــــــــيـــــــــك 
والـــــــبـــــــاســـــــتـــــــيـــــــل 
والـــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــوالج 
واألحبار واألعمال 
المجسمة. وكعادة 
فـــــنـــــانـــــي الـــلـــقـــطـــة 
يتناولون العنصر 
ــة  ــالـــرؤيـ الـــــواحـــــد بـ
الخاصة لكل منهم، 
ــل روح  ــ ــلـ ــ ــسـ ــ مــــــــع تـ
واحـــــــــدة تــتــخــلــلــهــم 
جميعا وتتجلى في 

األعمال.

فك الشفرات

مـــــــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، 

قـــــال مـــؤســـس جـــمـــاعـــة الــلــقــطــة 
الـــواحـــدة الــفــنــان التشكيلي د. 
عـــبـــدالـــعـــزيـــز الـــجـــنـــدي: »وســــط 
الــــنــــغــــمــــات الــــمــــتــــصــــاعــــدة هــنــا 
وهناك، وأمــام مامح اندمجت 
مــع الــلــحــن وذابــــت فــي شجونه 
وأحـــاســـيـــســـه الـــمـــمـــتـــعـــة، مــكــث 
الـــــــلـــــــقـــــــطـــــــاويـــــــون )مــــصــــطــــلــــح 
يــطــلــق عــلــى أعـــضـــاء الــجــمــاعــة( 
ألســابــيــع مــتــوالــيــة يتواصلون 
بــــمــــشــــاعــــرهــــم وانــــفــــعــــاالتــــهــــم 
وأعينهم وريشاتهم ليحاولوا 
فــــك الـــشـــفـــرات والـــــوصـــــول إلـــى 

األعماق«.
ــلـــق  وتـــــابـــــع الــــجــــنــــدي: »انـــطـ
ــاء  ــحــ ــــي األنــ ــكــــمــــان يــــصــــدح فـ الــ
ــى  ــوة إلــ ــ ــقـ ــ ــه بـ ــ ــوتـ ــ ويــــتــــخــــلــــل صـ
اآلذان ومـــنـــهـــا إلــــــى الـــقـــلـــوب، 

ونغمات العود الحالمة تدغدغ 
المشاعر وتصل رهافتها إلى 
مواطن دفينة في أغوار النفس، 
ــواء  ــ ــأجـ ــ وجــــلــــجــــلــــة الـــــمـــــزمـــــار بـ
احــتــفــالــيــة تــلــتــهــب بــابــتــســامــة 
صــاحــبــه فــتــرقــص لــهــا الــقــلــوب 
واألنـــامـــل الــتــي تــســكــب األلــــوان 
عــلــى األســـطـــح الــمــشــتــاقــة، وقــد 
بٍل بلدي 

َ
ضبط إيقاعه بدقات ط

قــــادم مــن ســحــر أعــمــاق األرض 
الـــطـــيـــبـــة، وفــــــي هــــــذه األجــــــــواء 
المموسقة أخذ اللقطاويون كل 
ذلـــك ودمـــجـــوه بــالــمــكــان أينما 
كان، فتارة يكون أشجارا وأفرعا 
ــــارة أخــــرى يــكــون  ونـــبـــاتـــات، وتـ
الــمــكــان كــتــا نــحــتــيــة عـــذبـــة أو 

بجوار النهر«.
ِلــــــــــدت  وأردف: »وهـــــــكـــــــذا ُو

عــلــى أيــديــهــم مــعــزوفــات أخــرى 
ــا مـــشـــاعـــرهـــم  ــهــ ــيــ امـــــتـــــزجـــــت فــ
الفياضة بالدندنات واإليقاعات 
الممتزجة بــاألجــواء المحيطة، 
وعبر كــل فنان منهم ببصمته 
الخاصة وبطريقته المميزة ذات 
األداء الــشــخــصــي وبالتقنيات 
المفضلة لديه، ألحانا موازية 
ــطــــوط واأللــــــــــوان  ــخــ ــا الــ ــهــ ــوامــ قــ
والــمــامــس، نــكــاد نسمع منها 
النغمات الشجية فنطرب لها 
كأنها تعيد تمثيل المشهد لكن 

برؤية جديدة ومختلفة«.

● فضة المعيلي
نظم بيت الترجمة في رابطة 
ــاء الــكــويــتــيــيــن، أمـــس األول،  ــ األدبـ
عــلــى مــســرح د. ســعــاد الــصــبــاح، 
ــــاف  ــتـ ــ مــــحــــاضــــرة بــــعــــنــــوان »اخـ
الثقافات في الترجمة«، بمشاركة 
د. عدنان محرز، وشهد الربيعان، 
ومـــــروان ســعــيــد، وأدارتــــهــــا رنـــدة 

الكريباني. 
فـــي الـــبـــدايـــة، تــحــدث د. مــحــرز 
 :

ً
ــا ــائــ ــتــــرجــــمــــة، قــ ــن تـــعـــريـــف الــ ــ عـ

»الترجمة هي أداة تبليغ وإيصال 
المعلومات، وتحويل مــا ينتجه 
الفكر اإلنــســانــي مــن مجتمع إلى 
آخر، بما يسهم في االنفتاح على 
الحضارات األخرى. الترجمة قبل 
كل شيء هي مسألة فكرية ولغوية 
ال تستوي إال بالمعرفة الدقيقة 
للكلمة ومــعــنــاهــا فــي سياقاتها 
األصلية، أي وفق سياقها بالجملة 

أو النص«.
ــه  وأضــــــــاف مــــحــــرز: »نــــــــدرك أنـ
ــتــــاف بـــيـــن الــثــقــافــات  يـــوجـــد اخــ
والــعــادات، تتفاوت بفارق نسبي 
مــن حــضــارة ألخـــرى، ومــن شعب 
ــا يـــضـــع أمــــــام الــمــتــرجــم  آلخــــــر، مــ
مسؤولية كبيرة، فيجد أن عمله 
ال يــقــتــصــر عـــلـــى الـــنـــقـــل الــلــغــوي 
ــانـــي  ــعـ ــارات ومـ ــ ــبــ ــ ــعــ ــ ــ لـــلـــُجـــمـــل وال
الكلمات فحسب، بل يمتد ليشمل 
، فالمترجم، 

ً
الُبعد الثقافي أيضا

كما يعرفه د. محمد العناني، هو 
كاتب، والفارق بينه وبين الكاتب 
األصيل أن األفكار التي يصوغها 

ليست أفكاره، بل أفكار سواه«. 
ق إلـــــــــى الــــمــــضــــامــــيــــن  وتــــــــطــــــــرَّ

: »تــــتــــخــــذ 
ً
الــــــثــــــقــــــافــــــيــــــة، قــــــــــائــــــــــا

ــة فـــي  ــ ــيــ ــ ــافــ ــ ــقــ ــ ــثــ ــ ــن الــ ــ ــيــ ــ ــامــ ــ ــــضــ ــمــ ــ الــ
 عــديــدة تبدأ من 

ً
الترجمة صيغا

الــمــحــتــوى الــمــعــجــمــي والــنــحــوي 
واأليديولوجيات وطرائق الحياة 
في ثقافة معينة، وعلى المترجم 
أن يحرص على تفعيل الجوانب 
الــثــقــافــيــة لــلــمــجــتــمــع بــمــا يغني 

النص الُمترَجم«.
بــعــدهــا أعــطــى أمــثــلــة لمشاكل 
ــتـــــاف الـــمـــضـــامـــيـــن الـــلـــغـــويـــة  ــ اخـ
: »يوجد العديد من 

ً
الثقافية، معلقا

المشاكل التي يواجهها المترجم، 
بسبب اختاف ثقافات الترجمة 
في بعض النصوص التي يتعامل 
مــعــهــا، وتــتــمــثــل هـــذه الــمــصــاعــب 
في كيفية إيجاد معاني الكلمات 
الــتــي ال وجــــود لــهــا فــي ثــقــافــة أو 

بيئة معينة«.

النقل اللغوي

مــن جــانــبــهــا، قــالــت الــربــيــعــان: 
»يـــرى عــلــمــاء الــتــرجــمــة أن عملية 
الترجمة في جوهرها ال تقتصر 
عــلــى الــنــقــل الــلــغــوي فــقــط، لكنها 
ــر، هــــو الــنــقــل  ــ ــ  آخـ

ً
تــتــضــمــن نــــقــــا

 
ً
الــثــقــافــي، فــالــمــتــرجــم يــنــقــل نصا

ُولد في ثقافة ما، إلى ثقافة أخرى 
قد تشبهها أو قد تختلف عنها، 
لــذا فــإن علماء الترجمة يــرون أن 
الــمــتــرجــم يــجــب أن يــكــون ثنائي 

اللغة والثقافة«.
وبينت الربيعان أن االختافات 
ــــؤدي لــطــرائــف  ــتـــي تــ الــثــقــافــيــة الـ
ــوادر فــي الــتــرجــمــة ال تقتصر  ــ ونـ
على الكائنات، لكنها تمتد لبعض 

الموجودات والظواهر الطبيعية 
 ،

ً
اتــهــا تماما الــتــي تختلف إيــحــاء

مــتــابــعــة: »لــعــل أحـــد الــمــوجــودات 
ــديـــث عــنــهــا هــو  حــــــب الـــحـ

ُ
الـــتـــي أ

ــمــــر فــــــي ثـــقـــافـــتـــنـــا  ــقــ ــالــ ــر، فــ ــ ــمـ ــ ــقـ ــ الـ
العربية رمــز للجمال، لكن األمــر 
 فــي 

ً
ــا ــريـ  جـــوهـ

ً
ــا ــتـــافـ يــخــتــلــف اخـ

اللغة اإلنكليزية، ألن القمر فيها 
رمــز للتقلب والتغير الــمــزاجــي«. 
وتطرقت إلــى الترجمة الحرفية، 
قــائــلــة: »ال شــك أن أحــد عــوامــل أو 
أســبــاب الــتــرجــمــات الخاطئة هو 
االلتزام الحرفي بالترجمة، األمر 
الذي يؤدي في كثير من األحيان 

إلى كوارث بالترجمة«. 
وأكـــدت أن »الترجمة الحرفية 
هي أحد أهم األشياء التي نحذر 
 ما ننصح بالبحث 

ً
منها، ودائما

عـــن جـــوهـــر الــمــعــنــى الـــــذي يــريــد 
الــكــاتــب تــوصــيــلــه لـــلـــقـــارئ، ومــن 
ثــم ترجمته، والــُبــعــد عــن االلــتــزام 

الحرفي، ألن اللغات تختلف عن 
بعضها البعض«.

لغة الهدف

ف مـــــــروان ســعــيــد  ــرَّ ــ بــــــــدوره، عــ
ــل الـــنـــص  ــقــ ــا »نــ ــهـ ــأنـ الــــتــــرجــــمــــة، بـ
األصــلــي مــن الــلــغــة الــمــصــدر إلــى 
لغة الهدف، ووفق المفكر واألديب 
والمترجم اإليطالي أمبرتو إيكو، 
هـــي عــمــلــيــة تـــفـــاوض وحـــــوار مع 
ــى تـــرجـــمـــة  ــ ــ ــول إلـ ــلــــوصــ الــــنــــص لــ
مضمونة مساهمة في إغناء اللغة 
والــثــقــافــة، والتعبير عــن قدرتها 
على التواصل والحوار. فالمترجم 
يــنــطــلــق مـــن لــغــة الــنــص األصــلــي 
للوصول إلــى لغة النص الهدف، 
 آليات الفهم والتفكيك 

ً
مستعما

وإعـــــــــادة صـــيـــاغـــة مــعــنــى الــنــص 
األصلي في لغة أخرى لبناء نص 

جديد في لغة وثقافة مختلفة«. 

وأضـــــاف ســعــيــد: »حــيــن يــقــوم 
ــى الــلــغــة  الــمــتــرجــم بــالــتــرجــمــة إلــ
الــــعــــربــــيــــة أو أي لــــغــــة أخــــــــرى، 
ــــذه الــلــغــة  ــقـــوم بــتــفــعــيــل هـ فـــهـــو يـ
وبــنــيــاتــهــا التركيبية والــداللــيــة، 
ــتـــحـــاور فــيــمــا  ــلـــغـــات تـ لــيــجــعــل الـ
بينها، لتحديد مــكــامــن التفاهم 
واالخــــــــتــــــــاف، وطـــــــــرح إمـــكـــانـــيـــة 
، على 

ً
 وثــقــافــيــا

ً
الــمــعــالــجــة لــغــويــا

ــنــــص، فــي  اعـــتـــبـــار أن تـــرجـــمـــة الــ
غياب سياقه، تعطيه ترجمة غير 

مكتملة المعنى«.
وأكد أن الترجمة تعتبر النص 
 فــي ُبــعــده البنيوي 

ً
 حــيــا

ً
خــطــابــا

الــلــســانــي الــداخــلــي والــجــدلــي مع 
واقـــعـــه الـــــذي أنــتــجــه فـــي ســيــاقــه 
ــي، بــــأبــــعــــاده الـــفـــكـــريـــة  ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ

والثقافية واالجتماعية.
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فرنسا تمنح وليد السيف وسام »الفنون« برتبة فارس
 الداعم الكبير لبالدنا في مجال التعاون الثقافي

ً
السفيرة لوفليشر: كان دائما

حصل الباحث د. وليد السيف 
على تكريم من الحكومة 

الفرنسية، تمثل في وسام 
الفنون واآلداب والثقافة برتبة 

فارس، لقيامه بدور كبير في 
المجال الثقافي.

مــنــحــت الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة 
وســـام الــفــنــون واآلداب والثقافة 
برتبة فارس إلى د. وليد السيف، 
في حفل أقامته السفيرة الفرنسية 
لــــدى الـــبـــاد كــلــيــر لــوفــلــيــشــر في 
دارتــــــــهــــــــا، وحــــــضــــــره حــــشــــد مــن 
الــدبــلــومــاســيــيــن واألكــاديــمــيــيــن 

الكويتيين.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، 
ب السيف بحضور نخبة من  رحَّ
رمـــوز الــثــقــافــة والــفــنــون واآلداب 
بالكويت، ليشهدوا هذا الحدث، 
 
ً
»الــذي أعتبره ليس فقط تكريما
 ،

ً
لــــي، بـــل هـــو تــكــريــم لــنــا جــمــيــعــا

ولـــمـــجـــتـــمـــع الــــثــــقــــافــــة والــــفــــنــــون 
واآلداب بالكويت«.

وقال السيف: »عاقتي الثقافية 
بـــفـــرنـــســـا قـــديـــمـــة، انـــطـــلـــقـــت عـــام 
2011 بــمــشــاركــتــي فـــي عــضــويــة 
لجنة التراث الثقافي غير المادي 
للكويت التابعة للمجلس الوطني 
للثقافة والــفــنــون واآلداب، حيث 
كانت اللجنة تسعى إلى انضمام 
الكويت التفاقية يونسكو لصون 
التراث الثقافي غير المادي. وفي 
عام 2015، وافقت )يونسكو( على 

انضمام الكويت«.

مستشار اقتصادي
ــــف الـــــــــــذي كـــــــــان يـــعـــمـــل  ــيـ ــ ــسـ ــ الـ

 لــدى لجنة 
ً
 اقــتــصــاديــا

ً
مــســتــشــارا

الــشــؤون المالية بمجلس األمــة، 
انــتــقــل بطلب مــن األمــيــن الــعــام لـ 
»الــوطــنــي لــلــثــقــافــة« حــيــنــهــا علي 
الـــيـــوحـــة لــلــعــمــل كــمــســتــشــار فــي 
مكتبه، فوافق على االنخراط بهذا 
المجال »ألن جمال عالم الثقافة 
يختلف عن عالم المال واالقتصاد 

.»
ً
الذي تخصصت به أكاديميا

ــام  ــ ــع الـــــســـــيـــــف: »فـــــــــي عـ ــ ــ ــابـ ــ ــ وتـ
ــمــنــي الــيــوحــة الــخــطــة 

َّ
2015، ســل

ــر أداء  ــويـ ــطـ ــتـ االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة لـ
)الــوطــنــي لــلــثــقــافــة( 2020-2015، 

وكان شعارها )االنفتاح الثقافي(. 
تــفــرغــت للعمل الــثــقــافــي، وبـــدأت 
 محور 

ً
بتنفيذ بنودها، خصوصا

دعـــم وتــطــويــر وتنمية الــعــاقــات 
ــة لــلــكــويــت،  ــيـ ــارجـ الـــثـــقـــافـــيـــة الـــخـ

وكانت محطتي األولى باريس«.

األرشيف الفرنسي 

ــررة  ــكــ ــتــ ــمــ وبـــــعـــــد زيــــــــاراتــــــــه الــ
 الكويت، »ترسخت 

ً
لباريس، ممثا

ــــديَّ قــنــاعــات تــصــلــح ألن تــكــون  لـ
تــوصــيــات لخطة عمل للدولتين 

 
ً
ــا ــيـ ــة«، داعـ ــادمــ ــقــ ــوات الــ ــنـ ــسـ فــــي الـ
إلـــــى »ضـــــــــرورة تـــوقـــيـــع مــعــاهــدة 
ثــقــافــيــة جـــديـــدة تـــعـــزز الــعــاقــات 
الــثــقــافــيــة بــيــن الــبــلــديــن لــســنــوات 
ل على أساسها فرق  شكَّ

ُ
طويلة، ت

عمل كويتية متخصصة للبحث 
والتنقيب في األرشيف الفرنسي 
ــلـــة بـــالـــكـــويـــت،  عــــن كــــل مــــا لــــه صـ
إضافة إلى ضرورة الدعوة لحفل 
استقبال للخريجين الكويتيين 
مــــــــن الــــــجــــــامــــــعــــــات الــــفــــرنــــســــيــــة 
ـــع يـــهـــدف إلـــى  الســـتـــحـــداث تـــجـــمُّ
استثمار قدراتهم وخبراتهم في 

مجاالت عدة، بما يخدم مصلحة 
الدولتين«.

مراحل مهنية 

ــالـــت  ــة، قـ ــلــ ــاثــ ــمــ وفــــــــي كـــلـــمـــة مــ
الــســفــيــرة الــفــرنــســيــة لـــدى الــبــاد، 
كــلــيــر لـــوفـــلـــيـــشـــر، مــتــوجــهــة إلـــى 
 الــــداعــــم 

ً
ــا ــ ــمــ ــ ــيــــف: »كــــنــــت دائــ ــســ الــ

ــي الـــكـــويـــت  ــ الـــكـــبـــيـــر لـــفـــرنـــســـا فــ
بــمــجــال الــتــعــاون الــثــقــافــي، لذلك 
مـــك، وقـــام  ــرِّ ــكـ قـــــررت فــرنــســا أن تـ
وزيــــر الــثــقــافــة الــفــرنــســي بمنحك 

ــام الــفــنــون واآلداب والثقافة  وسـ
برتبة فــارس، كاعتراف من بلدي 
متها ومازلت  بالخدمات التي قدَّ
تقدمها للثقافة، ليس فقط للثقافة 
 للتداخل بين 

ً
في بلدك، لكن أيضا

الثقافات، ألن تبادل الثقافات هو 
التراث للتقدم اإلنساني«.

 
ً
 مفصا

ً
وبعد تقديمها شرحا

عــن تــاريــخ هــذا الــوســام، الــذي تم 
 لألرستقراطيين، 

ً
تصميمه أصا

استعادت لوفليشر بعض مراحل 
حــيــاة الــســيــف الــمــهــنــيــة السابقة 

.
ً
 وثقافيا

ً
والحالية، اقتصاديا

 لـ »حياتي 
ً
إيراج ينشر صورا

المثالية« عبر »إنستغرام«

شارك الفنان أحمد إيراج متابعيه عبر خاصية »االستوري« في 
 من عمله الرمضاني المقبل.

ً
»إنستغرام« صورا

وكتب إيراج على الصور، التي يظهر فيها مع أبطال العمل: »قصة 
مسلسل )حياتي المثالية(، الذي سيعرض في رمضان القادم على 

.mbc drama
يصنف العمل على أنه اليت كوميدي اجتماعي، يعالج الصدمات 
العاطفية المختلفة، وتأثيرها على اإلنسان، ومدى تداخل خيوطها 
بسلوكه المباشر مع اآلخرين، سواًء في العمل، أو التعامل المستمر 
مع األهل واألصدقاء، حيث يجتمعون في قضية واحدة، وتستمر 

العاقات بين أبطال العمل من دون إدراك منهم«.
»حياتي المثالية« تأليف مريم الهاجري، وإخراج سائد الهواري، 
ويشارك فيه نخبة من النجوم، منهم: أحمد إيراج، وفوز الشطي، 

وخالد أمين، ومحمد العجيمي، وفهد باسم، ومريم الغامدي.
 مسلسل »عودة خالتي« عبر منصة شاهد، 

ً
وُعرض إليراج أخيرا

بطولة: هــدى حسين، وســحــر حسين، وفـــرح الــصــراف، وعبدالله 
البلوشي، ونورا باأللف، وتأليف خالد ومحمود شكري، وإخراج 

محمد جمعة.

رابطة األدباء ناقشت »اختالف الثقافات في الترجمة«
خالل محاضرة شارك فيها عدنان محرز وشهد الربيعان ومروان سعيد

من لوحات المعرض

أعضاء »اللقطة الواحدة«

جانب من الحضور السفيرة الفرنسية أثناء تكريمها السيف

فؤاد عبدالواحد

المشاركون في المحاضرة

إيراج وفوز الشطي

»العيون السود« لفؤاد 
عبدالواحد تتصدر الترند

ر الفنان فؤاد عبدالواحد بأغنيته المنفردة الجديدة )العيون  تصدَّ
 أكثر من مليون ونصف المليون 

ً
السود( الترند في موقع يوتيوب، محققا

مــشــاهــدة خــال أيـــام قليلة مــن عرضها بقناته الــرســمــيــة، إلــى جانب 
 في عدد من اإلذاعات الخليجية.

ً
 واستماعا

ً
حصولها على األكثر طلبا

ويتغزل عبدالواحد في كلمات أغنية »العيون السود« بجمال العيون 
 شعور العشق واالشتياق، ضمن لحن جميل 

ً
السود، ومحبتها، واصفا

 تعاون فيه مع 
ً
 مميزا

ً
 موسيقيا

ً
 أسلوبا

ً
وأداء مبدع بصوته، مستخدما

الموزع الموسيقي زيد نديم، حيث يقول في مطلع األغنية:
أنا لوال الغا هو والمحبه والعيون السود/ ماجيتك من ِقصاي وقلت 
لك عاشق يا مغتره/ وأنا أحبك ومن قلبي أحب وماني بمحدود/ ولو 

اني ما أحبك كان ليه ازعل واتشره
وأعرب عبدالواحد عبر حساباته بمواقع التواصل االجتماعي عن 
سعادته بالتعاون األول الذي جمعه مع الشاعر ياسر التويجري، وقال: 
»سعيد بتعاوني األول مع الشاعر الكبير ياسر التويجري، ومن ألحان 

الصديق الفنان وليد الشامي، وتوزيع زيد نديم«.
مــن جــهــة أخــــرى، يــشــارك فــــؤاد فــي الــمــســرحــيــة الــشــعــريــة الغنائية 
»معلقاتنا امتداد أمجاد«، التي ستقدم في ذكرى يوم التأسيس الثانية 
: »الحماس كبير، 

ً
 حماسه لخوض هذه التجربة، قائا

ً
هذا الشهر، مؤكدا

لعمل مسرحي غنائي ضخم برؤية وإشراف األمير الغالي عبدالرحمن 
بن مساعد«، وأضاف: »الشكر موصول له، لثقته الكبيرة فينا أنا وزمائي 
الفنانين المشاركين، وهذا تشريف لي أن أكون في هذا العمل الكبير«.

 يعزفون الموسيقى بالريشة واأللوان
ً
 مصريا

ً
40 فنانا

معرض العازف يضم 90 لوحة من إبداع جماعة »اللقطة الواحدة«

ربيع كالس

التكريم 
 
ً
لنا جميعا
ولمجتمع 

الثقافة 
والفنون 
واآلداب 
بالكويت

وليد السيف

تحسنت الحالة الصحية 
للفنانة إسعاد يونس، 

بعد األزمة التي تعرضت 
لها أخيرًا، وسقوطها 

وتعرضها لكسور، 
وخضوعها لعمليات 

جراحية خطيرة خال 
الفترة املاضية.

وبعد فترة مكثفة من 
العاج باملستشفى، 
واستكماله باملنزل، 

تعافت الفنانة واإلعامية 
الكبيرة من الكسر الذي 

تعرضت له بالحوض 
األيمن، وتستعد حاليًا 

الستكمال نشاطها الفني 
واإلعامي.

وخال الفترة القليلة 
القادمة تدخل إسعاد 
يونس مواقع تصوير 

برنامجها الشهير 
)صاحبة السعادة(، 

كما تلتحق بطاقم عمل 
مسلسل جديد، وفيلمها 

الجديد )عصابة عظيمة(، 
وعدد من األعمال التي 
كانت قد بدأت القراءة 
للمشاركة فيها، حيث 
كانت تعيش حالة من 

النشاط الفني.

واصل طاقم عمل مسلسل 
»بابا املجال«، بطولة 

الفنان مصطفى شعبان، 
تصوير العمل الجديد، من 

أجل عرضه خال املوسم 
الرمضاني القادم، وخال 

التصوير حدثت أزمة 
بسيطة تم احتواؤها.
األزمة بدأت حني تم 

االتفاق على مشهد أكشن 
يقوم فيه الفنان باسم 

سمرة بضرب الفنان 
محمد رضوان بطريقة ما، 

وتم االتفاق على تنفيذ 
الضرب بشكل واقعي 

وبقوة معينة.
وأثناء تصوير املشهد زاد 

الفنان باسم سمرة من 
قوة الضرب، ما تسبب 

في أزمة لدى الفنان 
محمد رضوان، وكادت 
تحدث مشادة كامية، 

حتى تم احتواء األزمة، 
والتدخل من قبل باقي 

أبطال وفريق إنتاج العمل 
واملخرج.

قرر النجم الكوميدي 
أحمد حلمي تعطيل 

تحضيرات فيلمه 
الكوميدي الجديد، الذي 

كان يعد له بعد نجاح 
فيلمه األخير )واحد 

تاني(، من أجل التواجد 
على خشبة املسرح.

واملسرحية الجديدة 
تعيده للمسرح بعد غياب 

ما يقرب من 20 عامًا، 
وتقف هنا الزاهد أمامه 

في بطولة املسرحية 
الجديدة، ومن املقرر 
تقديمها على مسرح 
الرياض خال الفترة 
القليلة املقبلة، حيث 

يسافر لتجهيز العمل 
خال الفترة القادمة.

وعقب االنتهاء من عرض 
املسرحية الجديدة يعود 

لتصوير الفيلم الجديد 
بعد نهاية شهر رمضان 

القادم، وتفرغ جميع 
النجوم املشاركني في 

املوسم الرمضاني.

خبريات

إسعاد يونس تتعافى 
وتعود لجمهورها

احتواء أزمة »بابا المجال« 
في الكواليس

أحمد حلمي يؤجل 
تحضيرات فيلمه الجديد
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االنتخابات النيابية التي حصلت في 
15 مايو 2020. 

وأضــاف أنه في الجلسة الـ 11، بعد 
أن فــشــلــت دعــوتــيــن لــرئــيــس المجلس 
النيابي نبيه بري للحوار، قررت الكتلة 
إحـــــــداث صـــدمـــة إيـــجـــابـــيـــة والــتــلــويــح 
بمقاطعة جلسات االنتخاب، وهــو ما 
خلق دينامية معينة، بــدأ على إثرها 
ــاالت لـــتـــوســـيـــع دائـــــرة  ــ ــــصـ جـــنـــبـــاط اتـ
ــيــــة، فــــي مـــحـــاولـــة  الــــخــــيــــارات الــــرئــــاســ
للخروج من الجمود والحلقة المفرغة، 
وطـــرحـــت الـــى جــانــب مـــعـــوض، أســمــاء 
3 مرشحين هــم: قائد الجيش جــوزف 
عـــون، والـــوزيـــر الــســابــق جــهــاد أزعـــور، 
والنائب السابق صاح حنين، ولم تقفل 
الباب أمام توسيع الئحة المرشحين إذا 

استلزم األمر.   
ــق الــــعــــاقــــة  ــ ــمـ ــ ــى عـ ــ ــلـ ــ وإذ شـــــــــدد عـ
التاريخية مــع رئــيــس مجلس الــنــواب 
نبيه بري، قال أبوالحسن ان ال مسايرة 
فـــي قــضــيــة رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة وانـــه 
قــد يــكــون هــنــاك تــمــايــز مــع بـــري حــول 
دعــم ترشيح الــوزيــر السابق سليمان 
 أن تؤدي 

ً
فرنجية للرئاسة، مستبعدا

مساعي رئيس المجلس النيابي إلى 
ــنــــاع الــــحــــزب الـــتـــقـــدمـــي االشـــتـــراكـــي  إقــ
بتغيير موقفه »المبدئي والثابت« بهذا 

الخصوص. 
ــلـــى ســـــــؤال حـــــول إمــكــانــيــة   عـ

ً
وردا

حصول تسوية يتم بموجبها سحب 
تــرشــيــح قـــائـــد الــجــيــش مــقــابــل سحب 
ترشيح فرنجية، أشار أبوالحسن إلى 
أن »ترشيح قائد الجيش طــرح ضمن 
ســلــة تــضــم ثـــاثـــة أســـمـــاء، وقــــد يــكــون 
تــصــدر هـــذه األســـمـــاء، لــســبــبــيــن األول 
 
ً
داخلي، وهو أن قائد الجيش لعب دورا
 مع كل األطــراف، وحفظ األمن 

ً
متوازنا

ونجح في ضبط األمور رغم كل ما جرى 
 بانفجار 

ً
منذ  حراك 17 تشرين مــرورا

مرفأ بيروت، وصواًل إلى اليوم. ورغم 
الضائقة المالية الكبيرة التي يعاني 
منها الجيش واألجــهــزة األمــنــيــة بقي 
 ويعود 

ً
 صامدا

ً
 متماسكا

ً
الجيش قويا

لقيادة الجيش ولقائد الجيش الفضل 
 مـــن كل 

ً
ــك، وانـــطـــاقـــا األســـاســـي فـــي ذلــ

ــبـــول واســــعــــة، وال  ــة قـ ــالـ ــاك حـ ــنـ ــذا هـ ــ هـ
، على المستوى الداخلي 

ً
أقول إجماعا

لترشيحه، في المقابل السبب الثاني 
خارحي، وهو أنه على المستوى الدولي 
هناك قبول واحتضان لشخصية قائد 
الجيش من قبل أصــدقــاء لبنان، وهذا 
مــا يجعل ترشيحه فــي الــمــقــدمــة وإذا 
ما استكمل االتصاالت وذللت العقبات 
 للموضوع 

ً
قد يشكل ترشيحه مخرجا

الرئاسي«. 
وإذ أكـــــــــد أن مــــــــبــــــــادرة جـــنـــبـــاط 
الــرئــاســيــة التــــزال قــائــمــة ولـــم تــتــوقــف، 
 على ســـؤال حول 

ً
قــال أبــوالــحــســن، ردا

تأخر صدور بيان عن اجتماع باريس 
الخماسي حــول لبنان، بين الــواليــات 
الــمــتــحــدة وفــرنــســا والــســعــوديــة وقطر 
ومصر، »كل االحترام والتقدير ألصدقاء 
ــكـــن لــــمــــاذا نــنــتــظــر الــــخــــارج  لـــبـــنـــان، لـ
والــمــســؤولــيــة األســـاســـيـــة تــقــع علينا 
كلبنانيين لاصغاء ليس للخارج بل 

لضميرنا الوطني وآالم الناس«.
واعتبر أن الكرة اآلن باتت في ملعب 

ــلــــه« وحـــلـــفـــائـــه فــيــمــا يــخــص  »حــــــزب الــ
 الــى 

ً
االنـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، مـــشـــيـــرا

احـــتـــمـــال مـــحـــاولـــة مـــن الـــحـــزب لكسب 
الــوقــت بانتظار لحظة مؤاتية تمكنه 
مــن ايــصــال فرنجية الــى الرئاسة دون 
أن يخسر رئيس »التيار الوطني الحر« 
جــبــران بــاســيــل، وحـــذر فــي هــذا االطــار 
مـــن مــســاع لــضــبــط الــســاعــة اللبنانية 
عــلــى ايـــقـــاع الــســاعــة اإلقــلــيــمــيــة وربـــط 
األزمــــــة بــمــا يـــجـــري مـــن تـــفـــاوض بين 
 
ً
الــواليــات المتحدة وإيـــران، خصوصا
أن مــحــاوالت التوصل التــفــاق أميركي 

إيراني لم تتوقف.     
وعن زيارة الوفد الحكومي اللبناني 
الـــى دمــشــق ولــقــائــه الــرئــيــس الــســوري 
بــشــار األســـد، قــال أبوالحسن إنــه أمــام  
كــــوارث مــن نـــوع الـــزلـــزال الــمــدمــر الــذي 
ر السياسة 

ّ
ضرب تركيا وسورية تصغ

ــانـــاة  لــــكــــن ال يــــجــــب أن تـــســـتـــثـــمـــر مـــعـ
السوريين فــي السياسة، وهــنــاك فرق 
بــيــن الــتــضــامــن مـــع الــشــعــب الـــســـوري، 
ــيــــاء أو إعـــــــادة صــيــاغــة  ومـــحـــاولـــة إحــ
 
ً
الــعــاقــة مــع الــنــظــام الـــســـوري، مضيفا
»صــحــيــح انـــه قــتــل االالف فــي الـــزلـــزال، 
لــكــن ال نــنــســى مــســؤولــيــة هـــذا الــنــظــام 
مــنــذ 2011 عـــن مــقــتــل وتـــشـــريـــد االف 
ــيـــن، وكــــذلــــك مــســؤولــيــتــه عــن  الـــســـوريـ
تفجيرات حصلت في لبنان منذ اغتيال 
قيادات ثورة األرز، وصوال إلى تفجير 

المسجدين في طرابلس«.
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أبوالحسن لـ ةديرجلا•:  نشكر الكويت على احتضان اللبنانيين
• بحثنا مع وزير الخارجية إعادة العالقات إلى طبيعتها والتمسك بالثوابت وأهمها عالقات لبنان العربية واتفاق الطائف

توّجه عضو »اللقاء الديمقراطي« 
ــادي  ــ ــانــــي، هــ ــنــ ــبــ ــلــ ــي الــــبــــرلــــمــــان الــ ــ فــ
أبــوالــحــســن، الـــذي أنــهــى أمــس زيــارة 
للكويت، عبر »الجريدة« بالشكر لسمو 
أمــيــر الـــبـــاد الــشــيــخ نــــواف األحــمــد، 
وولــي العهد الشيخ مشعل األحمد، 
والـــشـــعـــب الـــكـــويـــتـــي والـــمـــؤســـســـات 
الكويتية، على محبتهم للبنانيين، 
ورعايتهم الكريمة لهم بكل الظروف 
 أن 

ً
فــي أيــام الــشــدة والــرخــاء، مضيفا

الــهــدف مــن زيـــارتـــه تــعــزيــز وتــوطــيــد 
الــــعــــاقــــات الـــكـــويـــتـــيـــة- الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، 
والتأكيد على ثوابتها، آما إعادة تلك 

العاقات الى طبيعتها.   
ــقـــاء مــع  ــار أبـــوالـــحـــســـن فــــي لـ ــ ــ وأشـ
»الجريدة« إلى أن العاقة بين لبنان 
واللبنانيين والكويت لم تنقطع رغم 
 أن زيارته تأتي 

ً
كل الظروف، مضيفا

بعد جائحة كــورونــا، وتــعــذر اللقاء 
ــن انــفــجــار  ــبـــاشـــر، ومـــــا تـــاهـــا مــ الـــمـ
المرفأ، ثم األزمــة التي مر بها البلد 
واليــزال، وهدفها »لقاء األصدقاء في 
الكويت، وإعــادة إحياء التواصل مع 
االخـــوة الكويتيتين على المستوى 

الرسمي«.
وقال أبوالحسن إنه أجرى لقاء مع 
وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح، 
تـــنـــاول »مــســألــة الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة 
وسبل تعزيزها وتطويرها وتنقيتها 
 بــعــد أن 

ً
ــوائـــب، خــصــوصــا مـــن أي شـ

تعرضت العاقات اللبنانية ـ العربية 
لــعــدة نكسات نتيجة للمواقف غير 
المحقة للبعض األطــراف في لبنان، 
 بل 

ً
والتي نحن لم نوافق عليها أبــدا

ـــاء لــلــعــاقــات  كــنــا فـــي مــقــدمــة مـــن أسـ
الــلــبــنــانــيــة الــعــربــيــة. نــحــن ال ننسى 
فضل االخوة العرب على لبنان، الذي 
هو وطن عربي الهوى والهوية. لبنان 
الـــيـــوم مــحــكــوم بــدســتــور انــبــثــق من 
اتفاق الطائف الذي يشدد على العاقة 
مع العرب، وبالتالي يجب عدم المس 

بتلك العاقات«. 
ــان هـــنـــاك تــأكــيــد  ــه كــ ولـــفـــت إلــــى أنــ

خال اللقاء مع وزير الخارجية ومع 
المسؤولين الكويتيين على »أهمية 
 فيما 

ً
الثوابت السياسية، خصوصا

يتعلق باتفاق الطائف الــذي نطالب 
بــثــبــيــتــه وتــطــبــيــق كـــل مـــنـــدرجـــاتـــه«، 
: »في المرحلة المقبلة نرى إذا 

ً
مضيفا

كان الظرف يسمح بتطويره«.

المساعدات الكويتية

وعن المساعدات الكويتية للبنان، 
شــدد أبوالحسن على أن الكويت لم 
 عن دعم اللبنانيين، وأن 

ً
تتأخر يوما

العاقة قائمة بين البلدين من خال 
المؤسسات، عبر الصندوق الكويتي 
لــلــتــنــمــيــة االقـــتـــصـــاديـــة والـــصـــنـــدوق 
الــــــعــــــربــــــي لــــــإنــــــمــــــاء االقــــــتــــــصــــــادي 
واالجتماعي ومقره الكويت، اللذين 

يساعدان لبنان من خال القروض. 
ــال الــنــائــب الــلــبــنــانــي إنـــه »كـــان  وقــ
هناك تعثر من قبل لبنان في سداد 
القروض نتيجة األزمــة االقتصادية، 
 قررت الحكومة اللبنانية 

ً
لكن مؤخرا

ــدولـــة تــلــك الــــديــــون وبــــدأت  إعــــــادة جـ
ــن الـــمـــفـــتـــرض أن  ــ عــمــلــيــة الــــدفــــع، ومـ
تعود عملية الدعم اإلنمائي للبنان 

لانتظام«.
ــى بـــمـــديـــر  ــقــ ــتــ ولـــــفـــــت إلــــــــى أنــــــــه الــ
الصندوق الكويتي للتنمية بالوكالة 
وليد شمان وفريق عمله، والمدير 
العام للصندوق العربي بــدر السعد 
وفريقه االستشاري، بهدف استكمال 
الـــمـــشـــاريـــع الـــســـابـــقـــة الـــتـــي تــعــثــرت 

لألسباب التي سبق ذكرها.
وعــن توجه الكويت إلعــادة تقييم 
سياستها في منح المساعدات، شدد 
النائب اللبناني على أن الجميع في 
لبنان يحترم أي قرار تتخذه الكويت، 
ــلـــى اإلطـــــــــاق فــي  ــــم تـــبـــخـــل عـ ــتــــي لـ الــ
دعــم أشقائها، »لكننا نأمل أال يؤثر 
 أن 

ً
ذلـــك عــلــى دعـــم لــبــنــان، خــصــوصــا

لبنان سيعاود االلــتــزام بدفع جميع 
المستحقات المترتبة عليه، وقد اتخذ 

 بسداد جزء 
ً
بالفعل خطوات وقام فعا

من تلك المستحقات«.

ً
 وخارجيا

ً
 الحراك الرئاسي داخليا

ونـــــــوه أبــــوالــــحــــســــن إلــــــى أن زيـــاتـــه 
للكويت كما زيارة النائب وائل فاعور 
 فــي إطــار 

ً
إلــى السعودية تــنــدرج أيــضــا

حــركــة »الــلــقــاء الــديــمــقــراطــي« والــحــزب 
التقدمي االشتراكي على كل المستويات 
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، بــعــد أن وصــل 
الــبــلــد إلــــى أفــــق مـــســـدود، بـــهـــدف كسر 
الجمود على أمــل تحقيق اخــتــراق في 

الجدار السميك لألزمة السياسية. 
 على 

ً
على المستوى المحلي، وردا

سؤال حول تخلي »اللقاء الديمقراطي« 
عـــن تــرشــيــح الــنــائــب مــيــشــال مــعــوض 
للرئاسة، ربط أبوالحسن الخطوة بفشل 
11 جلسة نيابية متتالية في انتخاب 
رئيس جديد أو حتى إحداث أي خرق، 
 بعض أطــراف المعارضة التي 

ً
محما

اخــتــارت عـــدم دعـــم مــعــوض مسؤولية 
الــفــشــل فـــي تــأمــيــن األصـــــــوات الـــازمـــة 
 لنتائج 

ً
النتخابه، وهو ما عده إجهاضا

  • درسنا مع الصندوقين الكويتي والعربي استكمال المشاريع المتعثرة بعد استئناف لبنان دفع مستحقات القروض 

هناك فرق بين 
التضامن مع 

الشعب السوري 
واستغالل معاناته 

 إلحياء 
ً
سياسيا

العالقة مع دمشق

سلة أخبار

اتهم وزير االقتصاد اإليراني، 
إحسان خاندوزي، أذربيجان 

بإطالة اإلجراءات الرسمية 
على الحدود، وتصعيب عبور 

البضائع والسلع إلى إيران.
 جاء ذلك، بينما أعلنت وزارة 
الخزانة األميركية في إخطار 

على موقعها اإللكتروني 
أنها فرضت عقوبات جديدة 

متعلقة بإيران استهدفت 9 
شركات من بينها شركات 
للبتروكيماويات في إيران 

وسنغافورة وماليزيا. 

إيران تتهم أذربيجان 
بتعقيد دخول السلع

ظهرت انقسامات داخل 
االئتاف الحكومي 

اإلسرائيلي اليميني املتشدد 
بزعامة بنيامني نتنياهو، 

بسبب خاف حول إزالة 
بؤرة استيطانية في الضفة 
الغربية املحتلة، فرغم تعهد 

رئيس الوزراء بتوسيع 
املستوطنات في الضفة 

الغربية فإنه ايد أمرا لوزير 
الدفاع يوآف غاالنت بتفكيك 

بؤرة أور حاييم االستيطانية 
العشوائية شمال الضفة، وهو 

ما أثار اعتراض الوزيرين 
اليمنيني املتطرفني بتسلئيل 

سموطريتش وإيتمار بن 
غفير.

ودفعت طريقة تعامل 
الحكومة مع القضية، 

سموطريتش إلى مقاطعة 
اجتماع ملجلس الوزراء.

بؤرة استيطانية تصّدع 
حكومة نتنياهو

حلحلة دولية »بال تطبيع« لمساعدة دمشق في مواجهة الزلزالحلحلة دولية »بال تطبيع« لمساعدة دمشق في مواجهة الزلزال
ً
 ألفا
ً
... وتوقعات قاتمة ببلوغ عددهم 8484 ألفا

ً
... وتوقعات قاتمة ببلوغ عددهم  ألفا
ً
حصيلة قتلى سورية وتركيا تصل إلى نحو حصيلة قتلى سورية وتركيا تصل إلى نحو 2020 ألفا

أطلقت قوى غربية إشارات 
على استعدادها إلغاثة 

المناطق السورية الخاضعة 
لسيطرة حكومة دمشق، 

والمنكوبة جراء الزلزال المدمر 
الذي ضرب طرفي الحدود 

التركية السورية االثنين 
الماضي، دون تغيير موقفها 

من الرئيس بشار األسد، الذي 
 من الدعم العربي، 

ً
تلقى سيال

في حين بلغت حصيلة القتلى 
المؤكدة نتيجة الكارثة في 

البلدين 17100 حتى أمس.

وسط تقارير تتحدث عن تزايد 
اإلحباط مع تضاؤل فرص البحث 
عــن ناجين، بسبب ســوء األحـــوال 
ــــول فــرق  الـــجـــويـــة، وصــعــوبــة وصـ
ــى الـــمـــنـــاطـــق الـــمـــدمـــرة  ــ اإلنــــقــــاذ إلـ
جـــراء الـــزلـــزال، الـــذي ضــرب طرفي 
الحدود التركية السورية، االثنين 
الــــمــــاضــــي، وخـــلـــف دمــــــــارا هــائــا 
ومأساة إنسانية ترجح تقديرات 
بأنها ستكون واحــدة من أكبر 15 
كـــارثـــة شــهــدهــا الــعــالــم مــنــذ قـــرن، 
بدت بــوادر حلحلة دولية باتجاه 
مساعدة حكومة دمشق الخاضعة 

لعقوبات غربية أمس.
وغداة دعوة األمم المتحدة إلى 
»وضع السياسة جانبا«، وتسهيل 
إيصال المساعدات إلــى المناطق 
الــمــنــكــوبــة بــفــعــل الــــزلــــزال، نشرت 
الـــســـفـــارة األمـــيـــركـــيـــة فـــي ســوريــة 
»حــقــائــق عــن اســتــجــابــة الــواليــات 
الــمــتــحــدة لـــلـــزلـــزال«، الـــــذي ضــرب 
مـــنـــاطـــق عــــــدة بـــعـــضـــهـــا يــخــضــع 
لـــســـيـــطـــرة الـــفـــصـــائـــل الــمــســلــحــة، 
وبعضها يخضع لحكومة دمشق. 
وقـــالـــت الـــســـفـــارة، عــبــر »تـــويـــتـــر«، 
»ال تــســتــهــدف بـــرامـــج عــقــوبــاتــنــا 
الــمــســاعــدات اإلنــســانــيــة، وتسمح 
باألنشطة الداعمة لتلك المساعدات، 
بما في ذلك بالمناطق التي يسيطر 
عليها النظام. الــواليــات المتحدة 
ــر الــــمــــســــاعــــدات  ــيـ ــتـــوفـ ــة بـ ــتـــزمـ ــلـ مـ
الفورية والمنقذة للحياة، لمساعدة 
الـــمـــجـــتـــمـــعـــات الــــمــــتــــضــــررة عــلــى 

التعافي من هذه الكارثة«.
ونـــقـــلـــت الــــســــفــــارة، عــــن وزارة 
الخارجية األميركية قولها إن »كل 
المناطق الــســوريــة مؤهلة لتلقي 
المساعدات اإلنسانية األميركية 
بـــنـــاء عــلــى تــقــيــيــم االحـــتـــيـــاجـــات. 
وبينما توجد العديد من العقبات 
التي يجب التغلب عليها، خاصة 
بعد الزالزل المدمرة، فإن سياستنا 
ــقــــوبــــات عـــلـــى ســـوريـــة  لــــفــــرض عــ
لــيــســت مــــن بـــيـــنـــهـــا«، مــضــيــفــة أن 
الـــدفـــاع الــمــدنــي الـــســـوري »الــخــوذ 
ــذي يعمل بمناطق  الــبــيــضــاء«، الــ
ســـيـــطـــرة الـــمـــعـــارضـــة الــمــســلــحــة، 
»شريك للوكالة األميركية للتنمية 
الدولية منذ وقت طويل«. وجاءت 
إشارة السفارة إلى انفتاح واشنطن 
على تقديم المساعدات في مناطق 

ســيــطــرة حــكــومــة الــرئــيــس بــشــار 
األسد، الخاضع لعقوبات أميركية 
ــر«، بعد  ــيـــصـ ــــون قـ ــانـ ــ بـــمـــوجـــب »قـ
ســاعــات مــن نفي وزيـــر الخارجية 
أنطوني بلينكن علمه بوجود »أي 
اتـــصـــاالت أمــيــركــيــة مــع الحكومة 

السورية بعد الزلزال«.
فــي مــــوازاة ذلـــك، قــال المتحدث 
باسم وزارة الخارجية الفرنسية، 
فرانسوا ديلما، إن النهج السياسي 
الــذي تتبعه بــاده تجاه الحكومة 
الـــســـوريـــة لـــن يــتــغــيــر، مــضــيــفــا أن 
المساعدات المقدمة لسورية بعد 
الزلزال ستكون عبر المنظمات غير 
ــم المتحدة،  الحكومية وآلــيــة األمـ
مــتــابــعــا: »نــهــجــنــا الــســيــاســي لم 
يتغير، ونعمل لمصلحة الشعب 

السوري بخاف بشار األسد«.
وفـــــــي وقـــــــت يــــبــــدو أن جـــهـــود 
دمشق لفك عزلتها السياسية على 
الساحة الغربية تصطدم بحائط 
مـــســـدود، تلقى الــرئــيــس الــســوري 
سيل اتصاالت ومساعدات من قادة 
دول عربية، في تضامن قد يجد فيه 
فرصة لتسريع عملية إعادة عاقاته 

المقطوعة مع محيطه اإلقليمي.
ورأى مــحــلــلــون أن »الـــمـــأســـاة 

الـــمـــروعـــة الــتــي عــصــفــت بــســوريــة 
وتركيا فرصة واضحة لألسد من 
أجـــل مــحــاولــة دفـــع عملية تطبيع 
نــظــامــه مـــع بــقــيــة الــعــالــم الــعــربــي، 
والتي إن كانت تسير ببطء لكنها 

تتقدم«.
وسارع قادة وملوك دول عربية 
ــد،  ــ ــتــــواصــــل مــــع األســ ــى الــ ــ ــدة إلــ ــ عــ
وإبداء تضامنهم مع محنة الشعب 
ــوري، الـــــذي أنــهــكــتــه ســنــوات  ــســ الــ
الــــحــــرب الـــطـــويـــلـــة، قــبــل أن تحط 
ــائــــرات الـــمـــســـاعـــدات تــبــاعــا في  طــ

مطارات دمشق وحلب والاذقية.
وإلى جانب حلفائه التقليديين، 
تــلــقــى األســـــد اتــــصــــاالت هــاتــفــيــة، 
هي األولــى من نوعها، من نظيره 
الـــمـــصـــري عــبــدالــفــتــاح الــســيــســي 
والجزائري عبدالمجيد تبون وملك 
البحرين حمد بن عيسى، للتعزية 

والتضامن.
كما أوفد رئيس حكومة تصريف 
األعــمــال اللبناني نجيب ميقاتي 
ــدا وزاريـــــا هــو األول مــن نوعه  وفــ
إلى األســد، عرض استعداد لبنان 
لفتح مطاراته وموانئه الستقبال 
مساعدات ترد إلى سورية من أي 

دولة أو جهة.

وتعهدت السعودية، التي قطعت 
عاقاتها مع نظام األسد عام 2012، 
ــارزا للمعارضة  ــ وقـــدمـــت دعــمــا بــ
في مراحل الــنــزاع األولـــى، بتقديم 
مــســاعــدات إلــى مناطق متضررة، 
تــتــضــمــن مــنــاطــق تــحــت ســيــطــرة 

القوات الحكومية.
ــال مــصــدر فـــي مــركــز الملك  ــ وقـ
سلمان لإغاثة واألعمال اإلنسانية 
إن المساعدات سترسل مباشرة إلى 
مطار حلب الــدولــي، وإلــى »الهال 
األحمر« السوري ومقره في دمشق، 
مــؤكــدا أنـــه مــا مــن قــنــوات تواصل 

مباشر مع الحكومة السورية.
وبـــدأت قطر، التي قدمت دعما 
لفصائل مسلحة معارضة لألسد، 
تقديم مــســاعــدات تشمل البلدين 
ــارات  المنكوبين، كما أطلقت اإلمـ
وعــــمــــان، بــشــكــل مــنــفــصــل، جــســرا 
جويا إلغاثة دمشق وأنقرة، وأوعز 
الرئيس اإلماراتي محمد بن زايد 
بإقامة صــاة الغائب على أرواح 
الضحايا اليوم بعد صاة الجمعة 

بجميع مساجدها.
ووســـــــط تـــعـــقـــيـــدات عـــلـــى عـــدة 
مستويات بشأن األطراف والجهات 
الــمــخــولــة بـــإيـــصـــال الــمــســاعــدات 

الضرورية والملحة إلــى المنطقة 
المتهالكة بفعل الحرب والعقوبات، 
»الــحــشــد  حــــذر قـــيـــادي إعـــامـــي بـــ
الــشــعــبــي« الـــعـــراقـــي يـــدعـــى مهند 
العقابي من قيام الواليات المتحدة 
بعرقلة قــوافــل إغــاثــة إلـــى سورية 
حركتها الهيئة التي تضم فصائل 

مسلحة مرتبطة بإيران.
ــلـــت أول  ــاء، دخـ ــ ــنـ ــ ــذه األثـ ــ فــــي هـ
قافلة تابعة لألمم المتحدة تحمل 
مـــســـاعـــدات إنــســانــيــة لــلــســوريــيــن 
ــن الــــــزلــــــزال عــبــر  ــ الـــمـــتـــضـــرريـــن مـ
منفذ »بــاب الهوى« التركي، أمس، 
لــكــن »الـــخـــوذ الــبــيــضــاء« ذكــــرت أن 
ــة، وال  ــ الــمــســاعــدات األمــمــيــة دوريــ
تتضمن آليات وأدوات استكشاف 
لــلــمــســاعــدة فـــي عــمــلــيــات اإلنـــقـــاذ 
التي تتم بإمكانية متواضعة جدا، 
وتخطى عدد ضحايا الزلزال الذي 
ضــــرب مــحــافــظــات إدلـــــب وحــمــاة 
وحـــلـــب والـــاذقـــيـــة 3300، أمـــس، 
وهي أرقام أعلنتها وزارة الصحة 
السورية وفرق اإلنقاذ في الشمال 

السوري.
وفي حين ال يزال اآلالف من أبناء 
الــشــمــال الـــســـوري يــصــارعــون من 
أجــل حياتهم تحت األنــقــاض، بدأ 

أهالي قرية التلول في منطقة حارم 
بمحافظة إدلب النزوح، بعد تدفق 
مياه نهر العاصي بسبب تصدعات 

في سد التلول بسبب الزلزال.
أمــا في تركيا فقد تخطى عدد 
الضحايا 14 ألفا واإلصــابــات 63 
ألفا و794، بينما تستمر عمليات 
اإلنقاذ ورفــع األنقاض في ظروف 

صعبة.
وتجاوزت أعــداد قتلى الزلزال، 
الــذي ضرب جنوب تركيا وشمال 
ــيـــن، 17100 قتيل  ــنـ ــة، االثـ ــوريــ ســ
ليقترب بذلك من رقم ضحايا زلزال 
1999، فــيــمــا تــتــاشــى اآلمـــــال في 
العثور على ناجين بعد 72 ساعة 
مــن وقــــوع الــكــارثــة، الــتــي توقعت 
منظمة ألمانية أن تكون قد تسببت 
فــي مقتل نحو 84 ألفا بالبلدين، 
ــــاض بــالــمــنــاطــق  ــقـ ــ ــع األنـ ــ بـــعـــد رفــ

واألحياء المدمرة. 
وأمس األول، وجه زعماء االتحاد 
األوروبي الـ27 رسالة إلى الرئيس 
الـــتـــركـــي رجــــــب طـــيـــب إردوغــــــــــان، 
يعلنون فيها تضامنهم مع الشعب 
التركي الذي »يواجه محنة مروعة«.

تصدعات في سد 
العاصي تهدد 

بتفاقم أزمة الشمال 
السوري
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زيلينسكي لألوروبيين: أوكرانيا تدافع عنكم
• شكر زعماء »االتحاد« على المساعدة وطلب المزيد • »مجموعة فاغنر« توقف تجنيد المجرمين

رهم بأن بالده 
ّ

بعد أن ذك
تدافع عن كل أوروبا، شكر 
رئيس أوكرانيا فولوديمير 

زيلينسكي، خالل مشاركته في 
القمة األوروبية، زعماء االتحاد 

األوروبي على المساعدة، 
قبل أن يطالبهم بالمزيد من 

األسلحة.

ــــس األوكــــــــرانــــــــي  ــيــ ــ ــرئــ ــ ــي الــ ــ ــقـ ــ لـ
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي أمـــس 
 في بروكسل حيث 

ً
استقبااًل حافال

يسعى إلى دفع القادة األوروبيين 
لتزويده بطائرات وأسلحة بعيدة 
المدى لتعزيز الدفاعات ضد الغزو 

الروسي.
ــيـــن مــــن حــلــول  ــبـــوعـ ــبــــل أسـ وقــ
الـــذكـــرى الــســنــويــة األولـــــى لــنــزاع 
في أوروبا هو األكثر ضراوة منذ 
أربعينيات القرن الماضي، يجري 
زيلينسكي رحلة هي الثانية فقط 
إلـــى الـــخـــارج مــنــذ الــغــزو الــواســع 

النطاق.
ــي لـــنـــدن  ــ ــد مـــحـــطـــتـــيـــن فــ ــ ــعـ ــ وبـ
وبـــاريـــس لــلــطــلــب مـــن بــريــطــانــيــا 
ــده  ــ ــزويــ ــ وفـــــرنـــــســـــا وألـــــمـــــانـــــيـــــا تــ
بطائرات مقاتلة حديثة وصواريخ 
بعيدة الــمــدى، توجه زيلينسكي 
ــى بــروكــســل لــمــخــاطــبــة الـــقـــادة  إلــ

ــــن ونــــــــواب الـــبـــرلـــمـــان  ــيـ ــ ــيـ ــ األوروبـ
األوروبــــــــــي، حـــيـــث شـــكـــرهـــم على 

مساعدة بالده، مطالبا بالمزيد.
ــبـــل أن يــنــضــم زيــلــيــنــكــســي  وقـ
إلى القادة الـ 27 لالتحاد كضيف 
ــلـــس األوروبـــــــــــي،  فـــــي قـــمـــة الـــمـــجـ
اســتــقــبــلــه الـــبـــرلـــمـــان بــالــهــتــافــات 
المرحبة والتصفيق وقوفا لدى 
وصـــولـــه لــلــدفــع مـــن أجـــل تسريع 
ضم بالده، التي تقول إنها تدافع 
عن الحدود الشرقية ألوروبا، إلى 
حضن االتــحــاد. وخــاطــب النواب 
: »إننا ندافع في 

ً
األوروبيين قائال

مواجهة أقوى قوة معادية ألوروبا 
في العالم الحديث، إننا ندافع عن 
أنــفــســنــا، نــحــن، األوكــرانــيــيــن في 

ساحة المعركة، إلى جانبكم«.

مواقف ومساعدة 
ــان  ــمـ ــرلـ ــبـ وقـــــالـــــت رئــــيــــســــة الـ

ــي كــلــمــة  ــ ــتـــســـوال فـ ــيـ ــا مـ ــ ــرتــ ــ روبــ
عــكــســت مـــن خــاللــهــا الــمــواقــف 
الــحــارة لمسؤولين آخــريــن في 
االتحاد إن »أوكرانيا هي أوروبا 
ومستقبل بلدكم هو في االتحاد 

األوروبي«.
ــلــــى الــــــــدول أن  وأضـــــافـــــت »عــ
تــــــــــــدرس بـــــســـــرعـــــة وكــــخــــطــــوة 
الحـــقـــة، تـــزويـــدكـــم بــمــنــظــومــات 
بعيدة المدى والــطــائــرات التي 
تحتاجون لها لحماية الحرية 
ــيــــرون مــن  ــثــ ــي اعـــتـــبـــرهـــا كــ ــتــ الــ

مات«.
ّ
المسل

ــيــــس  وقــــــبــــــل ذلــــــــــك كـــــتـــــب رئــ
ــلــــس األوروبـــــــــــــــي شــــــارل  الــــمــــجــ
ــدة فـــــوق  ــ ــريــ ــ ــغــ ــ مـــــيـــــشـــــال فـــــــي تــ
صورة له مصافحا زيلينسكي 
وبجانبهما رئيسة المفوضية 
ــوال فـــون ديــر  ــ ــة أورســ ــيــ األوروبــ
 
ً
 بكم في دياركم، أهال

ً
اليين »أهال

بكم في االتحاد األوروبي«.
ولدى وصولها للمشاركة في 
المحادثات قالت رئيسة الوزراء 
اإلســـتـــونـــيـــة كـــايـــا كـــــاالس »مــن 
المهم جًدا أن نسرع المساعدة 
العسكرية ألوكرانيا. أعتقد أننا 
جــمــيــعــا نــظــرنــا فـــي مــحــتــويــات 
مخزوناتنا. لكن علينا أن نفعل 

المزيد«.
ــيـــن بـــتـــحـــذيـــره  ــلـ ــكـــرمـ ورد الـ
ــاد. وقــــــــــال الـــمـــتـــحـــدث  ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
ديـــمـــيـــتـــري بــيــســكــوف »نــعــتــبــر 
ذلــك انخراطا متزايدا أللمانيا 
والمملكة المتحدة وفرنسا في 
الــنــزاع بين روســيــا وأوكــرانــيــا. 
الحدود بين االنخراط المباشر 
ــتــــالشــــى  ــر الـــــمـــــبـــــاشـــــر يــ ــ ــ ــيـ ــ ــ وغـ

تـــدريـــجـــيـــا. وال يــســعــنــا إال أن 
نــأســف لـــه«. وأضـــاف أن »أفــعــال 
هــذه الـــدول تــؤدي إلــى تصعيد 
الــتــوتــرات تــجــعــل هـــذا الــصــراع 
أكــثــر إيــالمــا وهــــذه األفـــعـــال لن 
ــار  تــغــيــر أهــــــداف بــلــدنــا فـــي إطـ

العملية العسكرية الخاصة«.

دبابات ومقاتالت

ــــس الـــــــــــــــوزراء  ــ ــيـ ــ ــ وعـــــــــــــرض رئـ
البريطاني ريشي ســونــاك على 
ــات تشالنجر  ــابـ زيــلــيــنــســكــي دبـ
الــتــي تعمل لــنــدن على إرسالها 
إلى أوكرانيا إلى جانب دبابات 
ليوبارد األلمانية من عدة دول، 

لتعزيز قوات كييف.
وأكــدت السفارة الروسية في 
الــمــمــلــكــة الـــمـــتـــحـــدة، أن تـــزويـــد 
لندن المحتمل بطائرات مقاتلة 
بريطانية إلى أوكرانيا ستكون 
لــه »عــواقــب عسكرية وسياسية 

على العالم بأسره«.
ــيـــون  وتــحــدث الـــقـــادة األوروبـ
عـــن مــبــلــغ 67 مــلــيــار دوالر )72 
مليار دوالر( التي أنفقوها على 
المساعدات العسكرية والمالية 
لكييف، ومــن ضمنها تلك التي 
ــة  ــعـ ــال أربـ ــبـ ــقـ ــتـ ــلـــى اسـ ــقـــت عـ ــفـ انـ

ماليين الجئ أوكراني.
لكن زيلينسكي لديه المزيد 
مــــن الـــطـــلـــبـــات. فــجــيــشــه يـــواجـــه 
هجوما روســيــا متجددا ويريد 
ــائــــرات مــقــاتــلــة غــربــيــة  قـــادتـــه طــ
وصواريخ بعيدة المدى للضرب 
في عمق أراض أوكرانية تسيطر 

عليها روسيا.

وتــعــهــد شــولــتــس ومــاكــرون، 
ــام  ــذي مــنــح زيــلــيــنــســكــي وسـ ــ الـ
جوقة الــشــرف خــالل زيـــارة إلى 
بــاريــس، أن تقدم أوروبـــا الدعم 
ــا حـــتـــى الـــنـــصـــر فــي  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ألوكـ
نهاية المطاف. وقال شولتس: 
»نجتمع هنا إلظهار التضامن 
والــوحــدة ويمكننا إرســال هذه 
اإلشـــــارة مـــرة أخــــرى واإلظـــهـــار 
بأننا سنواصل دعمنا ألوكرانيا 
ــن اســـتـــقـــاللـــهـــا  ــ ــي الــــــدفــــــاع عــ ــ فــ
وســـالمـــتـــهـــا طـــالـــمـــا كــــــان ذلـــك 
ضــروريــا«. وتعهد فــي مستهل 
القمة بتوريد سريع للدبابات 

القتالية.
ــار الــدعــم األوروبــــي  وفـــي إطــ
ألوكــرانــيــا زارت رئــيــســة بلدية 
باريس آن إيدالغو، كييف أمس 
والتقت رئيس بلديتها فيتالي 
كليتشكو. وقــال الوفد المرافق 
ــارة »فـــرصـــة  ــ ــزيـ ــ ــذه الـ ــ لـــهـــا إن هـ
للتذكير بالروابط القوية التي 
تجمع المدينتين« وبأن »باريس 
والــبــاريــســيــيــن هـــم دائـــمـــا« إلــى 

»جانب« األوكرانيين.

باخموت وفوغليدار

وعـــلـــى خـــطـــوط الــجــبــهــة في 
شرق أوكرانيا، حذر حاكم إقليم 
لوغانسك من أن روسيا تهاجم 
ــيـــة قــــرب بــلــدة  ــقـــوات األوكـــرانـ الـ
كريمينا و«تدمر بشكل منهجي« 

ثالث قرى مجاورة.
وتـــقـــول مــوســكــو إن قــواتــهــا 
تـــــتـــــقـــــدم بــــــاتــــــجــــــاه بــــاخــــمــــوت 
ــا نــقــطــتــان  ــمــ ــدار، وهــ ــلــــيــ ــوغــ وفــ

تتركز فيهما المعارك في منطقة 
دونيتسك بشرق أوكرانيا، التي 

أصبحت بؤرة الحرب.
وبــدأت مكتبات في موسكو 
ــرائـــط مــحــدثــة لــروســيــا  بــيــع خـ
ــة  ــيــ ــرانــ تـــشـــمـــل الـــمـــنـــاطـــق األوكــ
ــنـــت روســــيــــا ضــمــهــا  ــلـ ــتــــي أعـ الــ
وهــــي زابــوريــجــيــا وخــيــرســون 
ولوغانسك ودونيتسك. ويشير 
بوتين إلــى تلك المناطق على 

أنها »أراضينا التاريخية«.
وألــقــت روســيــا بــالــلــوم على 
الـــــــواليـــــــات الــــمــــتــــحــــدة، بـــشـــأن 
التفجيرات التي ألحقت أضرارا 
بخطوط أنابيب »نورد ستريم«، 

وهددت بعواقب لم تحددها.
ــافـــي  وبـــــعـــــد أن نــــشــــر صـــحـ
التحقيقات األمــيــركــي سيمور 
هيرش مقاال يزعم فيه أن إدارة 
الـــرئـــيـــس جـــو بـــايـــدن هــاجــمــت 
شبكة نقل الغاز، قال نائب وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي ســيــرغــي 
ريـــابـــكـــوف: »افــتــراضــنــا هـــو أن 
الواليات المتحدة والعديد من 
دول الناتو متورطون في هذه 
الجريمة المثيرة لالشمئزاز«، 
مضيفا أن تقرير سيمور هيرش 

لم يكن مفاجأة.
 من جهة ثانية، أعلن رئيس 
ــة »فـــــاغـــــنـــــر« يــفــغــيــنــي  ــ ــزقـ ــ ــرتـ ــ مـ
بـــريـــغـــوجـــيـــن أمـــــس أنـــــه أوقــــف 
تجنيد معتقلين فــي السجون 
ــم لــلــقــتــال  ــهــ ــالــ ــة إلرســ ــيــ ــروســ الــ
فــي أوكــرانــيــا. وأّكــــد أن »جميع 
ــــك  ــئـ ــ ــاه أولـ ــ ــجــ ــ االلــــــــتــــــــزامــــــــات« تــ
الـــذيـــن يــعــمــلــون بـــاألســـاس مع 

المجموعة »يتم الوفاء بها«.

زيلينسكي مع قادة االتحاد األوروبي في بروكسل أمس      )د ب أ(

بايدن: شي جينبينغ يواجه مشاكل اقتصادية ضخمة 
وليس هناك زعيم عالمي واحد مستعد لمبادلته المنصب

بكين تعرب عن استيائها الشديد: تصريحات غير مسؤولة وتنتهك اآلداب الدبلوماسية
بعد يوم واحد من تعّهده بالتحرك لمنعها 
مـــن تــرهــيــب الــــواليــــات الــمــتــحــدة أو تــهــديــد 
سيادتها، واصل الرئيس األميركي جو بايدن 
 أن رئيسها شي 

ً
اســتــفــزازه للصين، معتبرا

 
ً
جينبينغ يواجه »مشاكل ضخمة« خصوصا

على المستوى االقتصادي.
وقال بايدن، لقناة »بي بي إس«، أمس األول: 
»حددوا لي زعيما عالميا واحدا على استعداد 
لــتــبــادل مــنــصــبــه مـــع شـــي جــيــنــبــيــنــغ. ال أجــد 
؛ ألن هــذا الرجل لديه مشاكل ضخمة«، 

ً
أحـــدا

 عــلــى صــعــيــد »االقـــتـــصـــاد الــــذي ال 
ً
خــصــوصــا

 الــزعــيــم 
ّ
يــعــمــل بــشــكــل جـــيـــد«، مــشــيــرا إلـــى أن

ع بإمكانات كثيرة«.
ّ
الصيني »كان يتمت

وفي إشارة إلى أن الدعم الصيني لروسيا 
 نسبيا، قال جو بايدن، إنه على 

ً
كان متحفظا

عكس ما »افترضه الجميع« في بداية الغزو 
ــا، لـــم تــكــن بــكــيــن ملتزمة  ــيـ ــرانـ الـــروســـي ألوكـ

بالكامل بدعم موسكو. 
واعتبر أن تحفظ شي جينبينغ يعود إلى 
رغبته في عدم التعّرض لمصير روسيا نفسه، 
التي فرض عليها الغرب عقوبات اقتصادية 
قاسية. وقال بايدن: »اتصلت به هذا الصيف 
ألقول له هذا ليس تهديدا، بل مجرد مالحظة: 

انظر إلى ما حدث لروسيا«.
والــتــقــى بــايــدن بــشــي جينبينغ شخصيا 
ألول مـــرة خـــالل فــتــرة رئــاســتــه، فــي نوفمبر، 
بقمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا. 
وكان الزعيمان قد تحدثا عبر الهاتف أو عبر 

الفيديو خمس مرات.
وألغى وزيــر الخارجية األميركي أنتوني 
بلينكن زيارة إلى بكين كانت مقررة األسبوع 
الماضي بعدما دخل منطاد صيني المجال 

الجوي، وأسقطه الجيش األميركي.
ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية 
ــغ، أمـــــــس، تـــصـــريـــحـــات  ــنـ ــيـ الـــصـــيـــنـــيـــة مــــــاو نـ
 وتنتهك 

ً
بــايــدن بأنها »غير مسؤولة إطــالقــا

الــقــواعــد األســاســيــة لــــآداب الــدبــلــومــاســيــة«، 
مضيفة: »الصين تعرب عن استيائها الشديد 

ومعارضتها الحازمة«.

فــي هــذه األثــنــاء، اتهمت المتحدثة باسم 
ــان- بـــيـــار الــصــيــن  ــ ــاريـــن جـ ــيـــض كـ الــبــيــت األبـ
بــإطــالق أســطــول مــن الــمــنــاطــيــد المخصصة 

لعمليات تجسس في أنحاء العالم كافة. 
ــيــــار، عـــلـــى مـــتـــن الـــطـــائـــرة  ــالــــت جــــــان- بــ وقــ
 بايدن 

ّ
الرئاسية »إيــر فــورس وان«، التي تقل

إلى واليــة ويسكونسن، إن »مناطيد صينية 
ُرصدت فوق دول في القارات الخمس وانتهكت 

سيادة هذه الدول«.

وكــانــت وزارة الـــدفـــاع األمــيــركــيــة أسقطت 
ق فــوق أراضيها، 

ّ
السبت منطادا صينّيا حل

واتهمته بالتجسس، مشيرة إلى أن مناطيد 
أخرى حلقت 3 مرات لفترات زمنية محدودة 
خــالل واليــة الرئيس السابق دونالد ترامب، 
ــة بــايــدن لفترة  ومــــرة واحــــدة فــي بــدايــة واليــ

قصيرة أيضا.
إلى ذلك، قالت ماو إن مزاعم واشنطن بأن 
المنطاد الصيني كان ألغراض التجسس هي 

»حرب معلومات« ضدها، مضيفة أن المجتمع 
الـــدولـــي يــعــرف بــالــضــبــط مــن هــو فــي الــواقــع 
»إمبراطورية التجسس والمراقبة رقم واحد«.
وأمـــــــس األول، وصـــــف وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
األميركي أنتوني بلينكن المنطاد بأنه جزء 
من عملية مراقبة شاملة يقوم بها الصينيون، 
مضيفا أن بالده تبادلت معلومات مع عشرات 

الدول حول هذا األمر.
وكررت وزارة الخارجية الصينية روايتها 

ــرة أنـــه مــنــطــاد مــدنــي دخــل  عــن الــمــنــطــاد، ذاكــ
الــمــجــال الــجــوي األمــيــركــي عــن طــريــق الخطأ 

بسبب »قوة قاهرة«.
في األثناء، كشف كبير أمناء مجلس الوزراء 
ــــس، عن  ــيـــروكـــازو مــاتــســونــو أمـ الــيــابــانــي هـ
تنسيق مــع الجيش األمــيــركــي للتحري عما 
اذا كــان المنطاد الصيني الــذي أسقطه فوق 
سواحل كارولينا الجنوبية مشابها لبالونات 

رصدت في اليابان العام الماضي.
وقال ماتسونو: »رصدنا بالونات مماثلة لم 
ُيعَرف انتماؤها خالل انشطة جمع المعلومات 
ــك بــالــمــيــاه  ــ ــة الـــعـــاديـــة بـــمـــا فــــي ذلـ ــبـ ــراقـ ــمـ والـ
المفتوحة امـــام منطقة )كــيــوشــو( الجنوبية 

الغربية في يناير من العام الماضي«. 
ولـــفـــت الــــى ان الــحــكــومــة الــيــابــانــيــة تــبــذل 
قصارى جهودها لجمع المعلومات في هذا 
الــصــدد، وتحليلها باهتمام كبير مــن خالل 

التنسيق مع الواليات المتحدة وحلفائها.
وبدورها، اكدت الحكومة اليابانية بالفعل 
فــي وقـــت ســابــق رصـــد اجــســام طــائــرة عامي 
2020 و2021 فوق محافظتي مياجي وأوموري 

بالمنطقة الشمالية والشرقية على التوالي.
في السياق، قررت وزارة الدفاع األسترالية 
إزالــة جميع كاميرات المراقبة المصنعة من 
الشركتين الصينيتين »هانغتشو هيكفيشن 

ديجيتال« و»تشجيانغ داهوا« من مبانيها.
وأوضــح نائب رئيس الــوزراء وزير الدفاع 
ريتشارد مارلز، أنه سيأمر بتقييم الستخدام 
التكنولوجيا المنتجة من جانب هيكفيشن 
داهوا. وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز إنه 
غير قلق بشأن رد فعل عنيف من الصين في 

حال تمت إزالة الكاميرات.
وذكــرت الخارجية الصينية أنها تعارض 
»انتهاك مفهوم األمن القومي وسلطة الدولة 
لــقــمــع الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة. وتـــأمـــل أن تــوفــر 
أستراليا بيئة عادلة وغير تمييزية ضدها، 
وأن تفعل المزيد لتحسين الثقة والتعاون 

المتبادل«.

حشود بمعرض للوظائف في ووهان أمس )رويترز(

 يتهم 
ً
 يتهم الكرملين يؤيد مقاال
ً
الكرملين يؤيد مقاال

واشنطن بتخريب »نورد ستريم«واشنطن بتخريب »نورد ستريم«
أعلن الكرملين أمس أنه يؤيد مضمون مقال 
نشره الصحافي األميركي سيمور هيرش يتهم 
الواليات المتحدة بالوقوف وراء تخريب خطي 
أنابيب الغاز نــورد ستريم 1 و2 في سبتمبر 

الماضي.
 عن 

ً
وفي المقال الذي نشره على مدونته نقال

مصدر واحد مجهول، قال هيرش إن غواصين 

فــي الــبــحــريــة األمــيــركــيــة وبــمــســاعــدة الــنــرويــج، 
زرعوا متفجرات في يونيو على خطوط أنابيب 
الــغــاز الــتــي تــربــط روســيــا بألمانيا تحت بحر 
البلطيق مما أدى إلى انفجارها بعد ثالثة أشهر.

ورفــضــت الـــواليـــات الــمــتــحــدة بــشــكــل قاطع 
الــمــقــال ووصــفــت الــمــعــلــومــات بــأنــهــا »محض 

خيال«. كما نفت النرويج أي تورط لها.

كيم يستعرض أكبر عدد
من صواريخه النووية

في الذكرى الخامسة 
والسبعين لتأسيس 

الجيش الشعبي، 
استعرض زعيم كوريا 

الشمالية، ليل أمس األول، 
بحضور ابنته الثانية كيم 

جو، وزوجته ري سول 
جو، قدراته العسكرية، 

وكشف عن عدد أكبر من 
الصواريخ البالستية 

العابرة للقارات، مقارنة 
بأي وقت مضى، وألمح 
إلى سالح جديد يعمل 

بالوقود الصلب.
وأظهرت صور للعرض 

ما يصل إلى 11 صاروخا 
من طراز هواسونغ- 17، 

أكبر صاروخ بالستي 
عابر للقارات في كوريا 

الشمالية، والذي يعتقد أنه 
قادر على ضرب أي مكان 

في العالم تقريبا برأس 
حربي نووي.

وخضع »هواسونغ - 17« 
لالختبار ألول مرة العام 

الماضي، وتضمن العرض 
أيضا ما قال بعض 

المحللين إنه قد يكون 
نموذجا أوليا أو نموذجا 

بالحجم الطبيعي لصاروخ 
بالستي عابر للقارات جديد 

يعمل بالوقود الصلب في 
قاذفات أسطوانية.

فرنسا تتمسك بتوطيد 
العالقات مع الجزائر

قال متحدث باسم وزارة 
الخارجية الفرنسية، 

أمس، إن فرنسا ستواصل 
جهودها لتعزيز العالقات 

مع الجزائر، على الرغم 
من اتهام الجزائر أمس 

األربعاء باريس بتدبير 
هروب ناشطة تريد 

اعتقالها.
واستدعت الجزائر 

سفيرها في باريس أمس 
األول بعد أن ذكرت وسائل 

إعالم جزائرية وفرنسية 
أن أميرة بوراوي، وهي 

ناشطة حقوقية احتجزت 
خالل االحتجاجات 

الحاشدة عام 2019 في 
طلق سراحها 

ُ
الجزائر وأ

في 2020، عبرت الحدود 
إلى تونس بشكل غير 

قانوني بعد أن تمكنت 
من التهرب من المراقبة 

القضائية الجزائرية.
ورفض فرانسوا ديلما نائب 

المتحدث باسم الخارجية 
الفرنسية، التعليق على 

تلك المزاعم المحددة ولكنه 
قال إن بوراوي، التي تحمل 

الجنسيتين الفرنسية 
والتونسية، استفادت 
من الحماية القنصلية 
مثل جميع المواطنين 

الفرنسيين.

الحكومة المجرية تخفف 
قبضتها على الجامعات

تخلى وزراء مجريون 
يتقلدون مناصب قوية 
في المؤسسات العامة 

المعنية باإلشراف على 
الجامعات، عن مناصبهم، 
للمساعدة في حل واحدة 
من سلسلة من النزاعات 

مع االتحاد األوروبي.
يأتي ذلك في إطار 

استجابة رئيس الوزراء، 
فيكتور أوربان، لمطالب 

االتحاد األوروبي، 
لتخفيف القبضة 

السياسية على العملية 
التعليمية. 

وقال رئيس مكتبه، 
جيرجيلي جولياس، بعد 

عقد اجتماع حكومي 
مدته 3 أيام »نسعى 

لتحرير اعتمادات االتحاد 
األوروبي المالية للمجر 

في أقرب وقت ممكن«.
واستبعد االتحاد 

الجامعات المجرية من 
برنامج المنح الدراسية 

األكاديمي الرائد 
»إيراسموس«، باإلضافة 

إلى تمويلها الحاسم، 
بسبب التأثير السياسي 

على التعليم العالي.

https://www.aljarida.com/article/14065
https://www.aljarida.com/article/14062
https://www.aljarida.com/article/14058
https://www.aljarida.com/article/14056
https://www.aljarida.com/article/14027
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ستيمتش يفسخ عقده مع سلة األصفر
● جابر الشريفي

علمت »الجريدة« أن المحترف 
الـــصـــربـــي فـــي صـــفـــوف الــفــريــق 
األول لــكــرة الــســلــة بــالــقــادســيــة 
ستيمتش، قــرر فسخ عقده مع 
 
ً
النادي بالتراضي، لتلقيه عرضا
لــاحــتــراف فــي الـــدوري التركي 

خال الموسم الحالي.
وجاء فسخ التعاقد بناًء على 
بند في عقد الاعب، الذي سبق 
أن لعب في الدوري األوروبي مع 
فريق دينامو كييف األوكراني، 
يــنــص عــلــى جــــواز فــســخ العقد 

 
ً
من طرفه في حالة تلقيه عرضا

آخر.
وتـــبـــحـــث إدارة الــــنــــادي عــن 
التعاقد مع محترف أجنبي آخر 
يلعب في مركز االرتكاز السنتر، 
لتعويض رحيل ستيمتش قبل 
استئناف نشاط الدوري في 28 

الجاري.
جدير بالذكر، أن ستيمتش 
شارك مع »األصفر« في الدوري 
ــل مــعــه  ــ ــ ــه، ووصـ ــتـ ــطـــاقـ مـــنـــذ انـ
إلــى المركز الثاني في الــدوري 
م مــســتــويــات  الــتــمــهــيــدي، وقــــــدَّ

الفتة.

 مهمة... دهيليس: كنا األفضل
ً
عاشور: حققنا نقاطا

أكــــد مـــــدرب فـــريـــق الـــكـــويـــت لــكــرة 
الـــقـــدم، الــبــحــريــنــي عــلــي عـــاشـــور، أن 
ــر الــــفــــوز عـــلـــى الـــســـاحـــل حــتــى  تـــأخـ
الدقائق األخيرة، داللة واضحة على 
صعوبة جميع مباريات »الممتاز« 

في الموسم الحالي.
وكان الكويت نجح في الوقت 
بدل الضائع في تحقيق الفوز 
ــلـــى الـــســـاحـــل 1-2، لــيــرفــع  عـ
رصــيــده إلــى 26 نقطة، في 
الـــمـــركـــز األول، وبـــفـــارق 
مريح 7 نقاط عن العربي.

وقــال عــاشــور، إن فريقه نجح في 
الــوصــول إلـــى منطقة الــخــطــورة في 
أكثر من مناسبة بالشوط األول، لكن 
غـــيـــاب الــتــوفــيــق ســـاهـــم فـــي الــتــأخــر 

بهدف.
وأشار إلى أن تركيز الاعبين في 
الــشــوط الثاني كــان أفــضــل، وهــو ما 
أثمر تسجيل هدفين، وتحقيق نقاط 
مهمة في مشوار الحفاظ على اللقب.

ــى أنـــه  ــ ــفــــت مـــــــدرب الــــكــــويــــت إلــ ولــ
ــنـــي عــلــى  ــفـ ســيــعــمــل مــــع الــــجــــهــــاز الـ
ــام  ــبـــاراة الــمــقــبــلــة أمــ ــلـــمـ الــتــجــهــيــز لـ

الفحيحيل، وتصحيح األخطاء التي 
شهدتها مواجهة الساحل.

من جانبه، أبــدى مــدرب الساحل، 
محمد دهيليس، رضاه عن مستوى 
 إلى أن الاعبين قدموا 

ً
فريقه، مشيرا

ــا بــوســعــهــم، وكــــانــــوا األفـــضـــل في  مـ
أوقات كثيرة أمام فريق قوي يتواجد 

في صدارة الترتيب.
وأضاف أن المهمة، رغم صعوبتها 
ــاز«، فــــإنــــه مـــــع فـــريـــقـــه  ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــمـ ــ فـــــي »الـ
يتمسكون بأمل البقاء وتقديم أفضل 

أداء حتى آخر مباراة في البطولة.

»الداخلية« بطل 
دوري الوزارات 

لكرة الماء
فــــــــريــــــــق وزارة  تـــــــــــــوج 
ــلــــقــــب دوري  ــة بــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ الـ
الـــــــــــــــــــــــــوزارات والـــــهـــــيـــــئـــــات 
والـــمـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة 
ــم  ــمــــوســ ــلــ لـــــــكـــــــرة الــــــــمــــــــاء لــ
2022، فــيــمــا حــلــت  /2023
وزارة الدفاع ثانيا، ووزارة 
الكهرباء والماء ثالثا، خال 
المنافسات التي أقيمت في 
مــجــمــع أحــــواض السباحة 
بنادي القادسية الرياضي.

بدوره، أكد مدرب والعب 
فريق وزارة الداخلية أسامة 
الـــمـــطـــيـــري أن الـــمـــنـــافـــســـة 
كــــانــــت قــــويــــة بـــيـــن جــمــيــع 
الــمــشــاركــيــن فـــي الــــــوزارات 
األخـــــرى، الــكــهــربــاء والــمــاء 
والـــدفـــاع والــنــفــط، مضيفا 
أن المستوى متقارب جدا، 
والدليل أن النتائج انتهت 
ــارق هــــــدف أو  ــ ــفـ ــ ــفــــوز بـ ــالــ بــ
اثــنــيــن، »ولــكــن فــي النهاية 
نجحنا فــي تحقيق اللقب 
الذي سيصبح دافعا لنا في 
الــمــواســم المقبلة للحفاظ 

على هذا اإلنجاز«.
ــا يــــخــــص ســـبـــاق  ــمــ ــيــ وفــ
الميل، حصد فريق الحرس 
الوطني اللقب، بينما جاء 
فريق وزارة الداخلية ثانيا، 
ــــق وزارة الـــكـــهـــربـــاء  ــريـ ــ وفـ
ــمـــن  ــا، ضـ ــ ــ ــثـ ــ ــ ــالـ ــ ــ والــــــــــمــــــــــاء ثـ
دوري الــــوزارات والهيئات 
والـــمـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة 
2022/2023، وأقيم السباق 
فـــي مــضــمــار كــيــفــان، حيث 
كـــانـــت الــمــنــافــســة شـــديـــدة 
بين الاعبين، وشـــارك في 

المنافسات 4 وزارات.

ستيمتش

طائرة كاظمة تغادر لمعسكر البحرين السبت
 )الــســبــت( الفريق 

ً
يــغــادر غـــدا

األول لـــلـــكـــرة الـــطـــائـــرة بـــنـــادي 
كاظمة إلــى البحرين، للدخول 
في معسكر تدريبي هناك لمدة 
 للمشاركة 

ً
أســـبـــوع، اســـتـــعـــدادا

في النسخة الـــ 41 من البطولة 
العربية لألندية، المقرر إقامتها 
في القاهرة من 18 الجاري حتى 

3 مارس المقبل.
ــد »الــبــرتــقــالــي«  ويـــتـــرأس وفــ
ــي الـــمـــعـــســـكـــر مــــديــــر الــلــعــبــة  ــ فـ
خــالــد الــبــحــوه، ويــضــم الجهاز 
الفني للفريق، بقيادة المدرب 
األرجنتيني داريـــو، ومساعده 
الوطني سعد يعقوب، والُمعد 
الــــــبــــــدنــــــي مــــحــــمــــد بــــوصــــخــــر، 
واختصاصي العاج الطبيعي 
الصربي ماركو، ومشرف الفريق 
عــاء المعروف، إضافة إلــى 14 
 مــع المحترفين الكوبي 

ً
العــبــا

ســبــيــدا، والــدومــيــنــيــكــانــي الفي 
سانتوس.

 ،
ً
 للجدول الُمعد سلفا

ً
ووفقا

سيخوض كاظمة ثاث مباريات 
تجريبية خال المعسكر سيتم 

تحديد مواعيدها عقب الوصول 
ــلــــي  ــة مـــــع أنـــــديـــــة األهــ ــامـ ــنـ ــمـ ــلـ لـ

والمحرق ودار كليب.
وســيــغــادر وفـــد كــاظــمــة إلــى 
البطولة يوم 18 الجاري مباشرة 
ــرة،  ــاهــ ــقــ ــن الـــبـــحـــريـــن إلــــــى الــ ــ مـ
لخوض مباريات البطولة، التي 

أوقعته قرعتها في المجموعة 
ــة )دور الــمــجــمــوعــات(،  ــعـ ــرابـ الـ
بجانب أندية النصر البحريني، 
ــلــــي  ــيـــمـــنـــي، واألهــ والـــمـــيـــنـــاء الـ

المصري.
بــيــنــمــا جــــاء مــمــثــل الــكــويــت 
ــادي  ــ ــبــــطــــولــــة، نـ ــــي الــ ــانــــي فـ ــثــ الــ

الــــــكــــــويــــــت )الـــــــــــــــذي ســـيـــكـــتـــفـــي 
بالتدريبات الداخلية، وخوض 
ــات الــــــــــــدوري الـــمـــحـــلـــي  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ مـ
 لـــلـــبـــطـــولـــة(، ضــمــن 

ً
اســــتــــعــــدادا

المجموعة الثانية، برفقة أندية: 
ــقـــطـــري، وبـــنـــي يــاس  الــــوكــــرة الـ
اإلماراتي، والسويحلي الليبي.

مدرب كاظمة األرجنتيني داريو

مباراتان في »دوري األولى«
تقام اليوم المباراتان المؤجلتان من الجولة التاسعة في »ختام القسم الثالث« 
لدوري الدرجة األولى للكرة الطائرة، إذ يلتقي في الخامسة مساء الصليبيخات 
جرى 

ُ
مع الشباب، تليها في السابعة مساء مباراة التضامن واليرموك، وت

المباراتان على صالة االتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي.
وفي المباراة األولــى، يسعى الصليبيخات المتصدر برصيد 21 نقطة 
لمواصلة سلسلة انتصاراته وحسم تأهله لــلــدوري الممتاز في الموسم 
الجديد على حساب وصيف الشباب الثاني بـ 16 نقطة الطامع في إيقاف 
تــقــدم الصليبيخات والتمسك ببصيص األمـــل فــي المنافسة على القمة 

والصعود للممتاز.
وفي المباراة الثانية، يأمل التضامن، األخير بـ 4 نقاط، الهروب من قاع 
الترتيب وتحقيق نتيجة إيجابية يهرب بها من قاع الترتيب على اليرموك 
الثالث برصيد 7 نقاط، والساعي لتقديم عرض جيد يبتعد به عن المركز 

األخير.

»الفتاة« يتأهل لنهائي 
بطولة السوبر

تــأهــل فــريــق نـــادي الــفــتــاة للكرة الطائرة 
للمباراة النهائية في النسخة األولى لبطولة 
سوبر السيدات للموسم 2022 - 2023 إثر 
فوزه على فريق نادي فتيات العيون بثاثة 
أشـــــواط مــقــابــل ال شــــيء فـــي الـــمـــبـــاراة الــتــي 
جمعت بينهما على صالة االتحاد بمجمع 
الـــشـــيـــخ ســـعـــد الـــعـــبـــدالـــلـــه، وجـــــــاءت نــتــائــج 
األشواط كالتالي ) 25 - 6، 25 - 11، 25 - 14(.

 مع 
ً
وبذلك ضرب فريق نادي الفتاة موعدا

فريق نادي سلوى الصباح يوم 12 الجاري 
في المباراة النهائية على صالة االتحاد.

طموح البرتقالي يصطدم بـ »يد« األبيض
● محمد عبدالعزيز

ــيـــوم الــجــولــة الــثــانــيــة عـــشـــرة من  تــخــتــتــم الـ
ــدوري الــمــمــتــاز لــكــرة الــيــد بــإقــامــة مباراتين  الــ
ــة الـــشـــيـــخ ســـعـــد الـــعـــبـــدالـــلـــه، حــيــث  ــالـ عـــلـــى صـ
يلتقي في الخامسة مساء كاظمة مع الكويت، 
وتليها في السابعة مساء مباراة السالمية مع 

الصليبيخات.
في المباراة األولــى يتطلع الكويت الثاني، 
ــلــــة ســلــســلــة  ــة، إلــــــى مــــواصــ ــطـ ــقـ ــد 20 نـ ــيـ بـــرصـ
انــتــصــاراتــه، ومــطــاردتــه للقادسية المتصدر 
ــــدون عـــثـــرات، عــلــى حـــســـاب كــاظــمــة صــاحــب  بـ
الــمــركــز الــســابــع ولـــه 8 نـــقـــاط، والــســاعــي إلــى 
استثمار صحوته المتأخرة في الــدوري على 
أمل تحسين موقعه رغم أنه يدرك مدى صعوبة 

اللقاء.
 ومــعــلــوم أن الــكــويــت يــمــلــك مــفــاتــيــح الــفــوز 
بــصــفــوف مــكــتــمــلــة ومــحــتــرفــيــن مــمــيــزيــن، لــذا 
سيحاول مدربه البرازيلي اوليفيرا استغال 
مستوى العبيه بعد الفوز العريض على العربي 

35-25 في الجولة الماضية لتخطي البرتقالي 
الــقــادم مــن فــوز ثمين على الفحيحيل 20-23، 
والساعي بقيادة مدربه اإلسباني غارسيا إلى 
كــبــح جــمــاح العــبــي األبــيــض بــالــدفــاع الصلب 

والهجوم الخاطف للخروج بنتيجة ايجابية.
 

السالمية والصليبيخات 

وفي المباراة الثانية يأمل السالمية الثالث 
بـ 14 نقطة، الــخــروج من كبوته األخــيــرة، بعد 
ــام الــقــادســيــة وبـــرقـــان،  خــســارتــه مــبــاراتــيــن أمــ
 في مواصلة صراع المقدمة، عبر بوابة 

ً
طمعا

الصليبيخات الــســادس بفارق األهـــداف خلف 
ــامـــس ولـــكـــل مــنــهــمــا 10 نـــقـــاط،  ــخـ ــربـــي الـ ــعـ الـ
والطامح في االستفادة من حالة عدم االتــزان 
التي يعانيها السماوي، والظهور بشكل جيد 
بــعــد الـــفـــوز الــصــعــب عــلــى الــقــريــن 31-30 في 

الجولة الماضية.

فيروز يستقيل من »يد« الفحيحيل
أعلن مدرب الفريق األول لكرة اليد بنادي الفحيحيل وليد 

فيروز تقديم استقالته من تدريب الفريق لظروف خاصة.
وأكد فيروز، في تصريح لـ »الجريدة«، أنه قدم استقالته 

إلدارة األحمر مطلع الشهر الــجــاري وكانت المباراة 
 
ً
األخيرة له مع الفريق أمس أمام القادسية؛ حرصا

منه على مصلحة الفريق والعاقات الطيبة التي 
 إلــى أن األجـــواء داخــل 

ً
تربطه بــالــنــادي، مشيرا

األحمر غير مثمرة وال يمكن التضحية بظروفه 
الخاصة في ظل هذه األجواء.

وكشف أن لديه ثاثة عــروض تدريبية في 
ــــدوري الــكــويــتــي  الـــوقـــت الــحــالــي، اثـــنـــان فـــي الــ
الممتاز والثالث بالدوري السعودي، موضحا 
أنــه سيعكف على دراســتــهــا الختيار األفضل 
 التوفيق للفحيحيل 

ً
في اقــرب فرصة، متمنيا

.
ً
مستقبا

مباراتا اليوم
االستادالتوقيتالمباراة 

ثامر4:40السالمية x الفحيحيل

الصداقة والسام7:10التضامن x   العربي

فاز النصر على كاظمة 1-4، 
في الجولة 13 للدوري الممتاز 

لكرة القدم، التي تختتم 
منافساتها اليوم بمباراتي 

السالمية مع الفحيحيل، 
والتضامن مع العربي.

 على 
ً
 كبيرا

ً
حقق النصر فوزا

مضيفه كاظمة بــأربــعــة أهــداف 
مقابل هــدف، فــي الــمــبــاراة التي 
جمعتهما أمس، على استاد علي 
صباح السالم، ضمن منافسات 
الجولة الثالثة عشرة لدوري زين 

الممتاز لكرة القدم.
وبـــــهـــــذه الـــنـــتـــيـــجـــة اســـتـــعـــاد 
الــنــصــر تـــوازنـــه، ورفــــع رصــيــده 
إلى 17 نقطة قفز بها من المركز 
 ،

ً
الــتــاســع إلــــى الــخــامــس مــؤقــتــا

بينما توقف رصيد كاظمة عند 
19 نــقــطــة، ومـــــــازال فـــي الــمــركــز 

الثالث.
وفرض النصر أفضليته على 
الــشــوط األول، بفضل االنتشار 
الجيد لاعبين، واالعتماد على 
ــلــــوب هـــجـــومـــي، فــيــمــا ظــهــر  أســ
 عن مستواه، ولم 

ً
كاظمة بعيدا

يهدد مرمى المنافس.
وتــرجــم النصر أفضليته في 
الــدقــيــقــتــيــن 27 و28 بالهدفين 
الــلــذيــن أحـــرزهـــمـــا أحــمــد شــال 
بخطأ فادح من الحارس يوسف 
 
ً
الكندري، ومشعل فواز مستثمرا

تمريرة محمد دحام.
ــــرف الـــنـــصـــر  ــتـ ــ ــحـ ــ وأطـــــــلـــــــق مـ

الــبــرازيــلــي غــوســتــافــو رصــاصــة 
الـــرحـــمـــة عــلــى كــاظــمــة بــالــهــدف 
الــــذي أحــــرزه فــي بــدايــة الــشــوط 
ــص البديل 

ّ
الــثــانــي، قــبــل أن يــقــل

شبيب الخالدي النتيجة بالهدف 
الذي أحرزه في الدقيقة 50.

ونــجــح غــوســتــافــو فــي إحـــراز 
هدفه الشخصي الثاني، وهدف 
فريقه الرابع في الدقيقة 63 إثر 

انفراده بالكندري.
وتـــبـــادل الــفــريــقــان الهجمات 
في الوقت المتبقي، والتي كان 
أبرزها تسديدة لشبيب الخالدي 
ارتدت من العارضة، وانفراد آخر 
لغوستافو، لكن الكندري كان له 
بالمرصاد هــذه الــمــرة، لينتهي 

الـــلـــقـــاء بـــفـــوز مــســتــحــق للنصر 
بأربعة أهداف مقابل هدف. 

استعادة الــتــوازن واستمرار 
االنتصارات

ــــوم  ــيـ ــ إلـــــــــى ذلـــــــــــك، تــــخــــتــــتــــم الـ
ــة  ــ ــولــ ــ ــجــ ــ ــات هـــــــــــــذه الــ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــافـ ــ ــ ــنـ ــ ــ مـ
ــن، حـــــيـــــث يـــلـــتـــقـــي  ــ ــيــ ــ ــاراتــ ــ ــبــ ــ ــمــ ــ بــ
ــيـــل  ــيـــحـ ــفـــحـ الــــســــالــــمــــيــــة مـــــــع الـ
الساعة 4:40 على استاد ثامر، 
والتضامن مــع العربي الساعة 
ــلــــى اســـــتـــــاد الــــصــــداقــــة  7:10 عــ

والسام.
ويــســعــى السالمية الــســادس 
ــــارق  ــفـ ــ ــقــــطــــة، وبـ ــيــــد 15 نــ بــــرصــ
األهــداف عن الفحيحيل السابع 
ــــى تــحــقــيــق  بــنــفــس الـــرصـــيـــد، إلـ

الـــعـــديـــد مــــن األهـــــــــداف أهـــمـــهـــا، 
استعادة توازن الفريق السماوي 
 بـــعـــد تــــراجــــع نــتــائــجــه 

ً
ــددا ــ ــجـ ــ مـ

ــلـــحـــوظ فــــي الــبــطــولــة  بـــشـــكـــل مـ
وخسارته أمام العربي في نهائي 
كــأس سمو ولــي العهد بركات 
الــتــرجــيــح، إلـــى جــانــب االبــتــعــاد 
عن منطقة الصراع على الهبوط، 
كما أن الــفــوز يفك التشابك في 
النقاط ويعيد بعض األمور إلى 

نصابها الصحيح والسليم.
ــنــــي  ــفــ ــاز الــ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــجـ ــ ــ ويــــــــــــــــدرك الـ
ــدرب  ــ ــمـ ــ ــادة الـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــة بـ ــيـ ــمـ ــالـ ــلـــسـ لـ
مـــحـــمـــد إبــــراهــــيــــم أهـــمـــيـــة لـــقـــاء 
ــيـــن عــلــى  ــعـ ــتـ ــوم، والـــــــــــذي يـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الـ
فــريــقــه ضــــــرورة تــحــقــيــق الــفــوز 

فيه، علما بــأن السماوي يفتقد 
حارسه أحمد عادي، الذي أكدت 
األشعة تعرضه لقطع في الرياط 
الــصــلــيــبــي ونــهــايــة مــوســمــه مع 

الفريق.
في المقابل، يطمح الفحيحيل 
إلــــى مــواصــلــة انــتــصــاراتــه بعد 
تحقيق فوز كبير على النصر في 
الجولة الماضية بأربعة أهداف 
لهدف، إضافة إلى حصد النقاط 
ــاد عــن  ــعـ ــتـ ــــل االبـ الــــثــــاث مــــن أجـ
النفق المعتم الذي دخله الفريق 

في الفترة الماضية.
ويـــــطـــــمـــــح الــــــجــــــهــــــاز الــــفــــنــــي 
لــلــفــحــيــحــيــل بـــقـــيـــادة الـــســـوري 
فراس الخطيب إلى حصد النقاط 

الثاث اليوم، خصوصا أنه يرى 
أن الــســالــمــيــة يــعــانــي مـــن عــدم 

استقرار مستواه.
أما التضامن صاحب المركز 
ــقـــطـــة،  ــن بــــرصــــيــــد 14 نـ ــ ــامـ ــ ــثـ ــ الـ
 
ً
فيخوض مــواجــهــة صعبة جــدا

ــام الــعــربــي الــوصــيــف ولـــه 19  أمـ
نقطة.

التضامن يدخل اللقاء بحثا 
عـــن تــحــقــيــق نــتــيــجــة إيــجــابــيــة، 
وعـــدم الــتــعــرض للهزيمة، التي 
ستعيده إلى المركز قبل األخير. 
ويقدم الفريق مستويات جيدة 
فــي الــوقــت الــحــالــي، كــان آخرها 
أمام الجهراء رغم التعادل بهدف 

لمثله.

فــي الــمــقــابــل، يسعى العربي 
المنتشي بتتويجه بلقب كأس 
سمو ولي العهد للمرة التاسعة 
في تاريخه، إلى العودة لطريق 
االنتصارات مجددا بعد تعادله 
في الجولة السابقة مع الكويت 

.1-1
ــنــــي  ــفــ ويــــــــعــــــــول الــــــجــــــهــــــاز الــ
ــادة الــــــمــــــدرب  ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــر بــ ــ ــــضـ ــــألخـ لـ
الــســلــوفــيــنــي روســمــيــر سفيكو 
 عـــلـــى الـــــــروح الــمــعــنــويــة 

ً
كـــثـــيـــرا

لــــلــــفــــريــــق فـــــــي اجـــــتـــــيـــــاز عـــقـــبـــة 
ـــل  ــامـ ــعــ ــن الـــــــيـــــــوم. والــ ــامــ ــتــــضــ الــ
المشترك بين التضامن والعربي 

اليوم هو اكتمال صفوفهما.

حازم ماهر

أحمد شال يحتفل بتسجيله الهدف األول للنصر

مباراتان في ختام الجولة اليوممباراتان في ختام الجولة اليوم

فوز مستحق للنصر 
على كاظمة برباعية

عاشور ودهيليس
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 بفوزه بالمنصب اآلسيوي
ً
الشاهين أولم احتفاال

أولم رئيس اتحاد كرة القدم 
عبدالله الشاهين، في ديوانه 
ــــس األول، احـــتـــفـــاال بـــفـــوزه  أمـ
بــعــضــويــة الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي 
فــي االتـــحـــاد اآلســـيـــوي، وســط 
حـــــــضـــــــور الفـــــــــــت لـــلـــقـــائـــمـــيـــن 
ــى الـــــريـــــاضـــــة الـــكـــويـــتـــيـــة،  ــلــ عــ

والرياضيين بشكل عام.
وحــــــــــرص رئـــــيـــــس الـــلـــجـــنـــة 
األولــمــبــيــة الــكــويــتــيــة، الــشــيــخ 
فــهــد الـــنـــاصـــر، ونـــائـــب رئــيــس 

هيئة الرياضة، بشار عبدالله، 
ــن رؤســـــــــاء األنــــديــــة  ــ وجــــمــــع مـ
واالتــــــحــــــادات عـــلـــى الــحــضــور 
وتقديم التهنئة، وسط اجماع 
على أن المنصب الــذي حصل 
عليه الشاهين وضــع الكويت 
 في دائــرة اتخاذ القرار 

ً
مجددا

باالتحاد اآلسيوي.
وقــال عبدالله، على هامش 
الــحــفــل، إن فـــوز الــشــاهــيــن هو 
فـــوز لــلــمــؤســســات الــريــاضــيــة، 

ــــيــــــع الــــــريــــــاضــــــيــــــيــــــن،  ــمــ ــــجــــ ولــ
ولـــلـــريـــاضـــة الــكــويــتــيــة بشكل 
ــام، وســــط قــلــة االنـــتـــصـــارات  ــ عـ

الرياضية في الفترة األخيرة.
وأكــــــــــــد عـــــبـــــدالـــــلـــــه أن هـــــذا 
ــــى الــــريــــاضــــة  ــــطـ الـــمـــنـــصـــب أعـ
ــل  ــ ــن األمـ ــ ــيـــة جــــرعــــة مـ ــتـ ــكـــويـ الـ
ــة داخــــــل  ــطــ ــلــ والــــــتــــــفــــــاؤل، وســ
 
ً
المكتب التنفيذي، خصوصا
أن السنوات الماضية شهدت 
 للفرق الكويتية، في 

ً
تهميشا

إشــــارة الـــى قــلــة عـــدد المقاعد 
ــة،  ــ ــويـ ــ ــيـ ــ ــــوالت اآلسـ ــطــ ــ ــبــ ــ فــــــي الــ
وانحصارها على بطولة كأس 

االتحاد اآلسيوي.
ــادي  بــــــــدوره، أكـــــد رئـــيـــس نــ
الـــــكـــــويـــــت خـــــالـــــد الـــــغـــــانـــــم أن 
الــريــاضــة الكويتية عــانــت من 
غياب من يمثلها داخل االتحاد 
اآلســـــيـــــوي، الســـيـــمـــا الـــكـــويـــت 
 إلى أن هذا 

ً
والقادسية، مشيرا

األمر غيب الكرة الكويتية عن 

دوري أبطال آسيا، رغم الهيمنة 
ــاد  ــحــ عـــلـــى بـــطـــولـــة كــــــأس االتــ

اآلسيوي لسنوات طويلة.
ــم الــشــاهــيــن  ــانـ ــغـ ــالــــب الـ وطــ
بالحفاظ على حقوق األندية 
ــة داخــــــــــل االتـــــحـــــاد  ــيــ ــتــ ــويــ ــكــ الــ
اآلســـــيـــــوي، وأن يــعــيــد فـــرض 
هيبة الكرة الكويتية، بوجودها 

في دوري أبطال آسيا.

 الناصر وبشار عبدالله وحديث ودي
ً
الشاهين متوسطا

 صقر المال
ً
... ومستقبال

17 دولة تشارك في بطولة 
الشرطة العربية للرماية األحد

تستضيف الكويت، ممثلة في اتحاد الشرطة الرياضي، البطولة 
العربية للرماية العملية، اعتبارا من األحــد المقبل، بمشاركة 
قياسية بواقع 17 دولة عربية، وتستمر منافساتها لمدة يومين.

وقال رئيس االتحاد اللواء حقوقي وليد الشهاب، في مؤتمر 
صحافي أمس الخميس بمقر االتحاد، إن البطولة تشمل اقامة 
منافسات الفردي والفرق، وتهدف الى اكساب رجل األمن مهارات 
هذا النوع من الرماية الذي يحتاجه بعمله في الميدان، فضال 

عن إكسابه اللياقة البدنية الالزمة ألداء عمله على أكمل وجه.
وأوضــح الشهاب، الــذي يــرأس اللجنة المنظمة للبطولة، أن 
هــذا التجمع الشرطي الرياضي العربي، الــذي يقام فــي البالد 
على هــذا المستوى للمرة األولــى منذ 2004، سيشهد مشاركة 
رماة من السعودية واإلمــارات وعمان وقطر والبحرين والعراق 
وفلسطين ولبنان واألردن واليمن والجزائر ومصر والسودان 

وليبيا وتونس والمغرب، إضافة إلى الكويت.
وأكد أن ميدان اتحاد الشرطة في منطقة صبحان جاهز تماما 
الستقبال المنافسات التي تعتمد على وضع رجل الشرطة أمام 
عدة سيناريوهات محتملة من واقع حياته الوظيفية، ونجاحه 
في التعامل مع هــذه المواقف، مشيرا إلــى أن اللجنة المنظمة 
خصصت يومي الجمعة والسبت لتدرب الفرق المشاركة بالميدان 

استعدادا النطالق البطولة.
وأضـــاف أن البطولة سيقودها تحكيميا نحو 15 حكما من 
الكويت وعــدد من الــدول العربية المعتمدين من االتحاد الدولي 
للشرطة، وبــدأت الوفود العربية المشاركة في البطولة الوصول 

الــــى الـــبـــالد اســـتـــعـــدادا النــطــالق 
المنافسات، متوجها بالشكر إلى 
سمو الشيخ أحمد نواف األحمد 

رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء رئــيــس 
االتحاد الدولي الرياضي للشرطة 
على دعمه الكبير لهذا الملتقى 

الرياضي الشرطي العربي 
ــل األنـــشـــطـــة  ــ ــكـ ــ ولـ

الـــــــريـــــــاضـــــــيـــــــة 
الــشــرطــيــة في 

العالم.
)كونا(

منتخب األطفال لـ »الفيغر« و»سبيد«
يشارك في بطولة روسيا

أعلن رئيس نــادي األلعاب الشتوية الكويتي 
فهيد العجمي أن منتخب الكويت سيشارك في 
بطولة األلعاب الرياضية الشتوية الثانية لألطفال 
)روسيا 2023( في لعبتي السرعة على الجليد 

)سبيد( واالستعراض على الجليد )الفيغر(.
وقـــال الــعــجــمــي، فــي تــصــريــح صــحــافــي، أمــس 
الــخــمــيــس، إن الــمــنــتــخــب الــكــويــتــي سيمثله في 
البطولة، المقرر إقامتها مــن 25 الــجــاري حتى 
5 مارس المقبل، ثالثة العبين هم: جوري المال 
وسما جــراغ فــي لعبة الفيغر، وعلي العلي في 

»السبيد«.
وأضاف أن النادي حرص على المشاركة في 
هذه البطولة إلتاحة الفرصة لالعبين والالعبات 
الكويتيين للمشاركة في هذا االستحقاق القاري 
الــمــهــم الــــذي يــشــهــد مــشــاركــة أهـــم العــبــي الــقــارة 
اآلسيوية، »ما يكسبهم خبرات مهمة في خوض 

المنافسات الدولية في سن مبكرة«.
ــنــــادي اســتــعــد جـــيـــدا لــهــذه  وأشــــــار إلــــى أن الــ
المشاركة، من خــالل إقامة معسكر تدريبي في 
ــنـــادي بــمــنــطــقــة بـــيـــان، مــعــربــا عـــن أمــلــه  صــالــة الـ
أن يحقق المنتخب الــكــويــتــي نــتــائــج طيبة في 

البطولة.

ــادي األلـــعـــاب الــشــتــويــة الــكــويــتــي  ــ يـــذكـــر أن نـ
يشرف على 5 ألعاب شتوية أولمبية، وهي إضافة 
إلــى فيغر وسبيد، ألــعــاب الهوكي على الجليد 

والكيرلنج والتزحلق على الجليد )السكي(.
)كونا(

العــبــتــا منتخب الــكــويــت للفيغر جــوري 
المال وسما جراغ مع مدربتيهما

الزمالك يستضيف شباب بلوزداد الجزائري
في دوري أبطال إفريقيا الليلة

• القاهرة - ةديرجلا● 
يــســتــضــيــف الــفــريــق األول لـــكـــرة الــقــدم 
بــنــادي الــزمــالــك الــمــصــري، نــظــيــره شباب 
بلوزداد الجزائري، في السابعة من مساء 
اليوم )الجمعة( بتوقيت الكويت، على استاد 
القاهرة الــدولــي، ضمن منافسات الجولة 
األولى من دور المجموعات ببطولة دوري 
أبطال إفريقيا، في مواجهة من المتوقع أن 

تشهد إثارة وندية بين الفريقين.
ويــخــوض الــزمــالــك مــبــاراة الــيــوم تحت 
ــن أجـــل  ــ ــن الــــــفــــــوز«، مـ ــ ــل عـ ــديــ ــار »ال بــ ــعــ شــ
تــحــقــيــق بـــدايـــة مــثــالــيــة، وحـــصـــد الــنــقــاط 
الـــثـــالث فـــي بـــدايـــة مـــشـــواره اإلفـــريـــقـــي في 
دور المجموعات، حتى يتفادى سيناريو 
الــمــواســم الماضية، بــتــوديــع البطولة من 

هذا الدور.
ــــى مــصــالــحــة  ــك إلــ ــالــ ــزمــ كـــمـــا يـــســـعـــى الــ
جماهيره، بسبب نتائج الفريق الهزيلة 
في الدوري المصري خالل الفترة األخيرة، 
وابتعاده عن المنافسة، إضافة إلى الفشل 
في االحتفاظ بلقب كأس مصر، الذي توج 

به في نسخته األخيرة بعد الخسارة أمام 
بيراميدز.

ويلعب الزمالك وشباب بلوزداد ضمن 
المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا، 
 فريقي الترجي التونسي 

ً
والتي تضم أيضا

والمريخ السوداني.

وكــــان الــبــرتــغــالــي جــوســفــالــدو فــيــريــرا، 
 على التحدث مع 

ً
مــدرب الزمالك، حريصا

العــبــيــه فـــي الــتــدريــبــات األخـــيـــرة مـــن أجــل 
تحفيزهم، إذ طالبهم بغلق ملف الخسائر 
األخيرة في الدوري المصري، والتركيز فقط 
على المواجهة المهمة أمام شباب بلوزداد، 

 ألهميتها فــي بــدايــة مــشــوار الفريق 
ً
نــظــرا

نحو المنافسة والحصول على لقب دوري 
أبطال إفريقيا.

ــدار اليومين  كــمــا عــكــف فــيــريــرا عــلــى مــ
الــمــاضــيــيــن، مـــع جـــهـــازه الـــمـــعـــاون، على 
دراســـة نــقــاط الــقــوة والــضــعــف فــي الفريق 
الجزائري، من أجل تحديد الخطة المناسبة 

للتغلب عليه.
واستقر مدرب الزمالك على إعادة أحمد 
فتوح لقيادة الجبهة اليسرى للفريق أمام 
شباب بلوزداد، بداًل من محمد عبدالشافي، 
 فـــي الــمــبــاريــات 

ً
ــــذي كــــان يــبــدأ أســـاســـيـــا الـ

األخيرة.
 مع الزمالك 

ً
وعاد فتوح للمشاركة أخيرا

خالل مباراة فاركو، التي خسرها الفريق 
األبيض بثالثية نظيفة بالدوري.

عـــلـــى الـــجـــانـــب اآلخــــــــر، يــســعــى شــبــاب 
بلوزداد إلى تحقيق مفاجأة، بالفوز على 
الزمالك في القاهرة، للحصول على دفعة 
 عن تكرار التأهل 

ً
قوية في المجموعة، بحثا

إلى الدور التالي مثلما حدث في النسخة 
الماضية.

جانب من تدريبات الزمالك

أنهى مرسيليا طموح باريس سان جرمان 
بتحقيق الــثــنــائــيــة المحلية هـــذا الــمــوســم، 
وأقصاه من الدور ثمن النهائي لكأس فرنسا 
لكرة القدم، بفوزه على ضيفه 2-1 على ملعب 

فيلودروم.
ــادي الــجــنــوبــي بــركــلــة جـــزاء  ــنــ وتـــقـــدم الــ
للتشيلي ألكسيس سانشيس )31(، قبل أن 
يعادل المدافع االسباني المخضرم سيرخيو 

راموس لنادي العاصمة )2+45(.
ــانــــت ألصـــحـــاب  إال أن كـــلـــمـــة الـــحـــســـم كــ
األرض بتسديدة رائــعــة لــالوكــرانــي رســالن 

مالينوفسكي )57(.
من جهته، يأمل مرسيليا بلوغ النهائي 
للمرة االولــى منذ 2016، عندما خسر أمام 
ــذات والـــتـــتـــويـــج بــالــلــقــب  ــالــ ســــان جـــرمـــان بــ
للمرة الــحــاديــة عشرة فــي تاريخه واالولــى 

منذ 1989.
ــان جــرمــان  ــاد نــيــمــار الـــى تشكيلة سـ وعــ
بعد أن غــاب عن آخــر مباراتين في الــدوري 
لمشكلة فــي فــخــذه، وقـــاد خــط الــهــجــوم الى 
جانب االرجنتيني ليونيل ميسي فــي ظل 
ــذي يــغــيــب لــفــتــرة  ــ غـــيـــاب كــيــلــيــان مــبــابــي الـ

إلصابة في الفخذ.

وكان مرسيليا الطرف االفضل في الشوط 
االول، وهدد مرمى سان جرمان على دفعات 
مجبرا الحارس اإليطالي جانلوجي دوناروما 
على القيام ببعض التصديات قبل أن يحصل 

على مبتغاه.
وتحصل التركي جنكيز أونــدر على ركلة 
جزاء إثر دفعة من راموس، ترجمها سانشيس 

بنجاح )31(.
لكن العب ريال مدريد السابق عّوض خطأه 

بـــإدراكـــه الــتــعــادل بــرأســيــة إثـــر ركــنــيــة نفذها 
نيمار )2+45(.

تأهل ليون 
وتـــأهـــل لــيــون لــربــع الــنــهــائــي بـــفـــوزه على 
ضيفه ليل بركالت الترجيح 4-2 بعد تعادلهما 

2-2 في الوقت األصلي.
وظن ليون، حامل اللقب خمس مرات آخرها 
في 2012، أنه في طريقه الى فوز مطمئن بعد 
أن تــقــدم 2-0 فــي أول ثــلــث ســاعــة عــبــر ريــان 

شيركي )8( وألكسندر الكازيت )21(.
لــكــن الــمــهــاجــم الـــدولـــي الــكــنــدي حــونــاثــان 
ص الفارق سريًعا لليل من ركلة جزاء 

ّ
ديفيد قل

)29(، فيما عادل الكوسوفي إيــدون زيغروفا 
)64( ليأخذ المباراة الى ركالت الترجيح.

ــا بركالت 
ً

وتــأهــل نــانــت حــامــل اللقب أيــض
الترجيح على حساب مضيفه أنجيه 4-2 بعد 

نهاية الوقت األصلي 1-1.
ومـــنـــح الــســنــغــالــي عــبــدلــلــه ســيــمــا الــتــقــدم 
ألصــحــاب االرض )6(، فيما عـــادل نــانــت في 
ــلـــوران مــولــيــه )87(  ــرة عــبــر فـ ــيـ الـــدقـــائـــق االخـ

ليحتكم الفريقان الى الركالت الفاصلة.
)أ ف ب( العبو مرسيليا يحتفلون بالفوز بعد المباراة )أ ف ب(

دورتموند يعبر إلى ربع نهائي الكأس
تــأهــل بــوروســيــا دورتـــمـــونـــد لــربــع 
نــهــائــي كـــأس ألــمــانــيــا فــي كـــرة الــقــدم، 
بفوزه في ثمن النهائي على مضيفه 
بوخوم 2 - 1 بفضل هــدف من ماركو 

رويس في ثلث الساعة األخير.
وافــتــتــح دورتــمــونــد التسجيل عن 
طــريــق إيــمــري تــشــان )45+1(، قــبــل أن 
يــدرك بــوخــوم التعادل مــن ركلة جــزاء 
ســّجــلــهــا الـــنـــمـــســـاوي كــيــفــن ســتــوغــر 
)64(. غير أن الفريق األصفر واألسود 
حــســم الــمــبــاراة والــتــأهــل بــعــد هجمة 
مــرتــدة بــدأهــا اإلنكليزي الــشــاب جود 
بيلينغهام ومررها إلى التركي صالح 
ــان الـــذي لعب بينية إلــى رويــس  أوزكــ

 الشباك )70(.
ّ
ليهز

ومع تأهل دورتموند، وصلت الفرق 
التي تحتل المراكز الستة األولــى في 
جدول ترتيب الدوري إلى ربع النهائي 
مــع بــايــرن ميونيخ، وأونــيــون برلين، 

واليبزيغ، وفرانكفورت، وفرايبورغ.
ويــكــمــل عــقــد الــــدور الــمــقــبــل كــل من 
شــتــوتــغــارت )الــمــركــز الـــســـادس عشر 
ـــــدوري( ونــورمــبــرغ مــن الــدرجــة  فــي الـ
الثانية والـــذي تــأهــل فــي وقــت سابق 
على حساب فورتونا داســلــدورف من 

الدرجة نفسها بركالت الترجيح.
ومــن المقرر أن تقام مباريات ربع 
النهائي يومي 4 و5 أبريل المقبل، فيما 

تقام القرعة في 19 الجاري.

زانيولو يغادر روما إلى غلطة سراي
يغادر المهاجم نيكولو زانيولو ناديه، 
رومــــا اإليـــطـــالـــي، بــعــد انــتــهــاء فــصــل من 

الخالفات الحادة بين الطرفين استمر 
أســابــيــع عــــدة، لــالنــضــمــام إلــــى نـــادي 
غــلــطــة ســــراي الــتــركــي، وفـــق مـــا أعــلــن 

نادي العاصمة.
ــاء،  ــ ــعــ ــ وأفـــــــــاد رومـــــــــا، األربــ

عــــبــــر مــــوقــــعــــه الــــرســــمــــي 
بــاإلنــتــرنــت، بــأنــه بــات 

 على تأكيد أنه 
ً
»قادرا

تــــم الـــتـــوصـــل إلـــى 
اتفاق مع النادي 
التركي النتقال 

دائم«.
بـــــرز زانـــيـــولـــو 

( مع روما 
ً
)23 عاما

مـــنـــذ 2018، وســجــل 

 فــي 94 مـــبـــاراة، بــعــد قــدومــه من 
ً
13 هــدفــا

إنــتــر، الــــذي لــم يــخــض بــألــوانــه 
أي مباراة.

أبــلــغ زانــيــولــو نــاديــه رومــا 
في يناير برغبته في المغادرة 
خالل فترة االنتقاالت الشتوية.
وكــان المدير العام للنادي 
تــيــاغــو بــيــنــتــو، قــــال في 
نهاية يناير، من دون 
أن يــقــتــبــس زانــيــولــو 
مباشرة، لكن عندما 
ــئــــل عــــن غـــيـــابـــه:  ُســ
ــن هـــــنـــــا مـــع  ــ ــ ــحـ ــ ــ »نـ
أولئك الذين لديهم 
ــدافـــع لــلــقــتــال من  الـ

أجل روما«.

باريس يلتقي موناكو
يأمل باريس سان جرمان المتصدر أن 
ينفض غبار خروجه من مسابقة الكأس 
 عـــلـــى مـــونـــاكـــو فــي 

ً
 ضـــيـــفـــا

ّ
ــحـــل عـــنـــدمـــا يـ

مواجهة صعبة السبت، فيما يسعى نيس 
لمتابعة صحوته بقيادة مدربه الجديد 
عندما يستقبل أجاكسيو اليوم في افتتاح 
منافسات المرحلة الثالثة والعشرين من 

الدوري الفرنسي لكرة القدم.

صنز يضم دورانت في صفقة تبادل مع نتسصنز يضم دورانت في صفقة تبادل مع نتس
يتجه نجم كرة السلة األميركي كيفن دورانــت لالنتقال إلى 
فينكس صــنــز، فــي صفقة تــبــادل ضخمة مــع بروكلين نتس، 

حسب ما أفادت وسائل إعالم محلية.
ونقلت شبكة »إي أس بي أن« ووسائل أخرى عن مصادر لم 
تسمها، أن نتس قــرر االستغناء عن دورانـــت وتــي جــاي وارن 
مقابل استقدام ميكال بريدجز وكام جونسون وجاي كراودر، 

و4 خيارات من الدور األول لـ »الدرافت« من صنز.
وتأتي هذه الصفقة الضخمة عشية الموعد النهائي إلقفال باب 
االنتقاالت في الدوري الخميس، بعد صفقة تبادل كايري إرفينغ 
من نتس إلى داالس مافريكس األحد، بعد أن طلب الالعب بالرحيل.

كما تزامنت هذه الخطوة مع تصريح المالك الجديد لنادي صنز 
الملياردير مات إشبيا في يومه األول في منصبه 
الجديد »لن أجلس هنا لعّد الدوالرات. سأبحث في 

كيفية تطوير فريقنا«.
)أ ف ب(

مرسيليا يقصي سان جرمان من كأس فرنسا

 بالزميل مطلق نصار
ً
الشاهين مرحبا

الغانم والشاهين وعدد من المهنئين

يوسف بوسكندر يتوسط الشاهين وحمود فليطح

وليد الشهاب
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فـــشـــل مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
بتضييق الخناق على الصدارة، 
بــتــعــادلــه عــلــى أرضـــــه مـــع لــيــدز 
ــاء، في  ــ ــعـ ــ يــونــايــتــد )2-2(، األربـ
مــبــاراة مؤجلة مــن المرحة الـــ 8 
من الدوري اإلنكليزي لكرة القدم.

وكــــــادت األمــــــور تـــكـــون أســـوأ 
لمانشستر، بعد أن تأخر بهدفين 
لإليطالي ويلفريد نيونتو )1(، 

وآخــر عكسي لمدافعه الفرنسي 
رافايل فاران )48(، لكنه تمكن من 
تفادي الخسارة بهدفي ماركوس 
راشفورد )62( والبديل جايدون 

سانشو )70(.
وبــات فــي رصيد »الشياطين 
الحمر« 43 نقطة )من 22 مباراة( 
في المركز الـ3 خلف جاره سيتي 
الــثــانــي )45 مـــن 21(، وأرســـنـــال 

المتصدر )50 من 20(.
ــدد  ــ ــهــ ــ ــمــ ــ ولــــــــعــــــــب لــــــــــيــــــــــدز، الــ
بالهبوط، مباراته األولـــى بعد 
إقــالــة مــدربــه األمــيــركــي جيسي 
ــيـــن، إثــــر سلسلة  ــنـ مــــــارش، االثـ
مــن 7 مباريات فــي الـــدوري من 
 من إنهاء 

ً
دون فوز، وبدا قريبا

السلسلة بقيادة المدرب المؤقت 
مايكل سكوباال.

فيما خاض مانشستر اللقاء 
بــغــيــاب الـــبـــرازيـــلـــي كــازيــمــيــرو، 
الموقوف 3 مباريات، بعد طرده 
خالل الفوز على كريستال باالس.

وســـــيـــــتـــــجـــــدد الــــــلــــــقــــــاء بـــيـــن 
الفريقين األحد على ملعب إيالن 
رود ضــمــن مــنــافــســات المرحلة 

الـ 23.
وفــــاجــــأ الـــضـــيـــوف أصـــحـــاب 
األرض بهدف مبكر في الثانية 
55 عـــنـــدمـــا خـــســـر الـــبـــرتـــغـــالـــي 
برونو فرنانديش الكرة، لتصل 
ــتــــو، مــــــررهــــــا لـــبـــاتـــريـــك  ــيــــونــ ــنــ لــ
ــا إلـــيـــه،  ــادهــ ــــذي أعــ بــــامــــفــــورد، الــ
سددها زاحفة من خارج المنطقة 
بيمناه في الــزاويــة الضيفة إلى 
يمين الــحــارس اإلسباني دافيد 

دي خيا.
 
ً
ــا ــ ــرصـ ــ ــد فـ ــ ــتـ ــ وأهــــــــــــــدر يـــــونـــــايـ

ــة الـــنـــتـــيـــجـــة، الســـيـــمـــا  ــادلــ ــعــ ــمــ لــ
عـــبـــر األرجـــنـــتـــيـــنـــي ألـــيـــخـــانـــدرو 
غــــارنــــاتــــشــــو، الـــــــذي مـــــرت كــرتــه 
بجانب القائم، قبل أن تصطدم 

 بالدفاع.
ً
الحقا

كما أتيحت فرصة للنمسوي 
مـــارســـيـــل ســـابـــيـــتـــزر، الـــــذي كــاد 
 عندما سدد بيسراه 

ً
يحرز هدفا

كــرة مــن خــارج المنطقة تصدى 

ــة  ــزاويــ ــــارس بـــأعـــلـــى الــ ــــحـ لـــهـــا الـ
اليمنى )31(.

ليدز يسجل الثاني

وعلى غرار بداية الشوط األول، 
بــاغــت لــيــدز »الــشــيــاطــيــن الحمر« 
بمستهل الشوط الثاني، وضاعف 
تــقــدمــه عــنــدمــا مـــرر نــيــونــتــو كــرة 
للهولندي كريسينسيو سامرفيل 
ــرى داخــــــل  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ عــــلــــى الــــجــــهــــة الـ
المنطقة، سددها من زاوية ضيقة، 
ارتطمت بفاران، وتابعت طريقها 

للشباك )48(.
ــدرب  ــ ــمــ ــ ــ ســـــــرعـــــــان مـــــــا دفـــــــــع ال
الهولندي إريك تن هاغ بسانشو 
ــدو  ــ ــونـ ــ ــاكـ ــ واألوروغــــــــــويــــــــــانــــــــــي فـ
بــيــلــيــســتــري لـــمـــحـــاولـــة الــــعــــودة 

بالنتيجة.
ونـــــــجـــــــح أصـــــــــحـــــــــاب األرض 
ــيــــص الـــــــــفـــــــــارق بــــرأســــيــــة  ــلــ ــقــ ــتــ بــ
راشفورد، إثر عرضية عن الجهة 
الــيــمــنــى مـــن الــبــرتــغــالــي ديــوغــو 

دالوت )62(.
ــذي عـــاد  ــ ــ وعــــــــادل ســـانـــشـــو، الـ
ـــل عــن  ــويـ ــاب طــ ــيــ  بـــعـــد غــ

ً
أخـــــيـــــرا

الـــمـــالعـــب، بــتــســديــدة مـــن الــجــهــة 
اليسرى داحل المنطقة )70(.

وحاول مانشستر في الدقائق 
األخــيــرة إدراك هــدف الــفــوز، لكن 
من دون جدوى، ليبقى على فوز 
واحــــــد فــــي آخـــــر أربــــــع مـــبـــاريـــات 

بالدوري.

مباريات السبت

وتتجه األنظار، السبت، الستاد 
اإلمارات، حيث يسعى أرسنال إلى 
اســتــعــادة تـــوازنـــه، بــعــد الهزيمة 
بالجولة الماضية أمام إيفرتون، 
عندما يستقبل برينتفورد ضمن 

المرحلة الـ 23.
من جانبه، يسعى تشلسي إلى 
تحقيق الفوز على مضيفه ويست 
هــــام، لــتــعــزيــز مــوقــعــه فــي جــدول 
الــتــرتــيــب، حــيــث يــحــتــل »الــبــلــوز« 
 المركز التاسع، رغم وجود 

ً
حاليا

عدد كبير من النجوم في صفوف 
الفريق.

وفـــــــــــي بـــــــاقـــــــي الــــــمــــــبــــــاريــــــات، 
ــر ســـــيـــــتـــــي مـــع  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ يـــــلـــــعـــــب لـ
ــــاالس  تــــوتــــنــــهــــام، وكــــريــــســــتــــال بـ
ــام مــع  ــ ــهــ ــ ــ ــول ــ مــــــع بــــــرايــــــتــــــون، وفــ
نــوتــنــغــهــام، وســاوثــامــبــتــون مع 
وولفرهامبتون، وبورنموث مع 

نيوكاسل.
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كولر

سانشو نجم مانشستر يونايتد يحتفل بهدفه

أكـــد أوريــلــيــو دي لــوريــنــتــيــس، رئــيــس 
ــادي نــابــولــي، أن فــريــقــه، الــــذي يتصدر  نــ
ــالـــي لــكــرة  جـــــدول تــرتــيــب الـــــــدوري اإليـــطـ
 لبيع نجمه 

ً
، لــيــس مــضــطــرا

ً
الــقــدم حــالــيــا

النيجيري الدولي فيكتور أوسيمين، الذي 
أشـــارت شائعات إلــى أن فريقي تشلسي 
ومانشستر يونايتد اإلنكليزيين يسعيان 

لضمه. 
وذكــرت تقارير إخبارية، أن أوسيمين 
هدف لثنائي الدوري اإلنكليزي الممتاز، 
كــمــا أبـــــدى عــــدد آخــــر مـــن أنـــديـــة أوروبـــــا 
الــرغــبــة فــي الــتــعــاقــد مــعــه، بــعــد تــألــقــه مع 
نابولي خــالل الموسم الحالي. ويتصدر 
( جدول ترتيب هدافي 

ً
أوسيمين )24 عاما

الدوري اإليطالي هذا الموسم، برصيد 17 
 بأنه يحتل المركز السادس 

ً
، علما

ً
هــدفــا

ــة  ــيـ ــات األوروبـ فـــي قــائــمــة هـــدافـــي الــــدوريــ
، كما ساعد زمالءه 

ً
الخمسة الكبرى حاليا

في تسجيل 3 أهداف أخرى في 21 مباراة 
لعبها مع نابولي بمختلف المسابقات. 
وبــيــنــمــا يــتــزايــد االهــتــمــام بــالــتــعــاقــد مع 
أوسيمين من اآلن حتى إعــادة فتح فترة 
االنتقاالت الصيفية قبل انطالق الموسم 
المقبل، أوضح دي لورينتيس أن نابولي 

ال يتطلع إلى جني األموال. 
وصرح دي لورينتيس لصحيفة بيلد 
األلمانية، بأن »فيكتور ليس للبيع. هناك 

طلب كبير على العبينا، لكننا 
لـــســـنـــا مـــجـــبـــريـــن عـــلـــى بــيــع 

أي مــنــهــم. لــيــس علينا أي 
ديون«.

أوسيمين

مارتينيز ينافس كورتوا وبونو على لقب أفضل حارسمارتينيز ينافس كورتوا وبونو على لقب أفضل حارس
يواجه األرجنتيني إيمليانو مارتينيز، 
ــع مــنــتــخــب  ــالـــم مــ الـــفـــائـــز بــلــقــب كـــــأس الـــعـ
بالده، منافسة من البلجيكي تيبو كورتوا 
والمغربي ياسين بونو، على جائزة أفضل 
حارس مرمى ضمن جوائز االتحاد الدولي 

لكرة القدم )فيفا( »ذا بيست«. 
وضــمــت القائمة األولــيــة خمسة حــراس 
منح لحارس 

ُ
مرمى للفوز بالجائزة، والتي ت

المرمى صاحب األداء األفــضــل فــي الفترة 
مــا بــيــن الــثــامــن مــن أغــســطــس 2021 حتى 
18 ديسمبر 2022، حينما نجح مارتينيز 
ــيــــادة مــنــتــخــب بــــــالده لـــلـــفـــوز بــكــأس  فــــي قــ
العالم للمرة الثالثة. وتم استبعاد الثنائي 
الــبــرازيــلــي، أليسون بيكر وإيـــدرســـون، من 
الــقــائــمــة الــمــخــتــصــرة، بــعــد تــصــويــت من 
جــانــب قـــادة ومــدربــي المنتخبات، إضافة 

للصحافيين والجماهير. 

 فــي نهائي 
ً
م مــارتــيــنــيــز أداًء كــبــيــرا ــدَّ وقــ

كأس العالم مع المنتخب األرجنتيني أمام 
 
ً
فرنسا، ليصبح من المرشحين األوفر حظا
لــلــفــوز بــالــجــائــزة، والــتــي سيتم تسليمها 
للفائز فــي حفل سُيقام فــي بــاريــس أواخــر 

الشهر الجاري. 
على الجانب اآلخــر، تألق ياسين بونو 
كـــذلـــك فـــي قـــطـــر، لــيــقــود مــنــتــخــب الــمــغــرب 
لتحقيق إنجاز تاريخي، كونه أول منتخب 
إفــريــقــي يــصــل لــلــدور قــبــل الــنــهــائــي بكأس 
العالم، معاداًل مارتينز في عدد المباريات 
الــتــي حــافــظ فيها عــلــى نــظــافــة شــبــاكــه في 

ثالث مباريات. 
من جانبه، نجح كورتوا في تقديم أفضل 
أداء له على مستوى األندية، حيث قاد ريال 
مدريد للفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري 

في الموسم الماضي. 
إيمليانو مارتينيز

كولر: الفارق كولر: الفارق 
كبير بين كبير بين 
الفريقينالفريقين

أبـــدى الــســويــســري مــارســيــل كــولــر، مـــدرب األهــلــي الــمــصــري، أسفه، 
الرتكاب العبي فريقه العديد من »األخطاء الصغيرة« في نصف نهائي 

مونديال األندية، الذي ُمني فيه بالهزيمة أمام ريال مدريد 4-1.
وقـــال كــولــر: »حــاولــنــا تقديم أقــصــى مــا لدينا، لكننا لــم نتمكن من 

الصمود، واآلن تنتظرنا مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع«.
وأبرز أن العبي فريقه ارتكبوا أخطاء خالل الشوط األول من المباراة.

. في الشوط األول ارتكبنا العديد من 
ً
وتابع: »الهزيمة تحبطني دائما

األخطاء الصغيرة. أعتقد أن هذا كان بسبب ضعف التركيز«.
وأشــار إلــى أن الالعبين حــاولــوا الضغط، لكن الــريــال وجــد »بعض 

: »لسوء الحظ ريال مدريد فريق سريع«.
ً
المساحات«، مضيفا

 أن 
ً
وشدد كولر على أنه يتولى تدريب األهلي منذ خمسة أشهر، مبرزا

 بينه وبين ريال مدريد«.
ً
 كبيرا

ً
الفريق المصري »يتطور، لكن هناك فارقا

أنشيلوتي: لم نفز بسهولة
اعتبر اإليطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أن 
فريقه »نجح في تحقيق المهمة«، رغم أنه لم يفز بسهولة 
أمــام األهــلــي المصري بنتيجة 4-1 فــي نصف نهائي 
كأس العالم لألندية بالعاصمة المغربية )الرباط(.

ــال أنــشــيــلــوتــي، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي بعد  ــ وقـ
المباراة: »الفريق يتطور. اليوم نجحنا، ألنه في 
هــذه المباريات لديك كــل شــيء لتخسره، وليس 
ــه. لـــم نــفــز بــســهــولــة، لكننا  لـــديـــك شــــيء لــتــفــوز بــ

سيطرنا على اللقاء بشكل جيد«.
وانتقد تراجع أداء العبيه لمدة »عشر أو خمس 
عشرة دقيقة«، ما جعل مباراة محسومة توشك على 

اإلفالت من أيديهم.
وأضــــاف: »ســيــطــرنــا عــلــى مــجــريــات الــمــبــاراة لمدة 
ساعة، ثم اعتقدنا أن األمر قد انتهى، راوغنا، ثم فتحنا 

الخطوط، لكننا أنهيناها بشكل جيد«.
وقــال اإليطالي: »مع بلوغ النتيجة 2-0 كنا نظن 
أن المباراة انتهت، لكن هــذه ليست كــرة الــقــدم. لقد 
تراجعت السيطرة على مجريات المباراة. علينا اللعب 
بشكل جيد، والتركيز حتى النهاية. لقد حدث ذلك في 

عشر أو خمس عشرة دقيقة«.

شقيق ميسي: لن نعود 
إلى برشلونة

قال ماتياس، شقيق النجم األرجنتيني ليو ميسي، إن عائلة 
»البرغوث« لن تعود إلى برشلونة، وهو موقف ذكر المكتب 

اإلعـــالمـــي لــمــهــاجــم بـــاريـــس ســـان جـــرمـــان أنـــه »شخصي 
وفـــردي«، وال عالقة له بــرأي الــالعــب، الفائز مع »راقصي 

التانغو« بكأس العالم قبل شهور في قطر 2022.
وفي تصريحات على قناة تويتش، التي يديرها نجله 
( لن يعود إلى 

ً
تومي، أوضح ماتياس أن ليو )35 عاما

نادي برشلونة، وإذا فعل ذلك، فسيكون من أجل »تنظيف 
جــيــد« للمؤسسة الــكــتــالــونــيــة، مــن خـــالل »طـــرد جــوان 
البورتا« رئيس النادي، الذي وصفه بـ »ناكر الجميل« 

إزاء »كل ما قدمه ميسي لبرشلونة«.
وقال ماتياس: »بالنسبة لي، بدأ برشلونة يشتهر 
بميسي. أي شخص لديه فرصة للسفر إلى برشلونة 
ودخول متحف برشلونة يرى أن متحف برشلونة هو 
ميسي«. وبناًء على طلب من مراسلي »إفي«، ذكر ممثلون 
عن المكتب اإلعالمي للنجم، أن هذه التصريحات »رأي 

فردي وشخصي لماتياس ميسي، وهو شقيق ليو، لكن 
 
ً
يجب أال يتطابق رأيه مع رأي ليو أو أقارب آخرين، فضال

عن األصدقاء، أو األشخاص المقربين من العب كرة القدم«.

مباريات السبت
القناة الناقلة المباراة التوقيت

الدوري اإلنكليزي

beINSPORTS PR1 ويست هام - تشلسي 3:30

beINSPORTS PR1 ارسنال - برينتفورد 6:00

beINSPORTS PR3
كريستال باالس - 

برايتون
6:00

 beINSPORTS
xtra1

فولهام - نوتنغهام 6:00

beINSPORTS ليستر سيتي - توتنهام 6:00

beINSPORTS
ساوثامبتون - 
ولفرهامبتون

6:00

beINSPORTS PR1 بورنموث - نيوكاسل 8:30

الدوري اإلسباني

beINSPORTS HD1 الميريا – ريال بيتيس 6:15

beINSPORTS HD1 اشبيلية – ريال مايوركا 8:30

beINSPORTS HD1 فالنسيا – أتلتيك بلباو 11:00

الدوري اإليطالي

AD SPORTS PR1 ليتشي - روما 8:00

AD SPORTS PR1 التسيو - أتاالنتا 10:45

سانشو يقتنص نقطة ثمينة ليونايتد أمام ليدز

رئيس نابولي يرفض التفريط في أوسيمين

أنشيلوتي

ــال مـــدريـــد اإلســبــانــي  ــ قــســا ريـ
ــاز  ــ ــي الــــمــــصــــري، وفـ ــ ــلـ ــ عـــلـــى األهـ
عليه 4-1 في نصف نهائي كأس 
العالم لألندية في كرة القدم، التي 
يستضيفها الــمــغــرب، األربـــعـــاء، 
ــعــــودي فــي  لـــيـــالقـــي الــــهــــالل الــــســ

المباراة النهائية.
ــد،  ــل أهـــــــداف ريــــــال مـــدريـ ـ ســـجَّ
البرازيلي فينيسيوس جونيور 
)42(، واألوروغوياني فيديريكو 
فـــالـــفـــيـــردي )47(، والـــبـــرازيـــلـــي 
رودريـــــغـــــو )90+2( وســيــرخــيــو 
أريـــــبـــــاس )90+8(، فـــيـــمـــا أحــــرز 
الـــتـــونـــســـي عـــلـــي مـــعـــلـــول هـــدف 
ــن ركــلــة  ــد )65 مــ ــيـ ــي الـــوحـ ــلــ األهــ

جزاء(.
ــال،  ــريـ ــلـ ــــوز لـ ــفـ ــ ــــي هــــــذا الـ ــأتـ ــ ويـ
صـــاحـــب الــــرقــــم الـــقـــيـــاســـي لــعــدد 
ــارات فــــي الــمــســابــقــة )4  ــتــــصــ االنــ
ألقاب أعوام 2014 و2016 و2017 
ــــو يـــمـــر بـــحـــالـــة مــن  و2018(، وهـ
االضطراب غداة سفره إلى مدينة 
 
ً
الرباط، من أجل التصالح مجددا

مـــع الـــفـــوز، وتــجــاهــل اإلصـــابـــات 
 مــــن الـــحـــيـــاة 

ً
ا الــــتــــي بــــاتــــت جــــــــزء

اليومية لنادي العاصمة.

وأبــرز ضحايا هذا المسلسل 
المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، 
ــة فــي  ــيــ ــبــ ــذهــ صـــــاحـــــب الــــــكــــــرة الــ
ــذي غـــاب  ــ الـــمـــوســـم الـــمـــاضـــي، الــ
عن المباراة لإلصابة في فخذه 
ــلــــى غــــــــرار الــــحــــارس  األيــــــمــــــن، عــ
البلجيكي تيبو كورتوا، المصاب 

بدوره في فخذه.
ـــن مــن  لـــكـــنـــه رغــــــم ذلــــــــك، تـــمـــكَّ
العبور بسهولة على عقبة األهلي 
»العنيد« صاحب الخبرة الكبيرة 
في المسابقة، وأبرز المشاركين 
ــى الــمــربــع  فــيــهــا، حــيــث تـــأهـــل إلــ
ــوزه عـــلـــى ســيــاتــل  ــ ــفـ ــ ــبــــي بـ ــذهــ الــ
ساوندرز األميركي -1صفر بهدف 
متأخر من محمد مجدي »أفشة« 
ــبـــت، بـــعـــدمـــا اســتــهــل  )88(، الـــسـ
مشواره بثالثية نظيفة في مرمى 

أوكالند سيتي النيوزيلندي.
وُدعي األهلي، الذي كان يطمح 
لــبــلــوغ نــهــائــي الــمــســابــقــة للمرة 
ــارة اإلفــريــقــيــة  ــقــ األولـــــــى، مــلــك الــ
والــفــائــز بــــ 10 ألـــقـــاب فـــي دوري 
األبطال، للمشاركة في مونديال 
األنـــديـــة مـــن دون أن يــحــرز لقب 
الــــمــــســــابــــقــــة الـــــقـــــاريـــــة الـــمـــوســـم 

(، بعدما 
ً
 وصــيــفــا

ّ
الــمــاضــي )حـــل

شغل الـــوداد بطل إفريقيا مركز 
ــــادي الـــمـــضـــيـــف. وقـــــد احــتــل  ــنـ ــ الـ
ــال  ــديـ الــــمــــركــــز الــــثــــالــــث فــــي مـــونـ
األندية أعوام 2006 2020 و2021، 
ولم يخسر أي مباراة قبل اليوم 
 منذ 

ً
منذ 27 أغسطس، وتحديدا

ــام طــــالئــــع الــجــيــش  ــ ــ ســـقـــوطـــه أمـ
صفر1-.

وبالتالي، يالقي الريال الهالل 
السعودي في المباراة النهائية، 
بــعــد فـــوز األخــيــر عــلــى فالمنغو 

البرازيلي 2-3 في نصف النهائي 
اآلخر، الثالثاء.

فينيسيوس يفتتح التسجيل

وافتتح ريال مدريد التسجيل 
فـــي الــدقــيــقــة 42 عــنــدمــا اســتــغــل 
 مــن 

ً
ــأ قـــــاتـــــال فـــيـــنـــيـــســـيـــوس خــــطــ

مدافع األهلي محمود متولي في 
تــرويــض الــكــرة، ليقتنصها منه، 
وينفرد بالحارس محمد الشناوي، 

ويلعبها من فوقه في الشباك.

ــة الــــشــــوط الـــثـــانـــي،  ــدايــ ومـــــع بــ
ضاعف الــنــادي الملكي النتيجة 
 
ً
عندما سدد رودريغو كرة منفردا
هــا، لتصل  بــالــشــنــاوي الـــذي صــدَّ
 
ً
إلى فالفيردي، الذي راوغ مدافعا

وسدد في الشباك الخالية )47(.
وطالب فينيسيوس بركلة جزاء 
فــي الدقيقة 58، إثـــر سقوطه في 
منطقة الجزاء، لكن حكم المباراة لم 
يحتسبها بعد اللجوء إلى تقنية 
حكم الفيديو المساعد )في إيه آر(.
وسرعان ما كانت ركلة الجزاء 

مـــن نــصــيــب األهـــلـــي، بــعــد تــدخــل 
من الفرنسي إدواردو كامافينغا 
على حسين الشحات، فانبرى لها 

.)65( 
ً
معلول، وترجمها هدفا

ــاد، واقــتــنــص  ــ لــكــن الـــريـــال عـ
ركـــلـــة جـــــزاء بــعــد الــــرجــــوع إلــى 
»فــــي إيــــه آر«، إثــــر الــتــحــام بين 
عمرو السولية وفينيسيوس، 
لكن الــكــرواتــي المخضرم لوكا 
ن من عبور  مودريتش لم يتمكَّ
الحارس محمد الشناوي، الذي 

تألق في التصدي لها )87(.

رغم ذلك، واصل ريال التهديف، 
 عن طريق 

ً
 رائعا

ً
 ثالثا

ً
ل هدفا فسجَّ

رودريغو )90+2(، بعد لعبة رائعة 
مــع دنــيــال سيبايوس، الـــذي مرر 
له بكعب القدم، ليراوغ الشناوي، 

وُيسكن الكرة الشباك.
واختتم أريــبــاس رباعية ريال 
مــــن أول لــمــســة لــــه بـــعـــد دخـــولـــه 
 لــفــيــنــيــســيــوس، بــتــســديــدة 

ً
بـــديـــال

أرضية داخل الشباك، تحت أنظار 
الشناوي )8+90(.

صعد ريال مدريد اإلسباني 
للمباراة النهائية في بطولة 

كأس العالم لكرة القدم، 
 في المغرب، 

ً
المقامة حاليا

عقب فوزه 4-1 على األهلي 
المصري، األربعاء، في الدور 

قبل النهائي للمسابقة.

فرحة العبي الريال بهدف رودريغو في مرمى األهلي )رويترز(

في بطولة مونديال األندية التي يستضيفها المغربفي بطولة مونديال األندية التي يستضيفها المغرب

ريال مدريد يهزم األهلي برباعية
ويالقي الهالل في النهائي

ليونيل ميسي

https://www.aljarida.com/article/13963
https://www.aljarida.com/article/14033
https://www.aljarida.com/article/14033
https://www.aljarida.com/article/14026
https://www.aljarida.com/article/14024
https://www.aljarida.com/article/14008
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وفيات

بزه عبدالله الجاسم الدبوس
أرملة: فهد منصور فهد الخزام

، شــيــعــت، الـــرجـــال: الفحيحيل، ديــــوان الــدبــوس، 
ً
82 عــامــا

الطريق الساحلي، النساء: الفحيحيل، ق10، ش7، م21، ت: 
99750260 ،99043989 ،99598693

سعيد سمران البطحاني العازمي
ــال: الـــعـــزاء فـــي الــمــقــبــرة، الــنــســاء:  ، شـــيـــع، الــــرجــ

ً
92 عـــامـــا

ضاحية عبدالله المبارك، ق8، ش819، م52، ت: 65696989، 
67008001

بدريه مجيد شهاب أحمد
، شيعت، الرجال: القادسية، ق1، ش11، م11، النساء: 

ً
88 عاما

القادسية، ق4، شــارع حمد الخالد، م32، ت: 66343555، 
99797134 ،99688622

عبدالرحمن خالد عبدالله العصفور
، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: ال يوجد 

ً
21 عاما

عزاء، ت: 99923330، 55987701، 25656088، 66057733
خالد حمبوش أحمد الزهر

، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: مبارك 
ً
83 عاما

الكبير، ت: 55885518، 99496619، 90099447
مقبوله جمعه سلطان

، شــيــعــت، الـــرجـــال: الـــعـــزاء فــي الــمــقــبــرة، الــنــســاء: 
ً
90 عـــامـــا

الشعب، ق1، شارع عبدالله الروضان، م31، ت: 99668817، 
99273638

عادل عبدالله محمد الورع
، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: كيفان، 

ً
70 عاما

ق4، شـــارع عــبــدالــعــزيــزالــصــرعــاوي، م19، ت: 97444058، 
99080899

لجين حمد مرزوق الوصيص
، شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: ضاحية 

ً
30 عاما

فهد األحمد، ق3، ش317، م27، ت: 51085444، 55166586
مبارك أنور عبدالعزيز العنزي

، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: جابر 
ً
24 عاما

األحمد، ق7، ش737، م19، ت:  90006851، 55777852

الفجر

الشروق

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

 05:11

 06:32

 12:02

   03:10

05:33 

    0 6:51

الطقس والبحرمواعيد الصالة

العظمى

الصغرى

أعلى مد

أدنى جزر

  20

10

ً
 01:53 صبـــاحــــــا

 03:09 مــــــســــــــــــــــاًء 

ً
08:40 صبـــاحــــــا

09:08 مــــــســــــــــــــــاًء 

خبز إيطالي من مسحوق الصراصير من حفر حفرة لزوجته... وقع فيها!
يخطط مخبز إيطالي لبيع أرغفة خبز مصنوعة من مسحوق 

الصراصير.
ويأتي ذلك بعدما قضت المفوضية األوروبية الشهر الماضي 
 والمسحوق 

ً
بإمكانية تسويق الصراصير المنزوعة الدهن جزئيا

 
ً
)acheta localus( كمكونات للطعام. ويستخدم المسحوق أحيانا

كمادة مضافة لجعل المنتجات أكثر ثراء بالبروتين.
وقال إنريكو موردوكو، رئيس الطهاة الذي يدير سلسلة مطاعم 
Tellia في تورين، لوسائل إعالم إيطالية في تصريح نقله موقع 
 من الحبوب الصقلية أثناء 

ً
روسيا اليوم أمــس، إنه جرب مزيجا

اختبارات الخبز »لتليين نكهة« الحشرات.

ــــاول مـــصـــري قــتــل زوجــتــه  حـ
ــل  ــاتــ ــة »قــ ــ ــطـ ــ ــــواسـ ــة، بـ ــيــــ ــ ــروســ ـــ الـ
مـــحـــتـــرف« فــــي مـــديـــنـــة أومـــســـك 
الــروســيــة، حــيــث قـــام الــمــصــري 
ــل عـــبـــر  ــ ــاتــ ــ ــقــ ــ ــ بــــالــــبــــحــــث عـــــــن ال

اإلنترنت.
وقــــــــــال مـــــوقـــــع »اليـــــــــــف. رو« 
الــروســي، فــي الخبر الــذي نقله 
مــوقــع ســكــاي نـــيـــوز، أمــــس، إن 
المصري لم يكن يعلم أن ضباط 

الــمــبــاحــث الــروســيــة يجلسون 
لتتبع هذه المواقع المشبوهة، 
حــيــث قــامــوا بنصب فــخ لـــه، إذ 
طــلــب »الــقــاتــل« 700 ألـــف روبــل 

روسي.
ــع إلـــــــــى أن  ــ ــوقــ ــ ــمــ ــ وأشــــــــــــــار الــ
ــــذي يــبــلــغ 41  ــال، الـ ــمــ رجــــل األعــ
ــــي تــقــاســم  ــرغــــب فـ ــم يــ ــ ، لـ

ً
عـــــامـــــا

الممتلكات عند طــالق زوجته، 
وقـــرر اســتــئــجــار قــاتــل محترف 

للتخلص مــنــهــا، وبــــداًل مــن أن 
يــتــفــق مـــع الــقــاتــل عــبــر الــمــوقــع 

اتفق مع الشرطي.
وأرســلــت قــوات األمــن صورة 
ــاء قـــتـــل الــضــحــيــة  ــنــ مــفــبــركــة أثــ
المزعومة إلى المصري، وأعطته 
 لــيــدفــع الــمــبــلــغ بشكل 

ً
عـــنـــوانـــا

كامل، ولكن المفاجأة أن قوات 
األمـــــن كـــانـــت تــنــتــظــره فـــي هــذا 

العنوان.

الهواتف الصينية تسرق البياناتالهواتف الصينية تسرق البيانات

أظهر بحث جديد نشره موقع »Gizmodo«، ونقله موقع الحرة 
نت، أمس، أن مستخدمي أفضل هواتف أندرويد، التي تباع في 
الصين، تتم سرقة بياناتهم الشخصية، وجمع معلومات حولهم، 
بدون إشعار أو موافقة، وهو ما يقود بسهولة إلى التتبع المستمر 

للمستخدمين وسهولة الكشف عن هوياتهم.
وكشف البحث، الذي نشره علماء كمبيوتر في عدة جامعات 
 Oppoو OnePlusو Xiamoi مختلفة، أن صانعي الهواتف، مثل
Realme، يجمعون كميات هائلة من بيانات المستخدم الحساسة 
عبر أنظمة التشغيل الخاصة به، وكذلك عبر مجموعة متنوعة 

 على الهواتف.
ً
من التطبيقات المثبتة مسبقا

 جمع البيانات من قبل مجموعة متنوعة من الجهات 
ً
ويتم أيضا

الخاصة األخـــرى، ويخشى الباحثون مــن أن األجــهــزة المعنية 
 للقلق من معلومات التعريف الشخصية، ليس 

ً
 مثيرا

ً
»ترسل قدرا

 إلــى مقدمي الــخــدمــات مثل 
ً
فقط إلــى بائع الــجــهــاز، ولكن أيــضــا

Baidu، ولمشغلي شبكات الهاتف المحمول بالصين«.

ُعمر »الصغير« طويل ولقبه كبير
يحظى فأر صغير في كاليفورنيا اآلن 
 
ً
 قياسيا

ً
بلقب كبير، بعد أن سجل رقما

في موسوعة غينيس لطول الُعمر.
ــو  ــغــ ــيــ ــــف ســـــــــــان ديــ ــالــ ــ ــحــ ــ وأعــــــــلــــــــن تــ

للحيوانات البرية بعد احتفالية منح 
الشهادة، في بيان نقله موقع العربية 
ــــأر جـــيـــب الــمــحــيــط الــــهــــادئ،  ــــت، أن فـ نـ
المسمى »بات« - على اسم ممثل سلسلة 

أفالم »ستار تريك« باتريك ستيوارت - 
حصل على موافقة موسوعة غينيس، 
 
ً
أمس األول، باعتباره أكبر فأر حي سنا

تحت رعاية اإلنسان، إذ يبلغ من الُعمر 
9 سنوات و209 أيام.

ــد في  ــ ــات« ُولـ ــ ــر الــتــحــالــف أن »بــ ــ وذكـ
حديقة حيوان سان دييغو سفاري بارك 
في 14 يوليو 2013، في إطــار برنامج 
تربية الحيوانات المهددة باالنقراض 

للحفاظ على بقائها.
وأضاف أن فأر جيب المحيط الهادئ، 
الذي يزن ما يعادل ثالث قطع معدنية 
من فئة البنس، هو أصغر أنواع الفئران 
في أميركا الشمالية، ويأتي اسمه من 
جيبين فــي خــديــه يستخدمهما لنقل 

الطعام ومواد التعشيش.
كما قال التحالف إن نطاق بيئة الفأر 
كــان فــي يــوم مــن األيـــام يمتد مــن لوس 
 إلى وادي نهر تيهوانا، 

ً
أنجلس جنوبا

لكن عدد الحيوانات انخفض بعد عام 
1932، بسبب التعدي البشري وتدمير 

الموائل.
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يومية سياسية مستقلة

العاجل 
احمن األمور

ّ
وض

nashmi22@hotmail.com

درايش

وا البلد يمشي قطاره
ّ
عّينوا... خل

ه 
ّ
كم تعب هذا الشعب عند المحط

كل شهر شهرين نرجع بانتظاره

ه 
ّ
ط

َ
نفسه المشهد ونفس الخط خ

ه قادره تحّرك مساره
ّ
ال المحط

ه! 
ّ
ال القطار بسّكته واحد يحط

عّينوا... واستعجلوا هذي الوزاره 

ه
ّ
البلد في سد ما تقدر تنط

في رده على المقيم السياسي البريطاني في الخليج، 
بخصوص تهريب األسلحة على السفن الكويتية، قال 
 بسبب تفتيش 

ً
الشيخ مبارك الصباح إنه منزعج جدا

سفن كويتية ليست لها عالقة بالموضوع، وتسبب 
ذلك في خسائر وإهانة لرجاالت من أهل الكويت، لهم 

احترام كبير ومكانة اجتماعية رفيعة. 
ويــقــول نــص الــرســالــة: »انـــي أعطيت جـــواب بحسن 
رضــائــي وقــبــولــي فــي ثـــالث شــــروط ومــحــافــظ عليها 
انشاء الله منها هالقسم الذي نرا منه عاينا سوء ظن 
وتصديع رعيتنا ومغثتهم وتالف أموال الناس الذي 
يتحمل في سفائنهم وعليهم فيه ستميات وانا معطي 
قول ان جميع رعيتي ما يحملون األسلحة لو يعطونهم 
نصف نول اقيام األسلحة خصوص العرب من رعيتي 
مثلما انا احافظ على شرفي هم أيضا يحافظون على 

شرفهم ويمتثلون امري...«. 
ويمكننا أن نستشعر غضب الشيخ مــبــارك، الــذي 
نبع من إحساسه وتيقنه من األضرار التي وقعت على 
 عن أية 

ً
أهل الكويت بسبب التفتيش اإلنكليزي بحثا

أسلحة مهربة. وقد أكد الشيخ مبارك أنه ال يشك في 
: »مثلما انا 

ً
امتثال التجار الكويتيين ألوامـــره قــائــال

احافظ على شرفي هم أيضا يحافظون على شرفهم 
ويمتثلون امري«.

ويـــضـــرب الــشــيــخ مـــبـــارك أمــثــلــة لــإنــكــلــيــز تــوضــح 
أن التفتيش شــمــل مــن هــم فـــوق الــشــبــهــات ومـــن أكبر 
العائالت والتجار في الكويت فيقول: »فاالن من اشرف 
اهل الكويت واكبرهم وجيران بيتي خليفة بن شاهين 
الــغــانــم فــي بغلته وعــمــه احــمــد بــن محمد الــغــانــم في 
دنقيته وبغلة عبداللطيف بــن عيسى وبـــوم نوخذا 

عباس وبوم ناصر البدر الذي هو من اكبر اهل 
الكويت واشرفهم الذي والده المرحوم يوسف 
البدر المعروف عند الدولة البهية من حسن 
سجاياه محملين سفنهم من النيبار اخشاب 
وفــلــفــل وصــبــار وكــمــبــار واجـــنـــاس مختلفة 
وكل شي ملبق في مكان راجع الى تجار اهل 

الكويت وقسم لتجار اهل البصرة...«. 
هـــذه الــســفــن الــتــي ذكــرهــا الــشــيــخ مــبــارك 
وأصحابها تعرضت للتفتيش اإلنكليزي 
والــتــأخــيــر الــطــويــل والــخــســائــر، وغــيــر ذلــك 
مــن دون سبب مقنع أو حــق مــشــروع، رغم 
أن أصـــحـــاب الــســفــن لــديــهــم أوراق رسمية 
)ســتــمــيــات( تــفــيــد بــالــحــمــولــة وتفاصيلها 
وأكدوا للمفتشين أنهم ال يحملون أسلحة 
ــم مـــلـــتـــزمـــون بــــأوامــــر حــاكــم  ــهــ مـــهـــربـــة وأنــ

الكويت. 
ــة إن الــــنــــواخــــذة  ــ ــالـ ــ ــرسـ ــ يــــقــــول نـــــص الـ
وأصــحــاب الــســفــن »معطين عــلــى انفسهم 
ــنــــس الـــزمـــتـــهـــم  ــعــــدد والــــجــ ــالــ صـــتـــمـــيـــاة بــ
المناور واخبروا القبطانية اننا ما نحمل 
األسلحة ولو يعطونا نصف قيمة السالح 

حسب امر شيخنا وحفظا لشرفه وشرفنا«، لكن ذلك 
لم يمنع المفتشين اإلنكليز من المضي في التفتيش 
وتكبيد الخسائر وتأخير السفن »ولم يقبلون كالمهم 
اهــانــوهــم وعــطــلــوهــم ثــالثــة أيـــام فــي اهــانــة ونفضوا 
جميع حمولهم على المناور وعلى السطحاة )سطح 
السفينة( وكشفو خشبهم وال وجدو سالح وتفاخت 
كثير من الحمل بين الذي طاح بحر وبين الذي انفقد 

من اختالف االيــدي عليه«. نتوقف عند هذا الحد من 
رسالة الشيخ مبارك الصباح لإنكليز، والتي أعرب 
فيها عن غضبه واستيائه من تفتيش السفن الكويتية، 
ونكمل التعليق على ما تبقى منها في األسبوع المقبل، 

إن شاء الله تعالى.

الشيخ مبارك عن تجار الكويت: مثلما أحافظ الشيخ مبارك عن تجار الكويت: مثلما أحافظ 
على شرفي هم يحافظون على شرفهم ويمتثلون أمريعلى شرفي هم يحافظون على شرفهم ويمتثلون أمري

وثيقة  لها تاريخ

باسم اللوغاني
loughanib@hotmail.com
@loughanib   

فهد البسامماكو شي واقف

 فهو جامد 
ً
بحكومة ومجلس أو سادة، الحال ال يفرق كثيرا

 منذ سنوات، وكــأن الكويت تقع في عالم مــواٍز للكرة 
ً
أصــال

األرضية، أما من يدعي وقوف الحال فإنه يقصد حاله هو، 
فعند غياب الحكومة ال يوجد من يمكن ابتزازه لتخليص 
معامالت الناخبين أو الستجوابه وخلق معركة لالستفادة 
 من عمليات تهييج وفرز الشارع 

ً
 أو ماديا

ً
 وانتخابيا

ً
شعبيا

.
ً
 وعموديا

ً
أفقيا

من يشكو وقوف الحال بسبب تعطل الجلسات يفترض به 
 لمشاريع قوانين أو لديه ما يقدمه 

ً
في المقابل أن يكون حامال

من أفكار واقتراحات معقولة ومنطقية على األقل، باإلضافة 
 إلــى الرقابة الــجــادة والموضوعية، أمــا حكاية إلقاء 

ً
طبعا

اللوم على الحكومة بحجة أن بيدها كل شيء، وتهيمن على 
 من المسؤوليات ودليل 

ً
مصالح الدولة، فهو ليس إال تنصال

 عن فهم الدستور ودور النائب وآلية عمل الدول 
ً
عجز أصال

ومؤسساتها، ويبدو األمر وكأنهم ارتاحوا لوجود النص 
، وأصبح 

ً
الدستوري ليعفيهم من المسؤولية والتفكير أيضا

كــل مــا يــجــري وكــأنــه تــواطــؤ خــفــي، أو فــي أفــضــل األحــــوال 
استسالم ضمني لفكرة المشيخة أو الحكم العشائري، وإن 
بــدا األمــر عكس ذلــك بسبب تغطيته بالشعارات والكلمات 
الرنانة والمحاوالت الجادة بنفس الوقت للتمويه واإلنكار 
بافتعال المناكفات والــمــعــارك واالســتــجــوابــات، كــي نمثل 
أننا مشرعون والشيوخ يمثلون أنهم ديموقراطيون حين 
استجابوا لنا بطلبات اســتــنــزاف الهبات واألمــــوال برضا 
طــوال العمر الذين بيدهم األمــر والنهي، فنحن ال نملك ما 
نقدمه، وهم كذلك، فلنوزع األموال وليفرح الجميع، ليتقلص 
بعدها دور النائب مــن رجــل دولــة يــمــارس الرقابة الجادة 
والــتــشــريــع الجيد إلــى روبـــن هــود منتخب ال أكــثــر، بحجة 
الهيمنة المزعومة التي ال تعدو كونها كذبة كبيرة ارتاحوا 
 لتغطي على إفـــالس وضحالة رجـــال المرحلة 

ً
لها جميعا

السوداء التي نمر بها، فلو كانت كل األمــور بيد الحكومة، 
، فالمسألة ليست بصالح أحد على المدى 

ً
كما يرددون دائما

البعيد، فما الحاجة لكم إذن ولمجلس األمة من األساس؟!
الحكومات المتوالية غارقة في التقصير وسوء اإلدارة من 
قبل الغزو، ونعرف مكامن الخلل وأسبابه وجذوره، ونعلم كل 
 لنتيقن منه، كما نميز كذلك 

ً
ذلك وأكثر، وال نحتاج صراخا

بين من يسعى لإصالح ومدمن لوم الغير والتعليق على 
الشماعات، لذا ما لم يكن هناك نواب جادون يقدرون الصالح 
العام، ويتحلون بروح المسؤولية، ويسعون لتصحيح مسار 
الحكومات وتصويب هيمنتها بواسطة القوانين المدروسة 
والعمل التشريعي الحصيف، وذلــك بقدر سعيهم لإثارة 
وإطالق التصريحات والتعليقات الظريفة على الهايف من 
األمور واألحداث المحلية والعالمية، فسيظل حالنا كأعمى 
 مثلما حصل مع الشيخين حسني وعبيد 

ً
يقود أعمى، تماما

في فيلم »الكيت الكات« إلى أن غرق بهما المركب، وعلى أمل 
أال نكون قد تعودنا على الغرق ال سمح الله.
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