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»األعلى للتخصيص« معطل منذ 4 أعوام!
المجلس لم يتخذ قرارات أو يعقد اجتماعات منذ أغسطس 2018 

• تغييبه يناقض تأكيدات الحكومة على إشراك القطاع الخاص في قيادة النشاط االقتصادي
• الجهاز الفني كشف عن تعاون مثمر مع »الكهرباء« لتخصيص »الشعيبة الشمالية«

عباس يطالب في »مؤتمر 
القدس« بقرار أممي يحمي 

»حل الدولتين«

لبنان: الحريري يعود إلى 
بيروت بصمت وخماسي 

باريس يبدأ حراكًا داخليًا

القادسية الستعادة 
توازنه والنصر الستمرار 

انتصاراته
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13

دوليات

دوليات

رياضة

»الكهرباء«: تخصيص موقع 
لمحطة تحويل رئيسية في 

»العبدلي الزراعية«

عميد »التربية األساسية«: 
ينبغي تحويل الكلية 

لجامعة تطبيقية

محليات

محليات
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٠٦٠٦

منظمة التعاون العالمية 
تدعو إلى تقليص 

الفجوة الرقمية

اقتصاد
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غياب الحكومة عن اجتماعات اللجان البرلمانية يعلق الحساب 
الختامي لـ »الدفاع« ويرجئ »نقطة االرتباط«

تواصل المطالبات النيابية بضرورة تطبيق نظام البصمة 
المرنة باعتباره من عاجل األمور

 لما تضمنه برنامج عمل الحكومة 
ً
خــافــا

وخــطــة التنمية بــشــأن قــيــادة القطاع الخاص 
لــلــنــشــاط االقـــتـــصـــادي، كــشــف الــجــهــاز الــفــنــي 
لبرنامج التخصيص أن آخر اجتماع للمجلس 
األعــلــى للتخصيص كــان فــي أغسطس 2018، 
وكـــــان آخــــر قــــراراتــــه اعـــتـــمـــاد الــتــقــريــر نصف 

السنوي في يوليو 2018.
وقـــال الــجــهــاز، فــي رده عــلــى ســـؤال للنائب 
مهلهل المضف، إنــه تــم إعـــداد دراســـات أولية 
لمشاريع محطة الشعيبة الشمالية، والمطار، 
وقطاع االتصاالت، والمشاغل الرئيسية لوزارة 

الــكــهــربــاء والــــمــــاء، والـــمـــوانـــئ، وشـــركـــة الــنــقــل 
الــعــام الــكــويــتــيــة، وشــركــة الــمــرافــق العمومية، 
والشركة الكويتية لخدمات المطار )كاسكو( 
وبريد الكويت، والمطبعة الحكومية، والشركة 

الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود )كافكو(.
وبين أنه يجري العمل على تخصيص محطة 
الشعيبة الشمالية، وهــنــاك تــعــاون مثمر مع 
وزارة الكهرباء والماء عبر اللجنة المشتركة 
 إلى 

ً
المشرفة على تخصيص المحطة، مشيرا

أنــه بصدد تأهيل شركات استثمارية لتقييم 
أصول المحطة المزمع تخصيصها.

من جهة أخــرى، تسبب غياب الحكومة عن 
اجتماعات اللجان البرلمانية، في إعان لجنة 
الميزانيات تعليق الحساب الختامي لــوزارة 
الــدفــاع للسنة المالية 2021/ 2022، فــي وقت 
قــــررت لــجــنــة شــــؤون الــبــيــئــة واألمـــــن الــغــذائــي 
والمائي، خال اجتماعها أمس، تأجيل إنجاز 
تقريرها عن مشاريع نقطة االرتباط المركزية 
المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة أسبوعين؛ لعدم 
حضور األمينة العامة لنقطة االرتباط الكويتية 
لــلــمــرة الــثــانــيــة، الــتــي أبلغتهم بــخــروجــهــا في 

إجازة دورية. 

ــمـــرت الــمــطــالــبــات  ــتـ عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، اسـ
النيابية بضرورة تطبيق نظام البصمة المرنة، 
إذ انتقد الــنــائــب د. عبدالكريم الــكــنــدري عدم 
تطبيق الجهات الحكومية لهذا النظام، رغم 
إعان جاهزيتها له بتاريخ 9 أكتوبر الماضي، 
 أن ديوان الخدمة المدنية فشل في إقرار 

ً
مؤكدا

الــبــدائــل الــتــي أعلنها فــي بيانه الــســابــق، مما 
يستدعي من مجلس الــوزراء حسم الموضوع 

بقرار منه باعتباره من عاجل األمور.

محيي عامر

فزعة الكويت جمعت 67.7 مليون 
دوالر إلغاثة سورية وتركيا

»الشؤون« تلغي تثبيت 20 رئيس قسم

معركة »أجسام طائرة« 
بين واشنطن وبكين

بناء على قرار مجلس الوزراء وقف التعيينات

 والصين 
ً
 أسطوانيا

ً
سقط جهازا

ُ
ًكندا ت

 مجهوال
ً
ترصد جسما

● جورج عاطف
عــلــمــت »الـــجـــريـــدة«، مـــن مـــصـــادرهـــا، أن 
وزارة الشؤون االجتماعية بصدد إصدار 
ُجملة قــرارات تقضي بإلغاء تثبيت نحو 
20 رئــيــس قــســم فــي مختلف قــطــاعــاتــهــا، 
 مع قــرار مجلس 

ً
صــدرت قراراتهم تزامنا

الوزراء وقف النقل والندب واإلعارة، وشغل 

الوظائف اإلشرافية بالجهات الحكومية 
 من 23 يناير الماضي.

ً
اعتبارا

وتوقعت المصادر صدور قرارات اإللغاء 
ــبـــوع الـــجـــاري، مــشــيــرة إلـــى أن قــطــاع  األسـ
 على 

ً
الشؤون المالية واإلدارية يعكف حاليا

درس جميع الـــقـــرارات الــتــي صـــدرت خال 
فــتــرة وقــف التعيين، ثــم رفعها إلــى وكيل 

الوزارة التخاذ ما يلزم حيالها.

عــقــب ســاعــات عــلــى إعــــان أمــيــركــي ـ كــنــدي عن 
إســـقـــاط جــســم طــائــر فـــي حـــادثـــة هـــي الــثــانــيــة من 
نوعها، أعلنت صحيفة »غلوبال تايمز« الصينية 
الحكومية الناطقة باإلنكليزية، أن بكين رصدت، 
 غير محدد )UFO( فوق مياه مقاطعة 

ً
أمس، جسما

 
ً
شاندونغ، بعدما أسقطت القوات األميركية أخيرا
، قالت إنه تجسسي، وهو ما نفته 

ً
 صينيا

ً
منطادا

الصين. 
وقالت الصحيفة في تغريدة لها على »تويتر«، إن 
السلطات البحرية الصينية في مقاطعة شاندونغ 
 مــجــهــواًل فـــوق الــمــيــاه قــرب 

ً
 طــائــرا

ً
رصـــدت جــســمــا

مدينة ريتشاو الساحلية، وتستعد إلسقاطه، داعية 
الصيادين إلى االبتعاد عن المنطقة إلى أماكن آمنة، 

ومتابعة الرسائل لمعرفة التطورات.

 اقتصاديات

بورصة الكويت تربح 
18 مليون دينار في 
2022 بنمو %13.3

مجلس اإلدارة يوصي بتوزيع 
 للسهم

ً
85 فلسا

 تطوير تشريعات »الصناعات البتروكيماوية« حاجة ملحة

١٠

09

القبض على وكيل وزارة مكلف زّور بصمته
• المباحث الجنائية داهمت مكتبه وضبطت سائقه اإليراني النائب عنه في التوقيع مدة عام

 ممتازة« عن العامين الماضيين
ً
• المتهم ترأس »الصفوف األمامية« ونال 3000 دينار »أعماال

● يوسف العبدالله
فــي تهمة فــســاد مــن أعــلــى الـــهـــرم، تكسر مفاهيم 
الــقــدوة وتــعــكــس بــشــاعــة الــتــجــاوزات الــقــيــاديــة التي 
ضبطت متلبسة بجرم مشهود، داهــم رجــال اإلدارة 
العامة للمباحث الجنائية أمس، مكتب وكيل وزارة 

مكلف بإحدى وزارات الدولة، بعد رحلة أمضاها في 
 
ً
ي الحضور واالنصراف، استمرت، وفقا

َ
تزوير بصمت

لمصادر »الجريدة«، أكثر من عام.
وقالت المصادر إن الوكيل تمادى في فساده 
ليصل بــه الــحــال إلـــى تكليف ســائــقــه بـــالـــوزارة، 
 
ً
)إيــرانــي الجنسية(، بالتوقيع نيابة عنه يوميا

طوال أكثر من سنة، مضيفة أن المباحث طوقت 
صباح أمس إدارة الوكيل كاملة، إلجراء تحقيقات 
مفتوحة وموسعة مع أطراف االتهام، امتدت حتى 
الساعات المتأخرة من مساء أمس، مع استدعاء 
ــاء األقـــســـام ذوي الــصــلــة بــالــوكــيــل،  ــ جــمــيــع رؤسـ

لتورطهم مع عدة موظفين مشتبه فيهم 
وفد »فريق الشفاء« لدى وصوله إلى مدينة هاتاي التركية

 واشنطن ترخي قبضتها 
عن دوالرات العراق »إلى حين«

● بغداد - محمد البصري
عــــــاد الــــديــــنــــار الــــعــــراقــــي إلـــى 
أســعــاره السابقة بنحو مفاجئ 
أمــس، بعد شهرين من التقلبات 
غـــيـــر الـــمـــســـبـــوقـــة الـــتـــي أصـــابـــت 
حركة اقتصاد باده بشلل واضح، 

ورفعت األسعار.
 ووصــــــــف مــحــلــلــون 

لـــت آمــــــال الـــعـــثـــور عـــلـــى نــاجــيــن  تـــضـــاء
تحت األنقاض بعد نحو أسبوع من وقوع 
الزلزال الذي دمر مناطق في جنوبي تركيا 
 
ً
وشمال غرب سورية وأودى بحياة 35 ألفا
في البلدين حتى اآلن، مما وضع الفاجعة 
ضمن أكبر 15 كارثة ناجمة عن الزالزل التي 

عرفتها البشرية منذ عام 1900.
وأجــرى أمير قطر تميم بن حمد زيــارة 
عمل إلى اسطنبول التقى خالها الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغــان لبحث »سبل 
تعزيز عمليات اإلغاثة والتعاون في إعمار 

المناطق المتأثرة من الكارثة«. 
وعــلــى الــجــانــب اآلخـــر مــن الــحــدود، قام 
وزير الخارجية اإلماراتي عبدالله بن زايد 

بـــزيـــارة لــدمــشــق الــتــقــى خــالــهــا الــرئــيــس 
السوري بشار األســد لتقديم التعازي في 
الضحايا وبــحــث تــداعــيــات األزمـــة وسبل 
ــارات  ــ ــة اإلمـ ــد دولــ الــمــســاعــدة. وشــكــر األســ
 على »ســرعــة استجابتها« 

ً
 وشــعــبــا

ً
قــيــادة

وإرســالــهــا »مــســاعــدات إغــاثــيــة وإنسانية 
ضخمة وفرق بحث وإنقاذ«.

وتزامنت زيارة أمير قطر، الذي يعد أول 
زعــيــم فــي العالم يـــزور تركيا بعد الــزلــزال 
المدمر، وخطوة بن زايــد، الــذي يعد أرفع 
ــــزور دمـــشـــق مــنــذ وقـــوع  مـــســـؤول عـــربـــي يـ
الــفــاجــعــة الـــتـــي ضـــربـــت مــنــاطــق ســيــطــرة 
الحكومة والمعارضة بشمال سورية، مع 

ــراك خــلــيــجــي وعــــربــــي نــشــيــط  ــ حــ

قرار »التجارة« حظر بيع الذهب المدموغ بالختم القديم يربك السوق
 يتراوح بين شهر وشهرين

ً
• الوسم والدمغ للمعدن األصفر يأخذان وقتا

 • خسائر مالية فادحة تواجه أصحاب محالت الذهب بسبب التأخير
● جراح الناصر

ــارة  ــ ــــجـ ــتـ ــ ــبــــب قـــــــــــرار وزارة الـ ــســ تــ
والــــصــــنــــاعــــة الـــــخـــــاص بـــحـــظـــر بــيــع 
المشغوالت الذهبية المدموغة بالختم 
القديم، وضرورة دمغها بالجديد، في 

تعطيل مبيعات محات المجوهرات، 
إذ أحدث ربكة في سوق الذهب لعدم 
اســتــيــعــاب الــكــمــيــات الـــمـــدمـــوغـــة من 
المحات، إلى جانب تسجيل الشركات 
خسائر مالية بسبب تــأخــر مواعيد 

إعادة الدمغة بالختم الجديد. 

وأفـــادت مــصــادر »الــجــريــدة« بأنه 
ــلـــوزارة،  وفـــق اإلمـــكـــانـــات الــحــالــيــة لـ
يأخذ الوسم ودمغ الذهب بالدمغة 
 من شهر إلى شهرين، 

ً
الجديدة وقتا

 أن مــئــات الكيلوغرامات 
ً
خــصــوصــا

 إلى اإلدارة المعنية، 
ً
منه تدخل يوميا

دون إنجازها بالسرعة المطلوبة.
وأشــارت إلــى أنــه من الواضح عدم 
قدرة موظفي »التجارة« على استيعاب 
الكميات الكبيرة الــتــي دخــلــت إليهم 
فــجــأة نتيجة تعطيل تــــداول الــذهــب 
القديم والعمل بالدمغة الجديدة، مما 

، موضحة أن 
ً
 كبيرا

ً
سبب لهم ضغطا

قرار تمديد السماح بييع المجوهرات 
المختومة بالختم الــقــديــم حــتــى 31 
 
ً
 نــاجــعــا

ً
مــايــو الــمــقــبــل ال يــعــتــبــر حـــا

للمشكلة.
ورجــحــت أن يتكبد مالكو 

 أمير قطر في إسطنبول أمس )د ب أ(
ً
إردوغان مستقبا

أمير قطر يزور إسطنبول 
وعبدالله بن زايد دمشق

وزير الخارجية 
بحث مع تركي 

الفيصل تطورات 
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القبض على وكيل...

أمير قطر يزور إسطنبول...

معركة »أجسام طائرة«...
قرار »التجارة« حظر...

واشنطن ترخي قبضتها...

لرصد جميع مخالفات شبهات تزوير البصمة.
 
ً
 ثم تكليفه وكيال

ً
وأضافت أن الوكيل المعني دأب، منذ أن كان مديرا

 لوقوع أي 
ً
 للوزارة، على انتهاج هذا التزوير؛ تفاديا

ً
، ووكيال

ً
مساعدا

خصومات مالية بحقه نتيجة غيابه المتكرر عن أوقات العمل الرسمية 
 لديوان الخدمة المدنية، دون انتظار وضع اسمه 

ً
المعمول بها طبقا

ضمن الُمعفين من البصمة لتقلده منصبه األخير.
في موازاة ذلك، كشفت مصادر أخرى ذات صلة أن هذا الوكيل حصل 
على مكافأة األعمال الممتازة عن العامين الماضيين 2021 و2022 
بقيمة 1500 دينار عن كل منهما، كما صرف مكافأة الصفوف األمامية 
خالل جائحة »كورونا« بصفته رئيس لجنة فحص طلبات هذه المكافأة 

الممنوحة من مجلس الوزراء.

هذه العودة بأنها تعني تخفيف البنك الفدرالي األميركي القيود، التي 
فرضها طوال األسابيع الماضية، على تحويالت الدوالر إلى العراق، 
حيث تحتفظ بغداد بعوائد بيع النفط في الواليات المتحدة ألغراض 

الحماية من العقوبات والدعاوى السابقة.
 مشددة، لمنع 

ً
واعترف العراق أن الفدرالي األميركي فرض قيودا

تهريب الـــدوالر إلــى دول تخضع لعقوبات أميركية، فــي إشـــارة إلى 
 من 

ً
التجار اإليرانيين الذين يشترون نحو 150 مليون دوالر يوميا

السوق العراقي، حسب تقديرات شبه رسمية.
ولم يكن بوسع »المركزي العراقي«، طوال األسابيع الماضية، أن يبيع 
أكثر من 50 مليون دوالر، لكنه باع صباح أمس، 300 مليون، في عودة 
مباغتة إلى معدالت البيع السابقة، وهو مبلغ يغطي حاجة السوق، 
بما في ذلك حاجة التجار اإليرانيين، ما يعني أن المباحثات العراقية- 
 من واشنطن، يقول المراقبون 

ً
األميركية حول األمــر أنتجت سماحا

 ليمنح العراق فرصة للتكيف مع القيود الجديدة.
ً
إنه قد يكون مؤقتا

وال تمنع الواليات المتحدة السوق العراقي من شراء السلع اإليرانية، 
لكنها ال تسمح بأن يدفع العراق للتجار اإليرانيين بالدوالر، ما يعني 

منع العراق من التجارة مع طهران.
وقــالــت مــصــادر مــقــربــة مــن أجــــواء الــحــكــومــة، إن وزيـــر الــخــارجــيــة 
الروسي، سيرغي الفروف، الذي زار العراق مطلع األسبوع الماضي، 
 
ً
ناقش معه أزمــة الـــدوالر األمــيــركــي، واقــتــرح أن تــجــّرب بــغــداد نظاما

 يتعامل باليوان الصيني، لترتيب التبادل التجاري بين طهران 
ً
تجاريا

وبــغــداد ومــوســكــو، الــتــي تخضع لعقوبات هــي األخــــرى، وال يتمكن 
العراق من عقد صفقات كبيرة معها، لكن خبراء عراقيين وصفوا ذلك 
بأنه يعود ببغداد إلى عصور »التجارة بالمقايضة«، حيث تبدو أي 
، مجرد سلعة للمقايضة ال يمكن أن تبني 

ً
عملة غير الـــدوالر، حاليا

.
ً
 صحيحا

ً
اقتصادا

وتردد الصالونات السياسية أن إيران تعلم أن واشنطن لن تسمح 
ها لم   بوصول الــدوالر عن طريق العراق، لكن طهران وحلفاء

ً
طويال

يجدوا طريقة لاللتفاف على شروط الرقابة األميركية الصارمة.
وناقش حلفاء طهران الخروج عن النظام المصرفي األميركي، ونقل 
أرصـــدة الــعــراق إلــى أي مكان آخــر، لكن األحـــزاب العراقية تقول إنها 
اتفقت عام 2003 مع الرئيس األميركي األسبق جورج بوش على توفير 
الحماية لألرصدة العراقية، وإن واشنطن التزمت بذلك، في حين ال 
توجد دولة أخرى يمكنها حماية األموال تلك من آالف دعاوى التعويض 
المقامة ضد العراق، والتي تعود إلى 4 حروب كبيرة منذ الثمانينيات.

لمساعدة البلدين على تجاوز آثار الكارثة التي توصف بأنها األكبر 
في المنطقة منذ 100 عام. 

وأفــادت دمشق أمــس بأنها وافقت على طلبات جديدة من 4 دول 
بينها السعودية الستقبال طائرات إغاثة، فيما دخلت قافلة مساعدات 

سعودية وأخرى أممية وفريق إغاثة من »الهالل األحمر« القطري إلى 
مناطق المعارضة السورية عبر معبر باب الهوى من الجانب التركي.  
وفــي حين أقــر وكيل األمين العام لألمم المتحدة ومنسق اإلغاثة 
مارتن غريفيث بأن المنظمة خذلت السكان شمال غربي سورية بعد 
«، كشف متحدث باسم مكتب 

ً
تطلعه إلى »مساعدة دولية لم تصل أبدا

األمـــم المتحدة أن نقل مــســاعــدات مــن المناطق الــتــي تسيطر عليها 
الحكومة إلى األراضي التي تسيطر عليها جماعات المعارضة يتعثر 
بسبب مشاكل في الحصول على موافقة »هيئة تحرير الشام« )جبهة 

( المصنفة إرهابية.  
ً
النصرة سابقا

من جانب آخر، ارتفع عدد مقاولي البناء الذين اعتقلتهم السلطات 
 عن 

ً
التركية للتحقيق معهم بانهيار المباني جراء الزلزال إلى 62، فضال

توقيف العشرات بشبهة السلب والنهب في المناطق المنكوبة.

وكان رئيس وزراء كندا جاستن ترودو أعلن إسقاط جسم طائر غير 
محّدد بعد ظهر أمس األول السبت، في إطار عملية مشتركة اتخذها 

مع الرئيس األميركي جو بايدن.
وكتب ترودو، على »تويتر«: »أمرُت طائرات كندية وأميركية بإسقاط 
جسم غير محّدد انتهك المجال الجوي في منطقة يوكون« المتاخمة 
 أن صاروخ AIM 9X أطلقته طائرة »إف - 22« تمّكن 

ً
ألالسكا، موضحا

من إصابة الهدف.
وأشــار تـــرودو، الــذي اتخذ مع بايدن قــرار تحييد الجسم بدافع 
 الجيش 

ّ
»الحذر الشديد وبناء على توصية قواتهما المسلحة«، إلى أن

له«. 
ّ
الكندّي »سيجمع اآلن حطام الجسم ويحل

 الجسم دخل بشكل 
ّ
وذكرت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند، أن

 ألمن 
ً
 محتمال

ً
غير شرعي إلى المجال الجوي الكندي، وشكل تهديدا

ق على ارتفاع 40 ألف 
ّ
الرحالت الجوية المدنية، مبينة أنه كان يحل

قدم.

ق بـ »جهاز أسطوانّي« الشكل، 
ّ
 األمر يتعل

ّ
وقالت الوزيرة أناند، إن

ســِقــط فــي كــارواليــنــا الشمالّية األسبوع 
ُ
أصغر مــن المنطاد الــذي أ

الماضي. 
 وأوضح المتحّدث باسم وزارة الدفاع األميركية )البنتاغون( بات 
ها إحدى 

ّ
 أن

ً
 بايدن أذن للمقاتلة »بالعمل مع كندا«، علما

ّ
رايــدر، أن

طائرات قيادة الدفاع الجوي ألميركا الشمالية )نوراد(.
ــوراد« والــقــيــادة الشمالية  ــ وفـــي حــادثــة جــويــة أخــــرى، رصـــدت »نـ
 في الرادار أغلق على أثره 

ً
للجيش األميركي ليل السبت- األحد خلال

 حول 
ً
 بحريا

ً
المجال الجوي في منطقة تبلغ مساحتها 50X50 ميال

ق من المشكلة، لكنها 
ّ
هافر بوالية مونتانا، وتم إرسال مقاتلة للتحق

لم تجد أي شيء غير عادي في السماء.
ووســــط تــرقــب لــلــوضــع، أغــلــقــت هــيــئــة تــنــظــيــم الـــطـــيـــران الــمــدنــي 
 لعمليات وزارة 

ً
 من المجال الجوي في مونتانا دعما

ً
ا األميركية جزء

.
ً
الدفاع وأعادت فتحه الحقا

 الصغار خسائر فادحة تصل إلى وقف 
ً
شركات الذهب خصوصا

المبيعات فترات تتجاوز 3 أشهر، لعدم وجــود مواعيد سريعة 
من »التجارة« للتصرف في القديم أو الجديد، إلــى جانب تراكم 

الكمبيات الكبيرة لدى إدارة ختم المصوغات. 
بدوره، ذكر أحد المالك أن حجز موعد من الموقع اإللكتروني 
للوزارة إلعادة ختم الذهب يستغرق من أسبوعين إلى شهر، حتى 
: كيف ستستطيع شركات الذهب 

ً
وإن كانت الكمية صغيرة، متسائال

الكبرى التي تمتلك كميات كبيرة منه إعادة دمغ منتوجاتها خالل 
08هذه المدة؟
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وزير الخارجية يلتقي نظيره األذربيجاني 
ورئيس أمناء صندوق ووقفية القدس

التقى وزير الخارجية الشيخ 
سالم الصباح أمــس مع رئيس 
مجلس أمناء صندوق ووقفية 
الـــقـــدس األمـــيـــر تــركــي الفيصل 
بن عبدالعزيز بحضور رئيس 
مجلس إدارة صندوق ووقفية 
الـــقـــدس مــنــيــب الــمــصــري، على 
هـــامـــش مــؤتــمــر الـــقـــدس 2023 
الذي عقد في مقر جامعة الدول 

العربية بمدينة القاهرة أمس.
ــتـــطـــورات  ــاء الـ ــقـ ــلـ وتــــنــــاول الـ
الــراهــنــة للقضية الفلسطينية 
ــع الـــقـــائـــم فــــي الـــقـــدس  ــ ــــوضـ والـ
وســبــل تــعــزيــز صــمــود الشعب 
الفلسطيني الشقيق وتمكينه 
من مواجهة المعاناة اإلنسانية 

التي يمر بها. 

والتقى وزيــر الخارجية مع 
نــظــيــره األذربــيــجــانــي جيهون 
ــرمــــوف، وتــــــم خــــــالل الـــلـــقـــاء  ــيــ بــ
بحث العالقات الثنائية الوثيقة 
التي تربط البلدين الصديقين 
ــر تــعــزيــزهــا وتنميتها في  وأطـ
مــخــتــلــف الـــمـــجـــاالت ومــنــاقــشــة 
ــة لعقد  ــاريـ االســــتــــعــــدادات الـــجـ
قمة حركة عدم االنحياز المقرر 
أن تستضيفها أذربــيــجــان في 

الثاني من مارس 2023.

سالم الصباح خالل لقائه تركي الفيصل أمس

العتيبي يلتقي »الكويتية لإلغاثة«

التقى نائب وزيــر الخارجية السفير منصور 
العتيبي أمـــس بــرئــيــس مجلس إدارة الجمعية 
الــكــويــتــيــة لــالغــاثــة إبـــراهـــيـــم الــصــالــح وأعـــضـــاء 

الجمعية.
ــاء اســــتــــعــــراض الـــمـــشـــاريـــع  ــقــ ــلــ وتــــــم خــــــالل الــ

اإلنسانية واألنشطة الخيرية للجميع في الدول 
والمناطق المنكوبة إلى جانب بحث سبل تطوير 
التعاون الثنائي المشترك بين وزارة الخارجية 

والجمعية في مجال العمل الخيري.

الغانم: دفع العالقات االقتصادية 
مع ماكاو نحو آفاق أرحب

بحث مع يات سنغ تعزيز التعاون بين البلدين
أكـــد الــقــنــصــل الـــعـــام لــلــكــويــت فـــي منطقتي 
هــونــغ كــونــغ ومــاكــاو اإلداريــتــيــن الخاصتين 
التابعتين للصين ناصر الغانم، أمس األول، 
أن الــكــويــت ومــاكــاو تتطلعان إلــى بــنــاء إطــار 
تنظيمي للتعاون والتنسيق فــي العديد من 
الــمــجــاالت االقــتــصــاديــة، بــمــا يــدفــع الــعــالقــات 

الثنائية قدما إلى مستويات أشمل وأرحب.
»كونا«، إن هذا اإلطار يتضمن  وقال الغانم، لـ
تنسيق تــبــادل الــزيــارات بين المسؤولين من 
مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات الــحــكــومــيــة والـــخـــاصـــة، 
ــه الــتــعــاون الــمــشــتــرك وتــعــزيــز  لــمــنــاقــشــة أوجــ
الــعــالقــات الثنائية، مضيفا أنــه التقى أخيرا 
ــة  ــ الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــمــنــطــقــة مـــاكـــاو اإلداريـ
الــخــاصــة هـــو يـــات ســنــغ، ونــقــل إلــيــه تحيات 
ــيـــر الــــبــــالد الـــشـــيـــخ نــــواف  صـــاحـــب الـــســـمـــو أمـ
األحـــمـــد، وتــحــيــات ســمــو ولـــي الــعــهــد الشيخ 
مشعل األحمد، وحكومة الكويت، وتمنياتهم له 
ولشعب ماكاو الصديق دوام األمن واالستقرار 

والمزيد من التقدم واالزدهار.
وأشار إلى أنه جرى خالل اللقاء التأكيد على 

عالقات الصداقة المتينة بين الكويت وماكاو، 
وســبــل تعزيزها وتــطــويــر الــتــعــاون فــي شتى 
المجاالت االقتصادية واالستثمارية والتجارية 
والسياحية والثقافية، باإلضافة إلــى العلوم 
والتكنولوجيا والجوانب التنموية األخــرى، 
سواء على مستوى المؤسسات الحكومية أو 

القطاع الخاص.
ولفت إلى أوجه التطور وإنجاز المشاريع 
التنموية في منطقة ماكاو اإلداريــة الخاصة، 
السيما في منطقة هنغتشين، التابعة لمنطقة 
االســتــثــمــار فــي مـــاكـــاو، مــمــا يــعــزز الــتــقــدم في 
تحقيق أهــداف الخطط التنموية الشاملة في 
منطقة »قوانغدونغ - ومكاو« الكبرى، مشيدا 
بمتانة عالقات الصداقة يين الكويت ومنطقة 
ماكاو، وأكد االهتمام بالمضي قدما نحو بناء 
جسور الصداقة والعالقات الثنائية المتميزة 

بين الجانبين.
ورافــق القنصل العام، خالل لقائه الرئيس 
التنفيذي لمنطقة ماكاو، الملحق الدبلوماسي 

في القنصلية العامة فواز الشمري.

»الشؤون« تتجه إللغاء قرارات تثبيت
20 رئيس قسم بمختلف القطاعات

بناء على تعميَمي أمانة مجلس الوزراء وديوان الخدمة
● جورج عاطف

على وقع قرار مجلس الــوزراء بوقف 
النقل والندب واإلعارة، وشغل الوظائف 
اإلشرافية بالجهات الحكومية، وتعميم 
أمانته العامة على الجهات الحكومية 
كـــافـــة بــــضــــرورة »االلــــتــــزام بـــوقـــف شغل 
 كـــانـــت وســائــل 

ً
الـــوظـــائـــف اإلداريــــــــة أيـــــا

 عن 
ً
، فضال

ً
 أو نقال أو تعيينا

ً
الشغل، ندبا

 بين الجهات، 
ً
وقف النقل والندب خارجيا

 مــن 23 يناير الــمــاضــي«، علمت 
ً
اعــتــبــارا

»الجريدة« أن وزارة الشؤون االجتماعية، 
بصدد اصدار ُجملة قرارات تقضي بإلغاء 
تثبيت نحو 20 رئيس قسم في مختلف 
ا  قطاعات الــوزارة، صدرت قراراتهم بدًء

.
ً
 وصاعدا

ً
من التاريح المذكور آنفا

 لــمــصــادر »الـــشـــؤون« فــإنــه من 
ً
ووفــقــا

المتوقع صدور قرارات اإللغاء األسبوع 
الــجــاري، مشيرة إلــى أن قطاع الشؤون 
 على 

ً
الــمــالــيــة واإلداريــــــــة يــعــكــف حــالــيــا

درس جميع القرارات التي صدرت خالل 
الفترة السالف ذكــرهــا ومــا بعدها، من 
ــوزارة التــخــاذ ما  ثــم رفعها إلــى وكيل الـ
 للتعميم 

ً
يلزم من اجراءات حيالها، وفقا

رقم )2( لسنة 2023، الصادر عن رئيس 
ديــــــوان الـــخـــدمـــة الـــمـــدنـــيـــة، بـــشـــأن وقــف 
الــتــعــيــيــن بــالــوظــائــف الــقــيــاديــة وشــغــل 
الوظائف اإلشرافية ووقف كل من النقل 
والندب واإلعارة، والذي قضى بضرورة 
سحب الــقــرارات الــصــادرة بهذا الصدد، 
واعتبارها كأنها لم تكن، مع ما يترتب 
ــواز الــمــســحــوبــة  ــ ــــدم جــ ــــك مــــن عـ عـــلـــى ذلـ
قراراتهم ممارسة أعباء أو مهام الوظيفة 
اإلشـــرافـــيـــة الــتــي تــولــوهــا عــقــب صـــدور 
قراراتهم، من ثم يخضع قرار اسناد هذه 
ــرار مجلس   ألحــكــام قـ

ً
الــوظــائــف مــجــددا

الخدمة المدنية رقــم )25( لسنة 2006، 
بشأن شروط شغل الوظائف اإلشرافية 

وتعديالته.

»المرأة الدبلوماسية« تحتفل باألعياد الوطنية
نظمت لجنة الــمــرأة الــدبــلــومــاســيــة رحلة 
لألسرة الدبلوماسية لجميع الدول المعتمدة 
بالكويت لزيارة مزرعة دار شيخة بدعوة من 
أســرة الهاجري لالحتفال بالذكرى المجيدة 

لتحرير الكويت وعيدها الوطني.
وشــمــلــت الــرحــلــة بــرنــامــجــا يــــروي تــاريــخ 
الكويت المجيد، وبعض األنشطة الترفيهية 
للكبار والصغار، وإعــداد وليمة غداء مميزة 

باالطباق الكويتية.
وفي ختام الزيارة ودعت عائلة الهاجرى 
ضيوفها بالقهوة العربية وبالطريقة الكويتية 

مع التمر.
وشكر الحضور عائلة الهاجري على هذه 
الدعوة الكريمة، وقدمت اللجنة درعا تذكارية 
لــهــم الكــــرام الــضــيــافــة واالســتــمــتــاع بــاالجــواء 

الجميلة.
 من المشاركين في الرحلة

ً
نرجس الشطي تتوسط عددا

مؤتمر جراحة العيون: توصيات لالرتقاء بالتخصص
اختتام ورشة عمل جراحات السمنة الترميمية

 لـ »شؤون الطلبة« 
ً
»الجامعة«: الحويل عميدا

والجارالله لـ »القبول« والكندري لـ »اآلداب«
ــدر الــقــائــم بــأعــمــال مـــديـــر جــامــعــة  ــ أصـ
 من القرارات 

ً
الكويت أ.د. فهد الدبيس عددا

بتكليف، أبرزها تكليف د. ضاري الحويل 

 لشؤون 
ً
بداًل من د. محمد الظفيري عميدا

الطلبة، وتكليف د. رواء الجارالله بــداًل 
 للقبول 

ً
مــن د. عبدالله الــهــاجــري عــمــيــدا

والتسجيل، وتكليف د. فيصل الكندري 
 
ً
بـــداًل مــن د. عــبــدالــهــادي العجمي عميدا

لكلية اآلداب.

● عادل سامي
اختتمت وزارة الصحة المؤتمر الـ 22 لطب 
وجراحة العيون، باعتماد توصيات علمية 
وطبية لالرتقاء بتخصص العيون، بمختلف 

مجاالته، والذي استمر 3 أيام.
وقال رئيس المؤتمر الـ 22 لطب وجراحة 
الـــعـــيـــون، د. فــيــصــل الـــجـــســـار، فـــي تــصــريــح 
ــم رفــعــهــا  صـــحـــافـــي، إن الــتــوصــيــات الـــتـــي تـ
شملت تخصصات: القرنية، وضغط العين، 
والشبكية، وأورام العيون، وأعصاب العين، 
وااللــتــهــابــات الــقــزحــيــة، وتــجــمــيــل الــجــفــون، 
وغــيــرهــا مــن التخصصات األخـــرى فــي طب 

وجراحة العيون.
وأضاف أنه فيما يخص تخصص القرنية، 
تــمــت مــنــاقــشــة زراعــــــة »الـــبـــطـــانـــة الــداخــلــيــة 
القرانية«، وأحدث ما توصلت إليه التطورات 
العلمية في أنواع العمليات، كذلك تم عرض 
عـــدد مـــن الــعــمــلــيــات الــحــديــثــة فـــي جــراحــات 
الــقــرنــيــة والــمــاء األبــيــض وزراعــــة الــعــدســات 

وتصحيح النظر.
وذكــر الجسار أنه فيما يخص تخصص 
»ضغط العين«، تمت مناقشة أحدث التقنيات 
ــعـــالج. وحــــول تــخــصــص الــشــبــكــيــة تم  فـــي الـ
عــــرض كـــل مـــا هـــو جــديــد فـــي مــثــل عمليات 
ــال الــشــبــكــيــة«، وعـــــالج »ثـــقـــب مــركــز  ــفـــصـ »انـ

الـــبـــصـــر«، كــمــا جــــرى تــنــظــيــم ورشـــــة لــعــالج 
انفصال الشبكية.

ــه نـــوقـــشـــت أمـــــــراض أورام  ــ ــى أنـ ــ ولـــفـــت إلـ
العيون، واستعراضها، ومعرفة الطرق حول 
تها تحت المجهر في المختبر،  كيفية قراء

وتشخيصها وعالجها.
وأوضح الجسار أن المؤتمر شهد مناقشة 
أحــدث العمليات في مجال تجميل الجفون 
ومــحــجــر الـــعـــيـــن، وعـــمـــل ورشـــــة فـــي كيفية 
حــقــن الــبــوتــكــس، بــمــشــاركــة تخصصين من 
تخصصات الطب، هما: تخصص الجلدية، 

والعيون، وكانت ورشة عملية ممتازة.
وأضاف أنه تم تنظيم ورش عمل عن الماء 
األبيض، وورشة خياطة »مقلة العين«، بعد 
أن يكون هناك قطع في أنسجة العين، كما تم 
تنظيم ورش في تجميل »بؤرة العين«، وورش 
لعمليات الحول وخياطة الجفون والجلد، 

 عن ورش في كيفية رفع الحاجب.
ً
فضال

في مجال اخر، اختتم مستشفى األميري 
ــــة عــمــل جـــراحـــات الــســمــنــة الــتــرمــيــمــيــة  ورشـ
الــمــتــقــدمــة، بــالــتــنــســيــق مـــع خـــدمـــات عــيــادة 
الــســمــنــة الــتــخــصــصــيــة ABCD، والـــتـــعـــاون 
مــع األقــســام الطبية والمساندة كالتخدير، 
ــاء والــســمــنــة،  ــمـ ــيـــة، والــــغــــدد الـــصـ ــنـ والـــبـــاطـ
والجهاز التنفسي، والطب النفسي، والتغذية، 
ــــالج الــطــبــيــعــي والـــصـــيـــدلـــة وغـــيـــرهـــا  ــعـ ــ والـ

لتحضير المرضى واختيارهم لورشة العمل.
ــة الــــجــــراحــــة الــعــامــة  ــاريـ ــتـــشـ ــالــــت اسـ وقــ
وجراحة مناظير السمنة د. أسماء الراشد 
ــام، حــيــث بـــدأت  ــ إن الـــورشـــة اســتــمــرت 4 أيـ
فــي يــومــهــا األول بــاجــتــمــاع التخصصات 
المتعددة الطبية والتخصصية والمساعدة 
لمناقشة حــاالت مرضى السمنة واختيار 
الــخــطــط الــعــالجــيــة الــمــنــاســبــة لــكــل منهم، 
وبــعــدهــا تــم الــمــرور عــلــى جميع المرضى 
ومناقشة حاالتهم وأخذ رأيهم في الخطط 

العالجية المقدمة.
وأضافت د. الراشد أنه في اليوم الثاني 
بدأت العمليات الجراحية إلى اليوم الرابع، 
وتخللت هذه الفترة المرور على المرضى، 
ــرات عــلــمــيــة مــــن قــبــل  ــاضــ ــحــ وتــــقــــديــــم 6 مــ
البروفيسور ماثيو كروه ودكتور جورجيو 
بــاريــتــا، كما تضمن برنامج الــورشــة نقال 
مــبــاشــرا لــخــارج غـــرف الــعــمــلــيــات لألطباء 

والجراحين للمناقشة والتعليم الطبي.
ــر اســـتـــشـــاري الـــجـــراحـــة  ــ مــــن جـــهـــتـــه، ذكـ
ــود الـــســـبـــيـــعـــي أنــــــه تــمــت  ــعــ ــة د. ســ ــامــ ــعــ الــ
مـــنـــاقـــشـــة 22 حـــــالـــــة، وعــــالجــــهــــم عـــالجـــا 
جراحيا وغير جــراحــي، باستخدام أحدث 
األجهزة المتطورة، مشيرا إلى أنه تم إلقاء 
سلسلة من المحاضرات لالطالع على آخر 

المستجدات في جراحات السمنة.
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»الكويت بجانبكم« جمعت 67.7 مليون دوالر إلغاثة 
متضرري الزلزال في تركيا وسورية

حــقــقــت فــزعــة الــكــويــت إلغــاثــة 
ــدة مــــتــــضــــرري الــــزلــــزال  ــاعــ ــســ ومــ
المدمر في تركيا وسورية، التي 
جـــــرت ضـــمـــن الــحــمــلــة الــوطــنــيــة 
)الــكــويــت بجانبكم( أمــس األول، 
تبرعات بقيمة 20.7 مليون دينار 

)نحو 67.7 مليون دوالر(.
وشـــــــــارك فـــــي الـــحـــمـــلـــة، الـــتـــي 
لـــــــشـــــــؤون  ا ــا وزارة  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ أطـ
االجتماعية والتنمية المجتمعية 
بالتعاون مع وزارتــي الخارجية 

واإلعالم نحو 129 ألف متبرع.
 
ً
ــلــــة تــــنــــفــــيــــذا ــمــ وجـــــــــــــاءت الــــحــ

ــن لــدن  لــلــتــوجــيــهــات الــســامــيــة مـ
القيادة السياسية وبتكليف من 
مــجــلــس الـــــوزراء فــي إطــــار الـــدور 
اإلنساني لدولة الكويت لمساعدة 
ــن هـــذه  ــة الـــمـــتـــضـــرريـــن مــ ــ ــاثـ ــ وإغـ
الكارثة التي خلفت آالف الضحايا 

والمصابين.
واســتــهــدفــت الــحــمــلــة الــتــي تم 
ــبـــث الــمــبــاشــر  تــنــظــيــمــهــا عـــبـــر الـ
لتلفزيون الدولة الرسمي التعبير 
عن تضامن دولــة الكويت قيادة 
 مــــع الــشــعــبــيــن الــتــركــي 

ً
ــا ــبـ وشـــعـ

ــة فــي  ــمــ ــاهــ ــســ ــمــ والــــــــســــــــوري، والــ
تخفيف معاناة المتضررين من 

الزلزال المدمر.
ــــت وزيـــــــــــرة الـــــشـــــؤون  ــدمـ ــ ــقـ ــ وتـ
االجتماعية والتنمية المجتمعية 
وزيـــــــرة الــــدولــــة لــــشــــؤون الـــمـــرأة 
والـــطـــفـــولـــة مـــي الــبــغــلــي بــجــزيــل 
الــشــكــر إلــــى الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة 

على الدعم الكامل للحملة »التي 
جــــاد فــيــهــا أهــــل الــكــويــت إلغــاثــة 

المنكوبين في البلدين«.
وثمنت البغلي جهود الجهات 
ــيــــة والــــــتــــــعــــــاون فــيــمــا  ــكــــومــ الــــحــ
بينها كذلك الجمعيات الخيرية 
والمبرات وجمعيات النفع العام 
والجمعيات التعاونية وشركات 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص والــمــواطــنــيــن 
والــمــقــيــمــيــن لـــدعـــم الــحــمــلــة بما 
أسهم في إنجازها والتأكيد على 

بصمة دولة الكويت اإلنسانية.
وتــفــقــدت الــبــغــلــي أمـــس األول 
 من مقار ومخازن الجمعيات 

ً
عددا

والهيئات الخيرية المشاركة في 
حملة )الكويت بجانبكم(، واطلعت 
عن كثب على الجهود المبذولة 
إلغــــاثــــة مـــتـــضـــرري الـــــزلـــــزال فــي 
سورية وتركيا وعلى آلية العمل 

ومتابعة وتذليل كل العقبات.
وشـــددت على ضـــرورة التأكد 
من توفير كل المتطلبات للقيام 
بــــــالــــــدور اإلغــــــاثــــــي واإلنــــســــانــــي 
ــــن تــــداعــــيــــات هـــذه  لــلــتــخــفــيــف مـ
ــرة ومــــســــاعــــدة  ــ ــدمـ ــ ــمـ ــ ــة الـ ــ ــارثـ ــ ــكـ ــ الـ

األشقاء هناك.
وأشـــــــــــــادت وزيـــــــــــرة الـــــشـــــؤون 
بـــالـــدور الــفــعــال لجمعية الــهــالل 
ــتـــي فــــي الــحــمــلــة  ــكـــويـ األحــــمــــر الـ
وآلــيــة تنظيمها لعملية استالم 

المساعدات العينية.
 
ً
وأكدت أن الحملة جاءت تنفيذا

لــتــوجــيــهــات الـــقـــيـــادة الــحــكــيــمــة 

وعلى رأسها صاحب السمو أمير 
البالد الشيخ نواف األحمد وسمو 
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
ــوزراء  ــ  لـــقـــرار مــجــلــس الـ

ً
وتــنــفــيــذا

الــذي كلف الــوزارة اإلشــراف على 
هذه الحملة.

وأشارت إلى أن نجاح الحملة 
ثمرة جهود مشتركة مع وزارتي 
الخارجية واإلعــالم والجمعيات 
الخيرية، مشيدة بكل من شارك 

في إبراز دور الكويت اإلنساني.
وأوضحت البغلي في تصريح 
لـ »الجريدة« أن »جمع هذا المبلغ 
الضخم من التبرعات منذ إطالق 
الرابط االلكتروني خالل 12 ساعة 

فقط يعكس وجه الكويت الخيري، 
ويـــكـــشـــف عــــن مـــــدى ُحـــــب أهــلــهــا 
والــمــقــيــمــيــن عــلــى أرضـــهـــا لفعل 
الخير، إضافة إلى إظهاره الجهود 
ــن قــبــل  ــ ــة مـ ــبــــذولــ ــمــ الـــمـــضـــنـــيـــة الــ
مؤسساتها وجمعياتها األهلية 
ــعـــون  ــــد الـ والــــخــــيــــريــــة لـــتـــقـــديـــم يـ
والمساعدة للشعوب المتضررة 
في شتى بقاع األرض، حتى باتت 
عالمة بــارزة في ساحات العطاء 

والبذل«.

التوجيهات السامية

 لمتابعة 
ً
إلــى ذلــك، واســتــمــرارا

ودعم جهود العمل الخيري التقت 
الوزيرة البغلي مسؤولي بعض 
الــجــمــعــيــات الــخــيــريــة واألهــلــيــة 
ــنـــان عـــلـــى آلــــيــــة الــعــمــل  ــئـ ــمـ لـــالطـ
وتـــقـــديـــم الــــدعــــم الـــــــالزم وتــذلــيــل 
العقبات كافة، ليتسنى لها القيام 
بــدورهــا المنوط بأفضل صــورة 
ممكنة وفــق القوانين والــقــرارات 
الـــمـــنـــظـــمـــة لــلــعــمــل الـــخـــيـــري فــي 

البالد.
وذكــــــــــرت الــــــــــــــوزارة فـــــي بـــيـــان 
صحافي، أن »هذه اللقاءات تأتي 
ـــار الــتــوجــيــهــات الــســامــيــة  فـــي إطـ
وتعليمات مجلس الوزراء برعاية 
ودعــم جهود العمل الخيري في 

الــبــالد فــي إطــار الـــدور اإلنساني 
الـــذي تــقــوده الــكــويــت، إذ شملت 
جــولــة الــوزيــرة جمعيات إنسان 
الـــخـــيـــريـــة، والـــكـــويـــتـــيـــة لــإغــاثــة 

وبيت الخير«.
وأضـــاف البيان أن »الــوزيــرة 
ــــؤون عــلــى  ــشــ ــ أكــــــــدت حــــــرص الــ
الــــــــتــــــــواصــــــــل الــــــمــــــبــــــاشــــــر مـــع 
الجمعيات الــخــيــريــة وتسهيل 
عملها وفـــق الــقــانــون، وتــقــديــم 
الرعاية الالزمة لها لالضطالع 
ــــوط، وحـــــــل أي  ــنـ ــ ــمـ ــ بــــــدورهــــــا الـ
معوقات قد تواجهها«، مشددة 
على أن »العمل الخيري واجهة 
ــتــــي تـــحـــظـــى بـــدعـــم  الــــكــــويــــت الــ

ورعاية مؤسسات الدولة كافة، 
وعلى رأسها الوزارة«.

ــال مـــديـــر إدارة  ــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
الـــكـــوارث والـــطـــوارئ فــي جمعية 
الــهــالل األحــمــر الكويتي يوسف 
المعراج، إنه تم إيصال مساعدات 
الــجــمــعــيــة إلــــى الــمــتــضــرريــن من 
الــزلــزال في تركيا بالتنسيق مع 
الهالل األحمر التركي وتأمين كل 

المواد اإلغاثية الضرورية.
وأضاف المعراج، في تصريح 
ــة الــتــي  ــيـ ــواد األســـاسـ ــمــ لــــه، أن الــ
يتم توفيرها حسب احتياجات 
الوقت الراهن هي المواد الطبية 

واإلسعافات األولية.

جانب من زيارة الوزيرة البغلي لجمعية الهالل األحمر

فريق اإلنقاذ الكويتي يواصل 
البحث عن ناجين

أعلن رئيس فريق البحث 
واإلنــــقــــاذ الـــكـــويـــتـــي، الــتــابــع 
لــقــوة اإلطــفــاء الــعــام، العقيد 
ــن الـــــمـــــفـــــرح، أمـــــــــس، أن  ــمـــ ــ أيـ
ــق يـــــواصـــــل عــمــلــيــات  ــريــ ــفــ الــ
البحث واإلنقاذ في المواقع 
الـــــمـــــتـــــضـــــررة مـــــــن الـــــــزلـــــــزال 
والــــمــــنــــاطــــق الـــمـــنـــكـــوبـــة فــي 

تركيا.
وقال المفرح، لـ »كونا«، إن 
السلطات التركية استدعت 
الــفــريــق الســتــخــدام األجــهــزة 
الحديثة الخاصة بالبحث عن 
أحياء تحت األنقاض، إضافة 

إلى الكاميرات الحرارية.
ــفـــريـــق قـــام  وأضـــــــاف أن الـ
»بتمشيط عــدد مــن المباني 

بــواســطــة األجـــهـــزة الحديثة 
والمعدات التقنية لكن لم يتم 

العثور على أية أحياء«.
وأشار إلى أن فرقهم تعمل 
24 ســـاعـــة دون تـــوقـــف، من 
خالل تقسيم الفرق إلى ثالث 
مـــجـــمـــوعـــات، كــــل مــجــمــوعــة 

تعمل 8 ساعات متواصلة.

»الشفاء الكويتي« وصل إلى الجنوب التركي لعالج المصابين
الفريق يشمل تخصصات جراحات كسور العظام والحروق والطوارئ ومسعفين

قــال رئيس وفــد فريق الشفاء 
ــتـــور  ــتـــي الـــدكـ ــكـــويـ ــي الـ ــانــ ــســ اإلنــ
إبراهيم الطوالة، إن الفريق وصل 
أمــــس األول إلــــى مــديــنــة هــاتــاي 
التركية »استجابة للتوجيهات 
الرسمية بتقديم الدعم لمتضرري 
الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا 

االثنين الماضي«.
وأضـــاف الطوالة لـــ »كــونــا« أن 
 يشمل 

ً
 طبيا

ً
الفريق يضم طاقما

ــات كـــســـور  ــ ــراحــ ــ تـــخـــصـــصـــات جــ
الــعــظــام وجـــراحـــة الــيــد وجــراحــة 
الحروق والتجميل وطب الطوارئ 

 من المسعفين.
ً
وفريقا

ــــن أن الــــفــــريــــق مــــوجــــود  ــيـ ــ وبـ
ــود إنـــقـــاذ  ــهــ ــــي جــ لـــلـــمـــســـاهـــمـــة فـ
ــــذي ضــرب  ــزلــــزال الـ مــتــضــرري الــ

جنوب تركيا األسبوع الماضي 
بدعم من بيت الزكاة الكويتي.

وأوضـــــــح أن »شــــفــــاء« الــطــبــي 
اإلنــســانــي هــو فــريــق متخصص 
في اإلغاثة ولديه خبرة تمتد إلى 
سبع سنوات باألعمال اإلغاثية 
لالجئين السوريين فــي مناطق 
الــجــنــوب الــتــركــي أجـــرى خاللها 
أكـــثـــر مـــن 330 عــمــلــيــة جــراحــيــة 

وعالج أكثر من 8200 مريض.
وشــكــر بــيــت الـــزكـــاة الكويتي 
عــلــى دعــمــه الــالمــحــدود للفريق 
ولوزارة الخارجية والدفاع على 
تــســهــيــلــهــمــا إجــــــــــراءات الـــرحـــلـــة 
 بــــدور ســفــارة 

ً
اإلغـــاثـــيـــة، مــشــيــدا

ــكــــويــــت بـــتـــركـــيـــا واهـــتـــمـــامـــهـــا  الــ
ورعايتها.

»النجاة«: تفاعل غير مسبوق مع التبرعات العينية
ضمت مواد غذائية وأجهزة طبية وفرشات ومالبس ووسائل تدفئة

ــر فـــي  ــ ــيـ ــ ــــخـ ــــل أهـــــــــل الـ ــاعـ ــ ــفـ ــ تـ
الـــــــكـــــــويـــــــت، مــــــــن مــــواطــــنــــيــــن 
ومقيمين، بشكل غير مسبوق 
مــع حملة الــتــبــرعــات العينية 
الــتــي بــدأتــهــا جمعية الــنــجــاة 
الــخــيــريــة الــخــمــيــس الــمــاضــي، 
بـــالـــتـــنـــســـيـــق والـــــتـــــعـــــاون مــع 
وزارتــــي الــشــؤون والخارجية 

والسفارة التركية في البالد.
وقــــــــــــــــال الــــــــمــــــــديــــــــر الـــــــعـــــــام 
بالجمعية، محمد األنصاري، 
إن الــحــمــلــة القــــت إقــــبــــااًل غير 
مــســبــوق فـــي الــتــفــاعــل مــعــهــا، 
 إلى أن المتبرعين جادوا 

ً
الفتا

بجميع أنــواع المواد العينية 
التي يمكن أن تكون موجودة 
لديهم، منها المواد الغذائية، 
بــجــمــيــع صـــنـــوفـــهـــا، والــــمــــواد 
الوقائية، كالفرش والمالبس 
والـــبـــطـــانـــيـــات، وجــمــيــع مـــواد 
التدفئة، وأجهزة طبية وعالج.
وأفــاد األنصاري بأن الفرق 
الــتــطــوعــيــة تـــواجـــدت فـــي مقر 
الـــتـــبـــرعـــات، ألجــــل الــمــســاعــدة 
وتـــــعـــــبـــــئـــــة وفــــــــــــــرز الـــــــــمـــــــــواد، 

وتحميلها بالشاحنات.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، قـــامـــت 
الــــســــفــــيــــرة الــــتــــركــــيــــة بــتــفــقــد 

ــدارس  ــمــ ــان الــــمــــســــاعــــدة بــ ــكــ مــ
»النجاة« في حولي، واطلعت 
عــلــى مـــراحـــل وفـــــرز وتــجــهــيــز 
الــتــبــرعــات العينية، وسجلت 
شكرها البالغ للشعب الكويتي 
والمقيمين في تفاعلهم الكبير 
مع الحملة، مؤكدة أن هذا األمر 
 على الكويت ومن 

ً
ليس غريبا

رت  يعيش على أرضها، كما عبَّ
عن شكرها العميق لـ »النجاة«، 

لسرعة تنفيذها هذه الحملة.

»إحياء التراث«: 
إرسال 790 

خيمة إلى تركيا
ــــس جـــمـــعـــيـــة  ــيــ ــ أكـــــــــد رئــ
إحــيــاء الــتــراث اإلســالمــي، 
الـــشـــيـــخ طــــــارق الــعــيــســى، 
ــنـــاك غـــرفـــة عــمــلــيــات  أن هـ
 مــع 

ً
مـــســـتـــمـــرة وتـــنـــســـيـــقـــا

ــات الــــمــــعــــنــــيــــة فــي  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ الـ
 وزارتي 

ً
الكويت، خصوصا

الـــــــشـــــــؤون االجــــتــــمــــاعــــيــــة 
ــفـــارة  والــــخــــارجــــيــــة، والـــسـ
الـــتـــركـــيـــة لــــــدى الـــكـــويـــت، 
لتقديم كل مساعدة وإغاثة 
ممكنة لضحايا الزلزال في 

تركيا وسورية.
وأضـــــــاف الـــعـــيـــســـى، فــي 
تصريح صحافي، »جهزنا 
ــاســــات  ــيــ ــقــ 790 خــــيــــمــــة بــ
مــخــتــلــفــة إلرســـالـــهـــا الــيــوم 
إلــــى الــمــنــاطــق الــمــتــضــررة 
 
ً
فــي تــركــيــا، ويــجــري حاليا
لـــــتـــــنـــــســـــيـــــق مـــــــــع وزارة  ا
الخارجية الكويتية، وكذلك 
مع السفارة التركية، الذين 
قــدمــوا لــنــا كــل التسهيالت 
الممكنة، وخاصة من توفير 
طائرات مجانية، لنقل هذه 
الخيام والمساعدات التي 

ستوفرها الجمعية«.
ووجـــه الشكر للحكومة 
التركية، ممثلة بالسفيرة 
الــتــركــيــة طــوبــى ســونــمــاز، 
الــتــي حــرصــت عــلــى توفير 
ــرة خـــــالل 12 ســاعــة  ــائـ ــطـ الـ

ومن دون مقابل.

»الخيرية العالمية«: الكويت حريصة 
على مساعدة المنكوبين في كل وقت

أكــــد الــمــديــر الـــعـــام لــلــهــيــئــة الــخــيــريــة اإلســالمــيــة 
العالمية، بدر الصميط، أمس، حرص دولة الكويت 
على تقدم المساعدات والمعونات للمنكوبين في 

كل وقت وحين.
وقال السميط لـ »كونا« إن إطالق الحملة الوطنية 
إلغاثة المتضررين من الــزلــزال في سورية وتركيا 
)الكويت بجانبكم(، بالتعاون مع الجمعيات الخيرية 
الكويتية، خير دليل على صدق الوقفة، وحب الكويت 

لعمل الخير.
وأوضح أنه من خالل التنسيق مع وزارة الخارجية 
تــم الــتــواصــل مــع مؤسسات داخـــل تركيا وســوريــة، 
وتوفير الــدعــم الغذائي والخيام وأجــهــزة التدفئة، 
ودعــم آليات الدفاع المدني وغيرها من مساعدات 

عدة.

من جانب آخر، كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة د. 
عبدالله المعتوق عن تخصيص الهيئة أكثر من 860 
ألف دوالر لمواجهة تداعيات زلزال سورية وتركيا، 

بالتعاون مع 4 مؤسسات إنسانية ناشطة هناك.
وقال المعتوق خالل لقائه مع األعضاء السابقين 
للجنة فلسطين الخيرية في مقر الهيئة الرئيسي، 
إن »الخيرية اإلسالمية العالمية« وفرقها التطوعية 
بــادرت فــور تواتر أنباء الــزلــزال ومشاهده المؤلمة 
باالتصال بالمنظمات اإلنسانية الشريكة، للوقوف 

على االحتياجات األساسية للمتضررين.
وذكر أنهم بذلوا الجهد في إطالق حملة إغاثية 
ــزال الــمــدمــر  ــزلـ ــار الـ عــاجــلــة لــإســهــام فــي احـــتـــواء آثــ
في تركيا وسورية من أجــل توفير الــدواء والكساء 

واإليواء والغذاء.

»السالم الخيرية«: 350 ألف دينار
تبرعات من »شاحنات الكويت«

أعـــلـــنـــت جــمــعــيــة الــــســــالم لـــأعـــمـــال اإلنـــســـانـــيـــة 
والخيرية أمس، تخصيص أكثر من 350 ألف دينار 
من حملتها السنوية »شاحنات الكويت« لمصلحة 

متضرري الزلزال في سورية وتركيا.
وقــال المدير الــعــام للجمعية ضــاري البعيجان 
 فــي تركيا، 

ً
لـــ »كــونــا« خــالل العمل اإلغــاثــي ميدانيا

إن مجموع الــتــبــرعــات لحملة »شــاحــنــات الكويت« 
تجاوز 1.3 مليون دينار بواقع 357 شاحنة خصص 
منها أكثر من 350 ألف دينار حتى اآلن لمصلحة 

متضرري الزلزال.
وأضــاف أن الجمعية تواصل إرســال المعونات 
والمساعدات بصورة عاجلة إلى المناطق المنكوبة 

في سورية وتركيا منذ وقوع الكارثة، ومن المقرر 
ــرة إغـــاثـــيـــة اضــافــيــة  ــائـ ــيـــوم االثـــنـــيـــن طـ أن تــصــل الـ
محملة بألف خيمة لمصلحة المتضررين بالتعاون 

والتنسيق مع الجهات الرسمية في الكويت.
ولــفــت إلـــى مــســاعــي الجمعية لــتــمــديــد حملتها 
السنوية »شاحنات الكويت« بغية استهداف أكبر 
شريحة ممكنة السيما في ظل األوضاع اإلنسانية 
هــنــاك فــي وقــت ســخــرت الجمعية إمكاناتها كافة 
الحتواء األزمة الراهنة إضافة إلى نشاطها الخيري 

الموجه لالجئين السوريين في المخيمات.

وفد الفريق لدى وصوله إلى مدينة هاتاي

 »القصر« تساهم بمليون دوالر إلغاثة المتضررين
ــــت الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة  ــاركـ ــ شـ
ــقـــصـــر، فــــي حــمــلــة  لــــشــــؤون الـ
»الكويت بجانبكم« بهدف دعم 
جهود إغاثة متضرري زلزال 
ســــوريــــة وتـــركـــيـــا وتــخــفــيــف 
آثاره المعنوية والمادية على 
الــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن في 

المناطق المتضررة.
ــام  ــعــ وأوضـــــــــــح الــــمــــديــــر الــ
ــمـــد  لــــلــــهــــيــــئــــة بـــــــاإلنـــــــابـــــــة حـ
البرجس، أن الهيئة ساهمت 
ــون دوالر مــن  ــيــ ــلــ ــغ مــ ــلـ ــبـ ــمـ بـ
ــيـــريـــة  ــاب األثـــــــــــالث الـــخـ ــ ــــسـ حـ

 
ً
التابعة إلدارة الهيئة؛ تنفيذا
لــتــوجــيــهــات مــجــلــس اإلدارة 
بـــرئـــاســـة وزيـــــر الـــعـــدل وزيـــر 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
وزيـــر الــدولــة لــشــؤون تعزيز 

النزاهة عبدالعزيز الماجد.
ــبـــرجـــس إلـــــى أن  وأشـــــــار الـ
 ما تكون حاضرة 

ً
الهيئة دائما

ــاالت  ــ ــحـ ــ ــــي دعـــــــم الـ ــوة فــ ــ ــقــ ــ وبــ
اإلنــــســــانــــيــــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة 
ــهـــود اإلغــــاثــــة اإلنــســانــيــة  وجـ
مثلما سبق أن قــدمــت الدعم 
خــــــــــــالل جــــــائــــــحــــــة كـــــــورونـــــــا 

وغـــيـــرهـــا مــــن األزمــــــــات الــتــي 
ــت الـــــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة  ــ ــهـــ ــ واجـــ
واإلســـــــالمـــــــيـــــــة، بـــالـــتـــنـــســـيـــق 
مـــع وزارة الـــخـــارجـــيـــة، ومــن 
بــيــنــهــا الــمــســاهــمــة فـــي فــزعــة 
فلسطين لــمــســاعــدة الشعب 
الفلسطيني بالمواد اإلغاثية 
ــة والـــمـــعـــيـــشـــيـــة  ــ ــيــ ــ ــذائــ ــ ــغــ ــ ــ وال
واإليــــواء، وكــذلــك حملة فزعة 
باكستان لمساعدة متضرري 
الفيضانات بالمواد اإلغاثية 
ــيـــة واإليـــــــــواء وحــفــر  ــذائـ ــغـ والـ

حمد البرجساآلبار.

جورج عاطف
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»الهالل األحمر« 
وزعت وجبات 

غذائية على 
المتضررين في 

غازي عنتاب

»الكهرباء«: تخصيص موقع لمحطة 
تحويل رئيسية في »العبدلي الزراعية«

على مساحة 3 آالف متر مربع لدعم الطاقة بالمنطقة دون انقطاع
• سيد القصاص

وافـــقـــت بــلــديــة الــكــويــت على 
طــلــب وزارة الــكــهــربــاء والـــمـــاء 
تخصيص موقع محطة تحويل 
رئــيــســيــة ضــمــن الــقــطــعــة 6 في 
منطقة العبدلي الزراعية بأبعاد 

50 في 60 مترا بمساحة 3000 
متر مربع. 

ــــدت الــبــلــديــة فـــي كتابها  وأكـ
ـــ »الـــكـــهـــربـــاء« أهــمــيــة  الـــصـــادر لـ
ــتـــزام والــتــقــيــد بــاشــتــراطــات  االلـ
ــان الــــفــــرعــــيــــة لـــلـــمـــرافـــق  ــ ــجـ ــ ــلـ ــ الـ
والــخــدمــات الــعــامــة والتنسيق 

»األرصاد«: رياح »األرصاد«: رياح 
مثيرة للغبار مثيرة للغبار 

وأمطار رعديةوأمطار رعدية
قالت إدارة األرصــاد الجوية 
إن الـــطـــقـــس أمـــــس تـــمـــيـــز بــأنــه 
كـــان دافــئــا وغــائــمــا جــزئــيــا إلــى 
غائم والــريــاح جنوبية شرقية 
تتحول لشمالية غربية خفيفة 
إلى معتدلة السرعة نشطة على 
فترات ما بين 12 و50 كيلومترا 
فــي الــســاعــة مــثــيــرة لــلــغــبــار مع 
ــكـــون رعـــديـــة  أمــــطــــار مــتــفــرقــة تـ

أحيانا.
وذكــر رئيس قسم التنبؤات 
البحرية باإلدارة ياسر البلوشي 
لـ »كونا« أن أعلى درجــة حــرارة 
ــراوح بـــيـــن 23 و26 درجــــة  ــ ــتـ ــ تـ
ــقـــس لــيــا  مـــئـــويـــة، بــيــنــمــا الـــطـ
ــارد وغـــائـــم إلـــى غــائــم جزئيا  بــ
والرياح شمالية غربية خفيفة 
إلى معتدلة السرعة نشطة على 
فــتــرات بــيــن 10 و40 كيلومترا 
فــي الــســاعــة مــع أمــطــار متفرقة 

رعدية أحيانا.
ــــى درجـــة  ــار إلــــى أن أدنـ ــ وأشــ
حرارة تتراوح بين 8 و12 درجة 
مــئــويــة، ويـــكـــون الــبــحــر خفيفا 
إلى معتدل الموج يعلو أحيانا 

وارتفاعه ما بين 2 و6 أقدام.

محافظ األحمدي: تضافر الجهود
للقضاء على تجار المخدرات

افتتح محافظ االحمدي الشيخ فــواز الخالد، 
صباح أمس، معرض التوعية بأضرار المخدرات 
ــمـــدي الــتــعــلــيــمــيــة في  الــــذي نــظــمــتــه مــنــطــقــة األحـ
مــدرســة الــيــســرة المتوسطة بــنــات بمنطقة فهد 
ــيـــادات الــمــحــافــظــة  األحـــمـــد، بــحــضــور عـــدد مـــن قـ
يتقدمهم مدير عام مديرية أمن األحمدي، ومدير 
الشؤون التعليمية بمنطقة االحمدي التعليمية.

وأكد محافظ االحمدي، في كلمة له، أن المعرض 
 لجهود وأنشطة محافظة األحمدي 

ً
يمثل امتدادا

الــحــثــيــثــة لــمــواجــهــة آفـــة الـــمـــخـــدرات الــتــي تــهــدد 
مجتمعنا والمجتمعات العربية والعالم أجمع.

 وثمن جهود الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية 

وبقية جهات الدولة المختصة في مواجهة تجار 
ومروجي المخدرات من خال الضبطيات الهائلة 
الــتــي أعــلــن عــنــهــا مـــؤخـــرا، متمنيا أن تــتــواصــل 
مسيرة المواجهة وتضافر الجهود للقضاء على 
هؤالء المفسدين في األرض، لحفظ أبناء الكويت 

من شرور المتاجرين بأرواح الناس.
من جانبه، شدد مسؤول العاقات العامة في 
المشروع التوعوي الوطني للوقاية من المخدرات 
ــراس« خــالــد الــفــضــلــي، عــلــى ضـــــرورة تــوعــيــة  »غــــ
المجتمع خاصة الشباب من أضــرار المخدرات، 
الفتا الى التعاون مع جميع الجهات الحكومية 

واالهلية في هذا االطار.

تكريم خالل المعرض

ــذ وإنـــــشـــــاء  ــيـ ــفـ ــنـ مــــعــــهــــا قــــبــــل تـ
المحطة في الموقع المخصص، 
إضــــــافــــــة إلــــــــى تــــعــــديــــل أبــــعــــاد 
ومــســاحــة الــمــوقــع بــمــا ال يزيد 
عــلــى الــمــســاحــات الـــمـــقـــررة في 
حـــال تــعــارضــه مــع أي خــدمــات 
بنية تحتية قائمة أو ألي دواع 

تنظيمية. 
يذكر أن »الكهرباء« حصلت 
على موافقة 9 جهات حكومية 
ــاء الــمــحــطــة شــمــلــت  ــشــ عـــلـــى إنــ
قــــطــــاع هـــنـــدســـة الـــصـــيـــانـــة فــي 
األشغال، والهيئة العامة للطرق 
والــنــقــل الــبــري، وإدارة الشبكة 
الهاتفية، وقطاع شبكات النقل 
والــتــوزيــع الكهربائية وجهات 

أخرى. 
وتسعى »الكهرباء« من خال 
إنشاء تلك المحطة إلــى تعزيز 
خدماتها في منطقة العبدلي، 
ــافـــة  ــار إلــــــــى كـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ وإيـــــــصـــــــال الـ
الــمــنــاطــق دون انــقــطــاع سعيا 

إلــــى دعــــم الـــخـــدمـــات الـــزراعـــيـــة 
المختلفة في المنطقة. 

ــت الــــــــــــوزارة افــتــتــحــت  ــ ــانـ ــ وكـ
مـــؤخـــرا عــــدة مــحــطــات تــحــويــل 
رئــيــســيــة فــــي مــــواقــــع مــخــتــلــفــة 
ــم الــــطــــاقــــة فــــي تــلــك  ــ ــهــــدف دعــ بــ
الــــمــــنــــاطــــق، وأعــــلــــنــــت مــــؤخــــرا 
خطتها الخاصة بالصيانة في 
مــحــطــاتــهــا المختلفة وشملت 
محطات توليد الطاقة وإنتاج 

المياه المختلفة. 
وفي سياق متصل، خصصت 
وزارة الكهرباء والماء والطاقة 
المتجددة 1.920 مليون دينار 
ــة وإصـــــــاح  ــانــ ــيــ ــال الــــصــ ــ ــمــ ــ ألعــ
ــابـــــات الـــضـــغـــط الـــمـــتـــوســـط  كـــ
11 كــيــلــوفــولــت فـــي محافظتي 

الجهراء والفروانية.

اجتمع طاب وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة األميركية الدولية 
ومجتمع الفن الكويتي في معرض »اذكر الله« بالحرم الجامعي. وكانت 
هذه الفعالية فرصة للفنانين لتعظيم الله تعالى، من خال األعمال 

الفنية التي تشمل الروحانيات وتثيرها. 
وقدم الطاب أعمااًل فنية مختلفة من األشكال المادية والرقمية التي 
تم عرضها في أنحاء الحرم الجامعي. وتم اختيار أفضل عمل فني 
من بين جميع الطلبات المقدمة من قبل لجنة التحكيم، المكونة من 
عبدالعزيز العوضي من مركز »نوى« للفنون والثقافة، والفنان الشهير 
عبدالوهاب القطان، وحصل الطالب مشاري الكوت على جائزة ألعماله 

الفنية الرائعة من بين أفضل 3 متسابقين. 
وكــان هــذا الــحــدث فرصة للطاب وأعــضــاء هيئة التدريس لتعلم 
وتجربة كتابة الخط العربي المباشر بأساليب مختلفة، مثل: الكوفي، 

والرقعة، والديواني، والعديد من األساليب األخرى ألول مرة. 
وتواصل »األميركية الدولية« تزويد طابها بتجربة تعليمية توسع 

عقولهم، وتمكنهم من التفكير على نطاق أوسع.

اختتم مــشــروع »هــّمــة الــتــربــوي« فــي كلية التربية األساسية 
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب برنامجه التدريبي 
الرابع، الذي عقد مؤخرا، بالتعاون مع مركز القياس والتقويم 
والتنمية المهنية، ورابــطــة أعضاء هيئة التدريب في الكليات 

التطبيقية.
وأفــــادت رئيسة الــمــشــروع د. بـــدور الصقعبي بــأن المشروع 
يحرص دائما على عقد مثل هذه البرامج التي تأتي من منطلق 
تعزيز مبدأ التعلم المستمر، واإلسهام بشكل مباشر في التنمية 
المهنية ألعضاء هيئتي التدريس والتدريب في جميع كليات 
ومعاهد الهيئة، لما لذلك من أثر إيجابي في رفع كفاءة الموظف 

وزيادة إنتاجيته، بما يحقق الميزة التنافسية لكوادر الهيئة.
وأضــافــت الصقعبي أن الــبــرنــامــج الــتــدريــبــي اشــتــمــل عــلــى 6 
دورات تدريبية قدمها أعــضــاء مــشــروع »هــّمــة الــتــربــوي«، تنوع 
محتواها بين التدريب على مهارات االتصال، ومهارات العرض 
والتقديم، ومــهــارات الــمــدرب المحترف، واإلبـــداع واالبتكار في 
التعليم، وكيفية إدارة الــغــضــب، والــعــطــاء فــي الــتــدريــب، بهدف 
إكساب المتدربين المهارات التخصصية والتدريبية والشخصية 

على حد سواء.

»إدارة المكتبات«: بدء الدورات التدريبية للتحول الرقمي
انطالق االختبارات اإللكترونية لمرشحي الوظائف اإلشرافية التعليمية

● فهد الرمضان
ــلـــن مـــديـــر إدارة الــمــكــتــبــات بـــــوزارة  أعـ
التربية احمد الماجدي انطاق الــدورات 
الــتــدريــبــيــة لــلــعــامــلــيــن فـــي االدارة ضمن 
استراتيجيتها للتحول الرقمي واعتماد 

النظم اآللية.
وقــال الماجدي، في تصريح صحافي، 
إن إدارة المكتبات تسعى لتحقيق التنمية 
المهنية الختصاصي المكتبات، ومواكبة 
الــمــســتــجــدات فــي مــجــال الــعــمــل، مبينا أن 
المتخصص من توجيه المكتبات سيقدم 
ــدورات بــمــا يــكــفــل تـــدريـــب اخــتــصــاصــي  ــ الــ
المكتبات على تنفيذ الجرد االلكتروني، 
وذلــــك فـــي مــخــتــلــف الــمــنــاطــق التعليمية 
ــمــــدي الــتــعــلــيــمــيــة ثــم  ا بــمــنــطــقــة االحــ بـــــدء

حــولــي ومــبــارك الكبير ويليها العاصمة 
ثـــم الــفــروانــيــة والـــجـــهـــراء، بــاإلضــافــة إلــى 

التربية الخاصة.
وذكــــر أن اإلدارة حــريــصــة عــلــى تنفيذ 
ــتــــطــــور  ــي ومـــــواكـــــبـــــة الــ ــ ــمـ ــ ــرقـ ــ ــول الـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الـ
والتكنولوجيا في ظل سعي وزارة التربية 
نحو التحول اإللكتروني بكافة خدماتها 
لتحقيق رؤيـــة إدارة المكتبات لمكتبات 
مــســتــدامــة بــتــقــنــيــات حــديــثــة، واســتــكــمــااًل 
ــم اتــــخــــاذهــــا مــــن أجـــل  لـــلـــخـــطـــوات الـــتـــي تــ
سهولة وصــول المستفيدين من خدمات 
المكتبات إلى ما يبحثون عنه باستخدام 

وسائل البحث االلكترونية الحديثة.

اختبارات الوظائف اإلشرافية
مــــــن جـــــانـــــب آخــــــــــر، انــــطــــلــــقــــت، صـــبـــاح 

أمــــس، االخـــتـــبـــارات االلــكــتــرونــيــة الــخــاصــة 
بالمرشحين للترقي للوظائف االشرافية 
التعليمية، حيث يتنافس أكثر من 6 آالف 
مرشح على وظائف مدير مدرسة ومدير 
مساعد ورئيس قسم، إضافة إلى وظائف 
التوجيه الفني للمواد الدراسية ومشرفات 

رياض األطفال.
ــدد وكـــيـــل وزارة الــتــربــيــة بــاإلنــابــة  ــ وحـ
الــوكــيــل الــمــســاعــد لــلــتــعــلــيــم الـــعـــام أســامــة 
السلطان فــي قـــرار ســابــق مــوعــد االختبار 
اإللكتروني لمرشحي الوظائف اإلشرافية 
فــي الــمــراحــل التعليمية بجميع المناطق 
التعليمية وإدارة التربية الخاصة وإدارة 
التعليم الــديــنــي وإدارة التعليم الــخــاص 
خـــال الــفــتــرة مــن 12 الـــجـــاري حــتــى 7 من 
مارس المقبل في مركز التدريب بالجابرية.

أحمد الماجدي

بدور الصقعبي

جانب من الطلبة المشاركين

كلية القانون الكويتية تصدر عددها 
األول من مؤشر KILAW القانوني

أعلنت كلية القانون الكويتية العالمية إصدار عددها األول 
من »مؤشر KILAW القانوني«.

وقال مدير مركز الكويت للدراسات والبحوث القانونية في الكلية 
صــاح الــغــزالــي: »إن هــذا المؤشر يأتي ضمن سلسلة الخطوات 
الــتــطــويــريــة لــلــكــلــيــة فـــي مــخــتــلــف الـــمـــجـــاالت، الســيــمــا الــمــجــاالت 

المجتمعية«.
ــــاف الــغــزالــي: »ان الــمــؤشــر ســيــصــدر شــهــريــا لــيــعــزز الـــدور  وأضـ
المجتمعي القانوني، الذي تنهض به الكلية، إذ يهدف إلى رصد أداء 
قطاعات الدولة ومؤسساتها، ومتابعة نشاطاتها، السيما السلطات 
الثاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، وإبداء الرأي القانوني فيها، 
وتقديم المقترحات بشأنها في االتجاهات القانونية وإبراز مزاياها 

ومجاالت انتقادها لتعزيز الجانب القانوني وأفضل الممارسات«.
ولفت إلى أن المؤشر يهدف إلى تحفيز هذه السلطات نحو 
مزيد من إقرار القوانين واتخاذ الخطوات اإلجرائية لترجمتها 
على أرض الــواقــع، وحسن تطبيقها ومعاقبة مخالفيها، وبما 
يكفل معالجة مظاهر الخلل، وتعزيز سيادة القانون، وتطوير 

األداء في مختلف وزارات الدولة ومؤسساتها.

»األميركية الدولية« تقيم معرض»األميركية الدولية« تقيم معرض»همة التربوي« يختتم برنامجه التدريبي
»اذكر الله« في حرمها الجامعي»اذكر الله« في حرمها الجامعي

الساير: جهودنا اإلغاثية متواصلة لتخفيف معاناة منكوبي الزلزال
السفيرة التركية بحثت معه احتياجات المتضررين وأشادت بدور الكويت اإلنساني واإلغاثي 

ــا لـــدى  ــيـ ــركـ ــرة تـ ــيـ ــفـ أشـــــــــادت سـ
الباد طوبى سونمز بدور الكويت 
ــــي واإلغـــــــاثـــــــي عــــلــــى كــل  ــانـ ــ ــــسـ اإلنـ
المستويات، السيما الوقوف إلى 
جانب تركيا جــراء الزلزال المدمر 
الذي خلف آالف القتلى والمصابين.
وأعــربــت سونمز، فــي تصريح 
ــا«، عـــقـــب لـــقـــائـــهـــا رئــيــس  ــ ــونـ ــ »كـ ـــ ــ لـ
مـــجـــلـــس إدارة جـــمـــعـــيـــة الـــهـــال 
األحمر الكويتي د. هــال الساير، 
عن تقديرها للجهود التي تبذلها 
الــكــويــت قــيــادة وشــعــبــا، ودعمها 
المتواصل لتركيا عبر التبرعات 
الحكومية والشعبية، ومشاركة 
الفرق التطوعية الكويتية في تركيا.
وقــالــت إنها بحثت مــع الساير 
االحتياجات الضرورية للمنكوبين، 
ــــق إليـــــصـــــالـــــهـــــا إلـــــى  ــيـ ــ ــسـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ والـ

المتضررين في تركيا، مشيرة إلى 
التطرق للمساعدات التي قدمتها 
جمعية الــهــال األحــمــر الكويتي، 
وتـــحـــركـــاتـــهـــا اإلنـــســـانـــيـــة إلغـــاثـــة 
ومساعدة المناطق المتضررة جراء 

الزلزال المدمر.
وأضافت أنها لن تنسى »الوقفة 
الكويتية اإلنــســانــيــة«، ومـــا قامت 
بــه الجمعية مــن التحرك السريع 
لــتــوصــيــل الـــمـــســـاعـــدات اإلغــاثــيــة 
للشعب التركي جراء الزلزال الذي 

خلف آالف الضحايا والمصابين.
مـــن جــانــبــه، شـــدد الــســايــر، في 
ــا«، على  ــونــ »كــ ـــ تــصــريــح مــمــاثــل لــ
أن جــــهــــود الـــجـــمـــعـــيـــة مــســتــمــرة 
ومتواصلة في برامجها اإلغاثية 
للتخفيف من معاناة المنكوبين 
جراء الزلزال، وتقديم كل أوجه الدعم 

والمساعدة اإلنسانية، ســواء في 
تركيا أو في شمال سورية.

وأكد حرص الكويت على تقديم 
الدعم والمساهمة بغية التخفيف 
ــــن مــــعــــانــــاة الــشــعــبــيــن الـــتـــركـــي  مـ
والــــســــوري، حــيــث قــدمــت الكويت 
شتى أنواع الدعم من خال حملة 
»الــكــويــت بــجــانــبــكــم«، مــشــيــرا إلــى 
أن الجمعية ستوفر االحتياجات 
اإلنسانية الضرورية في المناطق 

المنكوبة بشمال سورية وتركيا.
وفي سياق اإلجراءات الميدانية، 
أفادت جمعية الهال األحمر أمس 
بأنها وزعت، بالتعاون مع »الهال 
األحــمــر الــتــركــي« وجــبــات غذائية 
ساخنة للمتضررين مــن الــزلــزال 

جنوبي تركيا. 
وقال رئيس وفد فريق الهال 

األحــمــر الــكــويــتــي، الــمــوجــود في 
تركيا، نبيل الحافظ، في تصريح 
»كـــونـــا«، إنـــه جـــرى تــوزيــع 250  لــــ
ــة عــلــى  ــنــ ــاخــ ــة غــــذائــــيــــة ســ ــ ــبـ ــ وجـ

المتضررين من الزلزال في غازي 
عنتاب التركية.

وأضــــــاف الـــحـــافـــظ أنــــه سيتم 
توزيع شحنات المساعدات، التي 

تــصــل إلــــى 150 طــنــا، وتتضمن 
بطانيات وخياما وأغذية ومواد 
طبية وغيرها، على المتضررين 
في تركيا وسورية قريبا، مبينا 

أنـــــه ســيــتــم الــــتــــعــــاون أيـــضـــا مــع 
جمعية الــهــال األحــمــر الــقــطــري 
للتنسيق في توزيع المساعدات 
على الجانبين التركي والسوري.

الساير ومسؤولو »الهالل األحمر« خالل لقاء سفيرة تركيا أمس
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الزيد يسأل عن المبتعثين للدراسة 
والطاقة المتجددة وعقود »الصحة«

تــقــدم النائب أســامــة الزيد 
بأربعة أسئلة لوزير التربية 
وزير التعليم العالي والبحث 
الــعــلــمــي، د. حــمــد الــعــدوانــي، 
بـــشـــأن الــمــبــتــعــثــيــن لــلــدراســة 
خارج الكويت، وعدد مدارس 
ــتــــوحــــد، ولــــوزيــــرة  مــــرضــــى الــ
ــة وزيـــــــــرة  ــ ــامــ ــ ــعــ ــ األشــــــــغــــــــال الــ
ــاء والـــطـــاقـــة  ــ ــمـ ــ الـــكـــهـــربـــاء والـ
المتجددة د. أمــانــي بوقماز، 
ــراء  بـــشـــأن آلـــيـــة وضــــوابــــط شـ
ــيــــر، ووزيــــــر  ــغــ ــن الــ ــ ــاقــــة مـ الــــطــ
الــصــحــة د. أحــمــد الــعــوضــي، 
بشأن بعض مالحظات ديوان 

المحاسبة.
وقال في سؤالين للعدواني: 
كــم الــعــدد السنوي اإلجمالي 
للمبتعثين لــلــدراســة خـــارج 
دولــــــة الــــكــــويــــت؟ ومـــــا أفــضــل 
الدول في التصنيف الدراسي 
ــــدول  الـــعـــالـــمـــي؟ ومـــــا أكـــثـــر الـ
التي تضم أفضل الجامعات؟ 
ومــــا آلـــيـــة ومــعــايــيــر اخــتــيــار 
ــال البعثات  الــجــامــعــات إلرســ
ــا؟ ومـــــــا آلـــيـــة  ــ ــهـ ــ الـــــدراســـــيـــــة لـ
ومعايير التوزيع الجغرافي 
ــة؟ وهـــل  ــيـ ــارجـ لــلــبــعــثــات الـــخـ
ــابـــان وســنــغــافــورة  ــيـ تــضــم الـ
والــــــصــــــيــــــن وإنـــــدونـــــيـــــســـــيـــــا 
ومــالــيــزيــا جــامــعــات مــمــيــزة؟ 
وهـــل اتــفــقــتــم مــعــهــا البــتــعــاث 
ــلـــدراســـة فــيــهــا؟ مع  الــطــلــبــة لـ
تـــــــــزويـــــــــدي بــــتــــفــــاصــــيــــل عـــن 
الجامعات في الدول المذكورة، 
وهــل تبتعث الــــوزارة الطلبة 
لــــــــلــــــــدراســــــــة فـــــــــي جـــــامـــــعـــــات 
اليابان وسنغافورة والصين 

وإندونيسيا وماليزيا؟
: مــــا عـــدد 

ً
وتــــســــاءل أيــــضــــا

المدارس الحكومية والخاصة 
لمرضى التوحد؟ وما النظام 
التعليمي والعالجي المتبع 
ــا؟ وكــــــم عــــــدد الــطــلــبــة  ــمـ ــهـ ــيـ فـ
فــيــهــمــا؟ وهـــل هـــذه الـــمـــدارس 
مــــجــــهــــزة بـــجـــمـــيـــع األقـــــســـــام 

)عالج نطق - وفرط الحركة - 
والتواصل - وعيادة غذائية( 
الــتــي تــلــبــي حـــاجـــات مــرضــى 

التوحد؟
فــيــمــا ســــأل وزيـــــر الــصــحــة 
عــن تقرير ديـــوان المحاسبة 
للسنة الــمــالــيــة 2022/2021، 
والـــــخـــــاص بــــــــــوزارة الــصــحــة 
الـــمـــالحـــظـــة رقـــــم )3 - ثــالــثــا( 
وطلب آخر العقود الموقعة مع 
المستفيدين سواء السارية أو 
المنتهية، والتواريخ المتوقعة 
ــــالء  ــــخ اإلخــ ــواريــ ــ لــــإخــــالء وتــ
الفعلية والمواقع التي لم يتم 

إخالؤها.
أمـــــــا فـــــي ســـــؤالـــــه لــــوزيــــرة 
ــاء فاستفسر  ــمـ الــكــهــربــاء والـ
عـــــــــن اآللـــــــــيـــــــــة والـــــــضـــــــوابـــــــط 
ــتـــي حــددتــهــا  واإلجـــــــــــراءات الـ
وزارة الكهرباء والماء والطاقة 
الــمــتــجــددة لــشــراء الــطــاقــة من 
 المواطنين، 

ً
الغير وتــحــديــدا

ومـــا األســـعـــار الــتــي حــددتــهــا 
الــــــــــوزارة لــــشــــراء الـــطـــاقـــة مــن 
 المواطنين؟ 

ً
الغير وتــحــديــدا

ومــــا نــتــائــج الــــدراســــة الفنية 
والمالية والبيئية والقانونية 
التي أجرتها اللجنة المذكورة 
لعملية شراء الطاقة المنتجة 

من الغير؟

أسامة الزيد

نافذة نيابيةنافذة نيابية

عالية الخالد

الخالد لوزير التجارة: هل يتم فحص العشب 
الصناعي بالمالعب الرياضية؟

 للسرطان؟«
ً
 محتمال

ً
»هل تم التأكد من احتمالية أن تكون مواده مصدرا

تقدمت النائبة عالية الخالد 
ــتــــجــــارة  بـــــســـــؤال إلـــــــى وزيـــــــــر الــ
ــاهـــض  ــنـ والــــصــــنــــاعــــة مـــــــــازن الـ
عـــن مــالعــب الــعــشــب الصناعي 

الرياضية.
وقــالــت الــخــالــد فــي ســؤالــهــا، 
ــه تـــم تـــزويـــد أغـــلـــب الــمــالعــب  إنــ
الرياضية الكائنة في األراضــي 
والمنشآت الحكومية أو األهلية 
الخاصة بما ُيطلق عليه )العشب 
الـــصـــنـــاعـــي(، وتــــم الـــتـــوســـع في 
استخدام هذا العشب الصناعي 
فـــي بــعــض الــمــنــاطــق السكنية 
والجهات الحكومية، ولما كان 
تــكــويــن الــعــشــب الــصــنــاعــي في 
أغلبه من مــواد كيميائية، فهل 
يتم فحص جميع أنواع العشب 
ــتـــورد لـــدولـــة  الـــصـــنـــاعـــي الـــمـــسـ
الكويت؟ وهل تم التأكد من عدم 

وجود أي احتمال بأن تكون المواد 
 
ً
 محتمال

ً
المصنوعة منه مــصــدرا

للسموم المسببة للسرطان؟
ــن مـــكـــونـــات  ــ لــــت عــ ــا تــــســــاء ــمــ كــ
العشب الصناعي المستورد لدولة 

ــدد الــــمــــدارس  ــ ــا عـ ــ الـــكـــويـــت؟ ومـ
ــدارس  ــ ــمـ ــ ــيـــة وعــــــــدد الـ ــكـــومـ الـــحـ
الــخــاصــة والــجــهــات الحكومية 
ــئــــات الــــتــــي تـــعـــتـــمـــد فــي  ــيــ ــهــ والــ
مالعبها وحدائقها على العشب 
ــم مــلــعــب عشب  الــصــنــاعــي؟ وكــ
 في 

ً
صناعي موجود وقائم حاليا

المدارس الحكومية والخاصة؟
واستفسرت عما إذا تم فحص 
العشب الصناعي الموجود في 
المدارس والمناطق السكنية؟ إن 
كانت اإلجابة باإليجاب »يرجى 
تــزويــدي بنسخة عــن الــدراســة، 
وإن كانت اإلجابة بالنفي يرجى 
تزويدي بأسباب عدم الفحص، 
وما سبب االستغناء عن مالعب 
الــعــشــب الــطــبــيــعــي واســتــبــدالــه 
بالعشب الصناعي في المدارس 

الحكومية؟«.

أبل يسأل العدواني عن سياسة
التكويت في »التربية األساسية«
سأل النائب د. خليل أبل وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث 
العلمي د. حمد الــعــدوانــي عــن سياسة التكويت فــي كلية التربية 

األساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي.
وطلب جميع قرارات لجان التعيينات لكل قسم علمي بكلية التربية 
األساسية من طالبي شغل الوظائف التدريسية للسنة الدراسية من 
)2021/2020( حتى )2023/2022(، موضحا فيها الطلبات المقبولة 
والمرفوضة، وسبب التأخير أو االمتناع عن تعيين بعض أعضاء 
هيئة التدريس الكويتيين المتقدمين للتدريس في مختلف األقسام 
العلمية بكلية التربية األساسية التابعة للتطبيقي منذ 2020 إلى 

.2022

خليل أبل

الكندري: على الحكومة حسم »البصمة 
المرنة« فهي من األمور العاجلة

انتقد النائب د. عبدالكريم الكندري عدم تطبيق الجهات الحكومية 
نظام البصمة المرنة. 

وقال الكندري، في تصريح: رغم إعالن جاهزية البصمة المرنة 
بتاريخ ٩ أكتوبر الــمــاضــي، فشل ديـــوان الخدمة المدنية بــإقــرار 
البدائل التي أعلنها في بيانه السابق، والتي تهدف لتخفيف معاناة 
المواطنين من االختناقات المرورية، مما يستدعي من مجلس الوزراء 

 من األمور.
ً
حسم الموضوع بقرار منه باعتباره عاجال

مــن جــهــة أخــــرى، ســـأل الــكــنــدري وزيــــر الـــدولـــة لــشــؤون البلدية 
عبدالعزيز المعجل عن قيمة عقود النظافة بجميع المحافظات، 
وهل قامت الوزارة بمراجعة أداء الشركات التي رست عليها العقود 
ومعالجة الشكاوى التي ترد عليها ومراجعة شروط العقود الفنية 
والــمــالــيــة لتتناسب مــع الــوســائــل الحديثة بالعمل والمتطلبات 

البيئية؟ عبدالكريم الكندري

»األعلى للتخصيص« لم يجتمع منذ 4 أعوام ونصف!
 منذ يوليو 2018

ً
• أكد في رده على مهلهل المضف أنه لم يتخذ قرارا

ق الحساب الختامي لـ »الدفاع« ومشاريع »االرتباط«
ِّ
• غياب الحكومة عن اللجان يعل

محيي عامر
فــي رده عــلــى ســـؤال برلماني 
ــمـــــضـــــف،  ــــل الـــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــهـ ــ لـــــلـــــنـــــائـــــب مـ
كــشــف الـــجـــهـــاز الــفــنــي لــبــرنــامــج 
ــر اجـــتـــمـــاع  ــ الـــتـــخـــصـــيـــص أن آخــ
لــلــمــجــلــس األعـــلـــى للتخصيص 
كــــان فـــي أغــســطــس 2018، وكـــان 
آخر قراراته اعتماد التقرير نصف 

السنوي في يوليو 2018.
وقـــــــــــال: تــــــم إعـــــــــــداد دراســـــــــات 
أولية لمشاريع محطة الشعيبة 
ــطـــاع  ــار، وقـ ــ ــــطـ ــمـ ــ ــة، والـ ــيـ ــالـ ــمـ ــشـ الـ
االتصاالت، والمشاغل الرئيسية 
لوزارة الكهرباء والماء، والموانئ، 
وشـــركـــة الــنــقــل الـــعـــام الــكــويــتــيــة، 
ــــق الـــعـــمـــومـــيـــة،  ــرافـ ــ ــمـ ــ وشـــــركـــــة الـ
ــة الـــكـــويـــتـــيـــة لـــخـــدمـــات  ــركــ ــشــ والــ
المطار )كاسكو( وبريد الكويت، 
والمطبعة الحكومية، والشركة 
ــرات  ــائــ ــطــ ــد الــ ــتــــزويــ ــة لــ ــيـ ــتـ ــكـــويـ الـ

بالوقود )كافكو(.
وبـــيـــن أنـــــه جــــــاٍر الـــعـــمـــل عــلــى 
ــيـــص مــــحــــطــــة الـــشـــعـــيـــبـــة  ــخـــصـ تـ
الشمالية، وهناك تعاون مثمر مع 
وزارة الكهرباء والماء ويتم ذلك 
عبر اللجنة المشتركة المشرفة 
على تخصيص المحطة.محطة 

الشعيبة
ــمـــل عــلــى  ــعـ ــه جـــــــاٍر الـ ــ وأكـــــــد أنــ
تأهيل شركات استثمارية لتقييم 
أصول محطة الشعيبة الشمالية 
 
ً
ــا ــقــ الــــمــــزمــــع تـــخـــصـــيـــصـــهـــا، ووفــ
ــم 37 لسنة  ــام الـــقـــانـــون رقــ ــكـ ألحـ
2010 بـــشـــأن بــــرامــــج وعــمــلــيــات 

التخصيص فإنه سيتم رفع قائمة 
الــشــركــات والــتــوصــيــة بالترسية 
عــلــى جــهــة الــتــقــيــيــم الــتــي حققت 
أعلى نتيجة تقييم إلى المجلس 
األعـــلـــى لــلــتــخــصــيــص لــلــمــوافــقــة 
واعتماد الترسية بعد استكمال 
ات الــعــرض عــلــى الجهات  إجـــــراء

الرقابية المعنية في الدولة.
ــيـــات  ــزانـ ــيـ ــمـ وقـــــــــررت لـــجـــنـــة الـ
ــة تـــعـــلـــيـــق الـــحـــســـاب  ــيـ ــانـ ــمـ ــرلـ ــبـ الـ
الــخــتــامــي لـــــــوزارة الــــدفــــاع لــعــدم 
تسوية المالحظات الـــواردة فيه 
بناء على تقارير ديوان المحاسبة 
والــمــراقــبــيــن الــمــالــيــيــن، وأمــهــلــت 
ــة وزارة الــــــدفــــــاع شـــهـــرا  ــنـ ــلـــجـ الـ

لتسوية تلك المالحظات.

ــاقــــشــــت  ــة نــ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ ــلـ ــ وكــــــــانــــــــت الـ
ــــس الــحــســاب  فــــي اجــتــمــاعــهــا امـ
الـــخـــتـــامـــي لــــــــــوزارة الـــــدفـــــاع عــن 
السنتين الماليتين 2021/2020 
و2022/2021، ومالحظات ديوان 

المحاسبة بشأنهما. 
ــــال رئـــيـــس الــلــجــنــة الــنــائــب  وقـ
د. عـــــادل الـــدمـــخـــي فـــي تــصــريــح 
صـــحـــافـــي بــمــجــلــس األمــــــــة: رغـــم 
حــضــور وكــيــل وزارة الـــدفـــاع د. 
عبدالله الصباح فإن عدم وجود 
تمثيل للجيش ورؤساء الهيئات 
حال دون الرد على أسئلة اللجنة 
ــا فــــيــــمــــا يـــخـــص  ــهـــ ــاتـــ ــظـــ ومـــــالحـــ
ــة لـــــلـــــوزارة أو  ــامـ ــعـ الـــمـــيـــزانـــيـــة الـ

ميزانية التسليح.

وأشار الدمخي إلى أن اللجنة 
ــرارا بتعليق الحساب  اتــخــذت قــ
الختامي لوزارة الدفاع، ومنحها 
مهلة شهرا لتسوية المالحظات.

ــدد عــلــى أهــمــيــة أن يتم   وشــ
خــالل االجــتــمــاع المقبل تقديم 
اإلجــــــابــــــات بــــشــــأن مـــالحـــظـــات 
ديـــــــوان الـــمـــحـــاســـبـــة والــمــكــتــب 
ــبــــيــــن  الــــفــــنــــي وجــــــهــــــاز الــــمــــراقــ
ــن رفـــض  ــذرا مــ ــحــ الـــمـــالـــيـــيـــن، مــ
ــامـــي وتـــقـــديـــر  ــتـ الــــحــــســــاب الـــخـ
ــالــــي فــي  ــحــ ــام الــ ــعـــ مـــيـــزانـــيـــة الـــ
حــال عــدم تسوية المالحظات.
مــن ناحية أخـــرى، ناقشت لجنة 
شــــؤون الــبــيــئــة واألمـــــن الــغــذائــي 
ــة خــــالل  ــيــ ــانــ ــمــ ــرلــ ــبــ والـــــمـــــائـــــي الــ
اجتماعها أمـــس مــشــاريــع نقطة 
ــة الــمــتــعــلــقــة  ــمـــركـــزيـ االرتـــــبـــــاط الـ
ــإعــــادة تــأهــيــل الــبــيــئــة وتــقــريــر  بــ

ديوان المحاسبة بشأنها.
وقــــــال مـــقـــرر الــلــجــنــة الــنــائــب 
ــي تـــصـــريـــح  ــ ــاد، فــ ــ ــهــ ــ ــه فــ ــلــ ــدالــ ــبــ عــ
ــلـــس األمـــــــــــة، إن  ــافــــي بـــمـــجـ صــــحــ
اللجنة عقدت اجتماعها الثاني 
بشأن مناقشة تكليف المجلس 
ببحث مــشــاريــع نقطة االرتــبــاط 
الــمــركــزيــة، ولــم تستطع مناقشة 
أّي من المواضيع المدرجة على 
تقرير ديـــوان المحاسبة بسبب 
عدم حضور األمينة العامة لنقطة 
االرتباط الكويتية للمرة الثانية. 
وأضـــــاف فــهــاد أن الــمــســؤولــة 
تعذرت في المرة األولــى بوجود 
ــــوم  ــيـ ــ وفـــــــــد زائـــــــــــــر، وتــــــــعــــــــذرت الـ
 
ً
بوجودها في إجازة دورية، معربا
ــفـــه لــلــتــبــاطــؤ والـــتـــراخـــي  عــــن أسـ
فــي تعامل النقطة الــمــركــزيــة مع 
اجتماعات اللجنة بشأن مناقشة 
ــوان الــمــحــاســبــة فيما  ــ تــقــريــر ديــ
يــخــص مــشــاريــع النقطة بــإعــادة 

تأهيل البيئة.
وقال فهاد إن اللجنة ستجتمع 
بعد أسبوعين بعد انتهاء األمينة 
ــة  ــدوريــ ــن إجــــازتــــهــــا الــ الـــعـــامـــة مــ
 إلـــى الحضور 

ً
لــدعــوتــهــم رســمــيــا

لمناقشة التقرير لــلــوصــول إلى 
نتيجة ترفع اللجنة بناء عليها 
تــقــريــرهــا إلــــى مــجــلــس األمــــة في 

هذا الشأن.

لجنة الميزانيات في اجتماعها أمس

تسبب غياب كبار المسؤولين 
بوزارة الدفاع عن اجتماع لجنة 
الميزانيات والحساب الختامي 

في إعالن اللجنة تعليق 
الحساب الختامي للوزارة لمدة 

شهر، كما أرجأت لجنة البيئة 
إنجاز تقريرها عن مشاريع 
نقط االرتباط لعدم حضور 

األمينة العامة.

»الظواهر السلبية«: النظام اإلداري مرتبك
 و»الواسطة« أضحت ظاهرة مجتمعية

اللجنة استضافت رئيس جهاز متابعة األداء الحكومي لمناقشتها بجانب الرشوة
ناقشت لجنة القيم ومعالجة الظواهر 
السلبية في اجتماعها أمس، ظاهرة الواسطة 
وما ينتج عنها من اإلخالل بمبدأ المساواة 
والعدالة وتكافؤ الفرص وضياع الحقوق، 
والرشاوى وأسباب انتشارها في مؤسسات 

الدولة.
وقال رئيس اللجنة النائب محمد هايف، 
في تصريح صحافي، إن اللجنة استضافت 
ــــس( رئــيــس جــهــاز مــتــابــعــة األداء  الـــيـــوم )أمـ
الحكومي لمناقشة الظاهرتين السلبيتين 
ــــح في  الــلــتــيــن أخـــذتـــا تــظــهــران بــشــكــل واضـ

المجتمع. 
وأضـــاف هــايــف أن التناقضات والنظام 
اإلداري المرتبك في الدولة كانا محل نقاش 
 إلــى أن أعــضــاء اللجنة 

ً
مــع الــجــهــاز، مــشــيــرا

ــم فــي ظــاهــرة الــواســطــة، التي  طــرحــوا آراءهــ
بــاتــت تــأخــذ مــنــحــى آخـــر وأصــبــحــت ثقافة 
مجتمعية تهضم حقوق الكفاءات وتصادر 

فرص وجودهم.
وأكد أن تطوير النظام اإلداري في الكويت 

وضــبــطــه بمعايير مــحــددة هــو الـــذي يمنع 
الــواســطــة وأيـــضـــا الـــرشـــوة الــمــرتــبــطــة بها، 
 أن ترهل النظام اإلداري في الكويت 

ً
معتبرا

تسبب فــي فــوضــى وســهــولــة تــمــريــر بعض 
المعامالت عن طريق الرشوة.

وأوضح هايف أن ثقافة الواسطة التي لم 
تقنن باتت منتشرة بشقيها الحميد وغير 
الحميد، وباتت الواسطة الحميدة كالواسطة 
السيئة ال فرق بينهما، إذ يتم استقطاع بعض 
الحقوق مــن المواطنين وإعــطــاؤهــا ألنــاس 

آخرين كذلك الترقيات والقرارات الباراشوتية 
الــتــي تــصــدر بــاســتــثــنــاءات غــيــر مــبــررة وال 
منطقية وبغير وجه حق بترقية أناس على 

حساب آخرين أكفأ وأقدم منهم.
وأضـــاف هايف أن اللجنة طالبت جهاز 
متابعة األداء الحكومة بأخذ توصياتها بعين 
االعتبار وأن يرفع تقارير المتابعة ويعمل 
 بحيث ال 

ً
على تطوير أنظمة الــدولــة إداريــــا

تكون هناك ثغرات الستثناءات أو ترضيات 
مما يحصل اليوم في هذه الفوضى.

رئيس »متابعة األداء الحكومي« في اجتماع »الظواهر السلبية« أمس
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تجربتنا 
ناجحة في 
الجهراء... 

 
ً
وقريبا

سنفتتح فرع 
الفحيحيل 

للطالبات

كليتنا تعتبر 
جامعة من 
حيث الكم 

والنوع 
وتعادل 6 

كليات وتملك 
5 منها في 
موقع واحد

ً»خفر السواحل« تنفذ تدريبات 
بالذخيرة الحية اليوم وغدا

 بميدان الرماية البحري
ً
 حتى 3 عصرا

ً
من 8 صباحا

● محمد الشرهان
أعلنت وزارة الداخلية أن اإلدارة العامة لخفر السواحل ستنفذ 
رماية بالذخيرة الحية في ميدان الرماية البحري »ALFA« اليوم 

.
ً
 حتى الثالثة عصرا

ً
وغدا من الساعة الثامنة صباحا

وقالت الـــوزارة، في بيان لــإدارة العامة للعاقات واإلعــام 
األمــنــي، أمـــس، إن »منطقة الــرمــايــة تــقــع جــنــوب شـــرق جــزيــرة 
بوبيان وشمال شرق جزيرة فيلكا وبمحاذاة جزيرة بوبيان 
من جهة الجنوب إلى رأس القيد بعمق 11 ميا بحريا باتجاه 
 إلــى جزيرة 

ً
الجنوب الشرقي بمحاذاة جزيرة فيلكا، امــتــدادا

 باتجاه الشمال الشرقي، وتبعد 
ً
 بحريا

ً
عوهة بعمق 15 ميا

عن جزيرة فيلكا مسافة 2.8 ميل بحري باتجاه الشمال الشرقي 
فيما يمتد الميدان باتجاه الشمال الشرقي بطول 15 ميا بحريا 

وعرض 11 ميا بحريا«.
وحذرت جميع رواد البحر من مغبة االقتراب من موقع الرماية 
خــال الــفــتــرة الزمنية الــمــذكــورة، مــؤكــدة أن جميع الــدوريــات 
البحرية ستقوم بمنع كل من يحاول االقتراب من أجل سامة 

الجميع.
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»التقدم العلمي« تحتفي 
بإنجازات 11 باحثة كويتية

أطلقت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، أمس، فعاليات »المرأة في 
عيون العلوم االجتماعية«، بالتعاون مع كلية العلوم االجتماعية 
بجامعة الكويت، والـــذي يسلط الــضــوء على 11 باحثة كويتية، 
وعلى إنجازاتهن ونجاحاتهن في مجاالت العلوم والتكنولوجيا 

والبحث العلمي.
 
ً
وقالت المؤسسة، في بيان صحافي، إن الفعالية تأتي تزامنا

مع احتفال العالم باليوم العالمي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم، 
والـــذي يــصــادف 11 فــبــرايــر مــن كــل عـــام، وخــصــص مــن قبل األمــم 
المتحدة منذ عام 2015 للتركيز على الدور المهم الذي تضطلع به 
النساء والفتيات في ميادين العلوم والتكنولوجيا، بهدف معالجة 
الفجوة بين الجنسين في هذه الميادين عبر االحتفال بإسهامات 

وإنجازات المرأة فيها.
وأضافت أنه سيقام معرض متنقل ضمن إطار الفعاليات في 
الحرم الجامعي بالشويخ، وفي )مول 360( ما بين 14 و20 الشهر 
الجاري، ثم بعد ذلك في مجمع )األفنيوز( ما بين 20 و26 الجاري.
وأعـــربـــت عــن أمــلــهــا أن يــلــهــم هـــذا الــمــعــرض المتنقل الفتيات 
والنساء إلى االنخراط في مجاالت العلم والتكنولوجيا واالبتكار، 
إضافة إلى اإلسهام في دفع عملية التنمية المستدامة بالمجتمع، 

لتظل المرأة في صميم اإلنجازات العلمية البارزة.

عميد »التربية األساسية«: ينبغي تحويل الكلية لجامعة تطبيقية

تعتبر كلية التربية األساسية األكبر واألضخم من 
نوعها في المنطقة، والمؤسسة األقدم في البالد 

بإعداد المعلمين، إذ انطلقت بذرتها قبل 60 
، بيد أنها تواجه اليوم جملة من التحديات في 

ً
عاما

المسار والمخرجات، وسط جهود من قياداتها، 

وتمكنت حتى اآلن من استيعاب أعداد ضخمة من 
الدارسين وصلت إلى 23 ألف طالب وطالبة، إلى 

جانب جهود االرتقاء بمخرجات الكلية وتنظيمها، 
مع حاجات سوق العمل. 

 إلى هذا الدور الرائد للكلية ناشد عميدها 
ً
واستنادا

د. فريح العنزي رئيس الوزراء والمسؤولين 
 أن 

ً
تحويلها إلى جامعة تطبيقية، معتبرا

المعارضين لهذا التوجه لم يضعوا مصلحة الوطن 
في الحسبان بل نظروا إلى الجوانب الشخصية. 

وخالل حوار أجراه مقدم برنامج »مفترق طرق« 

عبر شاشة تلفزيون الكويت د. محمد منيف العجمي 
مع العنزي، حذر عميد »التربية األساسية« من 

أن الدولة لم تعد تستوعب األعداد المتزايدة من 
مخرجات التعليم، والبد من تصحيح المسار.... 

وفيما يلي أبرز ما جاء في اللقاء:

 * ما تقييمك لمسيرة الكلية؟ 

- كــلــيــة الــتــربــيــة األســاســيــة تعتبر مــن أكبر 
كـــلـــيـــات الـــتـــربـــيـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى دول مــجــلــس 
التعاون الخليجي، إذ يبلغ العدد الذي تستوعبه 
أكثر من 23 ألــف طالب وطالبة، وعــدد أعضاء 
الكلية أكثر من 1000 ما بين التدريس والتدريب 
واإلدارة المساندة، وهي تعتبر جامعة وليست 
كلية من حيث الكم والــنــوع، وهــي تعادل ستة 
كليات جامعية، وتملك خمس كليات جامعية 
في موقع واحد، ورغم األعباء فإننا خال الفترة 
الوجيزة الماضية استطعنا تطوير مفردات هذه 
الكلية من خال األقسام العلمية، والمتمثل في 
البرامج العلمية، والحصول على االعتمادات 
األكاديمية، ومواكبة متغيرات العصر، خصوصا 
عندما واجهنا جائحة كورونا في االنتقال من 
تطبيق التعليم التقليدي إلى التعليم عن بعد، 
مــع تــدريــب أعــضــاء هــيــئــة الــتــدريــس مــن خــال 
لجان التدريب، ولجان أخــرى وضعت لخدمة 
أبنائنا الطلبة وتم تنفيذ التعليم وفق منصة 
»تيمز« التعليمية، والكلية قامت بتدريب نفسها 

بنفسها خال فترة قياسية. 

إقبال متزايد 

* هناك من يقول إن الكثير من الطلبة وأولياء 
األمور يؤكدون أن الكلية فيها بعض التحديات 
التي تواجههم من ناحية التسجيل والقاعات 

والقبول وغيرها... فما تعليقك؟ 

- رغم الكثافة التعليمية خال جائحة كورونا 
استطعنا قبول أكثر من 10 آالف طالب وطالبة، 

 
ً
وكان معدل التحصيل الدراسي لديهم مرتفعا

، وكانت النتائج قد وصلت من 80 في المئة 
ً
جدا

إلى 90 في المئة، ولألسف الشديد، هذا ال يعكس 
مستوى الطالب في المرحلة الثانوية، ونتيجة 
تطبيق نظام التعليم عن بعد في نظام التعليم 
العام حصل الكثير من الطلبة على نسب عالية 

جدا ال تتناسب ومستواهم التعليمي. 

* ألــيــس هــنــاك مــشــاكــل قــائــمــة فـــي طريقة 
القبول في عملية التسجيل؟ 

- الــمــشــكــلــة تــكــمــن فـــي أن بــعــض الــطــلــبــة ال 
يــدخــلــون حــســب مــواعــيــدهــم الـــمـــقـــررة، ونــحــن 
نعاني من مشكلة أخرى غير تكدس الطلبة في 
القاعات الدراسية، تتمثل في أن بعض الطلبة 
ليس لديهم القدرة على استخدام الحاسوب في 
عملية التسجيل والمقررات الدراسية، وبالتالي 
يتجه بعضهم إلى عمادة التسجيل والقبول في 

التسجيل اليدوي والحضور إلى الكلية. 

فرع الجهراء 

* كيف تقيم فرع كلية التربية األساسية في 
مدينة الجهراء؟ 

- تجربة الجهراء كانت ناجحة بكل المقاييس، 
وساهم بتخفيف الضغط على المبنى الرئيسي 
في العارضية، واليوم لدينا أكثر من 3000 إلى 
4000 طالب وطالبة في فرع الجهراء، كما اننا 
فــي شهر يونيو الماضي ذهبنا إلــى المنطقة 
الجنوبية وتحديدا في معهد الفحيحيل الديني، 
وهو مشروع في طور التنفيذ، فهناك أكثر من 

7000 طالبة، وعندما نقوم بافتتاح هذا الفرع 
سنقوم بتخفيف الضغط عن المبنى الرئيسي، 

وكذلك التخفيف من الحركة المرورية. 

* هل هناك حلول أكبر من ذلك؟ 

- الــنــقــلــة األكـــبـــر ســتــكــون فـــي تــحــويــل كلية 
التربية األساسية إلى جامعة تطبيقية، والفكرة 
موجودة منذ 10 سنوات، عندما جاء المرسوم 
ــيــــري فـــي عــــام 2012، ولـــكـــن لـــألســـف هــذا  األمــ
المرسوم لم ينفذ ولم يطبق. ونحن فعا بحاجة 
أن تكون كلية التربية األساسية بمثابة جامعة، 
ولقد وضعنا التصور والمشروع المتكامل، وأن 
تتحول تلك الكلية إلى ست كليات، وتتضمن 19 
قسما علميا وكل ثاثة أو أربعة أقسام عبارة 
عــن كــلــيــة، وطــبــعــا هـــذا الــتــوصــيــف والــتــحــديــد 
خضع لدراسات معمقة في هذا الجانب، ما بين 
عامي 2010 و 2011، وهذا المقترح ليس جديدا.
لكن لألسف الشديد عندما صــدر المرسوم 
األمــيــري فــي ذلــك الــوقــت اعتقد تعرض لضغط 
من جهات مختلفة، وهو مشروع إنشاء جامعة 
جابر عام 2012، وتم استبداله بقانون الجامعات 
الحكومية في عام 2019، وعندما جاء القانون 
لم يضع في الحسبان أن كلية التربية األساسية 
ضمن هذا القانون، والسبب أنها تابعة للهيئة 
الـــعـــامـــة لــلــتــعــلــيــم الــتــطــبــيــقــي والـــتـــدريـــب، ومــن 
مفارقات الصدف أن يكون مديرها العام عضوا 
في الجامعات الحكومية ضمن مجلس اإلدارة، 
ــك، كـــون الــمــؤســســة  ــدا مـــن ذلــ ــا مــســتــغــرب جـ وأنــ
التي يقودها ليست موجودة في هذا القانون، 
وبالتالي يجب إنصاف كلية التربية األساسية 

لتكون تحت مظلة ذلك القانون.

ولـــقـــد قــدمــنــا مــقــتــرحــا إلــــى وزيـــــر الــتــربــيــة 
والتعليم العالي والبحث العلمي، ووعدنا خيرا 
في مسألة اتباع اإلجراءات، وأناشد سمو رئيس 
مــجــلــس الــــــوزراء الــشــيــخ أحــمــد نــــواف األحــمــد 
التدخل نحو إشهار كلية التربية األساسية، 
وتــحــويــلــهــا إلـــى جــامــعــة تطبيقية، لمواجهة 
األعـــــــداد الـــمـــتـــزايـــدة مـــن مـــخـــرجـــات الــثــانــويــة 
الــعــامــة، ومعالجة تلك اإلشــكــالــيــة، ولــيــس من 
المنطق وجود جامعة حكومية واحدة مضى 
على إنشائها أكثر مــن 60 عــامــا، بينما هناك 
فــي دول أخــرى أقــل قــدرة مالية وعــدد السكان 
لديها جامعات حكومية متعددة، ولماذا ندفع 
بطلبتنا إلــى الــذهــاب لــلــخــارج، ونــحــن نمتلك 
اإلمــكــانــات الــمــاديــة، ولــن تتحمل الــدولــة أعباء 

في هذا الصدد.

* مــا الــخــطــوات الــتــي قــامــت بــهــا الكلية في 
عملية التصنيف؟ 

- إحدى المشكات التي تواجهنا في الكلية 
هي ليست جامعة بالمعنى العلمي والصحيح 
مــن ناحية الشكل، وهــي تنضوي تحت مظلة 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والــتــدريــب، 
وعــبــارة عــن مجموعة معاهد ومــراكــز تدريب 
وكليات، وهــذا األمــر قد يقلل من شــأن الكلية، 
وبالتالي نحاول الخروج من منظومة الهيئة 
لنكون جامعة منفصلة، وكل اللوائح والنظم 
الــــمــــوجــــودة جـــامـــعـــيـــة، فـــالـــخـــريـــج فــــي الــكــلــيــة 
يستطيع مواصلة الحصول على البكالوريوس 

والدكتوراه.
ووجودنا ككلية تحت تلك المنظومة يقلل 
من ناحية طبيعة ومعايير التصنيف العالمي، 

فمؤسسات االعتماد األكاديمي العالمي دوما 
تنظر إلـــى الــمــظــلــة، وكــلــيــة الــتــربــيــة األســاســيــة 
تعتبر مفخرة للمؤسسة التعليمية في الكويت، 
ويكفي أنها أقامت 15 ملتقى علميا ابان جائحة 
ــا، بــالــتــعــاون مـــع مــؤســســات أكــاديــمــيــة  كـــورونـ
فــي دول مجلس الــتــعــاون الخليجي، وانتهت 
بتوصيات مهمة جــدا، وأيضا مؤشرات األداء 
كــانــت عــالــيــة لتلك الــمــؤســســة رغـــم التحديات 
في تلك الفترة التي تم خالها تطبيق التعليم 

االفتراضي. 

مخرجات التعليم 

* رغــم نجاحات الكلية وتــجــاوز التحديات 
هــنــاك حــديــث يـــتـــردد بـــأن الــمــخــرجــات ليست 

بالمستوى المطلوب؟

ــات فــــــي كــل  ــ ــرجـ ــ ــخـ ــ ــمـ ــ - تـــــدنـــــي مــــســــتــــوى الـ
ــــى ضــعــف  الـــمـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة يـــرجـــع إلـ
المناهج الدراسية، وطرق التدريس، وعدم إعداد 
الطالب أو الطالبة في التعليم العام، خصوصا 
فـــي الــلــغــة الـــعـــربـــيـــة، والــمــتــمــثــل فـــي الــضــعــف 
التراكمي، ونسبة الرسوب والتسرب في قسم 
اللغة العربية دون األقــســام العلمية األخــرى 
تعتبر األعلى، ولكن في الفترة األخيرة استطاع 
القسم معالجة بعض المشاكل، من خال إعطاء 
دورات مــكــثــفــة لــلــطــاب والـــطـــالـــبـــات، ووقــعــنــا 
مؤخرا اتفاقية تعاون مع مؤسسة البابطين 
الثقافية لعمل دورات تدريب للطلبة في اللغة 
العربية، غير أن الدولة لم تعد تستوعب األعداد 
الــمــتــزايــدة مـــن مــخــرجــات الــتــعــلــيــم، والبــــد من 

تصحيح المسار.

»الشؤون«: غرس المواطنة 
لدى أبناء الرعاية االجتماعية

الخالدي افتتح المخيم الربيعي الـ 20 لنزالء القطاع
ــيــــل الـــمـــســـاعـــد لـــلـــرعـــايـــة  أكــــــد الــــوكــ
االجتماعية باإلنابة في وزارة الشؤون 
األجتماعية حمد الخالدي، أن الوزارة 
حريصة على غــرس المواطنة وروح 
ـــزالء قــطــاع  ــ ــاء لـــلـــوطـــن لـــــدى نــ ــمــ ــتــ االنــ

الرعاية االجتماعية.
جـــــاء ذلـــــك خـــــال افـــتـــتـــاح الــمــخــيــم 
ــة  ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ ــنــــــاء »الـ ــي الــــــــــــ20 ألبــــ ــعــ ــيــ ــربــ الــ
االجتماعية« ضمن الخطة التشغيلية 
لعام 2022-2023 والــذي نظمته إدارة 
التوعية واإلرشـــاد تحت »المواطنة... 

مسؤولية«. 
وأثنى الخالدي على »جهود القطاع 
في تنظيم مثل هذه الفعاليات واختيار 
المواضيع التي تهم أبناءنا ونزالءنا«. 
من جانبه، قال مراقب إدارة التوعية 

واإلرشــاد طارق القطان، إن الرعاية ال 
تقتصر على توفير الخدمات بل نسعى 
إلــى تأصيل العلم الشرعي واألخــاق 
ــز مـــبـــدأ  ــزيــ ــعــ ــــة وتــ ــيـ ــ ــــامـ ــم اإلسـ ــيــ ــقــ والــ
المواطنة والمسؤولية تجاه الوطن من 
منظورها الشرعي من خال إقامة هذا 

المخيم الربيعي.
وأضاف »استمرار المخيم الربيعي 
لعامه العشرين ونحاجه جاء بتوفيق 
من الله تعالى، ثم بتضافر جهود في 
: »عيالنا أمانة 

ً
الدور اإليوائية«، قائا

والله يعيننا عن حملها فــاإلدارة لها 
رسالة تسعى فيها لتنشئة جيل واع 

راشد«.

نادي »الطموح«: دمج المعاقين 
بالمجتمع وتطوير مهاراتهم اإلبداعية

ــــادي  ــيــــس مـــجـــلـــس إدارة نـ أكـــــــدت رئــ
الطموح الرياضي لذوي اإلعاقات الذهنية 
رحـــاب بــورســلــي، أمـــس، سعي القائمين 
على النادي لدمج ذوي اإلعاقة بالمجتمع 
ــيـــة  ــل قـــطـــاعـــاتـــه ومـــنـــهـــا الـــريـــاضـ ــ ــي كـ ــ فـ

واالجتماعية والتعليمية.
جاء ذلك في تصريح أدلت به بورسلي 
لــ »كــونــا« على هامش ملتقى »ادمجونا 
معاكم« للرياضات الموحدة التي نظمها 
األولــمــبــيــاد الــخــاص الكويتي بمشاركة 
نــــــادي »الــــطــــمــــوح« والـــجـــيـــش األمـــيـــركـــي 
ورابطة خريجي برامج التبادل الثقافي 

األمريكي.
وأشارت بورسلي إلى تجهيز رياضيو 
نــادي »الطموح« بشكل يومي للمشاركة 
في دورة األلعاب العالمية، التي ستقام 
فـــي بــرلــيــن يــونــيــو الــمــقــبــل إضـــافـــة إلــى 
مشاركة تتعلق بتأهيل الشباب في مجال 

الــقــيــادة ضمن لجنة الــمــنــاصــرة الذاتية 
التي ستقام بمدينة اإلسكندرية في شهر 

مارس المقبل.
ولــفــتــت إلـــى الــعــمــل عــلــى إشــــراك ذوي 
اإلعــــاقــــات الــذهــنــيــة ضــمــن آلـــيـــة تــطــويــر 
المهارات واإلمكانيات اإلبداعية والعملية، 
التي يعتمدها النادي، من ضمنها ملتقى 
الــريــاضــات الــمــوحــدة الـــذي يجمع فئتي 
ــاقـــة  الــمــجــتــمــع مــــن أشــــخــــاص ذوي اإلعـ
واألصحاء بهدف تنمية المهارات الذاتية 
وإدماج وتحسين لغات التواصل لديهم.

مــــن جـــهـــتـــهـــا، قــــالــــت رئـــيـــســـة مــجــلــس 
إدارة األولمبياد الخاص الكويتي هناء 
ــراك  ــم أهـــدافـــنـــا إشــ الــــــــزواوي، إن »مــــن أهــ
األشخاص ذوي اإلعــاقــات المختلفة مع 
أقــرانــهــم مــن األصــحــاء ال سيما بالشأن 
الــريــاضــي لما فيه مــن أثــر على تحسين 
حاالتهم وإبراز دورهم الفاعل بالمجتمع«.

بـــــــدوره، أشـــــاد قـــائـــد الــكــتــيــبــة 28 في 
الــمــشــاة األمــيــركــي الـــلـــواء مـــارك مــاكــرون 
باهتمام الكويت الافت باألشخاص ذوي 
اإلعاقات عبر إدماجهم في وسائل مختلفة 

وأبرزها بالشأن الرياضي.
من جانبه، قال رئيس رابطة خريجي 
برامج التبادل الثقافي األميركي »اوسكا« 
فرع الكويت حمد السعد، إن المشاركة في 
 المتعلق 

ً
مثل هــذه الفعاليات خصوصا

 
ً
بـــذوي اإلعــاقــات المختلفة تعتبر فخرا
 لما تتمتع به تلك الفئة المهمة 

ً
واعتزازا

من اهتمام واسع شعبي ورسمي كويتي.
وكـــشـــف عـــن فــعــالــيــة كـــبـــرى فـــي شهر 
مــــــارس الــمــقــبــل تـــضـــم خـــريـــجـــي بـــرامـــج 
الـــتـــبـــادل الــثــقــافــي األمـــيـــركـــي وأصـــدقـــاء 
الرابطة بالتنسيق مع السفارة األميركية 

بالكويت.
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ر فولتير مــن أن أي شخص 
َّ
فــي مناسبة شهيرة، َحـــذ

قادر على حمل الناس على تصديق سخافات قد يجعلهم 
يرتكبون أفعااًل وحشية فظيعة، وبعد مرور قرنين ونصف 
القرن من الزمن، جاء التمرد في مبنى الكابيتول األميركي 
من ِقَبل أولئك الذين صدقوا أكاذيب دونالد ترامب ليؤكد 
وجهة نظر فولتير، واآلن، تبذل األغلبية الجمهورية في 
مجلس النواب قصارى جهدها »إلغراق المنطقة« بمزيد 

من السخافات.
نة األولـــى فــي »اللجنة الفرعية المختارة  تتمثل الَبيِّ
المعنية بمسألة استخدام الحكومة الفدرالية كسالح« في 
ظِهر كيف 

ُ
مجلس النواب الجديد، والتي من المفترض أن ت

استخدم الحزب الديموقراطي الهيئات الفدرالية الضطهاد 
الجمهوريين وأنصارهم، دأب ترامب على الترويج لمثل 
هذه االدعاءات، واآلن يعتزم النائب جيم جوردان من والية 
أوهايو، وهو رئيس اللجنة الفرعية الجديدة، خلق مشهد 
مسرحي »للتحقيق« في تصرفات هيئات إنفاذ القانون 

واالستخبارات.
ات أخــرى، يزعم جــوردان أن التحقيق الذي  بين ادعــاء
يجريه مكتب التحقيقات الفدرالي في تهديدات بالقتل 
موجهة إلى أعضاء مجلس إدارة مدرسة محلية كان في 
الحقيقة مــحــاولــة مستترة لسحق حــق اآلبـــاء فــي حرية 
التعبير، وعلى الرغم من فضح زيف هذه التهمة بشكل 
 من اللجنة الفرعية أن 

ً
كامل، فبوسعنا أن نتوقع تماما

تعيد إحــيــاء كــل النظريات القديمة الــتــي ال تـــزال تعتبر 
حقائق مقدسة بين عدد صادم من الناخبين الجمهوريين 

حول مؤامرات »الدولة العميقة« ضد ترامب.
صحيح أن تحقيقات الكونغرس، في ظل نظام دستوري 
قائم على الفصل بين السلطات، تشكل أهمية حاسمة 
ّعال على السلطة التنفيذية، لكن كثيرين من 

َ
لإلشراف الف

الجمهوريين يعترفون الــيــوم بــأن الحكم الرشيد ليس 
، والــواقــع أن قــادة الجمهوريين فــي مجلس 

ً
هدفهم حــقــا

النواب، الذين ما زالوا يضمرون االستياء إزاء التحقيقات 
العديدة في عالقات ترامب بروسيا، والشروع في إجراءات 
عزله مرتين، والتقرير الُمدين الصادر عن لجنة التحقيق 
ــداث الـــســـادس مــن يــنــايــر، أظـــهـــروا بــوضــوح أنهم  فــي أحــ

يريدون االنتقام.
 أن يصب جوردان جام غضبه على 

ً
من المتوقع أيضا

وزارة العدل ومجتمع االستخبارات، فيبدأ من حيث انتهت 
إدارة ترامب، ففي أكتوبر 2020 )قبل خسارة ترامب محاولة 
ن النائب العام ِبل بار )وزير  إعادة انتخابه مباشرة(، َعيَّ
العدل في الواليات المتحدة( المدعي العام جون دورهام 
 لتحري مؤامرات مفترضة ضد ترامب من 

ً
 خاصا

ً
مدعيا

تدبير وكالة االستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات 
الفدرالي، وبعد ثالث سنوات و6.5 ماليين دوالر، لم يجد 
دورهام ما ُيظِهره كنتيجة لجهوده سوى انتهاك قانوني 
منفرد من ِقَبل محام في مكتب التحقيقات الفدرالي )والذي 

ُحِكم عليه بالخضوع للمراقبة وخدمة المجتمع(.
في غياب أي رادع، وبــدون أي التزام بإثبات أي شيء 
في محكمة قانونية، تعهد الجمهوريون بتوسع نطاق 
مسعاهم، ولكن بخالف إنتاج مسرحيات متلفزة وعبارات 

منمقة قصيرة الهدف منها جمع األموال من المخلصين 
للحزب الجمهوري، من غير الواضح ماذا يريدون تحقيقه 

على وجه التحديد.
يتلخص أحد التخمينات في أنهم يأملون فقط صرف 
 حــول تــرامــب، ذلــك أن جاك 

ً
ا االنتباه عــن أنــبــاء أشــد ســـوء

ســمــيــث، الــمــســتــشــار الــخــاص الــمــعــيــن مــن الــنــائــب الــعــام 
الحالي، يتولى التحقيق في الجهود التي بذلها ترامب 
إلســقــاط نتائج انتخابات 2020، وقــريــبــا، ستقرر فاني 
ويــلــيــس، الــتــي تــشــغــل مــنــصــب الــمــدعــي الـــعـــام لمقاطعة 
فولتون في واليــة جورجيا، ما إذا كانت لتوجه االتهام 
إلى ترامب بتهمة الضغط على مسؤولي االنتخابات في 
الوالية لحملهم على »إيجاد« المزيد من األصوات لصالحه 

في عام 2020.
من المؤسف أن »تحقيقات« الجمهوريين في الكونغرس 
لــن تــمــر بـــدون ثــمــن تتحمله الـــواليـــات الــمــتــحــدة، فحتى 
االتــهــامــات الــزائــفــة الوهمية مــن المرجح أن تــقــوض ثقة 
عامة الناس في هيئات إنفاذ القانون الفدرالي والهيئات 
االستخباراتية، فأثناء واليــة ترامب المنفردة، انخفض 
بشكل حاد مستوى دعم مكتب التحقيقات الفدرالي ووكالة 
االســتــخــبــارات الــمــركــزيــة )وخـــاصـــة بــيــن الــجــمــهــوريــيــن(، 
ولــم يتوقف تــرامــب عــن مهاجمة مجتمع االستخبارات 
لكشفه عن الكيفية التي تدخلت بها روسيا نيابة عنه في 

انتخابات 2016.
على الرغم من ارتــداد مستوى دعم مكتب التحقيقات 
 في العام الماضي بين الديموقراطيين، 

ً
الفدرالي ارتفاعا

فـــإنـــه لـــم يـــتـــزحـــزح بــيــن الــجــمــهــوريــيــن، واآلن أصــبــحــت 
االختالفات بين الحزبين حول مكتب التحقيقات الفدرالي 
أعــظــم مـــن االخـــتـــالفـــات بينهما حـــول أي هــيــئــة فــدرالــيــة 
أخرى، وهذا النوع من االستقطاب ال يخلو من تداعيات 
خطيرة على األمن الداخلي، ومكتب التحقيقات الفدرالي، 
مثله مثل كل منظمات إنفاذ القانون، يعتمدعلى التعاون 
من جانب عامة الناس لتنفيذ عمله، ولن يساعد إحياء 
اتهامات فقدت مصداقيتها ومخططات وهمية حول مكائد 
ودسائس مكتب التحقيقات الفدرالي هذه الهيئة على أداء 
وظيفتها على النحو الالئق، األمر األسوأ هو أن هذا من 

شأنه أن يحفز تطرف اليمين العنيف في أميركا.
لعل هــذا هو بيت القصيد، فمن خــالل تصوير مكتب 
التحقيقات الفدرالي على أنه العدو، سيحول الجمهوريون 
في مجلس النواب االنتباه عن المشكلة المتنامية المتمثلة 
بالتطرف المحلي، ووفقا لوزارة األمن الداخلي، ومكتب 
التحقيقات الــفــدرالــي، ودراســـة أجــراهــا مجلس الشيوخ 
ودامــت ثــالث سنوات، يشكل القوميون من ذوي البشرة 
البيضاء وغيرهم من الجماعات اليمينية المتطرفة اآلن 

أكبر تهديد إرهابي تواجهه الواليات المتحدة.
ــذه الــمــجــمــوعــات مـــرادفـــة عــلــى نحو  لــقــد أصــبــحــت هــ
متزايد للقاعدة الجمهورية، ومــن أولــئــك الــذيــن صدقوا 
نظرية المؤامرة QAnon إلى مجموعات الميليشيات مثل 
»الفتيان الفخورون« أو »ُحفاظ اليمين«، كان نفوذ ترامب 
بين المنتمين إلى اليمين المتطرف سببا في جذب جماعة 
المتطرفين بالكامل إلى حظيرة الحزب الجمهوري، ورغم 

أن الــقــادة الجمهوريين يواصلون تقديم إدانـــات شكلية 
لنظرية تفوق الجنس األبيض، ومعاداة السامية، والعنف 
السياسي، فقد ظلوا على إخالصهم للرجل الذي دعا هذه 
العناصر إلى االنضمام إلى الحزب، وكان االنتقاد الفاتر 
من جانب قادة الجمهوريين لمأدبة العشاء التي جمعت 
ــك فــويــنــتــس الــمــتــعــصــب لــتــفــوق الجنس  ــ بــيــن تـــرامـــب وِن

األبيض في نوفمبر مثاال واضحا على ذلك.
فــي شــهــادة راشــيــل كالينفيلد مــن مؤسسة كارنيغي 
أمــام لجنة الــســادس من يناير العام الماضي، أوضحت 
بالتفصيل كيف يهدد تنظير المؤامرة من جانب الحزب 
الجمهوري ومغازلة اليمين المتطرف سالمة الديموقراطية 
األميركية، وُيظِهر بحثها أن التهديدات السنوية الموجهة 
إلــى أعــضــاء الكونغرس ارتفعت بمقدار عشرة أضعاف 
)لتصل إلى 9600( خالل الفترة من 2016 إلى 2021، وفي 
األسابيع األحد عشر بين يوم االنتخابات في عام 2020 
وتنصيب بايدن في يناير 2021، تزايد عدد المحتجين 
المسلحين في المظاهرات السياسية بنسبة 47% مقارنة 

باألسابيع األحد عشر السابقة.
ال يقتصر تــصــاعــد الــعــنــف الــســيــاســي عــلــى واشنطن 
الــعــاصــمــة، فــوفــقــا لــكــاليــنــفــيــلــد، تـــزايـــدت االحــتــجــاجــات 
الــمــســلــحــة فـــي الــمــجــالــس الــتــشــريــعــيــة لـــلـــواليـــات بنحو 
20% خالل الفترة من 2020 إلى 2021، وازدادت مشاركة 
الجماعات شبه العسكرية بنحو 96%، واآلن بات احتمال 
ظهور عناصر مسلحة أو ميليشيات شبه عسكرية غير 
قانونية في احتجاجات »أوقفوا السرقة« أعلى بنحو أربع 
مرات من أي مظاهرات أخــرى. الواقع أن هذه االستجابة 
على الصعيد الوطني من جانب المتطرفين اليمينيين 
لمزاعم وهمية حول تزوير االنتخابات تتحدث عن نفسها.
يتبقى لــنــا أن نـــرى إلـــى أي مـــدى قــد يــذهــب األعــضــاء 
 
ً
الجمهوريون فــي مجلس الــنــواب، وسُيحِسنون صنعا
، ففي 

ً
إذا تأملوا مصير أحــد أسالفهم قبل سبعين عاما

عــام 1954، وجــه مجلس الــشــيــوخ الــلــوم إلــى السيناتور 
الــجــمــهــوري جـــوزيـــف مــكــارثــي، رئــيــس الــلــجــنــة الــفــرعــيــة 
الدائمة للتحقيقات، بسبب االتهامات التي وزعها دون 
أي أساس، واغتيال الشخصيات، واالدعاءات التي لم يكن 
لها أساس من الصحة حول اختراق الشيوعيين لمختلف 

قطاعات الحكومة.
يبدو أن مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون 
اآلن يستعد إلعــــادة تمثيل ذلـــك الــتــاريــخ، ومـــن المحزن 
ــمـــؤســـف أن ديـــمـــوقـــراطـــيـــة أمـــيـــركـــا وأمـــنـــهـــا الــقــومــي  والـ

سيعانيان من جراء ذلك.

* كبير محللي وكالة االستخبارات المركزية سابقا، 
 لالستخبارات الوطنية لمنطقة شرق 

ً
وعمل ضابطا

آسيا، وشغل منصب رئيس محطة في آسيا، ومنصب 
مدير الشؤون العامة في وكالة االستخبارات المركزية.
»بروجيكت سنديكيت، 2023« باالتفاق مع »الجريدة«

اليوم األول يمر ببطء شديد ال شيء سوى أنين 
مــن هــم تحت األنــقــاض وصـــراخ وعــويــل، مــع آخر 
النهار نتحسس األخــبــار عــن األصــدقــاء واألحبة 
، ومع صباح اليوم الثاني 

ً
 واحدا

ً
ونتفقدهم واحدا

كنا قد اطمأننا أن معظمهم بخير رغم أن الكلمة ال 
تصف الحالة، فكيف يكونون بخير وهم في العراء، 
وقـــد تــهــدمــت بــيــوتــهــم وشـــــردوا لــلــمــرة الخامسة 
أو الــســادســة أو الــعــاشــرة؟ ألــم تصبح هــذه حالة 
السوريين في كل مكان منذ سنين عــدة؟ إال هي 
 وبقي هاتفها ال يــرد أو هو 

ً
لم نسمع لها صوتا

مغلق أو... 
في البدء تعلقنا بحبال األمل أو ربما عملنا على 
إقناع أنفسنا بأنها ستعيش هي من عرفت هموم 
الحياة وآالمها، وبين رسالة وأخرى نتسمر أمام 
محطات التلفزة ونتوقف عندما تأتي األخبار من 
ل أي خبر من رئيفة؟  منطقتها في تركيا، نتساء
وفجأة يقال إن المبنى الذي تسكن فيه قد تهاوى 
لكننا رغم ذلك لم نفقد األمل قلنا ستبقى وستقاوم 
حتى لو كانت تحت األنقاض، أو ربما كانت خارج 
منزلها، كلها أحالم أو أماني من كثيرين أحبوها 
حتى خافوا أن يأتيهم الخبر المؤلم، ورفضوا إال 
أن يقنعوا أنفسهم أو أنفسهن بأنها أقــوى حتى 

من هزات األرض وما فوقها. 
قلت لهم ستقاوم هي وستتشبث بالحياة حت 
ات كثيرة  وا بالصبر وانغمسُت في قراء

ّ
أردد تحل

عن الزالزل والناجين منها حتى صرُت أبحث عن 
قصص مــن وجـــدوا أحــيــاء تحت الــركــام بعد أيــام 
طويلة، كلها محاوالت ربما أو حتى أوهام أو بحث 

بين الركام عن فسحة لألمل!
فــي الــيــوم الــثــالــث والـــرابـــع ربــمــا لــم أعـــد أتــذكــر 
توقفت عن العد وأحيانا عن تكرار السؤال الممل: 
هل من أخبار عن رئيفة ومنها؟ بدأ األمل يضعف، 
قالها ذاك الصديق، لكني لم أشأ أن أكون بواقعيته، 
وبقيت أراقـــب المحطات واألخــبــار حتى سمعت 
مراسل تلك المحطة يقول سمع المسعفون صوت 

امرأة تستغيث من تحت أحد المباني، لم أعرف أي 
مبنى وفي أي مدينة، ولم تهمني التفاصيل، قلت 
في نفسي، في استمرار للبحث عن نفس ذاك األمل: 
ستكون رئيفة هــذا صوتها أكــيــد، وكـــدت أصــرخ 
انبشوا الرمل بأظافركم ال بأيديكم، فهناك حيث 

هي ما يستحق الحياة والعيش. 
لــم يكن صوتها وبـــدأت كــل األصــــوات تضعف 
والصور ال تحمل سوى جثث في أكياس للموتى 
ــر... صــفــوف طــويــلــة مـــن الــقــبــور بــشــواهــد  ــابـ ــقـ ومـ
بعضها صغير بحجم أجساد أطفال صغار وأخرى 
لنساء ورجــال وشيوخ حتى احتضنتهم األرض 

عندما دمرتهم الطبيعة أو حتى كثير من البشر!
في ذاك الصباح ال أعرف في أي يوم هو جاءت 
 »ابــن رئيفة دفنها الــيــوم«، 

ً
رســالــة مختصرة جــدا

تسمرت مع فنجان قهوة الصباح وأنا قبل قليل 
ي النفس بلقائها، هناك حيث تقيم منذ سنين 

ّ
أمن

وكم وعدتها بأن أزورها. 
بقي الــســواد يغلف كــل الرسائل والــمــواقــع في 
حين بحثت أنــا عــن صورتها وهــي كما عهدتها 
 وصعوبة... 

ً
تبتسم في أكثر األوقــات شدة وحزنا

تشبثت بابتسامتها بينما كل الصور ال تدعو إال 
لمزيد من الدمع والبكاء، وتمنيت أن نكون كلنا 
أحبتها معها يوم تحتضنها األرض التي عشقتها.
 دون وداع يليق بها، وتبقى 

ً
رحلت رئيفة إذا

ذكراها معنا في تفاصيل أيامنا الطويلة تلك في 
عواصم عــدة مع نساء ســوريــات كزهر األرض أو 
أكثر يعملن على زرع المحبة والــســالم فــي حين 
الدمار والبؤس والتشرد تنال من كثيرين منهم 

ومنهن. 
حــتــى الــطــبــيــعــة فـــي قــســوتــهــا عــلــيــهــم سيست 
وتــحــولــت إلــى مـــادة هنا وهــنــاك، فــي حين قوائم 
الموتى بأسماء األحبة تطول وتطول والسحب 
الــســوداء تكسو األجــــواء حتى تــبــدو خــانــقــة... لك 

الحياة يا رئيفة. 
* ينشر بالتزامن مع »الشروق« المصرية.

غّصت وسائل التواصل االجتماعي والفضائيات العربية 
بكميات من المعلومات المشوهة والمضللة عن الزالزل ومدعي 

المعرفة دون أدنى حد من المسؤولية.
 اختلطت السياسة بالكوارث الطبيعية وبدا المتمترسون 
خلف التصنيفات السياسية بمظهر المتربصين خلف انتمائهم 
األيديولوجي، وراحوا يصّوبون سهامهم بكل االتجاهات بهدف 

 عن الحس اإلنساني لبنى البشر.
ً
االبتزاز والتحريض بعيدا

 سورية والنظام دخال على الخط وأصبح التمييز واضحا 
بين من يقف مع النظام أو ضده، ومن يؤيد تركيا– إردوغــان 
أم ضدها، لدرجة أن »عمى األلــوان السياسي« كان هو السائد 
في التعامل مع ضحايا كارثة طبيعية ضربت سورية وتركيا 
وجمعت بينهما فــي مصيبة واحــــدة، وكــمــا قــال أحــد قــيــادات 
العمل التطوعي: يا أخي، أنا أسأل سؤاال واحدا، قبل أن تضع 
هــذه الجهة أو تلك فــي قائمة تصنيفاتك السياسية، ومــا إذا 
كنت مــع النظام أو المعارضة فــي ســوريــة، تخيل نفسك أمــام 
أنقاض مبنى مدمر، وتعمل على رفعها لربما القدر شــاء أن 
يكون هناك أحد الناجين، هل تسأله ما إذا كان مع النظام أو 
المعارضة، أو مع األكراد واألميركيين أم كان مناصرا إليران أو 
للروس؟ أم أنك تقوم بمهمة إنقاذ حياة طفل أو امرأة أو رجل 

مسن وتعيده إلى الحياة؟
 الصدمة التي أحدثها »زلزال القرن« لم تتوقف ارتداداتها عند 
حدود الشأن السياسي واالنتماءات األيديولوجية في الخليج 
والعالم العربي وحتى الــداخــل الــســوري المنقسم على نفسه 
والسابح في »دكاكين« مستأجرة تعمل وفق أجندات متضاربة 

 لمصالحها وأهوائها.
ً
تبعا

 هناك استخفاف عند البعض ومدعي المعرفة بعقول العامة 
 من 

ً
من الناس، وتصيد من محترفي ومروجي اإلشاعات، فمثال

أراد تصفية حساباته مع نهج إردوغــان جــاءت كارثة الزلزال 
فرصة ذهبية لضرب مشاريع الــســدود المائية التي أقامتها 
تركيا واالدعـــاء بأنها السبب وراء حــدوث الـــزالزل، وألن هذه 
الــســدود تسببت فــي قطع المياه عــن ســوريــة والــعــراق، ولذلك 
روجوا واخترعوا كذبة كبيرة بأن إردوغان أمر بفتح بوابة سد 
»أليسو« لتصريف المياه، وبأن سد أتاتورك المقام في منطقة 
»شانلي أورفة« هو وراء الزلزال والواقع العلمي عند أصحاب 
االختصاص، )انظر مقال د. عبدالسميع بهبهاني– الجريدة    
10-2-2023( وما كتبه الدكتور سمير زعاطيطي الخبير اللبناني 
بالمياه الجوفية واألكاديمي في هذا االختصاص لمدة 30 سنة 
بأن السدود ال تسبب زالزل، كون الهزات مصدرها حركة صخور 
 داخل 

ً
منصهرة في عمق األرض تخلق موجات تنتقل صعودا

صخور لتنفجر على السطح. 
 ثم يشرح الموضوع بالقول السدود هي »أسمنت مسلح« 
لتخزين المياه، وبالزالزل قد تتأثر هذه السدود إذا أقيمت فوق 
 بسد التلول الذي 

ً
مناطق معرضة للزالزل، مثل ما حصل فعليا
أصابه التصدع على نهر العاصي في إدلب. 

والحقائق العلمية تقول: زلــزال تركيا وقع بدرجة 7.7 على 
مقياس ريختر والقريب من حــدود التدمير الكامل لكل شيء 
على وجه األرض، وما حصل أن الصفيحة العربية »مجموع 
الصفائح تحت باطن األرض« ضربت الصفيحة اآلسيوية في 
تركيا وخلقت سلسلة جبال طـــوروس وفيها كسور أرضية، 
وهذا الصدام قائم وتحدث فيه زالزل إضافة إلى خط الزالزل 
البحري في المتوسط وهناك خط آخر ضعيف يصل إلى لبنان 

ويمر بفلسطين.
 وفــي تركيا تــم التقاء خــطــوط الـــزالزل الــثــالثــة، ومصدرها 
باطن األرض، والتي تحتوي على مواد مشعة نووية تتحول 
وتعطي طاقة حرارية تذيب الصخر، واألرض تتحرك وتعمل 
موجات زلزالية بالصخر تظهر على سطح األرض، والكذبة 
الكبرى التي روجوا لها أن تركيا بأكملها زاحت نحو 3 أمتار 
بفعل الــزلــزال، وهــو كــالم ال أســاس له بوجود أقمار صناعية 
ترصد وتراقب وتحدد ما إذا كانت هذه اإلزاحة قد تمت أم ال، 
أما اإلشاعة الثانية فقالت »بوجود مؤامرة« غربية لتركيع تركيا 
لتستسلم وجعلها كسيحة ال تقوى على الوقوف لذلك لجأوا 

إلى تدميرها بتفجير نووي.

زلزال القرن كشف »ثقافة 
الجهل« و»عقلية الثأر«

حمزة عليان
hamzaolayan@icloud.com

من المؤسف 
أن »تحقيقات« 

الجمهوريين في 
الكونغرس لن تمر 
بدون ثمن تتحمله 
الواليات المتحدة 

لك الحياة يا رئيفة *

خولة مطر

ال تكاد تدخل أي ديوانية أو تلتقي بــأي صديق إال ويــبــادرك 
بــالــحــديــث عــن شــــوارع الــكــويــت الــتــي امــتــألت بالحصى والــحــفــر، 
والجميع يتساءل: لماذا هذه حال شوارعنا دون شوارع جميع دول 
الخليج؟ أين الخلل؟ وهل هو في الشركات المنفذة أم في الوزارة أم 
في المراقبين؟ وأين دور المهندسين الخريجين والمبتعثين إلى 
جامعات العالم؟ هل هو الفساد؟ وهل تمت معاقبة الشركات التي 
لم تحسن عملها؟ أم أن الشركات أقوى من الحكومة؟ ومن سيدفع 

تكاليف إصالح سياراتنا؟
هذه أسئلة مشروعة لكن الخلل مستمر منذ سنوات، ولم تتم 
اإلجابة عنها كما لم يتم اإلصالح المنشود، فقبل أيام ذهبت في 
جولة إلى منطقة حولي )قرية األنس والتجلي( كما يسميها الفنان 
الكبير أيـــوب حسين، رحــمــه الــلــه، فــوجــدت شــوارعــهــا وأرصفتها 
مكّسرة وبقع المياه الراكدة وأكوام الزبالة على جانبي الشوارع، 
هذه المنطقة المجاورة للعاصمة التي كانت مزارعها محل الكشتات 
والنزهات الجميلة في بداية الخمسينيات والتي وضع أهل الكويت 
فيها استثمارات تقدر بعشرات المليارات من الدنانير، تعاني اليوم 

من اإلهمال والفوضى مثل كثير من مناطق الكويت. 
 قيام الحكومة بإنشاء 

ً
ومن العجب المشاهد هذه األيــام أيضا

جسور فاخرة ومكيفة بين بعض المناطق تحتوي على ساللم 
ثابتة وأخرى كهربائية متحركة مع محوالت كهرباء ضخمة تغذيها 
 أدى إنشاء الجسر وامتداد 

ً
بالطاقة، ففي منطقة القادسية مثال

ساللمه العادية واألجهزة الخاصة بالساللم المتحركة باإلضافة 
إلــى الــمــحــول الضخم الـــالزم لخدمة التكييف إلــى الــتــهــام معظم 
االرتداد أمام البيوت، حتى أصبح الوصول إليها والوقوف أمامها 
، كل ذلك من أجل عبور المشاة مسافة 

ً
وزيارة ديوانياتها متعذرا

نحو مئة متر بين منطقتين، فهل عبور هذه المسافة يستحق كل 
هذه األجهزة واإلنفاق الهائل، باإلضافة إلى الصيانة المستمرة 
والمكلفة في جو الكويت؟ وهل ستقوم الحكومة بوضع حراسة 
ليلية على هــذه الــجــســور لمنع الــقــيــام بــاألعــمــال غير المشروعة 
فيها؟ ألم نعبر نحن الجسور العادية دون عناء لسنوات طويلة 
دون تكييف أو ساللم متحركة وال حتى تظليل مثل الجسر بين 
العديلية والجامعة؟ وهل إنشاء هذه الجسور المكلفة يتناسب 
مع شعار وقــف الهدر وتقليص اإلنــفــاق؟ أليس إصــالح الشوارع 

واألرصفة هو األولى؟
المشكلة في الكويت ليست في وجود المال إنما في كيفية إنفاقه.

الفساد المالي واإلداري يتم عادة اكتشافه في فترة طويلة 
بعد أن تغيرت مراكز من تسببوا فيه، ولكن تبدأ تداعياته 
 لــتــشــمــل فـــي الـــبـــدايـــة دائـــــرة الــمــســتــفــيــديــن 

ً
تــكــبــر تــدريــجــيــا

والمتورطين الضيقة، وتنتقل بعدها إلــى الــدائــرة األكبر 
والخاصة بالمتضررين، وتتراكم بعدها المطالبات الخاصة 
باسترداد األمـــوال واسترجاع الحقوق ومالحقة منتهكي 
حرمة األمــوال العامة الذين عــادة ما تنتشر أخبارهم بعد 
ــة بحقهم، ويــبــدأ عندها تفاعل عامة  صـــدور أحــكــام اإلدانــ
الناس على مدى عقود حتى يتم إرجــاع الحقوق والقبض 
على سراق المال العام التي لم تحسم معظمها إلى اآلن! ولعل 
من أسباب تفاعل الناس المتأخر أنهم لم بشعروا بتبعات 
الفساد المالي واإلداري بشكل مباشر كون الحياة مستمرة 
والرواتب غير موقوفة أو حتى منقوصة، وتضخم أسعار 
 ما تدريجية وقابلة للتكّيف. 

ً
السلع والخدمات تكون نوعا

 وللفساد في البنية التحتية وفي عقود صيانة الطرق 
)الــشــوارع( تأثير مباشر على الجميع، كونه ُيعد األخطر 
من حيث الخسائر واإلصابات، فهو يرمي مرتادي الشوارع 
، والتي 

ً
بالحصى المتطاير كالقنابل العنقوية المحرمة دوليا

لحق الضرر بأكبر عدد من الضحايا الذين ال ذنب لهم في 
ُ
ت

سفلتته، وال صيانته، ومع ذلك تحملوا خسائر كبيرة في 
ممتلكاتهم من السيارات الخاصة. 

 مــن قــبــل وزارة األشــغــال في 
ً
وفـــي الــمــقــابــل نــجــد تــبــاطــؤا

مالحقة ومعالجة هذا النوع من الفساد الشوارعي )المدمر( 
حيث لم تعاقب الشركات المتسببة إلى اآلن، ولم تنشر خطط 
طوارئ إليقاف تطاير الحصى، ولم تشخص المشكلة- في 
تقرير فني هندسي- لمعرفة إن كانت المعضلة تكمن في 
الخلطة السرية اإلسفلتية أو في آلية صيانة الــطــرق، كما 
ــرارات مــتــأخــرة تــثــبــت مـــن خــاللــهــا أن اإلشــــراف  ــ أصـــــدرت قــ
 في مقار الشركات 

ً
الهندسي لوزارة األشغال لم يكن موجودا

المنفذة للخلطة والسفلتة والصيانة!
ل إن كانت هناك قائمة لدى وزارة األشغال   لذلك نتساء
)أو هيئة الــطــرق( بــأســمــاء الــشــركــات المعتمدة والمؤهلة 
لصيانة الشوارع؟ وفيما إذا كانت هناك مواصفات خاصة 
ومعايير محددة لخلطة اإلسفلت التي بموجبها وضعت 
كأحد الشروط األساسية لترسية المناقصات على الشركات 
المنفذة؟ وهــل عوقبت الشركات غير المؤهلة والمخالفة 

للشروط والمواصفات الفنية؟ 
اإلجابة عن هذه التساؤالت تؤدي إلى فهم كامل لمنظومة 
بناء الطرق وصيانتها حتى نضع الحلول لهذه المشكلة 
المتكررة في السنوات األخيرة، والتي تحولت إلى كارثة، لذلك 
علينا معرفة من الذي يقدم الخلطة للوزارة ومن يستعملها؟ 
ومن ينفذها؟ ومن يدقق عليها؟ ومن المسؤول عن صيانتها 
الدورية؟ ومن يعوض مرتادي الشوارع المتضررين من سوء 

الخلطة والصيانة؟ 
فشوارعنا بحاجة إلى خلطة جديدة مستدامة وذات جودة 
عالية تقاوم األمطار والتغيرات المناخية ومدعومة بعقود 
طويلة األمد مع شركات عالمية متخصصة، ومن الطريف 
ذكـــره هــنــا أنـــه فــي عـــام 2016 ابــتــكــرت 5 طــالــبــات فــي كلية 
الهندسة والبترول في جامعة الكويت فكرة إلعــادة تدوير 
المطاط المستخلص من إطارات السيارات المستهلكة في 
صناعة الطرق اإلسفلتية لتطوير أدائــهــا وتخليصها من 
مشكالت تطاير الحصى، والقضاء على اآلثار البيئية السيئة 

الناجمة عن تراكم اإلطارات المستهلكة في المرادم.
 وفي عام 2019، نفذ معهد الكويت لألبحاث العلمية أول 
تجربة لرصف طريق باستخدام تقنية اإلسفلت المطاطي، 
معتمدة على خلط اإلسفلت الصخري بمادة المطاط من بقايا 
إطارات السيارات التالفة أو القديمة التي لديها سماكة عالية 
وقـــدرة هائلة على امتصاص ضــوضــاء الحركة المرورية، 
وبالرغم من وجود الحلول منذ سنوات، إلى جانب المواد 
األساسية، حيث لدينا أكبر مقبرة إطارات في العالم )رحية!(، 
إال أن المشكلة مستمرة بسبب غياب السرعة في اتخاذ قرار 
اعتماد الخلطة ذات الجودة العالية، وغياب قرار محاسبة 
غير الملتزمين بها، وغياب اإلشراف الفّعال من الوزارة وهيئة 
الطرق، وغياب قرار استمرارية اختبار وتقييم الشوارع بعد 
تنفيذ عمليات السفلتة، في حين يستمر الفساد الشوارعي 

في رجم ممتلكات ضحاياه من كل شرائح الشعب!

كونغرس المؤامرة

كينت هارينغتون*

أصبحت االختالفات اآلن 
بين الحزبين الجمهوري 

والديموقراطي حول مكتب 
التحقيقات الفدرالي أعظم 

من االختالفات بينهما 
حول أي هيئة فدرالية 
أخرى، وهذا النوع من 

االستقطاب ال يخلو من 
تداعيات خطيرة على األمن 

الداخلي.

في ذاك الصباح ال أعرف 
في أي يوم هو جاءت 

 »ابن 
ً
رسالة مختصرة جدا

رئيفة دفنها اليوم«، 
تسمرت مع فنجان قهوة 

ي 
ّ
الصباح وأنا قبل قليل أمن
النفس بلقائها، هناك 

حيث تقيم منذ سنين وكم 
وعدتها بأن أزورها.

للفساد في البنية التحتية وعقود صيانة الطرق )الشوارع( 
تأثير مباشر على الجميع، كونه ُيعد األخطر من حيث الخسائر 

واإلصابات، فهو يرمي مرتادي الشوارع بالحصى المتطاير 
لحق الضرر بأكبر 

ُ
، والتي ت

ً
كالقنابل العنقوية المحرمة دوليا

عدد من الضحايا الذين ال ذنب لهم في سفلتته.

رياح وأوتاد: جولة في شوارع 
مكّسرة وجسور مشاة سبعة نجوم

أحمد باقر

بوصلة: الفساد الشوارعي

د. عبدالعزيز إبراهيم التركي 
alterkey@gmail.com
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ربكة في سوق الذهب نتيجة تأخر دمغ المشغوالت ألشهر
كميات كبيرة دخلت إلى »التجارة« تفوق قدرتها... ومواعيد طويلة

تــســبــب قــــرار وزارة الــتــجــارة جراح الناصر
ــر بــــيــــع  ــ ــظــ ــ ــحــ ــ والـــــــصـــــــنـــــــاعـــــــة بــ
المشغوالت الذهبية المدموغة 
ــم،  ودمـــغـــهـــا  ــ ــديــ ــ ــقــ ــ ــ بــــالــــخــــتــــم ال
بــــالــــخــــتــــم الــــــجــــــديــــــد، بـــتـــعـــطـــل 
مـــصـــالـــح ومـــبـــيـــعـــات أصـــحـــاب 
مــحــات الــذهــب والــمــجــوهــرات، 
إذ ظهرت ربكة في سوق الذهب 
نتيجة عدم استيعاب الكميات 
الـــمـــدمـــوغـــة مــــن الـــمـــحـــات إلـــى 
جــانــب تسجيل تــلــك الــشــركــات 
خـــســـائـــر مـــالـــيـــة بــســبــب تــعــطــل 
مواعيد إعـــادة الدمغة بالختم 
الــجــديــد لــلــذهــب لــفــتــرة زمــنــيــة 

طويلة. 
وأفادت المصادر لـ »الجريدة« 
بأنه وفــق اإلمكانيات الحالية 
لـــــــوزارة الـــتـــجـــارة، فــــإن الــوســم 
ودمغ الذهب بالدمغة الجديدة 
ــا بــيــن  ــــراوح مــ ــتـ ــ  يـ

ً
ــا ــتــ يـــأخـــذ وقــ

 
ً
شــهــر إلـــى شــهــريــن، خــصــوصــا
أن مـــئـــات الـــكـــيـــلـــوغـــرامـــات مــن 
 إلى اإلدارة 

ً
الذهب تدخل يوميا

المعنية بــالــذهــب فــي الــــوزارة، 
دون إنجازها بالسرعة الممكنة 

والمطلوبة.
وأشارت إلى أنه من الواضح 
ــــي وزارة  ــفـ ــ ــــوظـ عـــــــــدم قـــــــــــدرة مـ
التجارة على استيعاب الكميات 
الكبيرة التي دخلت إليهم فجأة 
نتيجة تعطيل السماح تــداول 
الذهب القديم والعمل بالدمغة 

الجديدة، السيما أن قرار إعادة 
ختم جميع المصوغات الذهبية 
تــــســــبــــب لــــهــــم بــــضــــغــــط كـــبـــيـــر، 
موضحة أن قرار تمديد السماح 
بــيــيــع الــمــجــوهــرات المختومة 
بالختم القديم لغاية 31 مايو 
 
ً
من العام الحالي ال يعتبر حا

 للمشكلة.
ً
ناجعا

ورجــحــت مــصــادر، أن يتكبد 
مــالــكــو شـــركـــات ومـــحـــات بيع 
 الصغار منهم 

ً
الذهب خصوصا

خسائر فادحة تصل إلى وقف 
المبيعات فترات تتجاوز الثاثة 
ــدم وجــــــود مــواعــيــد  ــعـ ــهــــر، لـ أشــ
ــن وزارة الـــتـــجـــارة  ــ ســـريـــعـــة مـ
للتصرف بالقديم أو الجديد، 
وتراكم الكمبيات الكبيرة لدى 
إدارة ختم المصوغات الذهبية. 
وفي حديث جانبي مع مالك 
أحد المحات بّين أن طلب حجز 
مــوعــد مــن الــمــوقــع اإللكتروني 
لـــوزارة التجارة والصناعة من 
أجل إعادة ختم الذهب يستغرق 
مــن أسبوعين إلــى شــهــر، حتى 
وإن كانت الكمية صغيرة، في 
حين هناك شركات ذهب كبرى 
تــمــتــلــك كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة فــكــيــف 
تستطيع أن تنجز وتعيد دمغ 
منتوجاتها الذهبية خال هذه 

األشهر؟
واستغرب طول مدة انتظاره 
 
ً
للمواعيد، الذي يستغرق شهرا

ــر، الـــذي كبده   وهـــو األمــ
ً
كــامــا

 
ً
خــســائــر مــالــيــة كــبــيــرة، مشيرا
إلى أن هناك محات مصيرها 
اإلغاق في حال استمرار نظام 
العمل كما هو عليه اآلن السيما 
 كذلك 

ً
 طويا

ً
أنــه سيأخذ وقتا

في إنجاز الدمغ الجديد.
وبين أن فترة السماح ساهم 
فــي تــكــدس كــمــيــات كــبــيــرة وال 
يــمــكــن اســتــيــعــابــهــا فــــي فــتــرة 
زمــنــيــة بــســيــطــة، حــيــث ظــهــرت 
تلك المشاكل الفنية في تطبيق 
الــقــرار ودمـــغ كــل تلك الكميات 
مـــا مـــن شــأنــه إعـــاقـــة عــمــل تلك 

المحات ونشاط السوق.
وذكر أن محات المجوهرات 
ــانــــع تــطــبــيــق  ــمــ والــــــذهــــــب ال تــ
ــن وزارة  ــ ــادر مــ ــ ــ ــــصـ ــ ــرار الـ ــ ــ ــقـ ــ ــ الـ
الـــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة، إذ مــن 
الـــمـــؤكـــد أن الــــهــــدف مـــنـــه مــنــع 
حـــاالت التزييف والــغــش التي 
اكتشفت في اآلونة األخيرة، لكن 
االعــتــراض جــاء بسبب التأخر 
فــي دمــغ المشغوالت الذهبية 
بالفترة التي تمكنهم من بيع 
تلك المجوهرات الذهبية دون 
التأخر على العماء أو توقف 
عــمــلــيــات الــبــيــع مــمــا يتسبب 
في خسائر فادحة نتيجة عدم 
ــرادات السيما أن كل  وجـــود إيــ
المشغوالت الذهبية القديمة 
أصبحت ال تصلح للبيع كما 

 أكــثــر 
ً
ــا ــتـ أن الـــجـــديـــد يـــأخـــذ وقـ

من الازم.
ــارة  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ وكـــــــانـــــــت وزارة الـ
 يسمح للشركات 

ً
أصــدرت قــرارا

والمؤسسات العاملة في مجال 
ــمـــشـــغـــوالت الــثــمــيــنــة  ــارة الـ ــجــ تــ
والمجوهرات ببيع مشغوالتها 

ذات الـــــــدمـــــــغـــــــات الــــمــــحــــظــــور 
تداولها بموجب القرار الوزاري 
رقــــم )114( لــســنــة 2021، وفــق 
اشــتــراطــات تسجيل الكمية في 
نــظــام إدارة الــمــعــادن الثمينة، 
الـــحـــصـــول عــلــى مـــوعـــد إلعــــادة 
ــغ، تـــوثـــيـــق الـــمـــشـــغـــوالت  ــ ــدمــ ــ الــ

المبيعة بالدمغات المحظورة 
ــلـــم إلدارة  بـــســـجـــل خـــــــاص يـــسـ
المعادن الثمينة، وأن يحتوي 
السجل على بيانات المستهلك 
ــواردة في  ــ حــســب االلـــتـــزامـــات الــ
قـــانـــون مــكــافــحــة غــســل األمــــوال 
وتــمــويــل اإلرهــــاب الــمــشــار إليه 

ــكـــل واضــــــــح عــلــى  اإلعــــــــــان بـــشـ
واجهة المحل فالموعد المحدد 
 للقرار يكون 

ً
إلعادة الدمغ، ووفقا

تاريخ 30 مايو 2023 آخــر يوم 
لبيع الــمــشــغــوالت ذات الدمغة 
المحظورة وفق الشروط المبينة 

في المادة األولى.

ارتفاع مؤشرات البورصة 
والسيولة 47.1 مليون دينار

• علي العنزي
سجلت مؤشرات بورصة الكويت 
إقفاالت خضراء في بداية تعامات 
األسبوع، وربح أمس مؤشر السوق 
العام نسبة 0.25 في المئة أي 18.18 
نقطة ليقفل على مستوى 7358.09 
 مقارنة 

ً
نقطة بسيولة كبيرة نسبيا

مع سيولة جلسات يوم األحد خال 
الشهر الماضي بلغت 47.1 مليون 
ديــنــار تــداولــت 215.3 مليون سهم 
عبر 9599 صفقة، وتــم تـــداول 118 
 وخسر 

ً
 ربح منها 55 سهما

ً
سهما

 
ً
 بينما استقر 19 سهما

ً
44 سهما
دون تغير.

وربح مؤشر السوق األول نسبة 
ــانـــت 0.26 فــي  ــعــــام كـ قـــريـــبـــة مــــن الــ
المئة تعادل 21.7 نقطة ليقفل على 
مــســتــوى 8223.17 نــقــطــة بسيولة 
كــبــيــرة بــلــغــت 37.3 مــلــيــون ديــنــار 
تــداولــت 140.1 مليون سهم نفذت 
من خال 5994 صفقة مدعومة بستة 
أسهم تم ضمها أمس للسوق األول 
وهي أعيان وأرزان وكويتية وسفن 
والتجارية العقارية وجي إف إتش 
، وربــح 

ً
الــــذي كـــان أفــضــلــهــا نــشــاطــا

 
ً
 مـــن إجــمــالــي 31 سهما

ً
16 ســهــمــا

مــكــونــات الـــســـوق األول وتــراجــعــت 
9 أســـهـــم بــيــنــمــا اســتــقــرت 6 أســهــم 

دون تغير.
وربــــح مــؤشــر الـــســـوق الــرئــيــســي 
نسبة أقــل كانت 0.17 في المئة أي 
ــقـــاط لــيــقــفــل عـــلـــى مــســتــوى  9.44 نـ
5552.51 نـــقـــطـــة بـــســـيـــولـــة جـــيـــدة 

ــنــــار  ــيــــن ديــ اقــــتــــربــــت مـــــن 10 مــــايــ
تداولت 75.2 مليون سهم عبر 3605 
 ربح 

ً
صفقات، وتم تداول 87 سهما

 بينما تــراجــع 35 
ً
مــنــهــا 39 ســهــمــا

 دون تغير.
ً
 واستقر 13 سهما

ً
سهما

تداوالت شراء انتقائي

بــدأت تعامات بــورصــة الكويت 
في أولــى دقائقها نشيطة وتركزت 
عــلــى أســـهـــم إس تـــي ســــي، وأعـــيـــان 
وجـــــي إف إتــــــش، بـــعـــد انــتــقــالــهــمــا 
لـــلـــســـوق األول، كــــذلــــك إعـــانـــهـــمـــا 
 
ً
تــــوزيــــعــــات نـــقـــديـــة مـــجـــزيـــة وفـــقـــا

ــت اإلعــــــــان لــذلــك  ــ ألســـعـــارهـــمـــا وقــ
تــصــدرا األســهــم مــن حــيــث النشاط 
بينما ارتــد سهم إس تــي ســي بعد 
 بـــعـــد إعــــان 

ً
ــارة قـــاســـيـــة جــــــدا خــــســ

تــوزيــعــاتــه يـــوم الخميس الماضي 
وبنسبة 22 في المئة وكان بيتك أقل 
 حتى مـــرور ســاعــة وضغط 

ً
نــشــاطــا

على السهم لينفجر وسط عمليات 
شـــــراء دعـــمـــت الـــمـــؤشـــر والــســيــولــة 
ــيــــرت الـــمـــؤشـــرات  بــشــكــل كــبــيــر وغــ
وزادت الــثــقــة غــيــر أن بقية األســهــم 
 سهم 

ً
الكبار لم تكن كذلك خصوصا

بنك بوبيان، الذي استمر بالتراجع، 
ــا مــتــداولــيــه  وهــــو مـــؤشـــر عــــدم رضــ
بمستوى توزيعة أرباحه السنوية، 
 في اتجاه السهم، 

ً
التي أثــرت كثيرا

لكنه يبقى مــن األســهــم المصرفية 
ذات النمو المستمر بــقــوة، وخسر 
 
ً
ســهــم الــوطــنــيــة الــعــقــاريــة مــواصــا

 
ً
رحلة التراجع إلى مستوى 89 فلسا

الــيــوم ثــم ارتــد وأقــفــل على مستوى 
 بخسارة بلغت 2 في المئة.

ً
91 فلسا

وكـــــــان ســـهـــم الــــتــــجــــاريــــة أفـــضـــل 
األسهم التي تمت ترقيتها للسوق 
األول أمس، وربح نسبة كبيرة بلغت 
3 فـــي الــمــئــة لــيــتــجــاوز حــاجــز 100 
فلس، وكسب عقارات الكويت نسبة 
 وكان استهاكية 

ً
1.8 في المئة أيضا

 بين األسهم ذات 
ً
هو األكثر ارتفاعا

السيولة، إذ بلغت مكاسبه نسبة 3.3 
 لتنتهي الجلسة 

ً
فــي المئة تقريبا

خضراء بعد دخول قوي على سهم 
بيتك خال فترة المزاد جعله يقفل 
على أعلى مستوياته خال شهرين 

.
ً
تقريبا

ــرات مــــن 5 فــي  وربــــحــــت 4 مــــؤشــ
ــاون الــخــلــيــجــي  ــعـ ــتـ دول مــجــلــس الـ
بظل غياب بورصتي دبي وأبوظبي 
بسبب اختاف أيام عملهما واألحد 
عطلة نهاية االسبوع لديهما، وكانت 
المكاسب محدودة بينما الخسارة 
 
ً
في مؤشر سوق عمان المالي وأيضا

بنسبة محدودة. 
والــجــديــر بــالــذكــر إقـــفـــال أســعــار 
 
ً
الــنــفــط عــلــى مــســتــوى 86.5 دوالرا
للبرميل يوم الجمعة الماضي بعد 
خفض طوعي إلنتاج النفط الروسي.

»آبار« تربح »آبار« تربح 2.312.31 مليون دينار عن  مليون دينار عن 20222022

حققت شركة برقان لحفر اآلبار والتجارة والصيانة أرباحا قيمتها 2.31 مليون 
دينار، خال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، مقارنة بأرباح بلغت قيمتها 
2.1 مليون، خال الفترة المماثلة من 2021، بنمو نسبته 8.5 في المئة، وبلغت ربحية 
السهم 8.8 فلوس، بينما أوصى مجلس اإلدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المنتهية.

»المباني« توقع اتفاقية مع »السكنية«»المباني« توقع اتفاقية مع »السكنية«
قالت شركة »المباني« إنها وقعت أمس اتفاقية شراكة بين القطاعين العام والخاص 
مــع المؤسسة العامة للرعاية السكنية فــي الفرصة االستثمارية لمشروع صباح 
األحمد )s3(، موضحة أن ذلك اإلجراء يأتي تكملة لإلجراءات السابقة بعد إبرام وثيقة 
االلتزام للفرصة االستثمارية، لمدة تشغيلية تبلغ 32 سنة تأتي بعد 3 سنوات من 

فترة اإلنشاء والتطوير.

أخبار الشركات

»الوطني«: كبح التضخم يسير بوتيرة بطيئة وثابتة
تحدث عدد كبير من مسؤولي مجلس 
ــبـــوع  ــــال األسـ االحـــتـــيـــاطـــي الــــفــــدرالــــي، خـ
الماضي، وأبــقــوا على نبرتهم المتشددة 

»بشأن التضخم وأسعار الفائدة«. 
وأقر رئيس المجلس، جيروم بــاول، أن 
قـــوة تــقــريــر ســـوق الــعــمــل تــؤكــد أنـــه يجب 
القيام بالمزيد من العمل لضمان وصول 
التضخم إلى المستوى المستهدف، ومع 
اإلقــرار بأن عملية كبح التضخم قد بدأت 
تظهر بالفعل على مستوى قطاع السلع، 
إال أنها ليست واضحة في قطاع الخدمات، 

وهناك »طريق طويل لنقطعه«. 
وحسب ما جاء في تقرير أسواق النقد 
ــادر عـــن بــنــك الــكــويــت الـــوطـــنـــي، فقد  الـــصـ
ــاول إلـــى أن توقعات  أشــــارت مــاحــظــات بـ
المسؤولين عن وصول ذروة سعر الفائدة 
الى 5.1 في المئة، هي سقف ضعيف، كما 
أعــرب عن مخاوفه من أن »كــورونــا« تركت 
 عــلــى ســـوق الــعــمــل، والـــذي 

ً
 مــســتــدامــا

ً
ــرا أثــ

 من الناحية الهيكلية 
ً
سيكون أكثر إحكاما

لفترة أطــول بسبب النقص المحتمل في 
ــح اســـتـــمـــرار الــضــغــوط  الــعــمــالــة. كــمــا رجــ
التضخمية مقارنة بفترة ما قبل الجائحة، 
وعارض التيسير المبكر للسياسة النقدية. 
وعــــــززت مــطــالــبــات إعـــانـــة الــبــطــالــة الــتــي 
صـــدرت يـــوم الجمعة فــكــرة تحسن ســوق 

العمل، إذ انخفض متوسط األسابيع الـ 4 
إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ أبريل 

 .2022
وفــي الــوقــت الـــذي يتوقع فيه أن تتراجع 
معدالت التضخم بشكل حاد خال 2023، إال 
أنه يرى أننا لن نشهد الوصول إلى مستوى 
يقارب 2 في المئة قبل عام 2024، ورفض فكرة 
تسريع وتيرة تقليص الميزانية العمومية 
الــضــخــمــة لــاحــتــيــاطــي الــفــدرالــي فــي الــوقــت 
الــحــالــي، مما قــد يساعد فــي زيـــادة تكاليف 

القروض طويلة األجل.
 وفـــي أعــقــاب صـــدور تــصــريــحــات جــيــروم 
بـــاول، أكــد المزيد مــن مسؤولي االحتياطي 
الفدرالي على نبرتهم المتشددة، كما أشار 
رئيس بنك االحتياطي الفدرالي في نيويورك، 
جـــون ويــلــيــامــز، أن الـــفـــدرالـــي أمـــامـــه الــمــزيــد 
مــن العمل الـــذي يتعين الــقــيــام بــه للوصول 
إلــى »مــوقــف مقيد بما فيه الــكــفــايــة«، وأنهم 
»سيحتاجون إلــى الحفاظ على ذلــك لبضع 
ــول الــتــضــخــم إلــى  ــ ــنـــوات لــلــتــأكــد مـــن وصـ سـ

مستوى 2 في المئة«. 
وأقـــر محافظ بنك االحــتــيــاطــي الــفــدرالــي، 
كريستوفر والر، أننا قد نشهد »معركة طويلة، 
مــع ارتــفــاع أســعــار الــفــائــدة لفترة أطـــول مما 
«. وفي سياق تعليقه 

ً
يتوقعه البعض حاليا

على تقرير الوظائف المفاجئ لشهر يناير، 

ــذا الــنــمــو لـــســـوق الــوظــائــف  ــ ــر »هـ ــ ــــاف والـ أضـ
 بما 

ً
 قـــويـــا

ً
يــعــنــي أن الـــدخـــل ســيــكــون أيـــضـــا

يدعم اإلنفاق االستهاكي، وهــو األمــر الذي 
قد يعزز استمرار الضغوط التضخمية في 

األشهر المقبلة«. 
من جهة أخرى، صرح نيل كاشكاري رئيس 
بنك االحتياطي الفدرالي في مينيابوليس أن 
تقرير سوق العمل القوي لشهر يناير يظهر 
بأنه يجب على المركزي األميركي مواصلة 

رفع سعر الفائدة إلى 5.4 في المئة.

وبــدأ مؤشر الـــدوالر األمــيــركــي تــداوالت 
 حاجز 103 

ً
األسبوع على ارتفاع متجاوزا

نقاط ووصــواًل إلى 103.621 نقاط، وأنهى 
 عــنــد مــســتــوى 

ً
ــبــــوع مــغــلــقــا تـــــــداوالت األســ

.103.578

تراجع اقتصاد أوروبا في الشتاء 

وأشــارت العديد من البيانات إلى الثقة 
الـــمـــتـــزايـــدة بــعــد طــقــس الـــشـــتـــاء الــمــعــتــدل 

وتــوافــر الــغــاز فــي مــرافــق تــخــزيــن بكميات 
كافية. وجاءت بيانات شهر فبراير لمؤشر 
سنتكس لقياس ثقة المستثمر أفضل من 
المتوقع. وفي منطقة اليورو، ارتفع المؤشر 
العام للمرة الرابعة على التوالي، إذ تحسن 
بمقدار 9.5 نقاط ليصل إلى 8 نقاط. ويشير 
هذا النمو إلى استبعاد الدخول في حالة 
من الــركــود االقتصادي واستبداله بركود 

في الوقت الحالي.
وعلى الرغم من عودة معنويات التفاؤل 
في اآلونة األخيرة، فإن التراجع الحاد الذي 
شهدته الطلبات الجديدة، وتراكم المخزون 
ــيــــرة والـــتـــأثـــيـــر الــمــتــأخــر  فـــي األشـــهـــر األخــ
الرتــفــاع أسعار الطاقة كانت جمعيها من 
 على التوقعات على 

ً
األمور التي تؤثر سلبا

الــمــدى القصير. وأكـــدت مبيعات التجزئة 
فـــي مــنــطــقــة الـــيـــورو خــــال شــهــر ديــســمــبــر 
ضعف الطلب االستهاكي بنهاية العام في 
ظــل ارتــفــاع مــعــدالت التضخم. وانخفضت 
مبيعات التجزئة بنسبة 2.7 في المئة على 
أساس شهري، وبنسبة 2.8 في المئة على 

أساس سنوي.
وفي ألمانيا، أكبر اقتصاد على مستوى 
المنطقة، عكس تقرير اإلنــتــاج الصناعي 
المشهد السيئ الناجم عن التوقف الحاد 
لــاقــتــصــاد األلــمــانــي بــصــورة مفاجئة في 

ديــســمــبــر. إذ انــخــفــض اإلنـــتـــاج الــصــنــاعــي 
األلماني بنسبة 3.1 في المئة على أساس 
شـــهـــري مـــقـــابـــل تـــراجـــعـــه بــنــســبــة 0.4 فــي 
المئة على أســاس شهري في نوفمبر. أما 
بالنسبة للعام بأكمله، فقد انخفض اإلنتاج 
. كما 

ً
الصناعي بنسبة 4 في المئة تقريبا

تراجع انتاج القطاعات كثيفة االستهاك 
للطاقة بنسبة 6.1 فــي المئة على أســاس 
شهري وبنحو 20 في المئة مقارنة بشهر 

ديسمبر من العام الماضي. 
وعــلــى الــرغــم مــن نمو طلبات المصانع 
 في ديسمبر، فإنها 

ً
أكثر مما كــان متوقعا

التزال أقل بنسبة 10.1 في المئة على أساس 
سنوي. وعلى الجانب اإليجابي، تباطأت 
وتـــيـــرة الــتــضــخــم فـــي االقـــتـــصـــاد األلــمــانــي 
خـــال شــهــر يــنــايــر إلـــى أدنــــى مستوياتها 
المسجلة في خمسة أشهر، بفضل المزيد 
من المساعدات الحكومية التي تهدف إلى 
تــخــفــيــف األعـــبـــاء الــمــعــيــشــيــة الــنــاجــمــة عن 
ارتفاع تكاليف الطاقة. إذ انخفض مؤشر 
أسعار المستهلكين إلى 9.2 في المئة في 

يناير مقابل 9.6 في المئة في ديسمبر.
وبعد وصول اليورو إلى مستوى 1.0800 
 في وقت سابق من األسبوع الماضي 

ً
تقريبا

، وأنــهــى تـــداوالت 
ً
 هــبــوطــيــا

ً
اتــخــذ منعطفا

 عند مستوى  1.0679.
ً
األسبوع مغلقا

»أوبك«: الطلب على النفط في 
2023 سيتجاوز ما قبل »كورونا«

قال األمين العام لمنظمة 
»أوبـــــــــــــك« هـــيـــثـــم الـــغـــيـــص، 
أمــــس، إن الــمــنــظــمــة تتوقع 
ــلـــب عــلــى  ــطـ أن يــــتــــجــــاوز الـ
النفط هذا العام مستويات 
ما قبل »كورونا«، وأن يصل 
إلى نحو 102 مليون برميل 

.
ً
يوميا

وأضاف أنه من المتوقع 
أن يشهد الطلب المزيد من 
ــفـــاع إلـــى 110 مايين  االرتـ
 بحلول 2025.

ً
برميل يوميا

وفي كلمة خال معرض 
مصر للبترول، قال الغيص، 
ــك« مــازالــت ملتزمة  إن »أوبــ
بدعم استقرار سوق النفط.

ــار الــنــفــط  ــ ــعـ ــ ــــت أسـ ــانـ ــ وكـ
ــفـــعـــت بـــأكـــثـــر مــــن 2 فــي  ارتـ
الــمــئــة فـــي جــلــســة الــجــمــعــة 
ــع تـــحـــقـــيـــق  ــ ــ الـــــمـــــاضـــــيـــــة، مـ
مكاسب أسبوعية فاقت الـ 8 
في المئة، إذ أعلنت روسيا 
 لخفض إنتاج النفط 

ً
خططا

الشهر المقبل بعد أن فرض 
 عــلــى أســعــار 

ً
الـــغـــرب ســقــفــا

الــنــفــط الــخــام والـــوقـــود من 
الباد.

وارتفعت العقود اآلجلة 
لــخــام بــرنــت عــنــد التسوية 
1.89 دوالر، بما يعادل 2.2 
 
ً
في المئة إلى 86.39 دوالرا

للبرميل. 
وأضــافــت العقود اآلجلة 
لخام غرب تكساس الوسيط 

األمـــيـــركـــي مــكــاســب بنحو 
1.66 دوالر أو 2.1 في المئة 

.
ً
إلى 79.72 دوالرا

ــرنــــت مــكــاســب  ــقــــق بــ وحــ
أســبــوعــيــة 8.1 فـــي الــمــئــة، 
ــا ارتــــــفــــــع خــــــــام غــــرب  ــمــ ــيــ فــ
تــكــســاس الــوســيــط 8.6 في 

المئة.
)رويترز(

هيثم الغيص

ترسية مناقصة على »المشتركة«ترسية مناقصة على »المشتركة«
بـ بـ 23.523.5 مليون دينار مليون دينار

أفــادت شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت 
أنها تسلمت كتاب ترسية مــن الجهاز المركزي 
للمناقصات العامة والــخــاص بمشروع خطوط 
األنــابــيــب واألعــمــال المرتبطة بها فــي منطقة أم 
نقل وجنوب الرتقة؛ لمدة 5 سنوات، بقيمة 23.5 

مليون دينار.

»وطنية« لم نتسلم أي إخطار »وطنية« لم نتسلم أي إخطار 
بشأن سحب سوق شرقبشأن سحب سوق شرق

عقبت الشركة الوطنية العقارية حول ما يتم 
تــداولــه فــي وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي بشأن 
سحب سوق شرق، بأنها لم تتسلم أي إخطارات 
رسمية من الجهات المعنية، وبالتالي ال يوجد 
عند الشركة أي معلومات جوهرية لإلفصاح عنها.

 
ً
 عادل الرومي رئيسا
ً
عادل الرومي رئيسا

 لـ »المساكن«
ً
 لـ »المساكن«تنفيذيا
ً
تنفيذيا

قــالــت شــركــة الــمــســاكــن الــدولــيــة 
لــلــتــطــويــر الـــعـــقـــاري انــــه تـــم تعيين 
عادل أحمد الرومي بمنصب الرئيس 
 من أمس.

ً
التنفيذي للشركة اعتبارا

3.53.5 ماليين دينار صافي  ماليين دينار صافي 
أرباح »إيفا« الدوليةأرباح »إيفا« الدولية

أعلنت شركة االستشارات المالية 
الــدولــيــة القابضة »إيــفــا« نتائجها 
األولية للسنة المالية المنتهية في 
31 ديسمبر 2022، والتي تشير الى 
تحقيقها 3.5 مايين دينار أرباحا 

صافية، بربحية سهم 14.1 فلسا.

خسائر مالية فادحة 
قد تواجه أصحاب 

محالت الذهب 
نتيجة التأخير

https://www.aljarida.com/article/14333
https://www.aljarida.com/article/14330
https://www.aljarida.com/article/14328
https://www.aljarida.com/article/14325
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تطوير تشريعات »الصناعات البتروكيماوية« حاجة ملحة

أكد خبراء نفطيون أن قطاع صناعة 
البتروكيماويات حيوي، ويشكل إضافة قوية 

لالقتصاد الوطني.
وقالوا في تحقيق أجرته »الجريدة« عن أهمية 

 لم يعد 
ً
القطاع، إن تصدير النفط الخام حاليا

 للدول المنتجة التي تبحث عن 
ً
يشكل طموحا

موارد أخرى لميزانياتها، الفتين إلى أن الكويت 
تحتاج إلى تشريعات في هذا الخصوص، لتسريع 

العمل في ذلك القطاع بدون أي تعقيدات.
وأضافوا  أن الحرب الروسية- األوكرانية بالشك 

ألقت بتبعاتها على حركة التجارة العالمية، 
التي تعتمد على نشاط النقل البحري والجوي 

والبري، مبينين أن أسعار الشحن وتكاليف التأمين 
 عن أن العقوبات على 

ً
والتخزين قد ارتفعت، فضال

 ما من التذبذب في 
ً
االقتصاد الروسي أضافت نوعا

أسعار النفط والمشتقات البترولية والبتروكيماوية، 
وبصورة عامة أسعار الشحن ارتفعت من 27 ألف 

 بعدها.   
ً
دوالر قبل الحرب إلى 40 ألفا

وأشاروا إلى أن شركة البتروكيماويات، ومؤسسة 
البترول الكويتية تضعان في استراتيجيتهما 

خطة طموحة للنمو في هذا القطاع االستراتيجي 
المهم، الذي يصب نشاطه في تحقيق أهداف 

 وظيفية 
ً
ورؤية المؤسسة، التي تخلق فرصا

وتساهم في تعدد موارد البالد... وفيما يلي 
التفاصيل:

نفطيون لـ ةديرجلا•: الشراكات العالمية محور الختراق األسواق واقتناص الحصص المؤثرة

بداية، قال المتخصص في تكرير وتسويق 
الــنــفــط عــبــدالــحــمــيــد الـــعـــوضـــي، إن االهــتــمــام 
بالصناعات البتروكيماوية فــي الكويت بدأ 
عام 1993 مع شركة يونيون كاربايد األميركية 
كشريك أجنبي وتأسيس شركة إيكويت، حيث 
كــانــت تـــزود بــالــغــاز الطبيعي بسعر زهــيــد ال 
 فقط لكل ألف قدم مكعبة، 

ً
 واحدا

ً
يتعدى دوالرا

ــــوزارة  ــان يـــبـــاع لـ رغــــم شـــح إنـــتـــاجـــه، بــيــنــمــا كــ
الكهرباء بسعر السوق العالمي بنحو دوالرين.
وأضـــــــــاف الــــعــــوضــــي، أن شـــــركـــــات أخـــــرى 
ــنـــات  ــيـ ــفـ ــيـ ــل الــــكــــويــــتــــيــــة لـــأولـ ــثــ تــــأســــســــت، مــ
وللعطريات وللستايرين، حيث تبلغ حصة داو 
كيميكال في كل منها 42.5%، كما استحوذت 
 إلى أن 

ً
داو على حصة يونيون كاربايد، الفتا

التوسع االستراتيجي الخارجي بدأ مع الشريك 
الوحيد »داو كيميكال« عام 2004 بصفقتين، 
إحداهما فاشلة بتقاسم مصانع في إيطاليا 
وألمانيا باسم شركة أكوا بوليمرز، وخسرت 
الــكــويــت كــامــل رأس الــمــال المستثمر بقيمة 
240 مليون دوالر، واضــطــرت المؤسسة إلى 
بيع مصانع إيطاليا بخسارة كبيرة، وإلحاق 
مصانع ألمانيا بشركة »ام اي غلوبال« وهي 

شراكة ناجحة مع داو.
ــان لــمــؤســســة الــبــتــرول  ــه مــثــلــمــا كــ وبـــيـــن أنــ
استراتيجيتها كان لشركة داو استراتيجيتها 
الــتــي بـــدأت عــام 2003، وتتلخص فــي: إعــادة 
الهيكلة، والتخلص من مصانع أداؤها متدن ال 
تحقق عوائد مرضية، والتخارج من صناعات 
بالستيكية تقليدية، واالستثمار في صناعات 
كــيــمــاويــة مــتــخــصــصــة تــحــقــق عـــوائـــد أعــلــى، 
والدخول في شراكات كما حدث في الكويت، 
 وســرحــت اآلالف من 

ً
حيث بــاعــت 92 مصنعا

موظفيها ضمن خطتها قبل الصفقة، فكانت 
داو بحاجة إلى سيولة نقدية ضخمة لتغطية 
إتمام صفقة استحواذ كبيرة على شركة روم 
آنـــد هـــاس قيمتها 18 مــلــيــار دوالر، فأعطت 
 لــلــشــراكــة فــي مــصــانــع قائمة 

ً
الــكــويــت عــرضــا

، وألغيت 
ً
)كي - داو( عام 2007 بقيمة 16 مليارا

الصفقة بعد شهر من الموافقة عليها في نهاية 
2008، تعادل قيمة مشروع الوقود البيئي!

جدوى الصفقة

وأوضــح العوضي، أن اآلراء اختلفت حول 
جــدوى الصفقة، وال قيمة آلراء ال تبنى على 
حقائق علمية اقتصادية، وكان هناك اجتماع 
في لندن بين ممثلي بعض البنوك األميركية 
ــعـــض الـــمـــســـؤولـــيـــن، وكـــانـــت  واألوروبــــــيــــــة وبـ
وجـــهـــة نـــظـــرهـــم عـــــدم الـــمـــضـــي فــــي الــصــفــقــة، 
والــقــرار االستراتيجي الكويتي لشراء حصة 
50% من مصانع تمثل ربع أصول شركة داو 
بقيمة تعادل القيمة السوقية لنصف إجمالي 

أصولها.
 للجدل 

ً
 مثارا

ً
ولفت إلى أن القرار كان أيضا

ــغـــراب فـــي إحــــدى الــقــنــوات  ــتـ والـــدهـــشـــة واالسـ
األمــيــركــيــة عــنــدمــا اســتــضــافــت رئــيــس شــركــة 
ــقـــرار  ــا بـــيـــن الـــحـــكـــم عـــلـــى الـ ــ ــابـــق، ومـ ــسـ داو الـ
 أو غــيــر مثمر 

ً
االســتــراتــيــجــي إن كــــان مــثــمــرا

واإلدراك المتأخر لتصويب القرار كان سيكون 
 مــا لــم تــتــراجــع الــكــويــت وتلغي 

ً
خــطــأ كــارثــيــا

الصفقة، خاصة في ظروف اقتصادية عالمية 
مـــتـــدهـــورة، وألــغــيــت صــفــقــات بــتــروكــيــمــاويــة 
مثل هنتتسمان/ هيكسيون قيمتها 11 مليار 
، وكانت غرامة روم 

ً
دوالر بغرامة 325 مليونا

آنــد هــاس 600 مــلــيــون، ومــن المتعارف عليه 
 أن غرامات اإللغاء تتراوح بين 5 و%15 

ً
دوليا

في صفقات االندماج واالستحواذ والشراكة، 
لكن غرامة الداو بلغت 33% من قيمة الصفقة، 
واعتبرت أعلى غرامة مالية في تاريخ التحكيم 
الـــتـــجـــاري الــــدولــــي 2.5 مــلــيــار دوالر، فكيف 
لمسؤول يفاوض في صفقة الغرامة المالية 

تعادل كامل رأسمال الشركة؟
 وغير مألوف، 

ً
 مجحفا

ً
وأفاد بأنه كان شرطا

ــن دوافـــــــع تـــلـــك الــنــســبــة  ــو لـــلـــتـــســـاؤل عــ ــدعــ ويــ
 للتعويض، رغــم وجــود مشاريع 

ً
العالية جــدا

مشتركة ناجحة مــع الكويت قيمتها حوالي 
 أن داو لــم تجد 

ً
4.5 مــلــيــارات دوالر، مضيفا

 آخر لتخفيف األعباء المالية، فالشراكة 
ً
شريكا

 
ً
ــاح، بـــل تــعــنــي أيــضــا ــ ــ ال تــعــنــي تــنــاصــف األربـ
تناصف التكاليف التشغيلية، واستمرت في 
استراتيجيتها لتقليص أعــداد العمالة وبيع 
مصانع إيراداتها ضعيفة، وأغلقت أخرى بعد 
تراكم الخسائر حتى أصبحت خاوية تذروها 

الرياح من كل حدب وصوب.
وأشار إلى أن داو استحوذت على مصانع 
رووم آند هاس في 2009، ودخلت في عمليتي 
انــدمــاج وانــفــصــال مــع شركة دوبــونــت 2017-
 أن أربــاح الــداو جاءت أغلبها 

ً
2019، موضحا

من عمليات استحواذ وبيع مصانع واالحتفاظ 
بمصانع جيدة، باإلضافة إلى أرباح الشراكات 
الدولية مع الكويت ومع السعودية وغيرهما.

أرباح »الداو«

وقال العوضي، إن اعتبار أرباح الداو جاءت 
 مــن صفقة كــــي-داو، وخــلــق 5 

ً
مــن 40 مصنعا

آالف وظيفة للكويتيين ونقل التكنولوجيا، 
ــفـــرط فــــي جــــــدوى الــصــفــقــة  ــك الـــتـــفـــاؤل الـــمـ ــ ذلـ
 يالزم صاحبه ولن تقنعه نتائج 

ً
سيظل وهما

كي-داو وال نتائج مشروع االكوا بوليمرز وال 
حتى مشروع CKPC بمبينا الكندي حتى نقل 
 في الشراكات 

ً
التكنولوجيا لم يكن ملموسا

الــســابــقــة الــتــي أبــرمــتــهــا الــمــؤســســة مــن خــالل 
شــركــاتــهــا الــتــابــعــة األخــــــرى مــثــل »كــوفــبــيــك« 

و»البترول العالمية«.
ــــاف أن »داو كــيــمــيــكــال« شــركــة كبيرة  وأضـ
 بمرور 125 سنة على 

ً
وعريقة، احتفلت مؤخرا

إنشائها، وتملك 104 مصانع، وعدد موظفيها 
، وأرباحها 6.274 ماليين دوالر وفق 

ً
37 ألــفــا

 ،
ً
أرقام عام 2021، بينما كانت تملك 150 مصنعا

، وأرباحها 579 مليون 
ً
وعدد موظفيها 46 ألفا

 
ً
دوالر عام 2008 واستفادت من أخطائها، مبينا
أن أي شركة تصر على تكرار أخطائها تمنى 
بالخسائر في كل خطة استراتيجية جديدة 
تضعها، فــي عـــام 2008 كـــان عـــدد الموظفين 
الــكــويــتــيــيــن فـــي مــؤســســة الــبــتــرول الكويتية 
وشــركــاتــهــا 12484، وأربــاحــهــا بلغت 2.367 
مــلــيــون ديـــنـــار، وفــــي عــــام 2021 بــلــغ عــددهــم 

.
ً
18770، وأرباحها 95 مليونا

ولفت إلى أن هذه أرقام لها دالالت واضحة، 
 
ً
وال شك في أن الشراكة العالمية تشكل محورا
 الختراق األســواق واقتناص الحصص 

ً
مهما

المؤثرة، أما الفرص الوظيفية بأعداد كبيرة 
لــلــكــويــتــيــيــن فـــال يــمــكــن تــوفــيــرهــا إال بــإقــامــة 
المشاريع فــي الــوطــن ولــيــس خــارجــه، وتوفر 
ــام األولــــيــــة بـــأســـعـــار تــنــافــســيــة،  الــــمــــواد الــــخــ
والــشــريــك مــعــفــى مــن الــضــرائــب، بينما تدفع 
الكويت ضرائب على أرباحها في الخارج، كما 
أن تنويع الشركاء بخبراتهم المختلفة أفضل 
 لن تجد 

ً
من احتكارها على شريك واحد، وأخيرا

دولة خليجية تستثمر أموالها في صفقة تضم 
مصانع رابحة وأخرى متهالكة بتكنولوجيا 

قديمة ولن تجد من يسوق لهم الوهم.

حركة التجارة 

وأشــار العوضي إلى أنه مما ال شك فيه أن 
الحرب الروسية - األوكرانية ألقت بتبعاتها 
عــلــى حــركــة الــتــجــارة الــعــالــمــيــة حــيــث تعتمد 
على نشاط النقل البحري والــجــوي والــبــري، 
 أن أســعــار الــشــحــن وتــكــالــيــف التأمين 

ً
مبينا

 عن أن العقوبات على 
ً
والتخزين ارتفعت فضال

 ما من التذبذب 
ً
االقتصاد الروسي أضافت نوعا

فــــي أســــعــــار الـــنـــفـــط والـــمـــشـــتـــقـــات الــبــتــرولــيــة 
والبتروكيماوية، وبــصــورة عامة فــإن أسعار 
الشحن ارتفعت من 27 ألف دوالر قبل الحرب 

 بعد الحرب.
ً
إلى 40 ألفا

عدم توفر السيولة 

من جهته، قال مدير تسويق العطريات في 
 كمال 

ً
شركة صناعة البتروكيماويات سابقا

بهبهاني، إنه بسبب عدم توفر السيولة الكافية 
فقد تم تأجيل االستثمار في هذا القطاع بينما 
الــدول المجاورة كقطر واإلمـــارات تــدور فيها 
عجلة االستثمار في هذا القطاع الحيوي بشكل 

الفت للنظر.
وأضــــــــــــــــــــــــــاف بـــــــهـــــــبـــــــهـــــــانـــــــي أن شـــــــركـــــــة 
»الــــبــــتــــروكــــيــــمــــاويــــات« ومـــؤســـســـة »الـــبـــتـــرول 
الــكــويــتــيــة« تــضــعــان فـــي اســتــراتــيــجــيــتــيــهــمــا 
خــطــة طــمــوحــة للنمو فــي هـــذا الــقــطــاع المهم 
الذي يصب نشاطه في تحقيق أهداف ورؤية 
 وظيفية ويساهم 

ً
المؤسسة، مما يخلق فرصا

في تعدد موارد البالد.
وأشـــار إلــى أن أكــبــر المتأثرين مــن الحرب 
الروسية - األوكرانية شركات صناعة األسمدة 

الكيماوية مثل سماد اليوريا الذي يصدر من 
ميناء يوزني وتعتبر روسيا أكبرالمصدرين 
ــتــــجــــات  ــنــ ــمــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــذا الـــــــســـــــمـــــــاد، امــــــــــا بـ ــ ــ ــهـ ــ ــ لـ
 إلى أن 

ً
، الفتا

ً
البتروكيماوية فلم تتأثر كثيرا

حركة الحاويات مستمرة بشكل طبيعي.
ولفت إلــى أن سالسل التوريد تنقسم إلى 
قسمين، أحدهما يختص بشحن المنتجات 
على شكل »سائب ومكيس« في بواخر ضخمة، 
ومــنــتــجــات يــتــم شحنها فــي حـــاويـــات، ولعل 
التأثير األكبر على بواخر الشحن من النوع 
األول ذات الحمول التي تتجاوز ٤٠ ألــف طن 

سوبر ماكس.

إطار استراتيجي 

 كما 
ً
وقال بهبهاني: »لعلنا لم نستفد كثيرا

 إلى ضرورة وضع الموضوع 
ً
نتصور«، مشيرا

في اطــاره االستراتيجي في تلك الفترة حيث 
 للمهتمين بسبب الغرامة 

ً
 كبيرا

ً
بات هاجسا

المالية الــتــي دفعتها الــكــويــت جـــراء مشروع 
 إلــى أنــه إذا ما 

ً
»الــــداو« الـــذي تــم الــغــاؤه، الفــتــا

تــم تحييد تــلــك الــغــرامــة الــمــالــيــة فسنجد أن 
المشروع ذو جدوى اقتصادية متواضعة.

وأشــــــار إلــــى أن مـــشـــروع كــيــبــك بــمــكــونــاتــه 
ــه الـــــــوقـــــــود الـــبـــيـــئـــي  ــيــ ــقــ ــلــــة مــــــن شــ ــامــ ــكــ ــتــ ــمــ الــ
 
ً
 استراتيجيا

ً
والبتروكيماوي يعد مــشــروعــا

 أنه من الضروري المضي قدما 
ً
، مبينا

ً
ممتازا

في بناء الشق الثاني حيث إن الدراسات رفعت 
من معدل المردود الداخلي IRR وكان من أهم 

األسباب لبناء المشروع. 

اهتمام كبير 

ــتــــرول  ــبــ ــة الــ ــنــــدســ بــــــــــــدوره، قـــــــال أســـــتـــــاذ هــ
ــد الـــــكـــــوح، إن  ــمــ ــكــــويــــت د. احــ ــــي جـــامـــعـــة الــ فـ
 بــالــصــنــاعــات 

ً
 كــبــيــرا

ً
الــكــويــت تــبــدي اهــتــمــامــا

البتروكيماوية، ولكن األمر بحاجة ملحة إلى 
تشريعات وقرارات تعمل على تسهيل التحرك 
بشكل قـــوي فــي هـــذه الــصــنــاعــة، وهــنــاك دول 
جارة وشقيقة تعمل بوتيرة أسرع وأفضل من 
 إلى أن هذا القطاع 

ً
الكويت في هذا القطاع، الفتا

 ويــضــيــف إلــى 
ً
 وحــســاســا

ً
 حــيــويــا

ً
يــعــد قــطــاعــا

االقتصاد الوطني كون تصدير النفط الخام ال 
يشكل أي إضافة.

وأشار إلى أن مثل تلك الصناعة تحتاج إلى 
شراكات عالمية قوية »ولنا مثل قوي في شركة 
 من 

ً
 كبيرا

ً
سابك السعودية التي شهدت تطورا

خالل توفير األراضي والتمويل واللقيم الالزم 
لتطوير صناعة البتروكيماويات في المملكة 

والتي أثرت بهذه الصناعة«.
ولفت إلى أن ارتفاع األسعار الخاصة بالنفط 
واللقيم الخاص بتلك الصناعة سيؤثر بشكل 

 عن الحرب الروسية - األوكرانية 
ً
كبير، فضال

التي قامت بالضغط على أكبر االقــتــصــادات 
الـــعـــالـــمـــيـــة والــــشــــركــــات الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــكـــبـــرى 
والـــتـــي تــحــتــاج إلـــى الــصــنــاعــات والــمــنــتــجــات 
الــبــتــروكــيــمــاويــة، الـــتـــي تــنــتــج مـــن أجــــل هــذه 

الشركات.
وأوضــح أن الحظر الشامل الــذي تم فرضه 
ــن أوروبــــــا  ــــي مــ ــــروسـ عـــلـــى تـــصـــديـــر الـــنـــفـــط الـ
والواليات المتحدة سيؤثر بشكل كبير على 
المنتجات الروسية النفطية، األمر الذي سيؤثر 
على قطاع الشحن البري بشكل أساسي، مما 

سيؤدي إلى شح تلك المنتجات في العالم.

تفادي الخطر 

وحول مشروع وجدوى »الــداو« فقد أوضح 
الكوح أنه تمت مناقشته مع جميع األطــراف، 
وأكد البعض أننا فقدنا الكثير، والبعض اآلخر 
 إلى أنه 

ً
، الفتا

ً
 كبيرا

ً
يقول إننا تفادينا خطرا

ليس في اإلمكان الحكم على المشروع إال بعد 
 أن الشراكة العالمية بصفة 

ً
تنفيذه، موضحا

عــامــة ســتــكــون مــفــيــدة ومــطــلــوبــة بــكــل تأكيد 
للنهوض بهذا القطاع الحيوي. 

 تكلفة البترول 

من ناحيته، قال الباحث النفطي أحمد كرم: 
إن ما يفرق على سعر تكلفة البترول ومشتقاته 
هي تكلفة النقل، فأغلب المشتقات البترولية 
يتم نقلها عبر البواخر البحرية، ومــن خالل 
طرق يتم دفع رسوم عليها للنقل السريع كقناة 

السويس مثال. 
وأضاف أن الحرب الروسية- األوكرانية إذا 
، فستؤثر 

ً
ما طالت بين البلدين وزادت عنفا

 على حركة النقل والشحن، سواء البرية 
ً
حتما

أو البحرية أو حتى الجوية، وعليه ستزداد 
أســعــار تكلفة الــشــحــن، وهـــذا ســيــزيــد أســعــار 
الــبــتــرول ومــشــتــقــاتــه عــلــى الــــدول المستهلكة 
 إلى أن ذلك سيزيد خطورة 

ً
والصناعية، الفتا

الوضع في المنطقة، وستتفاقم معها زيــادة 
أســعــار الــشــحــن، وعــلــيــه فـــإن أغــلــب المراقبين 
لــالوضــاع االقتصادية، وبخاصة البترولية، 
يرون أن هذه التوترات بين روسيا وأوكرانيا 
 ،

ً
ا ستستمر لــهــذا الــعــام، وربــمــا ســتــزداد ســـوء

وهــذا ما سيتم معرفته من خــالل تصريحات 
البلدين. 

ــــى أن الـــتـــوقـــعـــات الــخــاصــة  ــرم إلـ ــ وأشـــــــار كـ
بأسعار المشتقات البترولية للعام الحالي 
ربما ستشهد ارتفاعا قياسيا، وهذا ما ال ترغب 

فيه الدول األوروبية المستهلكة.

تصدير النفط 
الخام لم 

يعد يشكل 
أي إضافة 
لالقتصاد 

الوطني
الكوح

طول أمد الحرب 
الروسية - 
األوكرانية 

سيؤثر على 
حركة النقل 

 
ً
والشحن برا
ً
 وجوا

ً
وبحرا

كرم

الفرص 
الوظيفية 

للكويتيين 
ال يمكن 

توفيرها 
إال بإقامة 
المشاريع

العوضي

إرجاء التوسع 
في االستثمار 

بقطاع 
البتروكيماويات 

في الكويت 
لعدم توفر 

السيولة الكافية
بهبهاني

أشرف عجمي

عجلة استثمار 
»البتروكيماويات« 

تدور بشكل 
الفت في الدول 

المجاورة كقطر 
واإلمارات 

بهبهاني

أسعار 
المشتقات 
البترولية 
قد تشهد 

العام الحالي 
 
ً
ارتفاعا

 
ً
قياسيا

بما يخالف 
رغبة الدول 

األوروبية 
المستهلكة

كرم

غرامة »الداو« 
هي األعلى 
في تاريخ 
التحكيم 
التجاري 

الدولي بـ 2.5 
مليار دوالر 

العوضي

الكويت تبدي 
 
ً
 كبيرا

ً
اهتماما

بالصناعات 
البتروكيماوية 
واألمر يحتاج 

إلى قوانين 
لتسريع حركة 

هذا القطاع 
الحيوي

الكوح

قالوا:
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إجمالي اإليرادات 
التشغيلية بلغ 35.2 
 
ً
مليون دينار محققا

 بنسبة 
ً
ارتفاعا
 %12.8

 22.6 مليون دينار 
صافي الربح 

التشغيلي بارتفاع 
%22

»»BF9BF9« منتديات األعمال - »منتديات األعمال - 99« تعقد مؤتمرها السنوي لقمة »« تعقد مؤتمرها السنوي لقمة«
عقدت »منتديات األعــمــال - 9« مؤتمرها المشترك 
 
ً
 سابقا

ً
السنوي لقمة ومعرض BF9، والذي كان معروفا

بمؤتمر »منتديات األعمال - 6«، لكن مع والدة مجالس 
األعــمــال اللبنانية والبرتغالية واإلسبانية، تطورت 
المنصة، لتصبح BF9، لتشمل مجالس األعمال التسعة، 
وهــي: مجلس األعــمــال األمــيــركــي، ومجموعة األعمال 
األسترالية، ومنتدى األعمال البريطاني، والكنديون في 
الكويت، ومجلس األعمال الفرنسي، ومجلس األعمال 
األلماني، ومجلس األعمال اللبناني، ومجلس األعمال 

البرتغالي، ومجلس األعمال اإلسباني. 
وقـــد شــهــد الــمــؤتــمــر حــضــور جــمــع يــزيــد عــلــى 500 
ــن كـــبـــار الـــشـــخـــصـــيـــات ومــمــثــلــي مــخــتــلــف  شـــخـــص مــ
الحكومات. وهدفت تلك الفعالية إلى مناقشة العالقات 
الــتــجــاريــة فيما بين الــــدول، وتــقــديــم فعالية تثقيفية 

تناقش مختلف جوانب الصناعات والفرص القادمة.

بدأت قمة يوم الصناعة بعرض تقديمي قدمه األمين 
الــعــام للمجلس األعــلــى للتخطيط والتنمية د. خالد 
مهدي، حيث تحدث عن تاريخ الكويت كمركز تجاري، 

وتطورها كدولة، والكويت الحديثة.
وشدد د. مهدي على أن الكويت يجب أن تأخذ في 
االعــتــبــار الممارسات المستدامة بالماضي، والنظر 
فــي مــصــادر االزدهـــار مــن الحاضر، مــن أجــل مستقبل 
مزدهر ومستدام. كما تحدث عن رؤيــة الكويت 2035 
واستراتيجية التحول الوطني، التي تشمل 7 ركائز 
أســاســيــة، هـــي: اإلدارة الــعــامــة الــفــعــالــة، ورأس الــمــال 
الــبــشــري اإلبـــداعـــي، واالقــتــصــاد الــمــتــنــوع الــمــســتــدام، 
والبنية التحتية التقدمية القوية، والرعاية الصحية 
العالية الــجــودة، وبيئة معيشية مــســتــدامــة، ومكانة 
دولية استثنائية، ما سيسمح للكويت باالستمرار في 

كونها دولة مزدهرة.

تتضمن خطة التنمية الوطنية الكويتية تحسين 
مؤشر المنافسة العالمية في الكويت، وتحويل الدور 
التمكيني للحكومة، وتسريع نمو القطاع الــخــاص، 
وزيـــادة مشاركة القطاع الــخــاص فــي الناتج المحلي 

اإلجمالي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 
وأنهى د. مهدي عرضه بالحديث عن خريطة طريق 
الكويت، حيث تناول النجاحات السابقة التي حققتها 
الكويت، والتي تضمنت بعض التغييرات والتعديالت 
على السياسات التي سمحت بسهولة ممارسة األعمال 
ــة، إضــافــة إلـــى بــعــض الــمــشــاريــع  الــتــجــاريــة فــي الـــدولـ
الكبرى المستقبلية التي سيتم التعامل معها من قبل 
كيانات، مثل: المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وهيئة 
مــشــروعــات الــشــراكــة بين القطاعين الــعــام والــخــاص، 
وهيئة تشجيع االستثمار المباشر الكويتية، والشركة 

الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة.
المشاركون خالل القمة

»الوطني« أفضل مزود لخدمات التمويل 
التجاري بالكويت 2023

في االستبيان السنوي لمجلة غلوبل فاينانس العالمية

حصد بنك الكويت الوطني جائزة أفضل 
مزود لخدمات التمويل التجاري في الكويت 
لعام 2023، في االستبيان السنوي الذي أجرته 
مجلة غلوبل فاينانس العالمية المتخصصة، 
والــذي تضمن استطالع آراء محللي القطاع 
المصرفي والمديرين التنفيذيين للشركات 
والــمــتــخــصــصــيــن فـــي مـــجـــال الــتــكــنــولــوجــيــا 

حول العالم.
ــدة الــتــمــويــل الــتــجــاري  ــ وتــســلــم مـــديـــر وحـ
والمؤسسات المالية في بنك الكويت الوطني 
- لندن وليد جرجوعي الجائزة، على هامش 
ــنـــدن. واســتــنــدت  االحـــتـــفـــال الـــــذي أقـــيـــم فـــي لـ
»غلوبل فاينانس« في اختيار الفائزين لهذه 

الجائزة إلى العديد من المعايير، من بينها 
حجم المعامالت، ونطاق التغطية العالمية، 
وخدمة العمالء، إضافة إلى األسعار التنافسية 

والتقنيات المبتكرة.
ووقع االختيار على بنك الكويت الوطني 
كواحد من أفضل البنوك على مستوى العالم، 
وأحد أفضل البنوك في منطقة الشرق األوسط 
وشــمــال افــريــقــيــا، لتوفيره خــدمــات التمويل 
التجاري ضمن االستبيان الثالث والعشرين، 

والذي شمل 100 دولة حول العالم.
ــزة الـــمـــرمـــوقـــة عــلــى  ــائـ ــجـ ــــذه الـ وتـــبـــرهـــن هـ
المكانة القوية والحصة المهيمنة للبنك في 
سوق التمويل التجاري، ومشاركته في كبرى 

الصفقات التي تشمل العديد من القطاعات 
الحيوية، بفضل المستوى المتميز لخدمة 
العمالء، وما يقدمه من قيمة مضافة يدعمها 
انتشاره اإلقليمي والدولي، إضافة إلى امتالكه 
فريق عمل يتمتع بالخبرات والكفاءات، ويعمل 
بال كلل لضمان تقديم أفضل خدمة للعمالء.

كما تعكس الجائزة قدرة »الوطني« الفريدة 
على الحفاظ على عالقات وثيقة ومستدامة 
مع عمالئه، وهو ما يجعل البنك يتبوأ مكانة 
قــويــة تــضــمــن مــشــاركــتــه فـــي كــبــرى صــفــقــات 
الــتــمــويــل، وتــرســخ موقعه الــرائــد والمهيمن 

محليا وإقليميا.

لقطة جماعية

بورصة الكويت تربح 18 مليون دينار في 2022 بنمو %13.3
ً• الحميضي: نتائج الفتة تعكس متانة النموذج التشغيلي للشركة وقوة مركزها المالي

• العصيمي: رسملة السوق ارتفعت 12.9% مقارنة بعام 2021 إلى 46.7 مليارا
 للسهم

ً
 مجلس اإلدارة يوصي بتوزيع 85 فلسا

جهاد الحميضي ضمن قائمة »فوربس«
ألقوى 100 سيدة أعمال في الشرق األوسط لعام 2023

تم اختيار عضوة مجلس اإلدارة 
الرئيسة التنفيذية للبنك األهلي 
المتحد - الكويت، جهاد الحميضي، 
ضمن قائمة فــوربــس ألقـــوى 100 
ســيــدة أعــمــال فــي الــشــرق األوســط 
لعام 2023 من الالتي يقدن نجاح 
مجموعة مــن أكــبــر الــشــركــات في 
المنطقة وخارجها، وفــق المجلة 
التي اعتمدت فــي اختيارها على 
معايير دقيقة، من بينها التأثير في 
المنطقة واألسواق التي تعمل بها 
الــمــرأة، واإلنــجــازات التي حققتها 
خـــالل الــعــام الــمــاضــي، ومــبــادرات 
االستدامة والمسؤولية االجتماعية 
ــال،  ــمــ ــم األعــ ــجـ ــتـــي قـــادتـــهـــا، وحـ الـ

والخبرة المهنية.
 
ً
جهاد الحميضي تمتلك تاريخا
 مــن اإلنـــجـــازات المصرفية 

ً
حــافــال

والتكنولوجية والخبرات المتنوعة 
الــفــريــدة مــن نــوعــهــا، والــتــي تمتد 
، منذ انضمامها 

ً
ألكثر من 38 عاما

إلى »األهلي المتحد« فور تخرجها 
فـــي جــامــعــة الـــكـــويـــت عــــام 1984، 
حيث شغلت عدة مناصب إشرافية 
وقيادية فــي البنك، وجمعت بين 
المعرفة الواسعة في التكنولوجيا 
والـــتـــقـــدم الــمــصــرفــي، ولــــم تــتــوان 
ــامــــل خـــبـــراتـــهـــا  ــكــ ــن تـــنـــويـــع وتــ ــ عـ
المصرفية الــشــامــلــة. فكما تعلن 
 في العديد من المناسبات، 

ً
دائما

أن »فهم العمل هو المحرك الرئيسي 
للنجاح«.

شغلت الحميضي عدة مناصب 
إشـــرافـــيـــة وقـــيـــاديـــة بــالــبــنــك. ففي 
عــام 2011 شغلت منصب المدير 
الــــعــــام لــلــعــمــلــيــات وتــكــنــولــوجــيــا 
 إلــى منصب 

ً
المعلومات، صــعــودا

نائب الرئيس التنفيذي للعمليات 
المصرفية المساندة منذ عام ٢٠١٨، 
وتولت مسؤوليات اإلشــراف على 
أعمال القطاعات المالية واإلدارية 
والقانونية وإدارة االلتزام الرقابي، 
إضــــافــــة إلــــــى إدارات الــعــمــلــيــات 
المركزية وتكنولوجيا المعلومات 
وعــمــلــيــات الــخــزيــنــة والــبــطــاقــات 
ــل الـــتـــجـــارة  ــمــــويــ الـــمـــصـــرفـــيـــة وتــ
قبل اخــتــيــارهــا لمنصب الرئيس 
التنفيذي، ثم انتخابها لعضوية 

مجلس إدارة »األهلي المتحد«.
كما تشغل الحميضي منصب 
نــائــب الــرئــيــس فــي مجلس إداراة 
شركة الخدمات المصرفية اآللية 
المشتركة كي نت )K-NET(، وهي 
عـــضـــو فــــي مــجــلــس إدارة شــركــة 
الـــهـــالل لــلــتــكــافــل، وشـــركـــة الــهــالل 
 نائب رئيس 

ً
اليف، وشغلت سابقا

مجلس إدارة شــركــة المعلومات 
االئــتــمــانــيــة الــمــشــتــركــة ســــاي نت 

.)Ci-Net(
 إلنــجــازاتــهــا المهنية، 

ً
وتــقــديــرا

حازت الحميضي جوائز مصرفية 
بـــــــــــارزة، مـــنـــهـــا جـــــائـــــزة الـــرئـــيـــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــقـــطـــاع الــمــصــرفــي 
بــالــكــويــت لـــعـــام 2021 مـــن مجلة 

ــد فــايــنــانــس  ــ غـــلـــوبـــل بـــانـــكـــنـــج آنــ
 لقيادتها القوية، 

ً
ريــفــيــو، تــقــديــرا

واستراتيجيتها ورؤيــتــهــا التي 
ســاهــمــت بــشــكــل كــبــيــر فـــي نجاح 
عمل »األهلي المتحد«. فقد قدمت 
النموذج األمثل لما يجب أن يكون 
عــلــيــه الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي، حيث 
عملت بــنــزاهــة وعــدالــة وإنسانية 

لتوفير بيئة عمل مميزة.
كذلك حازت الحميضي جائزة 
ــام 2017  ــعــ ــادرة لــ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ »الــــــمــــــرأة الـ
 Woman Entrepreneur of
the year« في مجال تكنولوجيا 
الــمــعــلــومــات وجــمــيــع الــعــمــلــيــات 
المصرفية فــي الكويت مــن مجلة 
إنــتــرنــاشــونــال فــايــنــانــس، والــتــي 
 للجهود المخلصة 

ً
جاءت تتويجا

التي قامت منذ تعيينها في »األهلي 
المتحد«.

ــة، أعــــربــــت  ــبــ ــنــــاســ ــمــ ــذه الــ ــ ــهــ ــ وبــ
الــحــمــيــضــي عـــن ســعــادتــهــا بــهــذا 
االخـــتـــيـــار، الــــذي اعــتــبــرتــه إشــــادة 
 للنجاحات التي 

ً
 عالميا

ً
وتقديرا

يحققها الــفــريــق اإلداري بأكمله 
ــلــــي الــمــتــحــد« بمختلف  فـــي »األهــ

القطاعات.
وأكــــــدت أن الــعــمــل فـــي الــقــطــاع 
المصرفي هــو مكافأة بحد ذاتــه. 
واعتبرت أن اختيارها ضمن قائمة 
فوربس ألقــوى 100 سيدة أعمال 
في الشرق األوسط لعام 2023 هو 
اعـــتـــراف بتميز الـــمـــرأة الكويتية، 

ــلـــى إحـــــــــراز الـــنـــجـــاح  ــا عـ ــهــ ــدرتــ وقــ
ــــالص  ــــالل اإلخــ والــــتــــفــــوق، مــــن خــ

والتفاني في عملها.
وشددت الحميضي على أهمية 
ــــذي تــضــطــلــع بـــه الـــمـــرأة  الـــــــدور الــ
الكويتية، والمكانة التي تبوأتها 
ــــرت  فــــي جــمــيــع الــــمــــجــــاالت، وعــــبَّ
عــن اعــتــزازهــا »بــمــا قدمته الــمــرأة 
الكويتية من إنجازات مشهود لها 
على المستويين المحلي والعالمي، 
والــتــي لــم تقتصر على المجاالت 
 
ً
العلمية والثقافية، بل شملت أيضا

مجاالت إنسانية عدة«. 
وأشادت بتميز مناخ العمل في 
ـــر لها 

َّ
»األهــلــي الــمــتــحــد«، الـــذي وف

عــوامــل الــنــجــاح واالســـتـــقـــرار منذ 
عملت فيه بعد تخرجها مباشرة، 
ـــل هـــــذه الـــســـنـــوات  ــدار كـ وعـــلـــى مـــــ
التي حظيت فيها بكل التشجيع 
والــــمــــســــانــــدة مـــــن إدارة الـــبـــنـــك، 

والتعاون المخلص من زمالئها.

جهاد الحميضي

في اجتماع ألعضاء مجلس إدارتها 
فـــي 12 فــبــرايــر 2023، أعــلــنــت بــورصــة 
الكويت تحقيق أرباح صافية بقيمة 18 
مليون ديــنــار للسنة المالية المنتهية 
في 31 ديسمبر 2022، أي بزيادة بنسبة 

13.3% مــن أربـــاح الــعــام الماضي، التي 
بلغت 15.9 مليون دينار. 

وأفـــــادت الــشــركــة بتسجيل إجــمــالــي 
إيـــــرادات تشغيلية بقيمة 35.2 مليون 
ديـــنـــار خـــالل الــســنــة الــمــالــيــة المنتهية 

في 31 ديسمبر 2022، أي بنسبة زيادة 
قدرها 12.8% مقارنة بنفس الفترة من 
العام 2021، حيث بلغ إجمالي اإليرادات 
، بينما ارتفع 

ً
التشغيلية 31.2 مليونا

صــافــي الـــربـــح الــتــشــغــيــلــي لــيــبــلــغ 22.6 
ــادة قــدرهــا %22  ، أي بنسبة زيـ

ً
مليونا

، في حين ارتفعت ربحية 
ً
من 18.5 مليونا

 
ً
السهم بنسبة 13.3% مــن 79.15 فلسا
 للسنة 

ً
في العام 2021 إلــى 89.67 فلسا
المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

وبـــلـــغ إجـــمـــالـــي مــــوجــــودات بــورصــة 
الكويت حوالي 119.6 مليون دينار للسنة 
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، 
أي بزيادة نسبتها 8.3% مقارنة بإجمالي 
موجوداتها في العام 2021 والبالغ 110.4 
ماليين، كما ارتفعت حقوق المساهمين 
الـــعـــائـــدة لــمــســاهــمــي بـــورصـــة الــكــويــت 
 إلى 65.5 

ً
بنسبة 8.1% من 60.6 مليونا

 للسنة المالية المنتهية في 31 
ً
مليونا

ديسمبر 2022.
فــي هــذ الــســيــاق، قــرر مجلس اإلدارة 
 للسهم 

ً
الـــتـــوصـــيـــة بـــتـــوزيـــع 85 فـــلـــســـا

 نقدية عــن الــعــام 2022، ليعادل 
ً
أربــاحــا

إجمالي قيمة التوزيعات نسبة %94.8 
من صافي األرباح، وتخضع التوزيعات 
المقترحة لموافقة الجمعية العمومية 
العادية 2023، إضافة إلى موافقة الجهات 

المختصة.
وقال حمد مشاري الحميضي رئيس 
علن 

ُ
مجلس إدارة الشركة: »يسعدني أن أ

أن بــورصــة الكويت نجحت مــجــددا في 
تحقيق نتائج مالية الفتة، فسجل صافي 
ــادة بنسبة 13.3% مـــن 15.9  ــ الـــربـــح زيـ
، التي تعكس 

ً
مليون دينار إلى 18 مليونا

متانة النموذج التشغيلي للشركة، وقوة 
مركزها المالي، وتسخيرها لكل قدراتها 
المادية وكوادرها البشرية ذات التأهيل 
العالي للوصول إلى مرحلة متقدمة من 
األداء العالي، ما مكننا من التغلب على 
تــحــديــات الـــعـــام 2022، وتـــجـــاوز حــالــة 
عـــدم الــيــقــيــن الــمــســيــطــرة عــلــى المشهد 

االقتصادي العالمي«.
وأضاف الحميضي: »واصلت الشركة 
العمل على تطبيق استراتيجيتها لتنمية 
سوق مال قوي، وترسيخ دورها كمحرك 
أســاســي لتنمية االقتصاد الوطني من 
خالل استقطاب االستثمارات األجنبية 

لــســوق الـــمـــال، وتــعــزيــز مــكــانــة الــســوق، 
والــمــســاهــمــة فــي بــنــاء بيئة اقتصادية 
حيوية تتمتع بمستوى عاٍل من االبتكار 
واالســتــدامــة والــتــقــدم، قـــادرة على جذب 
المستثمرين المحليين واألجانب ومن 

مختلف التوجهات االستثمارية. 
ــذه االســتــراتــيــجــيــة، التي  ــر أن هـ وذكــ
تتماشى مع رؤية »كويت جديدة 2035«، 
تهدف إلى المساهمة في تحول الدولة 
إلــى مركز تــجــاري ومــالــي فــي المنطقة، 
ووضع سوق المال الكويتي على خريطة 
االستثمار كأحد أفضل األسواق المالية 
في الشرق األوســـط، »وال يسعني إال أن 
اتقدم بالشكر لزمالئي أعضاء مجلس 
اإلدارة واإلدارة الــتــنــفــيــذيــة ومــوظــفــي 
بورصة الكويت األكــفــاء على جهودهم 
الحثيثة لتطوير الشركة وســوق المال 

الكويتي«.
وبين أن سوق المال الكويتي اختتم 
عام 2022 بأداء متميز، إذ ارتفعت القيمة 
السوقية للسوق إلى حوالي 46.7 مليار 
ديــنــار فــي عـــام 2022، بـــزيـــادة نسبتها 
12.9% عن القيمة السوقية في عام 2021 
، كما ارتفعت معدالت 

ً
والبالغة 41.4 مليارا

تــــداول ونــشــاط المستثمرين األجــانــب 
والخليجيين في السوق، إذ بلغت قيمة 
تــداوالتــهــم حــوالــي 5.5 مــلــيــارات ديــنــار، 
أي بزيادة بنسبة 29% عن العام 2021، 
وبلغ صافي التدفق اإليجابي لألجانب 
، في حين بلغ معدل 

ً
ما يقارب 760 مليونا

تداول المستثمرين األجانب والخليجيين 

نسبة 18% من إجمالي تداوالت السوق 
 بنسبة 14% في العام 2021، وبلغ 

ً
مقارنة

معدل تداول المستثمر المؤسسي بنسبة 
61% من إجمالي التداوالت لهذا العام، 
مقارنة بنسبة 54% للعام الماضي، أي ما 

شكل زيادة بنسبة حوالي %13. 
وقــال الحميضي إن القيمة السوقية 
للسوق »األول« بلغت 37.4 مليار دينار، 
مع تداول ما يقرب من 22.6 مليار سهم 
بقيمة 10.8 مليارات دينار في أكثر من 
1.6 مليون صفقة، في حين بلغت القيمة 
السوقية للسوق »الرئيسي« 9.3 مليارات 
دينار، بأكثر من 33 مليار سهم وبقيمة 
تــجــاوزت 3.9 مليارات فــي أكثر مــن 1.3 

مليون صفقة.
مــن جــهــتــه، عــقــب الــرئــيــس التنفيذي 
لبورصة الكويت محمد سعود العصيمي 
: »على الرغم من 

ً
على هذه النتائج، قائال

تقلبات أسواق المال حول العالم، ومرور 
االقتصاد العالمي بمعدالت غير مسبوقة 
من التضخم وسعي السياسات النقدية 
في العديد من الدول لكبحه، استطاعت 
بـــورصـــة الـــكـــويـــت تــنــمــيــة أعـــمـــالـــهـــا، إذ 
ارتفعت رسملة السوق عام 2022 بنسبة 
12.9% مقارنة بعام 2021 لتبلغ 46.7 

مليار دينار. 
وأضـــــــــاف الـــعـــصـــيـــمـــي: نــجــحــنــا فــي 
اســتــقــطــاب المستثمرين المؤسسيين 
ــعـــدالت تــــداول  األجــــانــــب، إذ ارتـــفـــعـــت مـ
ــن األجــــــانــــــب  ــريــ ــمــ ــثــ ــتــ ــســ ــمــ ونـــــــشـــــــاط الــ
والخليجيين فــي الــســوق بنسبة %29 

عن العام 2021، وبلغت قيمة تداوالتهم 
حوالي 5.5 مليارات دينار، مما يدل على 
ثقتهم المتزايدة في سوق المال الكويتي.
ــــوق الـــمـــال الــكــويــتــي  وأوضـــــح أن »سـ
 في النشاط في النصف 

ً
شهد انتعاشا

 في 
ً
 نسبيا

ً
األول من عام 2022 واستقرارا

نصفه الثاني مقارنة باألسواق العالمية، 
واستمرت بورصة الكويت في الترويج 
لــلــســوق الــكــويــتــي والــشــركــات الــمــدرجــة 
فــيــه، وتــقــديــم نــظــرة أعــمــق حـــول فــوائــد 
االســتــثــمــار فــي ســـوق الــمــال بــمــا يصب 
في مصلحة المصدرين والمستثمرين 

وتعزيز سيولة السوق«. 
وتــابــع أن الــبــورصــة واصــلــت تقديم 
مــنــتــجــات وخـــدمـــات تــلــبــي احــتــيــاجــات 
جميع الــمــشــاركــيــن فــي الـــســـوق، والــتــي 
اتـــهـــم وتــحــســن تجربتهم  تسهل إجـــراء
الكلية، حيث قــامــت الــبــورصــة بتعديل 
كــتــاب الــقــواعــد وإضـــافـــة فــصــل متعلق 
بالتنفيذ الجبري، وتحديث نظام إدخال 
األوامر لصناع السوق. وفي إطار حرص 
بورصة الكويت على توفير مرونة أكبر 
في التعامل مع األوســـاط االستثمارية 
والمؤسسات المالية وشركات الوساطة 
الــمــالــيــة، أشـــار إلـــى أنـــه تــم إلــغــاء عــالوة 
الشراء اإلجباري، كما ارتفع عدد صناع 
السوق، التي تعد إحدى األدوات المهمة 
ــتـــي تـــعـــزز ســيــولــة األوراق الــمــالــيــة،  الـ
وتــحــســن كــفــاءة الــســوق وتــفــعــل أدواتـــه 
بشكل عام، من 5 إلى 7، يصنعون السوق 

.
ً
لعدد 61 سهما

For the year ended 31 December 2022

35.2
12.8%

Total Operating Revenue  

"KD Million"

 Compared to 31.2 “KD Million”
For the year ended 31 December 2021 

22.6
22.0%

 Operating Profit
For the year ended 31 December 2022

"KD Million"

 Compared to 18.5 “KD Million”
For the year ended 31 December 2021 

18.0
13.3%

Net Profit 
Attributable to Parent Company

For the year ended 31 December 2022

"KD Million"

 Compared to 15.9 “KD Million”
For the year ended 31 December 2021 

119.6
8.3%

Total Assets 
as of 31 December 2022

"KD Million"

 Compared to 110.4 “KD Million”
as of 31 December 2021 

8.1%

65.5
"KD Million"

 Compared to 60.6 “KD Million”
as of 31 December 2021 

89.67
Earnings Per Share

For the year ended 31 December 2022

"Fils"

Compared to 79.15 “Fils”
For the year ended 31 December 2021 

13.3%

FINANCIAL
RESULTS

20
22

2022 2021

85 65

The Board of Directors is pleased to inform that it has proposed to distribute 
cash dividends for the year ended 31 December 2022, subject to the approval of 
the General Assembly and other regulator entities, as follows:

To Shareholders

Cash Dividends “Fils”

Shareholders’ Equity 
Attributable to Parent Company

as of 31 December 2022

محمد العصيميحمد الحميضي

https://www.aljarida.com/article/14301
https://www.aljarida.com/article/14300
https://www.aljarida.com/article/14299
https://www.aljarida.com/article/14279
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»التعاون« العالمية تدعو إلى تقليص الفجوة الرقمية
الرياض تستضيف أول اجتماع حضوري للجمعية العمومية للمنظمة بمشاركة الكويت

شاركت الكويت في اجتماع 
الجمعية العمومية الثاني 

لمنظمة التعاون الرقمي في 
الرياض، وفعاليات النسخة 

 ،»LEAP« الثانية من مؤتمر
الذي استضافته الرياض 

من 6 حتى 9 الجاري.

اخــتــتــمــت مــنــظــمــة الــتــعــاون 
الـــرقـــمـــي، الــمــنــظــمــة الــعــالــمــيــة 
التي تركز على تعزيز االزدهار 
الـــرقـــمـــي لـــــدى جــمــيــع الــــــدول، 
فــعــالــيــات اجــتــمــاع »الــجــمــعــيــة 
العمومية« الثاني في الرياض، 
مع إعــان دعــوة على مستوى 
وزاري لتعزيز سبل التعاون 
ــات وتــقــلــيــص  ــومــ ــكــ ــحــ بــــيــــن الــ
الـــفـــجـــوة الـــرقـــمـــيـــة، بــمــشــاركــة 
فــاعــلــة مــن الــكــويــت، ســـواء في 
اجتماع »الجمعية العمومية« 
الــثــانــي، أو فــعــالــيــات النسخة 

.»LEAP« الثانية من مؤتمر
وأقـــــــــــر اإلعـــــــــــــان الـــــــــــــوزاري 
الـــصـــادر عــن منظمة الــتــعــاون 
ــي نــــيــــابــــة عــــــن الــــــــدول  ــ ــمـ ــ ــرقـ ــ الـ
األعـــضـــاء الـــــ13 بـــالـــدور المهم 
الــذي يلعبه االقتصاد الرقمي 
في تأمين مستقبل أكثر عداًل 
ــى تــعــزيــز  ــا إلــ ــ ، ودعـ

ً
وازدهــــــــــارا

ــمـــي لــمــنــاقــشــة  ــالـ ــعـ الـــــحـــــوار الـ
واعتماد الخطط والــمــبــادرات 
ــتــــي تــتــيــح  ــة الــ ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ االسـ
لـــلـــدول تــحــقــيــق نــمــو مــســتــدام 
ــا  ــهــ ــاداتــ ــتــــصــ وشــــــامــــــل فــــــي اقــ

الرقمية.
ــيـــم اجـــتـــمـــاع »الــجــمــعــيــة  وأقـ
الــــعــــمــــومــــيــــة«، أول اجـــتـــمـــاع 
حـــــضـــــوري لـــــلـــــدول األعــــضــــاء 
فــي منظمة الــتــعــاون الــرقــمــي، 
بحضور وفود رفيعة المستوى 
ــن مــمــثــلــي الـــــــدول األعـــضـــاء  مــ

»بوبيان« و»الحسبة العقارية« يوقعان اتفاقية 
لتقديم خدمات للسوق العقاري

التويجري: خطوة تؤكد دعمنا للمشاريع التكنولوجية الكويتية ذات القيمة المضافة لالقتصاد
وقـــع بــنــك بــوبــيــان اتــفــاقــيــة تــعــاون 
مشترك مع تطبيق الحسبة العقارية، 
ــــات مــمــيــزة  ــدمـ ــ ــهـــا خـ ــالـ ــــن خـ ــدم مـ ــقــ يــ
لعمائه عبر استخدام أفضل الحلول 
التقنية الحديثة لتسهيل وصولهم 
إلــى المعلومات والبيانات المتعلقة 
بالسوق العقاري الكويتي، فــي إطــار 
ــم الــمــشــاريــع  ــ ــــرص الـــبـــنـــك عـــلـــى دعـ حـ
والتطبيقات الكويتية الناشئة وتعزيز 
موقعه كرائد في االبتكار والخدمات 

الرقمية.
بــــهــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة، قــــــال الـــرئـــيـــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــلــــخــــدمــــات الــشــخــصــيــة 
والــرقــمــيــة فـــي بــنــك بــوبــيــان عــبــدالــلــه 
الــتــويــجــري إن بــنــك بــوبــيــان حريص 
على دعم كل الجهود والتطورات التي 
تتعلق بــالــخــدمــات الرقمية الجديدة 
والمبتكرة، السيما أن خطوة الشراكة 
ــة الــحــســبــة  ــركـ االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــــع شـ
العقارية ستفتح آفاقا جديدة لعماء 

بنك بوبيان.
وأضـــــاف الــتــويــجــري: »مـــع تــســارع 
وتيرة الخدمات التكنولوجية الرقمية 
والتطورات بالكويت والمنطقة كلها 
كان بنك بوبيان من أوائل المؤسسات 
ــتــــوجــــه  ــيــــخ هــــــــذا الــ ــتــــرســ ــة لــ ــ ــمــ ــ ــداعــ ــ الــ
واالســـتـــثـــمـــار فـــي الـــخـــدمـــات الــرقــمــيــة 
بجانب توعية المجتمع بمدى أهمية 
إدخال التكنولوجيا الحديثة في جميع 
المعامات اليومية، وذلك لتحفيز بيئة 
األعمال المرتبطة بالخدمات المصرفية 

الرقمية«.
ــنـــك  ــبـ لـ ا ــن إدارة  ــ ــ ــؤمـ ــ ــ وأردف: »تـ

باألهمية التي باتت تحتلها الشركات 
والتطبيقات الناشئة، كونها شركات 
سريعة النمو، وتحقق نجاحات كبيرة، 
إذا تم منحها الفرصة لانطاق«، مؤكدا 
أن بنك بوبيان ومنذ سنوات أخذ على 
عاتقه دعم مختلف المشاريع الشبابية 
والــتــطــبــيــقــات الـــرقـــمـــيـــة فــــي مختلف 
الــقــطــاعــات والـــمـــجـــاالت، وبــمــا يحقق 
أهدافها في النمو والتوسع، وكــان له 
دور رئيسي فــي دعـــم ونــجــاح الكثير 
مــن التطبيقات والــمــشــاريــع الرقمية 

في الكويت.
وشدد على أن بنك بوبيان حريص 
ــلــــى تــــوفــــيــــر كـــــل أنــــــــــواع الــــخــــدمــــات  عــ
والمنتجات والــدخــول فــي الــشــراكــات 
واالتفاقيات التي من شأنها أن تقدم 
للعماء قيمة مضافة وتسهل حياتهم 

ومعاماتهم اليومية بصورة عامة.

تطبيقات حديثة

ــر الــمــديــر الــشــريــك  مـــن جــانــبــه، ذكــ
ــد الــعــتــيــبــي:  ــالــ لـــشـــركـــة الـــحـــســـبـــة خــ
»يـــــســـــعـــــدنـــــا دومـــــــــــــا الـــــــتـــــــعـــــــاون مـــع 
الــمــؤســســات الــتــي تسعى إلــى تقديم 
خــدمــات ومـــزايـــا إضــافــيــة لعمائها، 
ومن بينها بنك بوبيان الحريص على 
الــتــفــاعــل مــع عــمــائــه وتــقــديــم المزيد 
من الخدمات المميزة لهم«، مؤكدا أن 
هــذه الشراكة تفتح سبا جديدة في 
التعاون مع البنك الرائد رقميا وتقنيا.
وأضـــــــــــاف الـــعـــتـــيـــبـــي أن تــطــبــيــق 
الـــحـــســـبـــة يـــعـــتـــبـــر مـــــن الـــتـــطـــبـــيـــقـــات 

ــكــــويــــت، وهـــــو يــقــدم  الـــحـــديـــثـــة فــــي الــ
مجموعة من الخدمات المتخصصة 
فــي الــقــطــاع الــعــقــاري، مــنــهــا التقييم 
الفوري لعقارات السكن الخاص، وهي 
خــدمــة تــمــكــن الــمــســتــخــدم مـــن تقدير 
قيمة عــقــارات الــســكــن الــخــاص خــال 
ثوان، وفق معطيات السوق الحالية، 
ــقـــة مــع  بـــاســـتـــخـــدام أســـالـــيـــب مـــتـــوافـ

معايير التقييم الدولية.
ومـــن أهـــم مــا تــقــدمــه هـــذه الــشــراكــة 
ــن مـــمـــيـــزات لــمــســتــخــدمــي تــطــبــيــق  مــ
ــه يــمــكــن الــتــقــدم  بــوبــيــان لــفــت الــــى أنــ
بطلب للحصول على تمويل للبناء 
أو تـــمـــويـــل إســـكـــانـــي مــــع اســـتـــخـــدام 
حاسبة التمويات المقدمة من تطبيق 
الــحــســبــة، إضــافــة إلـــى إمــكــانــيــة طلب 
تــقــيــيــم لــمــمــتــلــكــاتــهــم مـــن قــبــل مكتب 

تقييم عقاري معتمد. 

ــال الـــمـــديـــر الــشــريــك  ــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
ــد الــلــهــيــب إن  ــمـ لـــشـــركـــة الــحــســبــة أحـ
تطبيق الحسبة العقاري يعد تطبيقا 
مبتكرا، واألول من نوعه في المنطقة 
لتقديم خــدمــات عــقــاريــة متميزة من 
شأنها توفير الشفافية المطلوبة في 
الــســوق الــعــقــاري الكويتي، مــن خال 
ــلـــول الــتــقــنــيــة  اســـتـــخـــدام أفـــضـــل الـــحـ
الحديثة لتسهيل وصول المعلومات 
والـــبـــيـــانـــات والــتــحــلــيــات الــمــتــعــلــقــة 
بالسوق العقاري، وتقديمها بصورة 

مبتكرة لجميع أصحاب المصالح.
وأضــــــــــاف الـــلـــهـــيـــب أن الــتــطــبــيــق 
يتضمن أرشــيــف الـــمـــزادات العقارية 
وصفقات البيع )الرسمية(، من خال 
عــرض صفقات البيع الرسمية التي 
تــنــشــرهــا وزارة الـــعـــدل، مـــع إمــكــانــيــة 
الــرجــوع للصفقات الــســابــقــة، إضافة 

إلـــى تــمــكــيــن الــمــســتــخــدم مـــن تصفية 
الصفقات وإعادة عرضها بما يتناسب 
ومــتــطــلــبــات الــبــحــث وإعــــانــــات بيع 
ــقـــارات وحــســبــة  ــراء وتــأجــيــر الـــعـ ــ وشــ

أقساط القروض العقارية.
وأشــــار إلـــى أن الــتــطــبــيــق يتضمن 
أيضا جميع األخبار المتعلقة بالقطاع 
ــي الــــكــــويــــت، ومــجــمــوعــة  ــقــــاري فــ الــــعــ
مـــخـــتـــارة مــــن الـــمـــقـــاالت ذات الــصــلــة 
بقطاعي العقار والبناء، كما يتضمن 
ــاء الـــتـــقـــديـــريـــة وتــغــطــيــة  ــنـ ــبـ تــكــلــفــة الـ
المزادات العقارية في الكويت، سواء 
التي تنظمها الجهات الحكومية أو 
شــركــات القطاع الــخــاص، مضيفا ان 
ــدار  شـــركـــة الــحــســبــة تــتــطــلــع إلــــى إصــ
تــقــاريــر عــقــاريــة ربـــع ســنــويــة، بسبب 
غياب المعلومة والشفافية عن السوق 

العقاري.

التويجري متوسطًا فريق »الحسبة«

اتخاذ إجراءات مشتركة تتيح 
إطاق اإلمكانات الكاملة التي 
يــقــدمــهــا الــعــصــر الـــرقـــمـــي، من 
خال تزويد األفراد بالمهارات 
الرقمية الازمة، ويعتمد ذلك 
عــلــى تــطــويــر أنــظــمــة التعليم 
الرسمية وبرامج التدريب غير 
الرسمية ومــبــادرات المجتمع 
المدني، لضمان تعزيز التعلم 
المستمر وتــطــويــر الــمــهــارات، 
كما يجب أن نستثمر في بناء 
ــهـــارات الــرقــمــيــة وصــقــلــهــا  ــمـ الـ
لـــاســـتـــفـــادة مــنــهــا عــلــى مـــدار 

األجيال القادمة«.
واســـــــــتـــــــــمـــــــــرت فـــــعـــــالـــــيـــــات 
االجــــــــتــــــــمــــــــاع لـــــــيـــــــوم واحــــــــــــد، 
تضمن الــعــديــد مــن اإلعــانــات 
االســتــراتــيــجــيــة حـــول توسيع 
حـــــضـــــور مـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون 
الرقمي، وتعزيز اتساق أعمالها 
لـــتـــســـريـــع تـــحـــقـــيـــق األهـــــــــداف 

المرجوة في المستقبل.
وشــهــد االجــتــمــاع انــضــمــام 
جــمــهــوريــتــي غــامــبــيــا وغـــانـــا 
بــصــفــتــهــمــا أعـــضـــاء جــــددا في 
منظمة التعاون الرقمي، وذلك 
باالنسجام مع جهود المنظمة 
لتوسيع حضورها في افريقيا 
ومـــســـاعـــدة الـــــدول فـــي تــطــويــر 
اقتصاداتها الرقمية، واعتمدت 
ــح تــنــظــيــمــيــة  ــ ــوائـ ــ الـــمـــنـــظـــمـــة لـ
جــــديــــدة لــتــبــســيــط عــمــلــيــاتــهــا 
ــدال دلــيــل  ــبــ ــتــ الـــداخـــلـــيـــة، واســ

الحوكمة المعتمد سابقا في 
عام 2021.

ووافقت المنظمة على تشكيل 
مبادرة جديدة لتمكين الشركات 
الصغيرة والمتوسطة ومتناهية 
الــــصــــغــــر تــــحــــت اســــــــم جــمــعــيــة 
 ،Stride Association ســتــرايــد
والتي ستؤدي دورا محوريا في 
تعزيز نمو الشركات الصغيرة 
والــمــتــوســطــة والــنــاشــئــة داخـــل 
الدول األعضاء وفيما بينها، كما 
يتمثل دور الجمعية في تسهيل 
الــتــواصــل بين القطاعين العام 
والــخــاص لتمكين دعــم األفــكــار 

واتخاذ اإلجراءات الضرورية.
وانــــــــــطــــــــــاقــــــــــا مـــــــــــن أهـــــمـــــيـــــة 
اســتــمــراريــة عــمــلــيــات المنظمة 
تـــهـــا، وافـــقـــت »الــجــمــعــيــة  وكـــفـــاء
ــاء لجنة  الــعــمــومــيــة« عــلــى إنـــشـ
تـــنـــفـــيـــذيـــة تــــضــــم مـــمـــثـــلـــيـــن عــن 
الــبــحــريــن واألردن ونــيــجــيــريــا 
وعـــمـــان، إضـــافـــة إلـــى مــمــثــل من 
السعودية يشغل موقع رئيس 
اللجنة حــتــى عـــام 2030، حيث 
ستساعد اللجنة التنفيذية في 
تــســهــيــل عــمــلــيــات صــنــع الـــقـــرار 

ضمن المنظمة.
كما أعلنت منظمة التعاون 
الــرقــمــي تــشــكــيــل لــجــنــة مــراقــبــة 
بـــهـــدف تــعــزيــز دور الــمــراقــبــيــن 
ومشاركتهم في أعمال المنظمة، 
وتــأكــيــدا عــلــى مــكــانــة األعــضــاء 
المراقبين مــن الــقــطــاع الخاص 

والمنظمات الحكومية الدولية 
ــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ والــــــمــــــؤســــــســــــات األكـ
ـــرى  ــ ــــات الـــمـــعـــنـــيـــة األخــ ــهـ ــ ــــجـ والـ
ا أســاســيــا من  بــاعــتــبــارهــم جــــزء
منظمة التعاون الرقمي، واتفق 
الــــــــــوزراء ومـــمـــثـــلـــو الـــحـــكـــومـــات 
فـــــــي الــــمــــنــــظــــمــــة عـــــلـــــى إطـــــــاق 
ــة طـــريـــق الــمــنــظــمــة لــعــام  ــارطـ خـ
ــــي تـــشـــمـــل تــعــزيــز  ــتـ ــ 2030، والـ
الــمــصــالــح الــمــشــتــركــة والـــدعـــوة 
إلى تكريس التعاون في جميع 
مجاالت االقتصاد الرقمي على 
المستويات المحلية واإلقليمية 
والعالمية، ومع جميع الجهات 
ــالـــمـــجـــال  األخـــــــــــرى الـــمـــعـــنـــيـــة بـ
الرقمي، بما فيها شركات القطاع 

الخاص.
وأعــربــت الـــدول األعــضــاء في 
المنظمة عن شكرها للسعودية 
على جهودها المتفانية والقّيمة 
في إنشاء المنظمة، واإلنجازات 
البناءة التي تحققت خال فترة 
رئـــاســـتـــهـــا لــلــمــنــظــمــة. وأعــلــنــت 
»الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة« تعيين 
الـــبـــحـــريـــن فــــي مــنــصــب رئـــاســـة 
المنظمة لعام 2023، باالنسجام 
ــع مـــيـــثـــاق مـــنـــظـــمـــة الـــتـــعـــاون  ــ مـ
ــيـــث تــســتــمــر فــتــرة  ــي، حـ ــمــ ــرقــ الــ
رئــاســتــهــا طــــوال الــعــام المقبل، 
وتستضيف الــدورة القادمة من 
اجتماع »الجمعية العمومية«، 
ــار األردن  ــيــ ــتــ فـــــي حـــيـــن تـــــم اخــ

لرئاسة المنظمة لعام 2024.

 
ً
البحرين رئيسا

لمنظمة التعاون 
الرقمي لعام 2023

لقطة جماعية

جانب من االجتماع

»التجاري« يطلق محفظة »التجاري« يطلق محفظة 
Samsung WalletSamsung Wallet

أعلن البنك التجاري الكويتي أمس 
 ،Samsung Wallet إطــــاق مــحــفــظــة
وهي إحدى حلول الدفع الرقمية عبر 
الهواتف المحمولة، وهــذه المحفظة 
تتيح للعماء إجـــراء عمليات دفــع ال 
تامسية عند التسوق عبر اإلنترنت، 
أو في متاجر ومنافذ البيع بالتجزئة 
حول العالم بمجرد تمرير أجهزتهم من 

سامسونغ فوق نقاط الدفع. 
وقـــــــال الـــمـــديـــر الــــعــــام بـــالـــوكـــالـــة - 
قــطــاع الــخــدمــات الــمــصــرفــيــة لــأفــراد، 
 على إطاق 

ً
عبدالعزيز الزعابي، تعليقا

هذه الخدمة: »يحرص التجاري على 
تــقــديــم أفـــضـــل الـــخـــدمـــات الــمــصــرفــيــة 
الرقمية لعمائه، ويسعى إلى تعزيز 
وتــطــويــر وســائــل الــدفــع االلكترونية، 
وفــــي هــــذا اإلطـــــار يــقــدم الــبــنــك خــدمــة 
 Samsung الــدفــع عــن طــريــق محفظة
Wallet بالتعاون مع شركة سامسونغ 
لـــإلـــكـــتـــرونـــيـــات الـــــمـــــحـــــدودة، وهـــي 
 تساهم في رسم 

ً
شركة رائــدة عالميا

مــعــالــم المستقبل الــرقــمــي للخدمات 
المصرفية مــن خــال أفــكــار وتقنيات 

ثورية مبتكرة«.  
 Samsung وأضــــــــاف أن مــحــفــظــة
Wallet تعتبر طريقة سريعة وسهلة 
وآمنة، وتتميز بالخصوصية، وتتيح 
 ،

ً
للعماء إتــمــام عمليات الــدفــع رقميا

على أن يتم تــزويــدهــا فــي المستقبل 
ــزات  ــيــ ــمــ ــن الــ ــ ــة مــ ــوعـ ــمـ ــجـ ــمـ الــــقــــريــــب بـ
الــمــبــتــكــرة لــتــخــزيــن الــوثــائــق المهمة 
ــل بــــطــــاقــــات الــــهــــويــــة والـــمـــفـــاتـــيـــح  ــثـ مـ
اإللــكــتــرونــيــة وبــطــاقــات الــصــعــود إلــى 
ــدرة عــلــى  ــقــ ــرة وغـــيـــرهـــا، مــــع الــ ــائـ ــطـ الـ
اســتــخــدامــهــا بــتــمــريــرة واحــــــدة دون 
الحاجة إلى تقديم البطاقات المصرفية 
إلى الغير، ودون الحاجة إلى مامسة 
أزرار أجهزة الدفع أو مبادلة المبالغ 

النقدية بصورة مادية ملموسة. ومن 
 Samsung المتوقع أن تستمر إمكانات
 مع اهتمام 

ً
Wallet في النمو، تزامنا

سامسونغ بتوسيع منظومة شركائها 
عبر التعاون مع مجموعة متنوعة من 
الــشــركــاء والــمــطــوريــن الــرائــديــن على 
ــقــــطــــاع.   وتــتــمــيــز منصة  مــســتــوى الــ
Samsung Wallet بمستوى عــال من 
 Samsung الحماية مع أحدث تقنيات
Knox لــتــخــزيــن الــبــيــانــات الحساسة 
في الجهاز، بما في ذلك ميزة التعرف 
على بصمات األصابع وبصمة الوجه 
والــتــشــفــيــر، لــضــمــان حــمــايــة بــيــانــات 
المستخدمين على نحو فائق األمان. 
كما يتم استبدال البيانات الحساسة 
ــر طــبــقــة  ــوفـ بــــرمــــوز تـــعـــريـــف فــــريــــدة تـ
إضــافــيــة مــن الــحــمــايــة ضــد مــحــاوالت 
القرصنة الرقمية والمادية المحتملة.

ــدوره، أفــــاد الــمــديــر الـــعـــام لشركة  ــ بــ
ــارك الـــمـــجـــدلـــي بـــأن  ــ ــبـ ــ الـــحـــســـبـــة م. مـ
»الـــحـــســـبـــة« بــــصــــدد إضــــافــــة خـــدمـــات 
جديدة لمستخدمي التطبيق، كالتقييم 
االسترشادي للقيم اإليجارية لكل أنواع 

العقارات والوحدات.

»الخليج« يختتم مسابقة »فكرتي« لتعزيز االبتكار بين الموظفين
في إطار حرصه على تحفيز األفكار المبتكرة 
ــيـــة وتــشــجــيــعــهــا، وتــرســيــخ مكانته  واإلبـــداعـ
كبنك للمستقبل، أطلق بنك الخليج نسخته 
األولى من مسابقة »فكرتي«، والتي تهدف إلى 
تعزيز االبتكار بين الموظفين، مما يمنحهم 
الــفــرص لــســمــاع صــوتــهــم وتطبيق أفــكــارهــم، 
م للبنك والصناعة  وإحداث تغيير إيجابي وقيِّ
المصرفية والمجتمع كله، تطبيقا الستراتيجية 
 مع رؤية الكويت 2035، 

ً
البنك 2025، وتماشيا

التي تركز على تبني التقنيات الذكية والرقمية 
وابتكار خدماتها لدفع االقتصاد وتحسين 
جودة الحياة.  وأقيمت المسابقة يوم السبت 
الماضي فــي حديقة الشهيد، بحضور كبار 
اإلداريين والموظفين في البنك، الذين شاركوا 
في التصويت على األفكار الواعدة والمبتكرة، 

التي من شأنها المساهمة بفاعلية في خلق 
، بحضور سليمان 

ً
تجربة عماء أكثر تميزا

العنجري الشريك المؤسس لتطبيق دبدوب 
ــال  ــمـ لــلــحــديــث عــــن االبـــتـــكـــار فــــي مــشــهــد األعـ

التنافسي في الكويت.
ــحـــول الــرقــمــي  ــدة الـــتـ ــ ــ ــت رئـــيـــســـة وحـ ــالــ وقــ
ــار فـــي »الـــخـــلـــيـــج«، مـــي الـــعـــويـــش، إن  ــكـ ــتـ واالبـ
»المسابقة تعد فرصة للموظفين في مختلف 
إدارات البنك، للمساهمة فــي تطوير تجربة 
العماء، تحت شعار )االبتكار للجميع(«، مشيرة 
إلـــى أن تــقــديــم أفــضــل الــخــدمــات والمنتجات 
لــلــعــمــاء هــــدف جــمــاعــي لــمــخــتــلــف اإلدارات 

والموظفين والمسؤولين. 
وأشــارت إلى أن البنك يسعى إلطــاق آفاق 
االبتكار بين الموظفين دون سقف يحد منها، 

حتى لو كانت أفكارا سابقة ألوانها، الفتة إلى 
أن وحدة التحول الرقمي واالبتكار ستساعدهم 
على تطويرها وتدريبهم على تقديمها، بما 
يواكب طموحات العماء، ويساهم في تطوير 

خدمات مبتكرة للبنك يسهل الوصول اليها. 
وأضافت: أن البنك يمتلك ثروة بشرية كبيرة، 
ومجموعة متميزة من المواهب والخبرات في 
مختلف المجاالت، تتسم بقدر عال من الكفاءة 
والمهنية، وعلينا االستفادة من إمكاناتهم، 
ومــســاعــداتــهــم عــلــى إطــــاق الــعــنــان ألفــكــارهــم 
وابتكاراتهم.  وبينت أن كل المديرين في البنك 
ــرق الــعــمــل تحت  حــريــصــون عــلــى تــشــجــيــع فــ
إداراتهم وتشجيعهم على تقديم أفكار مبتكرة، 
تــســاهــم فـــي تـــزويـــد الــعــمــاء بــخــدمــات سهلة 
 الستراتيجية 2025، 

ً
وبسيطة ومبتكرة، تطبيقا

التي تضع تجربة العماء في مقدمة محاورها.
ــلــــة نــاجــحــة  ــقــــود رحــ ــنـــك يــ ــبـ وذكـــــــــرت أن الـ
لــلــتــحــول الـــرقـــمـــي، مـــن خــــال تــوفــيــر الــحــلــول 
التكنولوجية للعماء، وتعزيز مفهوم األداء 
 من مبدأ التفاعل 

ً
المتميز للموظفين، انطاقا

والمشاركة، وتبني أعلى المعايير العالمية في 
ممارسات إدارة المخاطر.

وتابعت العويش أن »الخليج« يأخذ على 
عاتقه مسؤولية المساهمة في التحول الرقمي 
للكويت و»رؤية 2035«، ويلتزم بدعم المواهب 
في المجتمع بشكل عام، الفتة إلى أن عام 2022 
شهد تنظيم مسابقتي »داتاثون« و«هاكاثون«، 
بهدف تزويد المجتمع بمجموعة جديدة من 
المهارات والتحديات، واألجيال القادمة على 
فريق االبتكار في البنكتوظيف البيانات ألهداف التنمية المستدامة.

عبدالعزيز الزعابي

والشركاء المراقبين للمنظمة، 
إضــافــة إلـــى الــجــهــات المعنية 
في االقتصاد الرقمي من جميع 

أنحاء العالم.
وحـــــــــــــضـــــــــــــر االجــــــــــتــــــــــمــــــــــاع 
وزيـــــــــر الــــــدولــــــة لـــلـــمـــعـــلـــومـــات 
وتــكــنــولــوجــيــا االتـــصـــاالت في 
بــنــغــادش زنــيــد أحــمــد بـــاالك، 
ووزير الدولة القطري لشؤون 
االتــــــــصــــــــاالت وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
الــمــعــلــومــات محمد الــمــنــاعــي، 
بــصــفــتــهــمــا ضــيــوفــا لمنظمة 

التعاون الرقمي.
وتــشــجــع مــنــظــمــة الــتــعــاون 
ــزيــــز ســبــل  ــعــ ــلــــى تــ الــــرقــــمــــي عــ
ــي لــتــنــســيــق  ــ ــدولــ ــ الــــتــــعــــاون الــ

ــلــــول  ــر حــ ــ ــويــ ــ ــطــ ــ ــود وتــ ــ ــهــ ــ ــجــ ــ الــ
مــــســــتــــدامــــة لـــمـــعـــالـــجـــة أربــــــع 
ــي  قــــــــضــــــــايــــــــا رئــــــــيــــــــســــــــيــــــــة، هــ
السياسات والــلــوائــح الرقمية 
ورقــمــنــة الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة 
والمتوسطة ومتناهية الصغر 
والــمــهــارات الرقمية والتعليم 

والتحول الرقمي.
وتـــعـــلـــيـــقـــا حـــــــول اجـــتـــمـــاع 
»الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة«، قــالــت 
األمينة العامة لمنظمة التعاون 
الرقمي ديمة اليحيى: »نشهد 
ــيـــوم حـــاجـــة مــلــحــة لــتــطــويــر  الـ
السياسات والقوانين الرقمية 
وتعزيز االنسجام فيما بينها، 
ــانــــب دعــــــم الـــمـــشـــاريـــع  إلــــــى جــ

ــة  ــ ــطـ ــ ــــوسـ ــتـ ــ ــمـ ــ الــــــصــــــغــــــيــــــرة والـ
ومتناهية الصغر واالستفادة 
من الخواص العابرة للحدود 
فــي االقــتــصــاد الــرقــمــي، وإزالـــة 
الحواجز التي تعوق الوصول 
إلــــى أســــــواق جـــديـــدة وتــوفــيــر 

فرص أكبر«.
وأضـــافـــت الــيــحــيــى: »يفتقر 
اليوم حوالي %36 من سكان 
العالم، أي ما يعادل 2.7 مليار 
شخص، إلى إمكانية الوصول 
ــتـــرنـــت، ويــكــشــف هــذا  إلــــى اإلنـ
الــــرقــــم عــــن الــــفــــجــــوة الــكــبــيــرة 
فــي إمــكــانــيــات االســتــفــادة من 
مــزايــا االقــتــصــاد الــرقــمــي بين 
األفـــراد، لــذا يجب علينا اليوم 



tawabil@aljarida●com
توابل ةديرجلا•

العدد 5260 / االثنين 13 فبراير 2023م / 22 رجب 1444هـ12مسك وعنبر

عزة إبراهيم

سلة أخبار

رت الفنانة ريهام  عبَّ
عبدالغفور عن استيائها 

من االتهامات التي 
ُوجهت لها أخيرًا، بأنها 

أصبحت منتشرة في 
األعمال بشكل كبير، وهو 

ما ُيعد حرقًا ملوهبتها 
الفنية الكبيرة، وهو 

ما اعتبره البعض أنه 
من أجل األموال، وليس 
حماية ملوهبتها، حيث 
ُعرض لها 3 مسلسالت 
دفعة واحدة خالل أيام 

قليلة فقط.
وأوضحت ريهام موقفها 

في تدوينة حازمة لها 
عبر »فيسبوك«، مؤكدة 

أن تصوير األعمال 
كان على مدار عامني 

كاملني، وليس في الفترة 
القصيرة املاضية، وأن 
موعد وقنوات العرض 

ليس بإرادتها، وال 
تحددها، وأن الجهات 
املنتجة هي التي تقوم 
بذلك، وتصادف عرض 
تلك األعمال بالتوالي، 

وهي: غرفة 207، 
ومسلسل أزمة منتصف 

العمر، ومسلسل األصلي، 
إضافة إلى أعمال جديدة، 

منها مسلسل رشيد 
خالل رمضان القادم، 

وفيلم ليلة العيد في عيد 
الفطر القادم.

ريهام عبدالغفور حزينة بسبب 
اتهامات السوشيال ميديا

وقع الفنان محمد فؤاد في 
فـــخ الــنــصــب الـــتـــجـــاري خــالل 
الفترة الماضية، حيث خسر 
12 مــلــيــون جنيه لـــدى بعض 
الــشــركــاء، الــذيــن حصلوا منه 
عـــلـــى أمــــــــوال لـــتـــكـــويـــن شــركــة 
عقارية، لكن لم يتم ذلك، وبعد 
مماطلة وعــــدم رد األمـــــوال أو 
األرباح اكتشف وجود جريمة 
نصب وقــع فيها. وحـــرر فــؤاد 
ــم شـــرطـــة  ــســ  فــــــي قــ

ً
ــرا ــ ــــضـ ــــحـ مـ

الــشــروق، للمطالبة بحقه في 
عودة أمواله. على صعيد آخر، 
يحاول فؤاد العودة لجمهوره، 
حــيــث عــقــد جــلــســات عــمــل مع 
عـــدد كــبــيــر مـــن شــبــاب صناع 
الموسيقى في مصر، إذ ينوي 
العودة بعدد كبير من األغاني 
خالل الفترة المقبلة، لتعوض 

غيابه خالل الفترة الماضية.

محمد فؤاد يعوض
غيابه بسبب النصب

بسيل من األغاني

انتهى صناع وأبطال 
املسلسل الحربي املصري 

)الكتيبة 101(، عن 
بطوالت قوات الصاعقة 
املصرية بشمال سيناء 

في مواجهة اإلرهاب، 
من تصوير ما يقرب 

من ثلث حلقات العمل 
الجديد، املقرر عرضه 
خالل املوسم الدرامي 

الرمضاني القادم، بطولة 
عمرو يوسف وآسر 

ياسني.
وقررت الشركة املنتجة 

االعتماد على عدد كبير 
من ضيوف الشرف في 

املسلسل خالل الحلقات، 
لتقديم أدوار مؤثرة، 
ومنهم الفنان محمد 

رجب، وتم فتح خطوط 
اتصال مع عدد من 

النجوم، منهم: الفنان 
شريف منير، وأحمد عز، 

وعمرو سعد، وغيرهم، 
للتواجد في حلقات 

املسلسل الجديد.

»الكتيبة 101« يستقطب 
عددًا من ضيوف الشرف

يوم وطني وثقافي في مكتبة البابطين
مــن أجـــل تــعــزيــز حــب الــوطــن 
وغرس القيم الوطنية والثقافية 
فــي نفوس أطــفــال الكويت منذ 
نــعــومــة أظـــفـــارهـــم، اســتــضــافــت 
مــكــتــبــة الـــبـــابـــطـــيـــن الـــمـــركـــزيـــة 
 
ً
 وطــنــيــا

ً
ــا لــلــشــعــر الــعــربــي يـــومـ

ــيــــوم  ــة الــ ــبـ ــاسـ ــنـ ــمـ ، بـ
ً
ــا ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــقـ ــ وثـ

الــوطــنــي للكويت، تحت شعار 
ــذي  ــ ــ »وطـــــنـــــي عـــــز وفــــــخــــــر«، والـ
أقامته جمعية جــود الخيرية، 
بــالــمــشــاركــة مــع مــبــرة الــعــوازم 
ومــكــتــبــة الــبــابــطــيــن الــمــركــزيــة 
لـــلـــشـــعـــر الــــعــــربــــي و»صــــغــــيــــرك 

سفيرك«.
وقـــد احــتــوى الــيــوم الثقافي 
الوطني في المكتبة على العديد 
من الفعاليات التي تعزز القيم 
الوطنية والثقافية وحب اللغة 
الــعــربــيــة فـــي نـــفـــوس األطـــفـــال، 
مـــن خـــالل الــقــصــص والــمــســرح 
والفعاليات الثقافية والتراثية، 
والتي القت استحسان األطفال 

الصغار وأولياء أمورهم.

معرض للكتاب
ومن بين الفعاليات الثقافية 
ــوم، مــعــرض  ــ ــيـ ــ الــــتــــي ضـــمـــهـــا الـ
ثـــقـــافـــي لـــلـــكـــتـــاب، شــــاركــــت فــيــه 
الــعــديــد مــن الــمــؤســســات، مثل: 
فنون للتعليم، العربي الصغير، 
براعم اإليمان، جيفتات، دارين، 
صغيرك سفيرك، واشتمل أيضا 
على العديد من كتب ومجالت 
األطفال، وضم مطبوعات مبرة 
»اآلل واألصـــــحـــــاب« الــمــوجــهــة 
لألطفال، كما تم تخصيص ركن 

لقراءة القصص لألطفال.
ــة كــذلــك  واشـــتـــمـــلـــت األنـــشـــطـ

على »الركن التراثي« مع سميرة 
الـــدوب، حيث شرحت لألطفال 
أســــلــــوب الـــحـــيـــاة فــــي الــكــويــت 
القديمة. ومــن الفعاليات التي 
اســــتــــهــــوت الــــصــــغــــار »مــــســــرح 
العرائس«، الــذي كانت قصصه 
وأنـــــــاشـــــــيـــــــده لـــــلـــــوطـــــن، وقـــــــدم 
لــألطــفــال رســالــة تــؤكــد أن حب 
الوطن يكون من خالل السلوك 
األخــــالقــــي عــلــى أرض الـــواقـــع، 
كما أقيمت ورشة للخط العربي 
تغرس أهمية اللغة العربية في 
نفوس األطفال، وتبرز جماليات 

الخط العربي.

فعاليات لألطفال
كما كان هناك ركن للرماية، 
ــام فـــيـــه األطــــفــــال بــاســتــخــدام  ــ قـ
الــــقــــوس والـــســـهـــام لــلــتــصــويــب 
عــلــى الـــبـــالـــونـــات، الســتــعــراض 

مهاراتهم في الرماية.
وعلى هامش اليوم الوطني 
ــافـــي )وطــــنــــي عــــز وفـــخـــر(  ــقـ ــثـ الـ
أقــيــمــت عـــدة فــعــالــيــات إلدخـــال 

الــســعــادة إلـــى نــفــوس األطــفــال، 
مثل تلوين الوجوه والرسم. 

قيم الوالء واالنتماء
وقـــد شــهــد مــهــرجــان »وطــنــي 
، حيث 

ً
عــز وفــخــر« إقــبــااًل كــبــيــرا

توافد األطــفــال مع أسرهم منذ 
انطالقة المهرجان في الحادية 
 حتى نهايته في 

ً
عشرة صباحا

الرابعة بعد الظهر، حيث أبدى 
الــكــثــيــر مــن األطـــفـــال سعادتهم 
بــحــمــل أعــــالم الــكــويــت الــتــي تم 
توزيعها عليهم خالل هذا اليوم. 
ــيــــاء األمــــــور عن  كــمــا أعـــــرب أولــ
الحاجة إلى مثل هذه األنشطة 
الوطنية والثقافية التي تعزز 
قيم الوالء واالنتماء في نفوس 

أطفال الكويت.

من فعاليات اليوم

البالم: »ممنوع من الرقابة« في الرياض
• عزة إبراهيم

كشف الفنان حسن البالم عن عروض جديدة 
لمسرحية قروب البالم )ممنوع من الرقابة( في 
بــولــيــفــارد الــريــاض على مــســرح محمد العلي، 
 من بعد غٍد )األربــعــاء(، ضمن فعاليات 

ً
انطالقا

موسم الرياض.
 
ً
وأكد البالم أن المسرحية، التي حققت نجاحا
 على مسرح نــادي اليرموك بمشرف في 

ً
كبيرا

يناير الماضي، وقبلها على مسرح عبدالحسين 
عبدالرضا، والتي انطلقت عروضها عام 2022 
ــزال مــطــلــوبــة في  ــ ــا، ال تـ ــهـ فـــي الـــكـــويـــت وخـــارجـ
الــخــارج، حيث تمت دعــوتــهــا لــعــروض جديدة 

في السعودية، نتيجة تعلق الجمهور بها في 
حفالتها السابقة.

وأضاف أن طاقم عمل المسرحية في الرياض 
 إلجراء بروفات نهائية على مسرح محمد 

ً
حاليا

العلي قبل انطالق العروض بعد غٍد، بمشاركة 
الفنانين: عبدالعزيز النصار، وحصة النبهان، 
ونــــــورة الــعــمــيــري، وغــــــادة الـــزدجـــالـــي، وخــالــد 
الـــســـجـــاري، وخـــالـــد الــثــويــنــي، ومـــوســـى كــاظــم، 
ومحمد فــايــق، والمسرحية مــن إخـــراج يوسف 
البغلي، وهي أول عمل للكاتبة المسرحية تغريد 
الداود على المسرح الجماهيري، بعدما حققت 
بــصــمــة وجـــوائـــز عـــدة فــي أعــمــالــهــا األكــاديــمــيــة 
ملصق المسرحيةللمهرجانات المسرحية داخل الكويت وخارجها.

سندس الراشد: المتاحف تقوم بدور 
مهم في حفظ تراث الشعوب

خالل محاضرة افتراضية بعنوان »نظرة على الحركة المتحفية في الكويت«
• فضة المعيلي

ــعــــرف عــلــى  ضـــمـــن ســـلـــســـلـــة تــ
»متاحف الوطن العربي«، نظمت 
الــمــنــظــمــة الـــعـــربـــيـــة لــلــمــتــاحــف، 
بــالــتــعــاون مــع »أيـــكـــوم الــكــويــت«، 
مـــحـــاضـــرة افـــتـــراضـــيـــة بـــعـــنـــوان: 
»نظرة على الحركة المتحفية في 
الكويت«، قدمتها رئيسة »أيكوم 
الكويت« د. سندس الراشد، وأدار 
الــجــلــســة نــائــب رئــيــس المنظمة 
الــــعــــربــــيــــة لـــلـــمـــتـــاحـــف م. رشـــــاد 

بوخش.
وقد أوضحت د. الراشد أن هذه 
ــعــد بــدايــة األنشطة 

ُ
الــمــحــاضــرة ت

ـــ »أيـــكـــوم  ــام لــ ــعــ الــثــقــافــيــة لـــهـــذا الــ
 
ً
الكويت«، ومن ثم قدمت استعراضا

 عـــن الــمــتــاحــف فـــي الــكــويــت 
ً
ــا ثـــريـ

وفــق تسلسلها الزمني، بداية من 
التنقيبات األثــريــة بجزيرة فيلكا 
عــام 1957، وتــطــور المتاحف في 
الــكــويــت، واألحــــداث التي حصلت 
ــة تــحــويــل  ــلــ ــزو، ومــــرحــ ــ ــغــ ــ ــ بـــعـــد ال

المساكن القديمة إلى متاحف.
وأكدت د. الراشد، في تصريح 
لـــ »الـــجـــريـــدة«، أهــمــيــة الــمــتــاحــف، 
حيث »تقوم بــدور مهم في حفظ 
ــعــــوب، ألنــــهــــا تــجــســد  ــراث الــــشــ تـــــ
ثــقــافــة الــمــاضــي، فالمتاحف بال 
ات ذات قيمة ثقافية  شــك فــضــاء
ــرة، وتــــقــــدم  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ واجــــتــــمــــاعــــيــــة كـ
حــقــائــق مــرئــيــة، حــيــث يــمــكــن أن 
تــســاهــم زيـــــارة هــــذه الــمــســاحــات 
المعرفية في االكتشاف، والتعزيز 
الــمــعــرفــي والــثــقــافــي، فــهــي توفر 
تجربة تفاعلية فريدة من نوعها 
لالقتراب من األشياء التي نراها 
عادة فقط في الكتب أو الصحف 
أو بــالــتــلــفــزيــون، لــذلــك هــي مكان 
رائع لصقل الحواس والفكر وحب 

المعرفة«.

سندس الراشد

ً
الحملي: »الضفادع« بمسرح الجزيرة الخضراء قريبا

تشهد أجواء االحتفاالت 
باألعياد الوطنية في فبراير 

الجاري انتعاشة مسرحية على 
مسرح الفنان محمد الحملي، 

الذي ينشط حاليا لتقديم 
3 عروض متزامنة، أحدثها 

»الضفادع« في الجزيرة 
الخضراء.

صرح الفنان محمد الحملي، 
بــــــــــأن مــــســــرحــــيــــتــــه الـــــجـــــديـــــدة 
)الضفادع( ستنطلق عروضها 
على خشبة المسرح الخارجي 
 ،

ً
بـــالـــجـــزيـــرة الـــخـــضـــراء قـــريـــبـــا

والــتــي تحمل جــرعــة كوميدية 
مخصصة لألطفال.

ــح أن الــمــســرحــيــة من  ــ وأوضـ
ــه، وتــألــيــف  ــ ــراجــ ــ بـــطـــولـــتـــه وإخــ
الكاتبة هيا أحمد، وبمشاركة 
مــجــمــوعــة كــبــيــرة مــن الفنانين 
ــال، وأن طــاقــم  ــفــ الــشــبــاب واألطــ
العمل يؤدي البروفات النهائية، 
 الفـــتـــتـــاح الـــعـــروض 

ً
اســـتـــعـــدادا

خــالل الشهر الــجــاري، احتفااًل 
باألعياد الوطنية للكويت.

إلى جانب ذلك، أشار الحملي 
إلى استمرار عروض مسرحية 
»أنـــــــا زومــــبــــي 2« عـــلـــى مــســرح 
الحملي بدار المهن الطبية في 
الـــجـــابـــريـــة نــهــايــة كـــل أســـبـــوع، 
 من 

ً
 كبيرا

ً
والتي تشهد حضورا

ــيــــال، وهــــي بــطــولــة  جــمــيــع األجــ
وإخراج محمد الحملي، وتمثيل 

الـــفـــنـــانـــيـــن: عـــبـــدالـــلـــه الـــرمـــيـــان، 
وميمي التميمي، وعبدالعزيز 
ــر حــــســــن،  ــ ــ ــديـ ــ ــ ــدون، وغـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ
ــه الــــشــــامــــي، ومــشــعــل  ــلـ ــبـــدالـ وعـ
الــفــرحــان، ومــحــمــد عــبــدالــرزاق، 
وعبدالرحمن الهزيم، ولما أمير.
ولـــفـــت إلــــى أن عـــــروض »أنـــا 
زومــبــي 2« تــتــزامــن مــع انطالق 
ــــروض مــســرحــيــتــه الـــجـــديـــدة  عــ
ــر بـــــوبـــــو(، الـــتـــي  ــ ــــوبـ  )سـ

ً
ــا ــ ــــضـ أيـ

يخرجها ويشارك في بطولتها 
إلــــــــى جـــــانـــــب بــــشــــايــــر جـــمـــعـــة، 
ــه  ــلــ ــدالــ ــبــ وعـــــــدنـــــــان كــــــمــــــال، وعــ

الرميان، وكتابة هيا أحمد.
وأكـــد الحملي أن عـــام 2023 
ــتــــه شــــهــــد حـــركـــة  ــنــــذ انــــطــــالقــ مــ
ــفــــرت عــن  ــة، أســ ــويــ مـــســـرحـــيـــة قــ
ــال كـــــان صـــداهـــا  ــمــ مـــيـــالد 3 أعــ
 بـــيـــن الـــجـــمـــهـــور، وهــــي: 

ً
ــا عـــالـــيـ

»سوبر بوبو«، و»أنا زومبي 2«، 
ــداع«، التي  ــ ومــســرحــيــة »تـــم اإليــ
ــم اســتــئــنــاف عـــروضـــهـــا بــنــاًء  تـ
عـــلـــى طـــلـــب الـــجـــمـــهـــور، والـــتـــي 
تصدى هو إلخراجها، فيما قام 
بــبــطــولــتــهــا نــجــوم الــكــومــيــديــا: 
مــــبــــارك الـــمـــانـــع، وعــبــدالــعــزيــز 
ــاصـــــــر الـــــــــــدوب،  الــــــنــــــصــــــار، ونـــــ
وشمالن المجيبل، وشبنم خان، 
 بالشكر لجميع طواقم 

ً
متوجها

 
ً
هذه األعمال الفنية، خصوصا
شــريــكــة الــنــجــاح الــمــؤلــفــة هيا 
ــتـــي تـــصـــدت لــتــألــيــف  أحــــمــــد، الـ
ــــي: »تـــم  3 أعــــمــــال مـــســـرحـــيـــة، هـ
اإليداع«، و»أنا زومبي 2«، ويتم 
اســتــئــنــاف الـــتـــعـــاون مــعــهــا من 
خـــالل ثــالــث أعــمــالــهــم الــجــديــدة 
)الـــضـــفـــادع(، الــمــرتــقــب انــطــالق 

.
ً
عروضها قريبا

ملصق المسرحية

الحملي في »أنا زومبي 2«

ستايلز فنان العام في جوائز »بريت«
بــعــد أســـبـــوع عــلــى فـــــوزه بـــجـــائـــزة »غــــرامــــي« في 
الــواليــات الــمــتــحــدة، حصل نجم الــبــوب البريطاني 
هــــاري ســتــايــلــز، أمـــس األول، فــي لــنــدن عــلــى جــائــزة 
أفضل فنان لهذا العام في حفلة توزيع جوائز »بريت« 

الموسيقية البريطانية.
 بجوائز 

ً
وقال ستايلز، الذي فاز خالل الحدث أيضا

عن فئة أفضل ألبوم في العام، وأفضل ألبوم بوب عن 
»هاريز هاوس«، وأغنية العام عن »آز إت واز«، »كانت هذه 

.»
ً
 بالنسبة لي، ولن أنساها أبدا

ً
 مميزة جدا

ً
الليلة حقا

ورغم عدم التمييز بين الجنسين في هذه الجائزة 
منذ العام الماضي، في محاولة لمكافأة المرشحين 
ــقـــط«، فــقــد اقــتــصــرت  »عـــلـــى عــمــلــهــم ومــوســيــقــاهــم فـ
المنافسة على جــائــزة فــنــان الــعــام هــذه السنة على 

الرجال، بعد فوز أديل في نسخة العام الماضي.
وقال ستايلز، الذي أهدى الجائزة لزميالته اللواتي 
بلغن مرحلة التصفيات النهائية لكن لــم ُيرشحن 
 لالمتياز 

ً
للجائزة الكبرى في الحفلة: »أنا مدرك تماما

الذي حصلت عليه هنا الليلة«.
وكــان رئيس جوائز »بــريــت«، دامــيــان كريستيان، 
ح فـــي وقــــت ســـابـــق مـــن هــــذا الــشــهــر، بـــأنـــه »مــن  ــرَّ ــ صـ
الــمــخــيــب لــآمــال أن نـــرى هـــذا الــنــقــص فــي التمثيل 
 ذلك بعدم وجود إصدارات موسيقية 

ً
النسائي«، مبررا

مهمة لفنانات بارزات خالل العام الفائت. وأثار إعالن 
اختيار خمسة مرشحين من الرجال ضجة كبيرة على 

مواقع التواصل االجتماعي.
 )أ ف ب(

  محمد فؤاد
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ً
 داخليا

ً
لبنان: الحريري يعود إلى بيروت بصمت وخماسي باريس يبدأ حراكا

● بيروت ـ منير الربيع
عاد رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد 
الـــحـــريـــري إلــــى بـــيـــروت بــعــد قـــرابـــة الــســنــة على 
الغياب وال شيء قد تغّير فيما األزمة تستفحل 
أكثر. يفترض أن يمكث الحريري ثالثة أيام في 
العاصمة اللبنانية، إلحياء ذكرى اغتيال والده 

 .
ً
الرئيس األسبق رفيق الحريري غدا

وبــحــســب الــمــعــلــومــات الــمــتــوافــرة، فـــإن »تــيــار 
المستقبل« سينظم وقــفــة وفـــاء للرئيس رفيق 
الحريري على ضريحه في وسط بيروت الثالثاء 
 أي في التوقيت الذي اغتيل 

ً
عند الواحدة ظهرا

فيه. وتشير المصادر المتابعة، إلــى أن الوقفة 
ستكون صامتة ولن يتخللها إطالق أي مواقف 
 
ً
ســيــاســيــة حــتــى ان الـــحـــريـــري ســيــكــون مــلــتــزمــا

بالصمت.
ويراد للصورة على الضريح أن تكون رسالة 
واضــحــة بـــأن الــحــريــري هــو الــــذي يمثل البيئة 

ــذا جـــزء من  ــة، وهــ
ّ
ــزال زعــيــم الــســن الــســنــيــة وال يــ

الــشــعــارات الــتــي سيرفعها الــمــنــاصــرون. وبعد 
الوقفة على الضريح يمكن أن يــواكــب عــدد من 

الجموع الحريري إلى بيت الوسط. 
وتشير مصادر تيار المستقبل إلى أن رئيس 
التيار سيعقد لقاءات مع رجال دين ال سيما مع 
 وهو قد وجه 

ً
المفتين الذين تم انتخابهم مؤخرا

 من 
ً
لهم دعوات على الغداء، كما أنه سيلتقي عددا

رجال الدين المسيحيين والمطارنة. 
 من النواب الحاليين والسابقين 

ً
كما أن عددا

ــة طــلــبــوا مــواعــيــد من 
ّ
وال ســيــمــا الــــنــــواب الــســن

الحريري للقائه، وهو سيعقد لقاءات معهم لكن 
مع التشديد على عدم إطالق أي مواقف سياسية 
منسوبة إلــيــه، او إطـــالق مــواقــف مــن على منبر 
بيت الوسط.، في التزام حازم من الحريري بقرار 

اعتكافه السياسي. 
وتأتي عودة الحريري في خضم أسبوع حافل 
باألحداث والتطورات أبرزها حركة سفراء الدول 

الـ 5، الذين اجتمعوا في باريس األسبوع الفائت 
لمناقشة الملف اللبناني أي الواليات المتحدة، 

وفرنسا، والسعودية، وقطر، ومصر.
ــن الــمــســؤولــيــن   مـ

ً
وســيــلــتــقــي الـــســـفـــراء عــــــددا

اللبنانيين بينهم رئيس مجلس النواب نبيه بري، 
ورئيس حكومة تصريف األعمال نجيب ميقاتي 
ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب، لوضعهم في 

صورة نتائج االجتماع. 
وعلى وقع الخالف القائم بين الكتل النيابية 
حول االستحقاق الرئاسي، فإن الصراع النيابي 
يتوسع ليطال الجلسة التشريعية، التي يعتزم 
رئــيــس المجلس النيابي نبيه بــري عقدها في 
سبيل إقــرار سلسلة بنود أهمها التمديد لعدد 
ــادة األجـــهـــزة األمــنــيــة بــصــفــتــهــم الــمــدنــيــة  ــ مـــن قـ
والــتــمــديــد إلـــى موظفي الفئة األولــــى وعـــدد من 

المديرين العامين.
واتخذ نواب المعارضة خطوة استباقية في 
مــحــاولــة لقطع الــطــريــق عــلــى الجلسة والسعي 

 على عدم 
ً
لإلطاحة بها من خالل توقيع 46 نائبا

حضورها، لكن هذا النوع من الجلسات ال يحتاج 
إلى نصاب الثلثين، ما يعني أن انعقادها قائم. 
ويحاول هــؤالء النواب التواصل مع كتل أخرى 
 ستشهد إقرار بعض 

ً
لمنع عقد الجلسة التي أيضا

القوانين المالية أبرزها قانون الكابتيال كونترول 
الذي تصفه كتل نيابية بأنه قانون مسخ ولزوم 

ما ال يلزم وسيشكل صك براءة للمصارف. 
وأكــــد الـــنـــواب الــمــقــاطــعــون أنــهــم لــن يمنحوا 
الميثاقية لهذه الجلسة ولن يعترفوا بنتائجها 
مـــا يــعــنــي إمــكــانــيــة تــوجــه حـــوالـــي عــشــرة نـــواب 
بتقديم طعن بكل القوانين التي ستصدر عنها 

إلى المجلس الدستوري.
وفــيــمــا سيشكل بــنــد الــتــمــديــد للمدير الــعــام 
ــلـــواء عــبــاس إبــراهــيــم أحـــد أبـــرز  لــأمــن الـــعـــام الـ
ة أن يشمل 

ّ
بنود الجلسة، يشترط النواب السن

التمديد لمدير عــام قــوى األمـــن الــداخــلــي عماد 
عثمان، فيما يشترط رئيس التيار الوطني الحّر 

التمديد لعدد من المديرين المدنيين في اإلدارات 
من المحسوبين عليه، في المقابل، يشترط عدم 
شمول هذا التمديد لقائد الجيش جوزيف عون 
أو عثمان. وعلى هذا األســاس تــدور مفاوضات 
بين باسيل وبري للوصول إلى صيغة مرضية 
لــلــطــرفــيــن وقــــــادرة عــلــى تــأمــيــن ظــــروف انــعــقــاد 

الجلسة.
لكن االستحقاق األبرز هذا األسبوع سيكون 
ترقب الموقف الذي سيصدر عن المصارف والتي 
لوحت بالذهاب إلى اإلقفال التام والشامل، وصواًل 
إلى حّد وقف عمل الصرافات اآللية ما يعني عدم 
تــأمــيــن دفـــع الـــرواتـــب، وعـــدم الــقــيــام بـــأي نشاط 
مالي للمواطنين، مما سيؤدي إلــى أزمــة مالية 

ومعيشية كبرى. 
وتضغط المصارف على الدولة وعلى القضاء 
لوقف إصدار أحكام تلزمها بدفع أموال المودعين 
، فيما يتم إلــزام المصارف بقبول تقاضي 

ً
نــقــدا

القروض أو الديون عبر شيكات مصرفية.

قال السفير الروسي في 
الرياض سيرغي أكوزلوف 

أمس إن السعودية 
تجاهلت كل املحاوالت 

الغربية لربطها بالتحالف 
ضد روسيا، مضيفًا 

في تصريحات لوكالة 
»سبوتنيك« أن البلدين كثفا 

العمل لتوسيع التعاون 
العسكري التقني.

وقال كوزلوف: تزايدت 
الرغبات في اململكة في 

تنويع القدرات الدفاعية، 
بما في ذلك من خالل 

توسيع جغرافية التعاون 
العسكري التقني مع دول 
أخرى في العالم، وروسيا 

واحدة منها.
وربط السفير بحث 

السعوديني عن شركاء 
جدد بالتهديدات األميركية 

بإعادة تقييم معالم 
العالقات مع السعودية، بما 

في ذلك الجانب العسكري.

نفت الحكومة الجزائرية 
تأثر العالقة بني الجزائر 

وتونس بسبب قضية 
الناشطة السياسية 

املعارضة والصحافية 
أميرة بوراوي، مشددة على 

أن العالقات بني البلدين 
»متينة«.

واتهم وزير االتصال محمد 
بوسليماني الصحافة 

الفرنسية بأنها تحاول 
استغالل »قضية الهاربة 

بوراوي« لزعزعة العالقات 
بني البلدين بعد تعرض 

التونسيني ملضايقات على 
الحدود.

ووجدت تونس نفسها 
وسط دوامة أزمة بني 
فرنسا والجزائر، بعد 

سماحها بمغادرة بوراوي 
ألراضيها نحو فرنسا، ما 

أثار غضب الجزائر التي 
رأت في ذلك »عملية إجالء 

سرية« ملواطنة جزائرية.
وقال بوسليمان، إن 

الرئيس الجزائري 
عبداملجيد تبون »قرر أن 

يوجه أمرًا بتسهيل عبور 
املواطنني التونسيني عبر 

مراكز الحدود«.

اجتمع سياسيون ورجال 
أعمال بريطانيون في 

»سرية تامة«، في إطار قمة 
استمرت يومني، ملعالجة 
مشاكل نتجت عن خروج 

بريطانيا من االتحاد 
األوروبي )بريكست(، 

بحسب ما نقلته صحيفة 
»أوبزرفر« عن وثائق 

حصلت عليها.
وحسب املعلومات، ضم 

االجتماع كبار السياسيني 
من حزبي املحافظني 

والعمال، بهدف مناقشة 
كيفية تحسني عالقات 

اململكة املتحدة مع الدول 
األوروبية املجاورة.

وقال مصدر إن هناك 
تركيزًا كبيرًا على الجانب 

السلبي لالقتصاد 
البريطاني، في ظل عدم 

االستقرار العاملي، وارتفاع 
أسعار الطاقة.

سلة أخبار

روسيا: تزايد التعاون 
العسكري مع السعودية

الجزائر: قضية بوراوي
لم تضر بالعالقة مع تونس

بريطانيا: اجتماعات سرية 
حول »بريكست«

أعــلــن الــرئــيــس الفلسطيني محمود 
ــــس، فــــي كــلــمــة ألـــقـــاهـــا أمــــام  عــــبــــاس، أمــ
الجلسة االفتتاحية لـ »مؤتمر دعم القدس 
2023« تحت عنوان »صمود وتنمية«، أنه 
ينوي التوجه في األيام القليلة القادمة 
إلى األمم المتحدة وهيئاتها المختلفة 
ــــي ذلــــــك مـــجـــلـــس األمـــــــن الــــدولــــي  ــا فـ ــمـ بـ
للمطالبة باستصدار قرار يؤكد حماية 

حل الدولتين.
وأكــد عباس في المؤتمر، الــذي عقد 
بــمــقــر الــجــامــعــة الــعــربــيــة فـــي الــقــاهــرة 
بمشاركة الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي والعاهل األردني الملك عبدالله 
الــثــانــي واألمـــيـــن الـــعـــام لــجــامــعــة الـــدول 
العربية أحمد أبوالغيط، إضافة الى وزراء 

خارجية وممثلين عن الدول العربية، أن 
»القدس بحاجة اليوم إلى أمتيها العربية 
 بــأن القمة العربية 

ً
واإلســالمــيــة«، مــذّكــرا

األخــيــرة في الجزائر أقــرت دعــوة الــدول 
األعضاء لفرض »ضريبة القدس« بقيمة 
أصــغــر وحـــدة نقدية فيها على فواتير 
االتصاالت التي يستخدمها المواطنون.

ــاف: »لــقــد بــدأنــا نــحــن فــي دولــة  ــ وأضـ
ــك، وننتظر  ــ فــلــســطــيــن بــأنــفــســنــا فـــي ذلـ
 ومسلمين أن ينفذوا 

ً
من أشقائنا عربا

هذه الدعوة. كما ننتظر من المؤسسات 
والــصــنــاديــق الــعــربــيــة أن تــــؤدي واجــب 
ــقـــدس وحـــمـــايـــة هــويــتــهــا  ــن الـ الــــدفــــاع عـ

التاريخية والدينية«.
من ناحيته، أكد العاهل األردني الملك 

عبدالله الــثــانــي، أمـــس، أن »أي محاولة 
للمساس بالوضع التاريخي والقانوني 
الــقــائــم، لــه انعكاسات سلبية على أمن 
 أن 

ً
واستقرار المنطقة بأكملها« مــؤكــدا

»األردن مستمر في بذل الجهود، لرعاية 
حماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية 

في القدس«.
وكــان السيسي، حــذر في كلمته أمام 
الــمــؤتــمــر مـــن أن اســـتـــمـــرار اإلجـــــــراءات 
أحــــاديــــة الـــجـــانـــب الــمــخــالــفــة للشرعية 
الــدولــيــة مـــن قــبــل اســرائــيــل »يــضــع حل 
الــدولــتــيــن ويـــضـــع الــطــرفــيــن، والـــشـــرق 
ــــط بــأكــمــلــه أمــــام خـــيـــارات صعبة  األوسـ

وخطيرة«.
ــال رئــــيــــس الــــــــوزراء  ــ فــــي الـــمـــقـــابـــل، قــ

اإلســرائــيــلــي بــنــيــامــيــن نــتــنــيــاهــو خــالل 
اجتماع لمجلس الوزراء المصغر، أمس، 
أنــه سيبت فــي إمكانية الــقــيــام بعملية 
عــســكــريــة واســـعـــة فـــي الـــقـــدس الشرقية 
والضفة الغربية، مضيفا أن نزع الجنسية 
اإلسرائيلية أمر وارد بالنسبة للمواطنين 
الذين يتهمون بتنفيذ عمليات عدائية في 
إشارة الى المقدسيين العرب، مشددا على 
أن حكومته تعتزم تعزيز المستوطنات 
اإلسرائيلية، »التي يحاول اإلرهابيون 

اقتالعها«.
جاء ذلك، بعد يومين من عملية دهس 
ــائـــق فــلــســطــيــنــي فــــي محطة  نـــفـــذهـــا سـ
حــافــالت فــي الــقــدس الــشــرقــيــة أدت الــى 
مــقــتــل طفلين اســرائــيــلــيــيــن وشــــاب في 

العشرين من عمره بينما اردت الشرطة 
المنفذ.

ويصر وزير األمن القومي، المتطرف 
إيتمار بن غفير، على إطالق حملة أمنية 
في القدس الشرقية تعرف باسم »الدرع 
الواقي 2« على غرار العملية التي أطلقت 

في الضفة الغربية عام 2002.
وعشية إضـــراب دعــت له المعارضة، 
ــــرات اآلالف مــن  ــــشـ وغـــــــــداة مــــشــــاركــــة عـ
اإلسرائيليين لأسبوع الــســادس على 
الــتــوالــي فــي احتجاج ضــد اإلصــالحــات 
القضائية المثيرة للجدل وسياسات 
الحكومة اليمينية، دعا الرئيس األميركي 
جو بايدن إلى التوصل إلى اتفاق واسع 
فــــي إســـرائـــيـــل حـــــول الـــتـــعـــديـــالت الــتــي 

يــقــول الــمــعــارضــون انــهــا تــقــضــي على 
الديمقراطية في اسرائيل عبر زيادة نفوذ 
الحكومة في اختيار القضاة وإضعاف 
سلطة المحكمة العليا فيما يتعلق بإلغاء 
الــقــوانــيــن أو إصــــدار حكم ضــد السلطة 

التنفيذية.
ــشــر أمـــس عــلــى استفسار 

ُ
وفـــي رد ن

لصحيفة »نيويورك تايمز«، قال بايدن 
»إن عــبــقــريــة الــديــمــوقــراطــيــة األمــيــركــيــة 
والديموقراطية اإلسرائيلية هي أنهما 
مبنيتان عــلــى مــؤســســات قــويــة وعلى 
ضوابط وتوازنات وعلى قضاء مستقل. 
إن بناء توافق في اآلراء بشأن التعديالت 
األساسية مهم حقا لضمان أن يتقبلها 

الناس وبالتالي تستمر«.
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حزب الله يرسل قافلة مساعدات إلى سورية أمس )رويترز(األسد مستقباًل بن زايد في دمشق أمس )رويترز(

السيسي متوسطًا عباس وعبدالله الثاني في القاهرة أمس )د ب أ(

عباس يطالب في »مؤتمر القدس« عباس يطالب في »مؤتمر القدس« 
بقرار أممي يحمي »حل الدولتين«بقرار أممي يحمي »حل الدولتين«

األسد يشكر بن زايد... و»أحرار الشام« تعرقل مساعدات
... وقآني و»حزب الله« في الالذقية 

ً
 وجوا

ً
• التبرعات السعودية تدخل سورية برا

• مقتل 11 في هجوم لـ »داعش« على جامعي »الفقع« وسط سورية

شكر الرئيس السوري بشار 
األسد، أمس، وزير الخارجية 

اإلماراتي عبدالله بن زايد، الذي 
زار دمشق، على المساعدات 

التي أرسلتها بالده إلى 
سورية، في وقت قالت األمم 

المتحدة إن جبهة أحرار الشام 
تعرقل مساعدات.

في حين ال تزال فرق اإلنقاذ في عموم 
ــة تـــســـابـــق الـــزمـــن،  ــوريــ مـــنـــاطـــق غـــــرب ســ
بإمكانيات مــحــدودة منذ أســبــوع، بحثا 
عن ناجين، تحت األنقاض، جراء الزلزال 
المدمر الذي ضرب طرفي الحدود التركية 
الــســوريــة، االثنين الماضي، أجــرى وزيــر 
الــخــارجــيــة والــتــعــاون الــدولــي اإلمــاراتــي 
عبدالله بن زايد زيارة أمس لدمشق، تهدف 
إلى إظهار الدعم، والتقى الرئيس السوري 

بشار األسد.
ــارات،  ــ ــ ــد اإلمـ ــ وعـــقـــب الــلــقــاء شــكــر األسـ
التي »كــانــت مــن أوائـــل الـــدول التي وقفت 
مــع ســوريــة، وأرســلــت مساعدات ضخمة 
إغــاثــيــة وإنــســانــيــة وفـــرق بحث وإنــقــاذ«، 
مؤكدا أن »الشعب السوري ُيقدر مواقف 
أبوظبي واستجابتها السريعة التي تعبر 
عن عمق العالقات والروابط الثنائية التي 

تجمع البلدين«.
ــســــؤول عــربــي  ــي زيــــــــارة أكـــبـــر مــ ــأتــ وتــ
لــدمــشــق، منذ وقـــوع الـــزلـــزال، ضمن هبة 
تضامنية دشنتها اإلمـــارات مع سورية، 
عبر إطـــالق جسر جــوي إليــصــال اإلغاثة 

العاجلة لكل من تركيا وسورية.

مساعدات

جاء ذلك، فيما قال متحدث باسم مكتب 
األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، 
»رويترز«، إن نقل مساعدات اإلغاثة من  لـ
الزلزال من المناطق التي تسيطر عليها 

الحكومة فــي ســوريــة إلــى األراضـــي التي 
تسيطر عليها جماعات المعارضة يتعثر 
بسبب مشاكل في الحصول على موافقة 
»هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام« )جــبــهــة الــنــصــرة 

سابقا( المصنفة إرهابية.
جاء ذلك بعد أن ذكرت تقارير سورية 
حكومية أن مكتب األمم المتحدة في دمشق 
ألغى بشكل كامل إدخال قافلة المساعدات 
المقدمة من »الهالل األحمر السوري« إلى 
المنكوبين في المنطقة الخاضعة لسيطرة 
المعارضة المسلحة شمال غربي سورية، 
عن طريق معبر سراقب الفاصل بين القوات 

النظامية ومسلحي »جبهة النصرة«.
ــيــــن الـــعـــام  ــيـــل األمــ ــر وكـ ــ مــــن جـــهـــتـــه، أقـ
لأمم المتحدة منسق اإلغاثة في حاالت 
الطوارئ باألمم المتحدة مارتن غريفيث 
بفشل المنظمة الدولية في مساعدة آالف 
المدنيين السوريين، وعجزها عن إيصال 
المساعدات إلــى المنكوبين فــي الشمال 
الـــســـوري، بعد أن حصد الـــزلـــزال المدمر 
نحو 5 آالف قتيل بعموم البلد المنهك جراء 
الحرب األهلية، وشرد عشرات اآلالف وسط 

توقعات بتضاعف أرقام الضحايا.

مساعدة دمشق

فــي هــذه األثــنــاء، كشف مدير الطيران 
المدني السوري باسم منصور أن »عدد 
الــــــــدول الــــتــــي تـــقـــدمـــت بـــــــإذن هــــبــــوط فــي 
الــمــطــارات الــســوريــة لتقديم المساعدات 

لمتضرري الزلزال بلغ 21 دولة، من بينها 
4 دول تقدمت اليوم بطلبات هبوط، وتمت 
الموافقة عليها، وهي السعودية وقبرص 

والسودان وبيالروس«.
ولفت منصور إلــى أن »سورية ترحب 
وتــشــكــر كـــل مـــن يــســاهــم بــمــد يـــد الــعــون 
لمنكوبي الزلزال المدمر، وستوافق على 
هبوط طائرات الــدول الراغبة في إرســال 
المساعدات«، مضيفا أن »عــدد الطائرات 
الــتــي حــمــلــت الـــمـــســـاعـــدات، وهــبــطــت في 
مطارات سورية وصــل حتى اآلن إلــى 61 

طائرة«.
فــي السياق، زار قائد »فيلق الــقــدس«، 
»الحرس الثوري« اإليراني، العميد  التابع لـ
إسماعيل قآني محافظة الالذقية، معقل 
عائلة الرئيس السوري بشار األسد، وهي 
من المناطق المتضررة بشدة جراء الزلزال، 
لالطالع على آثار الزلزال، واإلشراف على 
»تقديم المساعدات« التي أرسلتها طهران 
إلى المتضررين. ووصل قآني إلى سورية 

قبل أيام وبدأ زيارته من حلب. 
وأمس أعلن حزب الله اللبناني، الموالي 
إليــــــــران، نــيــتــه إرســـــــال قــافــلــة مــســاعــدات 
إنسانية مؤلفة من 23 شاحنة إلى محافظة 
الـــالذقـــيـــة غــــرب ســـوريـــة، ووضـــعـــت على 
الشاحنات الفتات حملت العلم السوري 
ورايـــة حــزب الله الــصــفــراء مــزنــرة بشعار 
»من الشعب اللبناني المقاوم إلى الشعب 

السوري الشقيق«.
وبعدما كانت الحكومات المتعاقبة قد 

اتبعت سياسة »النأي بالنفس« عن النزاع 
فــي ســوريــة الــمــجــاورة، أرســـل لبنان فرق 
 إلــى دمشق. 

ً
 رسميا

ً
ــا  وزاريــ

ً
إنــقــاذ ووفــــدا

والتقى الــوفــد الــــوزاري األربــعــاء الرئيس 
بشار األسد، مبديا استعداد لبنان لفتح 
مطاراته وموانئه الستقبال المساعدات 
إلى سورية. ووصلت طائرتان إيطاليتان 
السبت الى مطار بيروت تقالن مساعدات 
طبية مرسلة بمبادرة من مجموعة طبية 

إيطالية.
ــداة اتــهــام الــرئــيــس الــســوري بشار  وغــ
ــة  ــيــ »ازدواجــ ـــ ــد الـــقـــوى األوروبـــــيـــــة بــ ــ األســ
المعايير« في التعاطي مع كارثة الزلزال 
الـــذي ضـــرب أيــضــا عـــدة مــنــاطــق تخضع 
لسلطته في حلب وحماة والالذقية، قال 
مبعوث االتحاد األوروبي إلى سورية دان 
ستوينيسكو: »فــي حقيقة األمــر، نساعد 
السوريين باستمرار منذ أكثر من عشر 
ســـنـــوات، بـــل ونــفــعــل مـــا هـــو أكـــثـــر خــالل 
أزمة الزلزال«، مضيفا أنه يتوقع أن تقدم 
ات  ســوريــة طلبات للحصول على إعــفــاء
مــن الــعــقــوبــات األوروبـــيـــة والــغــربــيــة بعد 
الــزلــزال، ودعــا دمشق إلــى عــدم »تسييس 
قضية المساعدات اإلنسانية«. وفي وقت 
سابق، أكد التكتل أنه فعل بطلب من دمشق 
آلــيــة مساعدة عاجلة إلغــاثــة المنكوبين 

والمشردين جراء الزلزال.
ــلـــة مـــســـاعـــدات  ــلــــت قـــافـ ــى ذلـــــــك، دخــ ــ إلــ
إنسانية أممية، تضم 22 شاحنة محملة 
بمستلزمات الخيام واإلغــاثــة، مــن معبر 

بــاب الــهــوى الـــحـــدودي، قــادمــة مــن تركيا 
إلــى مناطق شمال غربي ســوريــة، بينما 
وجه نشطاء ومدونون سوريون انتقادات 
الذعة أدانوا فيها تأخر األمم المتحدة في 
االستجابة لنداءات االستغاثة الطارئة التي 
أطلقها »الخوذ البيضاء« الدفاع المدني 
بمناطق المعارضة. تــزامــن ذلــك مــع بدء 
وفــد رسمي من »الــهــالل األحــمــر« القطري 
جولة تفقد في المناطق الخاضعة لسيطرة 
فــصــائــل ســوريــة مــعــارضــة، مــدعــومــة من 
أنقرة، لالطالع على األوضاع بعد الزالزل 
ووصـــول قافلة إغــاثــة سعودية تضم 11 
شاحنة عبر معبر غصن الزيتون التركي.

هجوم »داعش«

إلى ذلــك، لقي 10 أشخاص مصرعهم، 
وأصــيــب 10 آخـــــرون، بــرصــاص عناصر 
تنظيم داعش اإلرهابي، جنوب مدينة تدمر 

بريف حمص الشرقي، وسط البلد.
وذكر »المرصد المعارض« أن »التنظيم 
هاجم نحو 75 شخصا، أمس األول، بينما 
كــانــوا يعملون فــي جمع الــكــمــأة )الفقع( 
فــي بــاديــة تــدمــر«، مــا أدى إلــى سقوط 10 
مدنيين، بينهم امــرأة، إضافة إلى عنصر 
من قوات النظام، فيما اليزال اآلخرون في 

عداد المفقودين.

ًنتنياهو يبحث شن عملية ضد القدس الشرقية... 
 عاما

ً
والمعارضة تنفذ إضرابا

https://www.aljarida.com/article/14345
https://www.aljarida.com/article/14343
https://www.aljarida.com/article/14342
https://www.aljarida.com/article/14340
https://www.aljarida.com/article/14338
https://www.aljarida.com/article/14277
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 إبراهيم لـ ةديرجلا.: لن أتخلى 
عن مهمتي مع السالمية

● أحمد حامد
أكد المدير الفني لفريق السالمية لكرة القدم، محمد إبراهيم، أنه 
لن يتخلى عن مهمته مع »السماوي« في الوقت الحالي، وأن ما ُيثار 

عن رغبته في االستقالة عاٍر عن الصحة.
وكانت بعض األخبار تداولت رغبة المدرب في االبتعاد، كما 

ربطت غيابه عن التدريبات أمس األول باستقالته.
وقــال إبراهيم لـــ »الــجــريــدة«، إنــه ال يمكن أن 

يــتــخــلــى عـــن الــســالــمــيــة فـــي وســــط الــمــوســم، 
 أن الــفــريــق مقبل عــلــى مــواجــهــات 

ً
خــصــوصــا

، ثم 
ً
 من مواجهة كاظمة غــدا

ً
حاسمة، اعتبارا

القادسية في الجولة 15، وغير ذلك من مباريات.
وأضاف أن الهدف منصب في الوقت الحالي على 

 إلى أن هذا األمر يتطلب 
ً
البقاء بين الستة األوائل، مشيرا

 عن األحاديث الجانبية، بشأن االستقالة 
ً
، بعيدا

ً
 كبيرا

ً
تركيزا

أو الرغبة في القفز من المركب في أصعب األوقات.
 
ً
ن أن الجهاز المساعد دائما وعن غيابه عن تدريب أمس األول، بيَّ
ما يتولى تأهيل الالعبين بعد المباريات، على أن يكون التركيز من 
جانبه على األمور الفنية، سواء تواجد داخل الملعب أو خارجه.

ر بعض الالعبين من الجهاز الفني  وحول ما أثير عن تذمُّ
في السالمية، شدد إبراهيم على أن االحترام متبادل بين 

جميع الالعبين والجهاز الفني.
وكشف مدرب السالمية عن السبب الحقيقي وراء 
استبدال مبارك الفنيني في نهائي كأس سمو ولي 
العهد، وما تال ذلك من غياب عن مباراة الفحيحيل 

 أن طلب التبديل جاء من الالعب، لمعاناته من 
ً
في الدوري، مؤكدا

إصابة في عضالت البطن، رغم محاوالت إقناعه باستكمال البقاء 
بته كذلك عن مواجهة   إلى أن اإلصابة، غيَّ

ً
لوقت إضافي، مشيرا

الفحيحيل.
ولفت إلى أن ارتباط الالعبين بمهام دراسية، وانقطاع البعض 
اآلخر عن التدريبات لظروف خاصة يحتمان على الجهاز الفني 

إعطاء الفرصة لالعب الجاهز والمنتظم في التدريبات.

ملف الحكام
وعن حالة الغضب التي اجتاحت السالمية من قرارات الحكام 

في المباريات األخــيــرة، قــال إبراهيم إن السالمية عانى نتيجة 
 عن 

ً
بعض القرارات الغريبة، والتي لم تكن مفسرة للجميع، معربا

أمله أن يحظى ملف الحكام باالهتمام المطلوب، وأن يكون هناك 
ثواب وعقاب، لرفع كفاءة الحكم الكويتي بصورة أفضل.

ولم يخِف المدير الفني للسالمية أنه طالب إدارة النادي، وجهاز 
ض لها الفريق في الفترة  الكرة، باتخاذ موقف حيال القرارات التي تعرَّ
 أنها حرمته من نقاط مهمة بمشوار المنافسة 

ً
األخيرة، خصوصا

 في نهائي كأس ولي العهد.
ً
بالدوري، وأيضا

يلتقي اليوم القادسية مع 
النصر، في افتتاح الجولة 

الرابعة عشرة لدوري زين 
الممتاز لكرة القدم.

ــلــــق الـــــــيـــــــوم االثــــنــــيــــن  ــنــــطــ تــ
منافسات الجولة الرابعة عشرة 
لدوري زين الممتاز لكرة القدم 
بــإقــامــة مـــبـــاراة واحــــدة تجمع 
الــقــادســيــة مــع النصر الساعة 
6:05 مساء على استاد محمد 

الحمد.
ويدخل القادسية لقاء اليوم 
وفي رصيده 16 نقطة وضعته 
فـــي الــمــركــز الــثــامــن، والــفــريــق 
 فــي الــوقــت الــحــالــي من 

ً
نــظــريــا

بين المهددين بالهبوط، حيث 
إن الفارق بينه وبين التضامن 

قبل األخير نقطتان فقط.

غياب خليل

وثمة أهــداف عديدة يسعى 
الجهاز الفني بقيادة المدرب 
ــاك  ــيـ ــونـ الــــصــــربــــي بـــــوريـــــس بـ
إلــــى تــحــقــيــقــهــا، أولـــهـــا، الــفــوز 
لــالبــتــعــاد عــن مــركــزه الــحــالــي، 
والـــــدخـــــول فــــي أحـــــد الـــمـــراكـــز 
الستة، لضمان المشاركة في 
المجموعة األولـــى التي تضم 
ســـت فــــرق، والـــتـــي ستتنافس 
ــلـــقـــب مــــع الــــوضــــع فــي  عـــلـــى الـ
االعـــتـــبـــار أن مـــوقـــف األصـــفـــر 
 فــي دخـــول أجـــواء 

ً
صــعــب جـــدا

المنافسة، ألن مصيره مرتبط 
 عن 

ً
ــريــــن، فـــضـــال بــنــتــائــج اآلخــ

استعادة تــوازنــه، بعد تعادله 
مع الجهراء في الجولة السابقة 

.1-1
ويــفــتــقــد الــقــادســيــة لجهود 
العبه محمد خليل الذي أنهت 
 بــقــطــع في 

ُ
مـــوســـَمـــه اإلصــــابــــة

الــغــضــروف الــجــانــبــي للركبة، 
ــرار غــيــاب  ــمــ ــتــ ــــى جــــانــــب اســ إلــ

عــبــدالــعــزيــز وادي الــــذي ينفذ 
.
ً
 تأهيليا

ً
برنامجا

 على 
ً
ويــعــول بونياك كثيرا

الـــثـــالثـــي بــــدر الـــمـــطـــوع وعــيــد 
ــيــــدي والـــــوافـــــد الــجــديــد  الــــرشــ
األردنـــــــــــي مـــحـــمـــود الـــمـــرضـــي 
صـــاحـــب الـــهـــدف الـــوحـــيـــد في 

شباك الجهراء.

استمرار االنتصارات

مــن جــانــبــه، يتطلع النصر 
ــز الــــخــــامــــس  ــ ــركـ ــ ــمـ ــ صـــــاحـــــب الـ

برصيد 17 نقطة، والمنتشي 
بتحقيق فوز كبير على كاظمة 
فــي الــجــولــة الــمــاضــيــة بأربعة 
ــهــــدف، إلـــــى تــحــقــيــق  أهـــــــداف لــ
ــقـــرار،  ــتـ  عـــن االسـ

ً
الـــفـــوز بــحــثــا

 أن الــفــريــق تعرض 
ً
خــصــوصــا

ــــي الـــفـــتـــرة  لـــنـــتـــائـــج ســـلـــبـــيـــة فـ
ــرة وضـــعـــت الــجــهــازيــن  ــيــ األخــ

الفني واإلداري على المحك. 
ويعتمد الجهاز الفني على 
نفس التشكيل الذي شارك في 
لــقــاء كــاظــمــة، باستثناء خالد 
ــــذي يــغــيــب لــلــجــولــة  شـــامـــان الـ

الثانية على التوالي بعد طرده 
مباشرة في مواجهة الفحيحيل 
 
ً
بالجولة الثانية عشرة، علما

بــــــأن الـــشـــبـــهـــات تــــحــــوم حـــول 
مشاركة عمر الميداني وأحمد 

سمير لعدم جاهزيتهما.
ــــدى الـــنـــصـــر الـــعـــديـــد مــن  ولــ
األوراق الــرابــحــة، منها محمد 

دحام ومشعل فواز.

حازم ماهر

جانب من لقاء سابق بين الفريقين

 لمعسكر »أزرق 
ً
14 العبا

يد الشواطئ« في تايلند
ــاد الــكــويــتــي لــكــرة الــيــد قــائــمــة  ــحـ أعــلــن االتـ
منتخب الشواطئ، للدخول بمعسكر تدريبي 
فــــي تـــايـــلـــنـــد لــــمــــدة أســـبـــوعـــيـــن )23 الــــجــــاري 
 للمشاركة 

ً
حتى 7 مــارس المقبل(، اســتــعــدادا

فـــي مــنــافــســات الــبــطــولــة اآلســـيـــويـــة الــتــاســعــة 
لــلــشــواطــئ، الــمــقــرر إقــامــتــهــا مــن 10 حــتــى 19 

مارس في جزيرة بالي اإلندونيسية.
وتــضــم قــائــمــة منتخب الــشــواطــئ، بــقــيــادة 
الــمــدربــيــن إســمــاعــيــل عــبــدالــقــدوس ومــســاعــد 
، هم: عبدالله عيسى، وسليمان 

ً
الرندي، 14 العبا

ــاك، وإبــــراهــــيــــم الـــبـــلـــوشـــي، وعـــبـــدالـــلـــه  ــمــ الــــســ
بلوشي، وفهد فيروز، وعبدالرحمن الجيماز، 
وعبدالوهاب المزين، ومشاري النوبي، ومحمد 
فاضل، وعلي أشكناني، ومحمد متعب، وفهد 

كرم، وأحمد مراد، وبندر الشمري.
وستتم تصفية القائمة في المعسكر لعشرة 
العبين يغادرون في اليوم التالي إلى جزيرة 
بــالــي اإلنــدونــيــســيــة مــبــاشــرة لــلــمــشــاركــة في 

البطولة.
ُيــذكــر أن المنتخب أنــهــى الــمــرحــلــة األولـــى 
ــداده للبطولة اآلســيــويــة التي  مــن بــرنــامــج إعــ
 في الكويت من 10 

ً
 تقريبا

ً
استمرت 20 يوما

يناير حتى نهايته.

 سلة القرين تعاقدت 
مع وارن ودراغوفيتش

● جابر الشريفي
ــن مــع  ــريــ ــقــ ــدت إدارة نــــــــادي الــ ــاقــ ــعــ تــ
محترفي كرة السلة؛ األميركي لي وارن، 
 
ً
والــصــربــي نــيــكــوال دراغــوفــيــتــش، خلفا

لألميركي بتمن، والصربي ميتروفيتش، 
لتعزيز صفوف الفريق األول لكرة السلة، 
 الستئناف النشاط الرياضي 

ً
استعدادا

في 28 الجاري.
وجـــاء الــقــرار بــنــاًء على طلب الجهاز 
الفني، بقيادة الصربي دراغان، الذي أبدى 
ه مــن أداء بتمن وميتروفيتش،  اســتــيــاء
رغم السير الذاتية التي يملكها الالعبان.
ويــلــعــب لـــي وارن فـــي مـــركـــز صــنــاعــة 
األلعاب، ويمتاز بالعديد من المهارات، 
السيما التصويب من الخارج، وسبق له 
االحتراف في الدوري اإليراني والقطري، 
فيما يلعب دراغوفيتش، الذي يبلغ طوله 

2.6 متر، في مركز السنتر.
جدير بالذكر، أن القرين تأهل للدور 
الثاني للمنافسة على اللقب، إلى جانب 
أنـــديـــة الـــكـــويـــت والـــقـــادســـيـــة والـــجـــهـــراء 

وكاظمة والصليبيخات.

 »الفتاة« و»التضامن« اقتربا 
من نهائي دوري السيدات

 في المباراة النهائية لبطولة 
ً
وضع فريقا الفتاة والتضامن قدما

كأس االتحاد لكرة قدم الصاالت للسيدات، بعد تغلب فريق الفتاة 
على الكويت 4-3، والتضامن على فريق فتيات العيون 9-2 في الدور 

التمهيدي، الذي أقيم أمس األول على صالة نادي الكويت.
وستقام المواجهة الثانية بين الفرق األربعة األربعاء المقبل 
على صالة نادي الفتاة، لحسم الفريقين المتأهلين، على أن تكون 
ركالت الترجيح حاسمة إذا ما فاز الفريقان المهزومان في المباراة 
األولى، لحسم المتأهلين إلى المباراة النهائية، التي ستقام السبت 

المقبل على صالة نادي الكويت.

جانب من مباراة التضامن وفتيات العيون

3 مباريات في دوري »ممتاز اليد«
● محمد عبدالعزيز

تقام اليوم ثالث مباريات في افتتاح الجولة الثالثة 
عشرة من الدوري الممتاز لكرة اليد، حيث يلتقي في 
 القادسية مع بــرقــان، تليها 

ً
الرابعة والنصف عصرا

في السادسة وخمس عشرة دقيقة مباراة اليرموك مع 
الصليبيخات، ويلعب في الثامنة مساء الكويت مع 
الفحيحيل، وتقام جميع اللقاءات على صالة االتحاد 

بمجمع الشيخ سعد العبدالله.
في المباراة األولى، يسعى القادسية )المتصدر بـ 
 من الهزائم، 

ً
24 نقطة( للمحافظة على سجله خاليا

واالبتعاد بقمة الترتيب على حساب برقان )الرابع بـ 
13 نقطة(، والطامح إلى إيقاف المد »األصفر« واالرتقاء 

للمركز الثالث.

وفي المباراة الثانية، يتطلع الصليبيخات )السادس 
بـ 12 نقطة( لعبور اليرموك )قبل األخير بـ 5 نقاط( 
والساعي إلى النهوض، لتحسين مركزه في الترتيب.
، ســيــحــاول الــكــويــت )الــثــانــي بـــ 22 نقطة( 

ً
ــرا ــيـ وأخـ

استعادة تــوازنــه، بعد أحــداث الشغب التي شهدتها 
مباراته أمام كاظمة يوم الجمعة الماضي على حساب 
 
ً
الفحيحيل )الــثــامــن بـــ 8 نــقــاط(، والـــذي يعاني أيضا

م استقالته في اللقاء  غياب مدربه وليد فيروز، الذي قدَّ
األخير، وسيقود الفريق المدرب المساعد وليد العنزي. 
ومـــن المنتظر أن يفقد الــكــويــت جــهــود محترفيه 
الــقــطــري فــرانــكــيــس، والــكــوبــي هــرنــانــديــز، فــي الــلــقــاء، 
بعد طردهما من مباراة كاظمة بالبطاقتين الحمراء 
والزرقاء، ما يعني إيقافهما، لكن حتى اآلن لم يعلن 

اتحاد اليد القرار النهائي في األحداث األخيرة.

 في »العربي«
ً
تسديد االشتراكات إلكترونيا

ــادي الـــعـــربـــي عــبــر  ــ ــنـ ــ ــلــــن الـ أعــ
مــوقــعــه عــلــى »تــويــتــر« فــتــح بــاب 
التواصل اإللكتروني مع أعضاء 
الجمعية العمومية، بعد أن أتاح 
ألعــضــائــه تــســديــد االشـــتـــراكـــات 
 خــــالل 

ً
ــة إلــــكــــتــــرونــــيــــا ــويــ ــنــ ــســ الــ

دقــائــق ودون عــراقــيــل، وفــقــا لما 
ذكــــره، ودون الــتــواجــد فــي مقره 
بـــالـــمـــنـــصـــوريـــة، لــيــصــبــح بــذلــك 
ــنـــادي الــمــحــلــي األول فـــي هــذا  الـ

الشأن.
ــاح الــــنــــادي لــألعــضــاء  ــ كــمــا أتـ

ــة حــــضــــور اجـــتـــمـــاعـــات  ــيـ ــانـ ــكـ إمـ
الجمعية العمومية العادية، التي 
تعقد كل عام عن ُبعد »أونالين«، 
ــانـــب تـــحـــديـــث الــبــيــانــات  ــــى جـ إلـ

.
ً
إلكترونيا

نجاح كبير لسباق »سبارتن« في الكويت
نظم االتحاد الكويتي للرياضة للجميع 
»سباق سبارتن«، أمــس، في استاد جابر 
الـــدولـــي، بــمــشــاركــة مـــا يــزيــد عــلــى 3000 
 
ً
شخص من جميع الفئات العمرية؛ ذكورا
، إضــافــة إلــى أولــيــاء األمـــور وأســر 

ً
وإنــاثــا

الدبلوماسيين فــي الــكــويــت، األمـــر الــذي 
 لــلــســبــاق عـــزز دور 

ً
 خـــاصـــا

ً
أعــطــى بــريــقــا

الرياضة للجميع.
وأعرب األمين العام لالتحاد الكويتي 
للرياضة للجميع، د. متعب الضميخي، 
عــــن ســـعـــادتـــه بـــنـــجـــاح تــنــظــيــم الـــســـبـــاق، 
وبـــمـــشـــاركـــة الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــريــاضــة، 
ممثلة بنائب المدير العام للهيئة العامة 
 
ً
للرياضة للجميع حامد الهزيم، مشيرا
إلى أن دور االتحاد هو إيجاد فرص لكل 
فئات وشــرائــح المجتمع، للمشاركة في 
الــفــعــالــيــات الــريــاضــيــة مـــن أجـــل مجتمع 

صحي.
ــى أن جــمــيــع  ــ ــ وأشــــــــــار الـــضـــمـــيـــخـــي إلـ
الــقــطــاعــات ســاهــمــت فـــي هــــذه الــفــعــالــيــة، 
حيث شــارك ما يزيد على 3000 شخص 
بــالــســبــاق، إضــافــة إلـــى مــشــاركــة مــن غير 
ــلـــى 70  ــم عـ ــارهــ ــمــ ــيـــيـــن تــــزيــــد أعــ الـــريـــاضـ
، وأطـــفـــال، وحــضــور الفـــت مــن ذوي 

ً
عــامــا

االحتياجات الخاصة.
مــن جهته، قــال رئــيــس لجنة األنشطة 
عبدالعزيز المجيبل إن رياضة سبارتن، 
ــحــــدي والـــتـــحـــمـــل  ــتــ الــــتــــي تــــقــــوم عــــلــــى الــ
وتــخــطــي الــحــواجــز، تــأتــي فــي إطـــار دعــم 
أســلــوب ونمط حياة صحي، الــذي يعزز 

مــؤشــر جــــودة الــحــيــاة، وجــعــل الــريــاضــة 
أســلــوب حــيــاة فــي المجتمع، إضــافــة إلى 
توفير مساحات رياضية تتسم بالتحدي 

واإلثارة.
وأضاف أن سباق سبارتن كان لمسافة 
 إلى 

ً
5 كيلومترات و20 عقبة، وكان مقسما

فئات؛ أواًل سباق النخبة رجــااًل ونساًء، 
، وفئة 

ً
وفئة األطفال من ُعمر 4 إلى 14 عاما

االتــحــادات العسكرية الرياضية، والفئة 
المفتوحة.

»الكهرباء« بطل دوري 
الوزارات للصاالت

تـــوج فــريــق وزارة الــكــهــربــاء والــمــاء 
بدوري الوزارات والهيئات والمؤسسات 
الحكومية لكرة قدم الصاالت للموسم 
الــحــالــي )2023/2022(، بــعــد فـــوزه في 
الـــمـــبـــاراة الــنــهــائــيــة أمــــام فــريــق وزارة 
المالية، فيما حصل فريق وزارة التربية 
عــلــى الــمــركــز الــثــالــث، بــعــد الــفــوز على 

وزارة الدفاع.
من جهته، أشاد نائب المدير العام 
للهيئة العامة للرياضة لقطاع الرياضة 
التنافسية بشار عبدالله بالدور البارز 
لنجاح هذه البطولة، والتنافس الشديد 

بين الفرق المشاركة.
ن عبدالله جهود العاملين في  وثمَّ
 
ً
قـــطـــاع الـــريـــاضـــة لــلــجــمــيــع، وتـــحـــديـــدا

نــائــب الــمــديــر الـــعـــام لــقــطــاع الــريــاضــة 
حــامــد الــهــزيــم، على المجهود الكبير 
الــــذي بـــذل إلنـــجـــاح الــنــســخــة الــحــالــيــة 
لدوري الوزارات والمؤسسات والهيئات 

الحكومية.
وفي نهاية البطولة تم تكريم الفرق 
الفائزة، وتوزيع الكؤوس والميداليات، 
إضافة لتكريم حكام المباراة، وتكريم 
الـــفـــريـــق الـــمـــثـــالـــي لــلــبــطــولــة، وأفـــضـــل 
ــــل مــــــدرب،  ــة، وأفـــــضـ ــولـ ــطـ ــبـ ــالـ إداري بـ
وأفــضــل حـــارس مــرمــى، وأفــضــل العب 

في البطولة.

مواجهتان في انطالق منافسات 
طائرة »التعليم العالي« للسيدات

الهزيم والضميخي يتوجان الفائزين

القادسية الستعادة توازنه 
والنصر الستمرار انتصاراته

في انطالق الجولة في انطالق الجولة 1414 للدوري الممتاز اليوم للدوري الممتاز اليوم

6:05 م
موعد المباراةموعد المباراة

استاد محمد الحمد

ينطلق اليوم دوري كرة الطائرة للسيدات، 
ضــمــن مــنــافــســات دورة األلـــعـــاب الــريــاضــيــة 
ــتـــي ينظمها  الــثــانــيــة لــلــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي، والـ
االتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم 
الــعــالــي، والــتــي تختتم منافساتها 6 أبريل 

المقبل.
وتشهد الجولة األولى لدوري الطائرة 
ــامــــة مـــواجـــهـــتـــيـــن، إذ تــلــتــقــي جــامــعــة  إقــ

الخليج للعلوم مــع كلية الكويت 
لـــلـــعـــلـــوم والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، وفـــي 

ــلــــقــــاء الــــثــــانــــي يـــلـــعـــب فــريــق  الــ
الــــجــــامــــعــــة األســـــتـــــرالـــــيـــــة مــع 
ــيـــره فــــي الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة  نـــظـ
للتعليم التطبيقي والتدريب، 
وتستضيف جامعة الخليج 
منافسات األدوار التمهيدية، 
بينما تقام األدوار اإلقصائية 

على صالة التطبيقي.

8 كليات في دور الطائرة

ــد عـــضـــو الــلــجــنــة الــعــلــيــا  ــه، أكـــ ــبـ ــانـ مــــن جـ
المنظمة للدورة د. علي الضاحي أن دوري 
كــــــرة الــــطــــائــــرة لـــلـــســـيـــدات يـــضـــم 8 كــلــيــات 
وجامعات تم تقسيمها الى مجموعتين، تضم 
كــل مجموعة أربــعــة فــرق، يتأهل لــلــدور قبل 
النهائي أول وثاني كل مجموعة، حيث ستقام 

مباريات نصف النهائي يوم 7 مارس المقبل 
على صالة التعليم التطبيقي والتدريب.

وأشــار الضاحي إلــى أن اللجنة المنظمة 
ســخــرت كــل االمــكــانــيــات إلنــجــاح الفعاليات 
الــتــي انــطــلــقــت أمـــس بــإقــامــة مــنــافــســات كــرة 
ــادل عــلــى مــالعــب كــلــيــة الــكــويــت  ــبـ الـ
لــلــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا، مضيفا 
أن دورة هـــذا الــعــام تختلف عن 
الــنــســخــة الـــمـــاضـــيـــة مــــن نــاحــيــة 
ــــدد الـــمـــشـــاركـــيـــن وآلــــيــــة إقـــامـــة  عـ
الــمــبــاريــات، حــيــث راعــــت اللجنة 
العليا واللجان الفنية عدم تداخل 
الـــمـــنـــافـــســـات حـــتـــى تـــمـــنـــح الـــفـــرصـــة 
للجميع لمتابعتها مــن الــمــالعــب التي 

تقام عليها.

دور الثمانية

فـــي نــفــس الـــســـيـــاق، تــشــهــد مــنــافــســات 
البادل اليوم إقامة مباريات دور الثمانية 
بمواجهة الجامعة العربية المفتوحة مع 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، 
وسيلتقي الجامعة األميركية في الكويت مع 
الــفــائــز مــن الجامعة الــدولــيــة للعلوم وكلية 
الـــجـــونـــكـــويـــن، بــعــدمــا أقــيــمــت أمــــس خمس 
مـــواجـــهـــات أســـفـــرت عـــن تـــأهـــل 5 فــــرق لـــدور 

الثمانية.

https://www.aljarida.com/article/14327
https://www.aljarida.com/article/14324
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https://www.aljarida.com/article/14339
https://www.aljarida.com/article/14337
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حــقــق مــانــشــســتــر يونايتد 
 2 - صــفــر على 

ً
 ثــمــيــنــا

ً
فــــــوزا

مضيفه ليدز يونايتد، أمس، 
فــي الــمــرحــلــة الــــ 23 بــالــدوري 
اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم. 
ــا مـــانـــشـــســـتـــر  ــ ــدفـ ــ وجـــــــــاء هـ
يـــــونـــــايـــــتـــــد فــــــــي غـــــــضـــــــون 5 
دقائق، حيث افتتح ماركوس 
راشـــفـــورد التسجيل للفريق 
الملقب بـ »الشياطين الحمر« 
فـــــي الــــدقــــيــــقــــة 80، مــــواصــــا 
ًالتسجيل خــارج ملعب »أولد 
ــــورد« لـــلـــمـــبـــاراة الــثــالــثــة  ــرافـ ــ تـ
ــــي مــخــتــلــف  ــلـــى الــــتــــوالــــي فـ عـ

المسابقات. 
ــي الــدقــيــقــة 85، أضـــاف  وفــ
ــد  ــ ــاعــ ــ ــــصــ األرجـــــــنـــــــتـــــــيـــــــنـــــــي الــ
أليخاندرو غارناتشو الهدف 
الثاني لمانشستر يونايتد، 
لـــــيـــــؤمـــــن حــــــصــــــول الــــفــــريــــق 
األحــمــر عــلــى الــنــقــاط الــثــاث. 
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد إلـــى 46 

نقطة. 
في المقابل، توقف رصيد 
ليدز يونايتد عند 19 نقطة، 
لــيــظــل فــــي الـــمـــركـــز الـــســـادس 

عشر )الرابع من القاع(، بفارق 
ــقـــطـــة واحــــــــــدة أمــــــــام مــــراكــــز  نـ
الــهــبــوط. ويـــأتـــي هـــذا الــفــوز، 
لــيــمــنــح مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
دفعة معنوية جيدة، قبل لقائه 
الــمــهــم مــع مضيفه برشلونة 
اإلســـــبـــــانـــــي يــــــــوم الـــخـــمـــيـــس 
القادم في ذهاب الدور المؤهل 

لدور الـ16 في بطولة الدوري 
األوروبي. 

ديربي »ميرسيسايد«

ــــب آخـــــــــر، يـــكـــافـــح  ــانـ ــ ــــن جـ مــ
ليفربول للخروج مــن حفرته 
عندما يستقبل ايــفــرتــون في 

ديربي »ميرسيسايد« اليوم.
ويــحــتــاج لــيــفــربــول إليــجــاد 
 بعد ثاث هزائم 

ً
ايقاعه سريعا

قاسية في آخر أربع مباريات 
في الدوري تركته في منتصف 
الترتيب فــي المركز العاشر، 
 من 

ً
لكن عليه أن يــكــون حـــذرا

ايفرتون المتجدد والمنتشي 

مــن فــوز على أرســنــال. ويحل 
»ريــــدز« الــيــوم  ـــ األخــيــر عــلــى الــ
فــي ختام المرحلة، مــدرًكــا أن 
التاريخ ال يقف الى جانبه في 

ملعب أنفيلد.
وقبل خسارة ليفربول على 
أرضه ضد ايفرتون عام 2021، 
لــم يسبق أن خسر أي مباراة 
في ملعبه ضد جــاره لعقدين 

من الزمن.
لكن إذا تمكن »تــوفــيــز« من 
تــكــرار الطاقة والــحــدة اللتين 
أظهرهما أمام أرسنال، فسوف 
يبحث عــن فــرصــة فــوز جديد 

أمام ليفربول فاقد للثقة.
)د ب أ(

الصحافة اإلسبانية تحتفي بـ »أعجوبة« الريال الثامنة
استحق نادي ريال مدريد 
اإلسباني إشادة الصحف 

ووسائل اإلعالم، بعدما توج 
بلقب كأس العالم لألندية، 

إثر فوزه على الهالل 
السعودي 5-3، أمس 

األول.

احتفت الصحافة الرياضية اإلسبانية، 
ــادرة أمـــــــس، بـــتـــتـــويـــج ريـــــــال مـــدريـــد  ــ ــــصــ الــ
ــبـــه عــلــى  ــلـ ــغـ بــــمــــونــــديــــال األنـــــــديـــــــة، إثـــــــر تـ
الـــهـــال الـــســـعـــودي 5-3 مــســاء الــســبــت في 
الــربــاط، مسلطة الضوء على تألق الاعب 
الـــبـــرازيـــلـــي فــيــنــيــســيــوس، وســـجـــل كـــل من 
البرازيلي فينيسيوس جونيور )13 و69( 
واألوروغــويــانــي فيديريكو فالفيردي )18 
و58(، وأضاف الفرنسي كريم بنزيمة العائد 
من إصابة )54( أهداف ريال مدريد، في حين 
سجل للهال الذي كان يخوض أول نهائي 
له في هذه المسابقة، المالي موسى ماريغا 
)26(، وأضاف زميله األرجنتيني لوسيانو 

فييتو هدفين )63 و79(.
 كتبت 

ً
واخــتــارت صحيفة ماركا عنوانا

فيه »األعجوبة الثامنة«، في إشارة إلى فوز 
الــريــال بــمــونــديــال األنــديــة بشكله الحالي 
ــرات، تــرتــفــع إلـــى 8 إذا أضــيــفــت مـــرات  ــ 5 مـ
تتويجه بــكــأس إنتركونتيننتال، مسمى 
الــصــيــغــة الــســابــقــة مـــن الــبــطــولــة، وسلطت 
الصحيفة، في عناوين فرعية، الضوء على 
تألق العــب الريال البرازيلي فينيسيوس، 
الــــذي فـــاز بــجــائــزة الــكــرة الــذهــبــيــة ألفضل 
العب في البطولة، وكذلك معادلة فلورنتينو 
بيريز رئــيــس ريـــال مــدريــد ألــقــاب الرئيس 

 بالبطوالت في تاريخ النادي 
ً
األكثر تتويجا

الملكي، سانتياغو برنابيو، بإجمالي 31 
.
ً
لقبا

وجاء عنوان صحيفة آس »العالم تحت 
أقــــدامــــهــــم«، وذكــــــــرت فــــي عـــنـــاويـــن فــرعــيــة 
أن الـــريـــال فـــاز بلقبه الــثــامــن فــي البطولة 
بمهرجان أهداف، كما أشارت إلى تسجيل 
فينيسيوس واألوروغوائي فيدي فالفيردي 

ثنائية لكل منهما في اللقاء.
مــن ناحيتها اخــتــارت صحيفة مــونــدو 
ديبورتيفو الكتالونية عــنــوان »مــونــديــال 
أبيض«، مشيرة إلى أن »الريال فاز بفضل 
تــألــق فــيــنــيــســيــوس رغـــم دفـــاعـــه الضعيف 
الـــذي مــنــح األمـــل لخصمه الــضــعــيــف«، أمــا 
صحيفة سبورت فذكرت: »ريال مدريد يفوز 

بمونديال أندية با منافس«.

كروس يعزز هيمنته

من جانبه، بسط األلماني توني كروس، 
العب وسط ريال مدريد، هيمنته في كأس 
الــعــالــم لــأنــديــة بــتــتــويــجــه بــالــلــقــب للمرة 
 بهذه 

ً
السادسة، ليصبح الاعب األكثر فوزا

البطولة منذ تغيير صيغتها ومسماها 
في عام 2000، كما أصبح اإليطالي كارلو 

 
ً
أنشيلوتي المدرب األكثر تحقيقا
لانتصارات في هذه المسابقة، 
معاداًل رقم بيب غوارديوال بواقع 

ثاثة ألقاب.
وفاز ريال مدريد على الهال 
السعودي الليلة الماضية 3-5 
فـــي نــهــائــي مـــونـــديـــال األنـــديـــة 
 ،

ً
ــة كـــــــروس أســــاســــيــــا ــاركـ ــمـــشـ بـ

ليحصد العب الوسط األلماني 
لقب البطولة للمرة السادسة 
في مسيرته، 5 مرات مع ريال 
مدريد، ومرة واحدة مع بايرن 

ميونيخ.
ــــروس  ــات كـ ــانــ ــيــ وتــــضــــع بــ
 
ً
فــي مــونــديــال األنـــديـــة سقفا
يــصــعــب الــــوصــــول إلـــيـــه في 
ــبـــل، فــــقــــد فـــــــاز فــي  ــقـ ــتـ ــمـــسـ الـ
الــمــنــافــســة بـــالـــمـــرات الــســت 
الـــتـــي شـــــارك فــيــهــا، وحــقــق 
االنتصارات في المباريات 
الـــــعـــــشـــــر الــــــتــــــي خــــاضــــهــــا 
ــرة لـــعـــب فــيــهــا  ــ مـــنـــذ أول مـ

بالمسابقة قبل 10 سنوات، 
في 2013.

                               )إفي(

... وغاف صحيفة آس
غاف صحيفة ماركا

أنشيلوتي: لدينا ثقة كبيرةأنشيلوتي: لدينا ثقة كبيرة

غالتييه قلق من مواجهة بايرن
أعــرب كريستوف غالتييه، المدير الفني لفريق 
باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم، عن قلقه من 
فرص فريقه عندما يواجه بايرن ميونيخ األلماني 

 في دوري أبطال أوروبا. 
ً
غدا

ومع انضمام ليونيل ميسي إلى كيليان مبابي 
في قائمة المصابين، تلقى ســان جرمان الخسارة 

1-3 أمام موناكو، السبت. 
وكانت هذه الخسارة هي الثالثة لسان جرمان في 
آخر سبع مباريات بالدوري الفرنسي. وأبقى غالتييه 
على أشرف حكيمي وسيرخيو راموس على مقاعد 
البدالء، فيما أكد أن فيروس ضرب المعسكر، حيث 

 فابيان رويز. 
ً
غاب أيضا

ــرن مـــيـــونـــيـــخ، بــطــل  ــايــ ــه بــ ــتـــوجـ ويـ
الدوري األلماني، والذي فاز بثاثية 
نظيفة على بوخوم، السبت، لملعب 
حديقة األمراء لمواجهة سان جرمان 

فــي ذهـــاب دور الــــ 16 بــــدوري أبــطــال 
أوروبا، وقال غالتييه: »أنا قلق بشأن مباراة 
 
ً
 لــكــان هــــذا شــيــئــا

ً
الـــثـــاثـــاء. إذا لـــم أكــــن قــلــقــا

. سنرى إذا كان بعض الاعبين، الذين 
ً
خطيرا

لم يتمكنوا من بــدء المباراة، لديهم القدرة 
للعب مباراة الثاثاء«.

طالب جوليان ناغلسمان، المدير الفني لفريق 
ــدم، العــبــيــه  ــقـ بـــايـــرن مــيــونــخ األلـــمـــانـــي لــكــرة الـ
بــتــطــويــر أدائـــهـــم فــي الــمــبــاراة الــمــقــبــلــة أمــام 
باريس سان جرمان والمقرر إقامتها الثاثاء 

في ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا. 
وعزز بايرن ميونخ سلسلة عدم خسارته 
فــي أي لــقــاء فــي الــــدوري إلــى 13 مــبــاراة بفوزه 
السبت بثاثية نظيفة أمــام بوخوم بفضل أهــداف 
تــومــاس مــولــر، وكينغسلي كــومــان وســيــرج نابري. 
 بـــأداء فريقه، 

ً
ومــع ذلـــك، لــم يكن ناغلسمان راضــيــا

 للمباراة 
ً
وتحدى العبيه لتطوير أدائهم استعدادا

الصعبة في باريس. وقال لشبكة »سكاي سبورتس«: 

»لسنا في حالة انسيابية. أعتقد أننا لو لعبنا بكامل 
طاقتنا، وهو أمر ممتع، وإذا تحركنا بشكل صحيح 
وأضفنا بعض الحماس إلى الملعب، بعدها أعتقد 
في أول 6 دقائق كان ينبغي أن نتقدم بهدفين نظيفين 

أو ثاثة«. 
وأردف: »أتيحت لنا العديد من الفرص، ولكن هذا 
أشبه بالمباريات الثاث التي تعادلنا فيها، افتقدنا 
للمسة األخيرة. بشكل عام، لم تكن مباراة جيدة من 

الفريقين«. 
وأكد: »إذا لعبنا بنفس الشكل، لن يكون هذا كافيا 

لعبور هذا الدور«.

أتاالنتا يهزم التسيو ويستغل تعثر روما
ــى  ــ ــ ــد أتـــــــــاالنـــــــــتـــــــــا إلـ ــ ــ ــعـ ــ ــ صـ
المركز الثالث بعدما ضرب 
ــد،  ــ عـــصـــفـــوريـــن بــحــجــر واحـ
بفوزه على مضيفه التسيو 
2 - صفر واستغاله تعادل 
رومــا أمــام ليتشي 1 - 1 في 
مــنــافــســات الــمــرحــلــة 22 من 
الدوري اإليطالي لكرة القدم 

السبت.
ونجح أتاالنتا في انتزاع 
ز 

ّ
الــمــركــز الــثــالــث بــعــدمــا عــز

رصيده إلى 41 نقطة بفارق 
نــقــطــتــيــن عـــن إنـــتـــر الــثــانــي، 
الــــذي يـــخـــوض مـــبـــاراتـــه من 
ــلــــة بـــمـــواجـــهـــة  ــذه الــــمــــرحــ ــ ــ هـ
ســمــبــدوريــا الــيــوم فــي ختام 

المرحلة.
ــفــــائــــز  وســــــّجــــــل هـــــدفـــــي الــ
كــل مــن دافــيــدي زابــاكــوســتــا 
)23( والدنماركي راسموس 
 
ً
هــويــلــونــد الـــبـــالـــغ 20 عــامــا

.)65(
ــن جـــهـــة أخـــــــــرى، ضـــّيـــع  ــ مـ

رومــــا فــرصــة ذهــبــيــة أخـــرى 
ــيـــن  ــتـ ــطـ ــقـ ــا أهـــــــــــــدر نـ ــ ــدمــ ــ ــعــ ــ بــ
ــه أمـــــام  ــادلــ ــعــ ــتــ ثـــمـــيـــنـــتـــيـــن بــ

لـــيـــتـــشـــي 1-1 فــــــي مـــــبـــــاراة 
ــدت اســــــتــــــعــــــادة رومـــــــا  ــ ــهــ ــ شــ
لـــــــــخـــــــــدمـــــــــات الـــــــهـــــــولـــــــنـــــــدي 

جورجينيو فــيــنــالــدوم بعد 
غياب طويل بسبب اإلصابة.

زاباكوستا نجم أتاالنتا يحتفل بهدفه

أكد اإليطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عقب 
تتويج فريقه بمونديال األندية، بعد تغلبه على الهال 
السعودي 5-3، أن »لديه ثقة كبيرة« فيما يتبقى من الموسم.
وقال أنشيلوتي، في المنطقة المختلطة عقب المباراة، 
»إنــــه لــقــب مــهــم لــجــمــيــع الــمــدريــديــيــن ولـــنـــا، ســيــكــون دفــعــة 
 لنهاية الــمــوســم. لدينا ثقة كبيرة فيما 

ً
لــاســتــعــداد جــيــدا

يتبقى من الموسم«، وقلل من أهمية األهداف الثاثة التي 
دخلت مرمى الريال السبت، على الرغم من أنه أقر بوجود 

»أخطاء دفاعية«.
وتابع: »هذا يحدث في المباريات. كانت مباراة مغلقة 

وفتحت في ثاث مناسبات، لكن علينا أن ننظر لما حققناه ألن 
 »علي أن أبحث 

ً
 ال ينسى«، وأضاف مازحا

ً
 ماضيا

ً
هذا ينهي موسما

عن مكان في خزانة الكؤوس ألنها مليئة«، في إشارة إلى تتويجه 
بلقبه الثامن مع الريال معاداًل سجله مع ميان.

 احتمالية أن 
ً
مــن ناحية أخـــرى، استبعد أنشيلوتي مــجــددا

يتولى تدريب منتخب البرازيل طالما يستمر في ريال مدريد، 
 هنا، حتى يقرروا إقالتي، 

ً
. أنا سعيد جدا

ً
وقال »ال أعرف شيئا

وهي كلمة سيئة، أنا باق هنا«.

... وناغلسمان يطلب من العبيه تطوير أدائهم... وناغلسمان يطلب من العبيه تطوير أدائهم

أرتيتا يشكك في صحة 
هدف برنتفورد

شكك ميكل أرتيتا مدرب 
أرســـــــنـــــــال فــــــي صــــحــــة قــــــرار 
 إن: هـــدف 

ً
ــا ــائــ تــحــكــيــمــي قــ

إيــــــفــــــان تـــــونـــــي الــــــــــذي مــنــح 
التعادل لبرنتفورد 1-1 في 
الــــدوري اإلنــكــلــيــزي الممتاز 
لكرة القدم كان يجب أن يلغى 

للتسلل.
ــــدرو  ــانـ ــ ــيـ ــ وأحـــــــــــــرز لـ
تروسار هدف أرسنال 
متصدر الدوري، لكن 

الــــــنــــــادي الـــلـــنـــدنـــي 
ــــرج مــــن مــلــعــبــه  خـ

مــــــــــــس األول  أ
 بعد 

ً
محبطا

تـــــــــــعـــــــــــادل 
تـــــــــــونـــــــــــي 

للزوار.
وأكــــــد 

نظام حكم الفيديو المساعد 
الهدف بعد مراجعة طويلة، 
لـــكـــن أرتـــيـــتـــا أصـــــر عـــلـــى أن 
الهدف لم يجب أن يحتسب، 
 
ً
ألن إيثان بينوك بدا متسلا

بعد ركلة حرة.
ــدو لــي  وقــــــال ارتـــيـــتـــا :يــــبــ
تسلا، هل شرحوا لماذا 
اتخذوا القرار؟ ال، هذا 

محبط.

أثــنــى دانـــي سيبايوس، العــب وســط ريـــال مــدريــد اإلســبــانــي، 
على مشاركة النجم والقائد الفرنسي كريم بنزيمة في نهائي 
مونديال األنــديــة، الــذي احتضنه المغرب، السبت، والفوز على 
 أنها كانت بمنزلة »نقطة تحول«.

ً
الهال السعودي )5-3(، مؤكدا

وقــال سيبايوس في تصريحات عقب المباراة التي شهدها 
ملعب مــوالي األمير عبدالله في الرباط »بنزيمة بمنزلة الرمز 
بالنسبة لنا. وهــو ينقل القوة والحماس لنا. هو يلعب بشكل 
 فــي الــمــســاحــات الضيقة، ووجــــوده معنا الــيــوم كان 

ً
طيب جـــدا

نقطة تحّول«.
وأضاف »حققنا لقبا كنا نقوم باإلعداد له منذ فترة طويلة، 
والعمل بدأ منذ الموسم الماضي في ملعب إنتر. إنه مشوار طويل. 

الفوز بلقب دوري األبطال، وهاتين المباراتين«.

سيبايوس

ليكرز ُيسقط ووريرز
أنهى لوس أنجلس ليكرز، بغياب نجمه ليبرون جيمس 
المصاب، سلسلة من ثاث هزائم، بفوزه على غولدن ستايت 
ووريرز، حامل لقب الدوري األميركي للمحترفين بكرة السلة، 

109-103 في سان فرانسيسكو، السبت.
وكان دينيس شرودر أفضل المسجلين لدى ليكرز برصيد 

26 نقطة، فيما أحرز الياباني روي هاتشيمورا 16 نقطة.
وفي ساكرامنتو، سجل ديارون فوكس 36 نقطة، من بينها 
14 نقطة في الوقت اإلضافي، ليفوز كينغز على مافريكس 

.128-133
وسجل العب ساكرامنتو الليتواني دومانتاس سابونيس 
22 نقطة و14 متابعة، ليحرز الـ »دابل دابل« الرابع واألربعين 

له )في الصدارة( هذا الموسم.
، بالفوز 

ً
 ثانيا

ً
من جهة أخرى، حقق ميامي هيت انتصارا

.
ً
على أورالندو ماجيك 107-103 بعد التمديد أيضا

ورفــع هــذا االنتصار فريق هيت إلــى المركز الخامس في 
ترتيب المنطقة الشرقية بفارق مباراة ونصف عن بروكلين 
نتس، الذي سقط 101-98 على أرضه أمام فيادلفيا سفنتي 

سيكسرز.
فــي الــمــقــابــل، أحـــرز العـــب دنــفــر نــاغــتــس الــصــربــي نيكوال 
يوكيتش، أفضل العب في الدوري األميركي للمحترفين مرتين، 
أفضل »تريب دابل« له هذا الموسم )له 20 تريبل دابل( خال 

الفوز على مضيفه شارلوت هورنتس 105-119.

سيبايوس: بنزيمة صنع الفارقسيبايوس: بنزيمة صنع الفارق

ناغلسمانغالتييه

أخبار منوعة

• أعــلــن نــــادي ســاوثــمــبــتــون مــتــذّيــل جـــدول 
ترتيب الـــدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم 
أمـــس، إقــالــة مــدربــه الــويــلــزي نايثن جــونــز بعد 
ة القيادة 

ّ
ى جونز دف

ّ
ثاثة أشهر من تعيينه. وتول

في نوفمبر بعد إقالة النمسوي رالف هازنهوتل، 
الذي أمضى أربع سنوات.

وغــــــادر جـــونـــز نـــــادي لــــوتــــون، حــيــث اخــتــيــر 
ــــدّرب فـــي بــطــولــة »تــشــامــبــيــونــشــيــب«  كــأفــضــل مـ
ــة ثــانــيــة( فــي نــهــايــة مــوســم 2022-2021،  )درجــ

لالتحاق بساوثمبتون.
لكن النادي مني السبت بخسارته العاشرة 
 هذا الموسم عندما سقط 1-2 على أرضه 

ً
تواليا

أمام ولفرهامبتون المنقوص، وتراجع إلى قعر 
الــتــرتــيــب بــفــارق أربـــع نــقــاط عــن منطقة األمـــان 

من الهبوط.
• مـــن الـــمـــرّجـــح أن مـــوســـم الــهــولــنــدي هــانــز 
هاتيبور قد انتهى، بعدما أعلن ناديه أتاالنتا 
اإليــطــالــي امـــس أن ظــهــيــره أصــيــب بــتــمــزق في 
الــــربــــاط الــصــلــيــبــي األمــــامــــي لــركــبــتــه الــيــمــنــى 
خــال الــفــوز على التسيو فــي المرحلة الثانية 

والعشرين من »سيري أ«.
وقــال أتاالنتا في بيان إن الشاب البالغ من 
 سيخضع لجراحة ترميمية في 

ً
العمر 29 عاما

روما االثنين بعد فحوصات لركبته.
• أعــلــن ســيــمــون رولــفــس الــمــديــر الــريــاضــي 
لفريق باير ليفركوزن األلماني لكرة القدم تجديد 
عقد المدافع الشاب بييرو هينكابي حتى عام 
.
ً
 جزائيا

ً
 شرطا

ً
2027 ولكن العقد يتضمن أيضا

وقال رولفس لقناة »بيلد« أمس، إن النادي 
اتــخــذ هـــذه الــخــطــوة بــعــدمــا جـــذب هينكابي 
( األنظار إليه إثــر تألقه مع منتخب 

ً
)21 عاما

اإلكــوادور في بطولة كأس العالم التي أقيمت 
 بقطر.

ً
مؤخرا

• دعـــا مــاركــو روزه، الــمــديــر الــفــنــي لفريق 
اليبزغ، إلى تقليل استخدام تقنية حكم الفيديو 
الــمــســاعــد )فــــار( فــي بــطــولــة الــــدوري األلــمــانــي 
لكرة القدم )بوندسليغا(، عقب خسارة فريقه 
1-2 أمــام ضيفه يونيون برلين السبت، وهي 
الـــمـــبـــاراة الــتــي شــهــدت الـــرجـــوع للتقنية في 

مواقف مختلفة.
وقــال روزه: »أعتقد أننا نضخم األمــر فيما 
يتعلق باستخدام تقنية )فار( هنا في ألمانيا، 
ــك مــخــتــلــف فـــي بـــطـــوالت الـــــدوري  أعـــلـــم أن ذلــ
األخــــرى، وقــد رأيــتــه بشكل مختلف فــي كأس 

العالم«.
وأضـــــاف: »نــحــن ال نــقــدم للحكم أي شــيء، 
اننا نشاهد كل ما يحدث عبر الشاشة ونقوم 

بتغيير القناة«.
ــبـــورت  ــاز اإلســتــونــي أوت تـــانـــاك )أم-سـ • فـ
فورد( برالي السويد، في المرحلة الثانية من 
 صدارة الترتيب 

ّ
بطولة العالم للراليات، ليحتل

المؤقت للبطولة.
ــداي  ــونـ ــيـ ــقـــي هـ ــائـ ــلـــى سـ ــــاك عـ ــانـ ــ ــــوق تـ ــفـ ــ وتـ
اإليـــرلـــنـــدي كـــريـــغ بـــريـــن والــبــلــجــيــكــي تــيــيــري 

نوفيل.
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وفيات

نايف ناصر عبيد األحمد
، شيع، الــرجــال: مــبــارك الكبير، ق8، ش15، م32، 

ً
60 عــامــا

ــاء: ال يـــوجـــد عــــــزاء، ت: 55500230، 99701499،  ــنـــسـ الـ
99202023

مريم تاج الدين طالب
أرملة: عبدالله نعمةالله عبدالرحمن الكندري

، شــيــعــت، الـــرجـــال: الــعــزاء فــي الــمــقــبــرة، الــنــســاء: 
ً
84 عــامــا

النزهة، ق2، ش21، م4، ت: 99656162
سليمان إبراهيم محمد التوره

، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: استقبال 
ً
84 عاما

العزاء باالتصال أو عبر وسائل التواصل االجتماعي، ت: 
66290083 ،98817778 ،60066663 ،99111985

رقيه محمد صالح محمد
أرملة: محمد خليفة المزعل

، شيعت، الرجال: جابر األحمد، ق2، ش243، م37، 
ً
76 عاما

النساء: العدان، ق2، ش43، م3، ت: 66555770، 69696900، 
90900470 ،99466011

عايشه أحمد محمد النصرالله
، شــيــعــت، الـــعـــزاء فــي الــمــقــبــرة، ت: 97677500، 

ً
42 عـــامـــا

69675050
ماطر بردى غنيم العازمي

ــزاء فـــي الــمــقــبــرة، الــنــســاء:  ــعـ ، شــيــع، الــــرجــــال: الـ
ً
ــا ــامـ 69 عـ

جابر العلي، ق3، ش21، م4، ت: 99990489، 99767963، 
67755337 ،50755476

خالد عبدالله غازي العتيبي
ــزاء فـــي الــمــقــبــرة، الــنــســاء:  ــعـ ، شــيــع، الــــرجــــال، الـ

ً
ــا ــامـ 50 عـ

الفحيحيل ق1، ش101، م30، ت: 97300052، 99878744
منوه عفات حمود

زوجة: سلمان عبدالله ناصر الظفيري
، شــيــعــت، الـــرجـــال: الــعــزاء فــي الــمــقــبــرة، الــنــســاء: 

ً
77 عــامــا

العارضية، ق10، ش1، ج2، م31، ت: 99883231، 99782522
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أعلى مد

أدنى جزر

  20

09

ً
 04:07 صبـــاحــــــا

 04:13 مــــــســــــــــــــــاًء 

ً
10:09 صبـــاحــــــا

 11:27 مــــــســــــــــــــــاًء 

ً
 أرضيا

ً
السنة في »كارار« 289 عاما  اصطناعية

ً
طلبة يهدون لزميلهم يدا

هناك عدد هائل من الكواكب 
الـــقـــزمـــة فــــي الـــنـــظـــام الــشــمــســي 
يــبــلــغ قـــطـــرهـــا عـــــدة مـــئـــات مــن 
الــكــيــلــومــتــرات، ومعظمها يقع 
خارج مداري نبتون وأورانوس.

واكـــتـــشـــف فـــريـــق دولــــــي مــن 
ــوكــــب الـــقـــزم  ــكــ ــاء، أن الــ ــمــ ــلــ ــعــ الــ
»كارار«، لديه نظام واحد أو أكثر 
من حلقات الغاز والغبار يبعد 
عــــن ســطــحــه 4100 كــيــلــومــتــر. 

 للمسافة الكبيرة التي 
ً
ونــظــرا

تفصله عن الشمس، فــإن العام 
.
ً
عليه يدوم نحو 289 عاما

وقــــــــــال األســـــــتـــــــاذ بـــجـــامـــعـــة 
شيفيلد البريطانية، فيك ديلون، 
فـــي بـــيـــان نــقــلــه مـــوقـــع روســيــا 
اليوم، أمس: »كان اكتشاف نظام 
 في 

ً
حلقات غير معروف سابقا

النظام الشمسي مفاجأة كبيرة«.

تــمــكــن طــــاب مـــدرســـة ثــانــويــة 
ــم يـــد  ـــيـــ ـــمــ ـــصــ أمــــــيــــــركــــــيــــــة مـــــــــن تــ
اصــطــنــاعــيــة لــزمــيــلــهــم سيرجيو 
ــد بــــيــــد غــيــر  ــ ــ ــا، الــــــــذي ولـ ــتــ ــرالــ ــيــ بــ
مكتملة النمو، ليتمكن من القيام 
بــالــعــديــد مـــن األمـــــــور، مــثــل رمــي 
كــــرة الــبــيــســبــول وحـــمـــل الــطــعــام 
واألشــيــاء. وفــي حديث لصحيفة 
ــنـــطـــن بـــوســـت« األمــيــركــيــة،  »واشـ
نــقــلــه مـــوقـــع ســـكـــاي نـــيـــوز أمـــس، 

قــال بيرالتا: »الحــظ مــدرس مادة 
عـــلـــوم الــكــمــبــيــوتــر فـــي مــدرســتــي 
جــيــف ويــلــكــيــنــز، تــحــريــكــي لــفــأرة 
الكمبيوتر بــيــدي الــيــســرى، ألني 

لم أكن أمتلك اليمنى«.
ف ويلكينز ثاثة 

ّ
وأضــاف: »كل

 بــتــجــهــيــز يــــد يــمــنــى 
ً
ــــاب ســــــرا طـ

اصطناعية لي باستخدام الطباعة 
الثاثية األبعاد وبرنامج تصميم 

مخصص لذلك«.

طائرة تصطدم بحافلة مسافرينطائرة تصطدم بحافلة مسافرين
أصــيــب 5 أشــخــاص عندما اصطدمت طــائــرة بحافلة في 
مطار لــوس أنجلس الــدولــي بــواليــة كاليفورنيا األميركية، 

ليل الجمعة.
وقال مسؤولون، في بيان نقله موقع سكاي نيوز، أمس، إن 
 ،

ً
الطائرة التابعة لشركة »أميركان إيرالينز« لم تكن تقل ركابا

 بأنها من طراز »إيرباص إيه 321«.
ً
علما

سحب فــي ممر، 
ُ
وحــدثــت الــواقــعــة بينما كــانــت الــطــائــرة ت

لــتــصــدم حــافــلــة تــنــقــل مــســافــريــن مــن مــكــان آلخـــر عــلــى أرض 
 إلدارة الطيران الفدرالية.

ً
المطار، وفقا

وذكــــرت إدارة اإلطــفــاء فــي لـــوس أنــجــلــس، أن 5 أشــخــاص 
أصيبوا، من جراء »حادث تصادم على سرعة منخفضة«.

والمصابون الخمسة هم سائق الحافلة و3 من ركابها، 
قلوا إلى المستشفى، إضافة إلى عامل كان على متن الطائرة 

ُ
ون

تلقى العاج في موقع الحادث.
وأعلنت شركة أميركان إيرالينز، أن الطائرة لم تكن تعمل 
كرحلة تــجــاريــة عندما وقــع الــتــصــادم، ولــم يكن هــنــاك على 
متنها أي مسافرين، فيما أكــد المطار أن العمليات األخــرى 

ظلت طبيعية.
وفـــي الــســيــاق ذاتــــه، قــالــت إدارة الــطــيــران الــفــدرالــيــة إنها 
ستحقق فــي واقــعــة الــتــصــادم، الـــذي يــأتــي بــعــد سلسلة من 
الحوادث غير المعتادة في المطارات الرئيسية خال اآلونة 

األخيرة.

ــة  ــ ــنـ ــ ــــراصـ ــقـ ــ ــة مــــــــن الـ ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ انـــــضـــــمـــــت مـ
»األخاقيين« المقيمين في أوستن بتكساس 
ــن عــيــوب  إلـــــى بـــرنـــامـــج عـــالـــمـــي لــلــكــشــف عــ

البرامج.
وقــال موقع »أكسيوس«، في تقرير نقلته 
»الحرة نت« أمس، إن المتسللين أول مجموعة 
قراصنة تنضم إلى برنامج عالمي، وتكمن 
أهـــمـــيـــة ذلـــــك فــــي أن االنــــضــــمــــام لــلــبــرنــامــج 
يمنحهم مصداقية عند كشف عيوب البرامج 

األمنية للشركات.
 ما 

ً
وأشار التقرير إلى أن القراصنة غالبا

، وفي بعض 
ً
يجدون التبليغ عن العيوب شاقا

 ال 
ً
 لصداع قانوني، وغالبا

ً
األحيان مصدرا

تستجيب الشركات لتحذيراتهم. ولكن مع 
الــبــرنــامــج الــعــالــمــي الــمــعــروف بــاســم هيئة 
مكافحة التطرف العنيف سيكون لهم مزيد 
من القوة والمصداقية عند تحذير الشركات 
بــشــأن الــعــيــوب األمــنــيــة الــتــي يــجــدونــهــا في 

البرامج.
ــال إن مــعــظــم بــائــعــي مــنــتــجــات األمـــن  وقـــ
الـــســـيـــبـــرانـــي الـــرئـــيـــســـيـــيـــن مـــــوجـــــودون فــي 
الــبــرنــامــج، مما يسمح للجميع باستخدام 
نفس العملية الموحدة إلصدار تفاصيل حول 

الثغرات األمنية الجديدة.
ويقدم األعضاء أحدث اكتشافاتهم األمنية 
فـــي عــــروض قــصــيــرة مــدتــهــا 10 دقـــائـــق في 
الغرفة الخلفية لحانة محلية حيت يعقدون 

اجتماعاتهم.
وإذا أراد مــكــتــشــف الــثــغــرة إبــــاغ شــركــة 
ــد مــؤســســي  ــا بــمــا عــثــر عــلــيــه، يــتــكــلــف أحــ مـ
الــمــجــمــوعــة، وهــــو تــــود بــيــردســلــي، بــإبــاغ 

الشركة المعنية.

ويجد معظم األعضاء نقاط الضعف هذه 
أثناء العبث بالمنتجات من أجل المتعة في 
أوقــــات فــراغــهــم، والــعــديــد مــن الــشــركــات إمــا 
تكون متسرعة في رفض ادعاءات المتسللين 

الفرديين الذين يكشفون عن مشكلة أو تشعر 
بالخوف عندما يقترب أحد المتسللين فجأة 

بشأن ثغرة وجدها.
 ما يكون 

ً
ويقول بيردسلي للموقع »غالبا

الرد األول للشركة... هل تحاول مقاضاتنا؟ 
هل تحاول ابتزازنا؟ هل تحاول أن تبيع لنا 

؟«.
ً
شيئا

»فيسبوك« كشف زواجه بالثالثة والرابعة
 في 

ً
واقــعــة غريبة أثـــارت جـــداًل واســعــا

مــــصــــر، حـــيـــث قـــضـــت مـــحـــكـــمـــة مــصــريــة 
بــحــبــس طــبــيــب شــهــيــر أخــفــى زواجــــه من 

 
ً
4 ســيــدات، وأنــجــب مــن بعضهن 12 ابنا

.
ً
طوال 24 عاما

وشـــهـــدت مــحــافــظــة الــغــربــيــة، شــمــال 

مصر، الواقعة، حيث تورط جراح شهير، 
تخصص فــي جــراحــات األورام بمدينة 
طنطا، فــي الـــزواج بــأربــع ســيــدات، دون 
علم اثنتين منهن، حتى اكتشفت إحداهن 

األمر من خال رسائل على »فيسبوك«.
وتــقــدمــت تلك الــزوجــة، وهــي األولـــى، 
وتدعى »هناء ع.ا«، وتعمل معلمة، وتقيم 
بقرية شنيرة البحرية، في دائــرة مركز 
السنطة، بدعوى قضائية ضد زوجها 
الطبيب »محمود.ف«، حيث طالبت وفق 
القانون بمعاقبته إلخفائه زواجه الثالث 
والرابع عنها، وقيامه بالتدليس عليها.

وقـــال أســامــة عــمــر، مــحــامــي الــزوجــة، 
»العربية.نت«، أمس، إن موكلته تزوجت  لـ
الطبيب الشهير عام 1999، وأنجبت منه 
خمسة أبــنــاء، ثم تــزوج بأخرى في عام 
2001، وأنجب منها 6 أبناء، وكــان هذا 
 أن موكلته 

ً
بعلمها ومعرفتها، مضيفا

اكتشفت قبل أسابيع أن زوجها تزوج 
.
ً
بسيدة ثالثة سرا
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يومية سياسية مستقلة

مواصفات اإلنسان 
اح»الوطني« الحديث

ّ
وض

nashmi22@hotmail.com

درايش

دايـــــــم يــــــــرّدد فــــي الـــحـــچـــي كـــلـــمـــة »وطـــــن«

ـــــــك مــــع واحـــــــد »شـــهـــيـــد«! 
ّ
ــــى تـــحـــس إن

ّ
حــــت

دايـــــــم يــــســــاوي الــــنــــاس مــــا يـــحـــب الــفــتــن

ــه يــخــفــي »عـــنـــصـــري« تــحــت الــجــلــيــد 
ّ
 لــكــن

ــــن دون أي ثــمــن ــــول أحــــــب الـــــــــدار مـ ــقـ ــ ويـ

لــــكــــن عــــلــــى حـــــّبـــــه يــــبــــي زيــــــــــــادة رصـــيـــد 

ــه الـــبـــدن ــّمــ ــا هــ ــ يـــعـــلـــي مـــعـــانـــي الـــــــــروح مـ

 كـــالـــفـــيـــلـــســـوف - تــــظــــن- تـــفـــكـــيـــره وحــيــد 

فـــــكـــــره يــــــســــــاري ويـــــمـــــتـــــدح ثــــــــــورة عــــدن

ووّيـــــــا أنـــظـــمـــه بـــالـــنـــار تــحــكــم والـــحـــديـــد!

 
ً
 ومدمرا

ً
جاء الزلزال، الذي ضرب تركيا وسورية، قاسيا

، وهو ظاهرة طبيعية، ال تبقي وال تذر، 
ً
لألرض، ومؤذيا

تحطم في طريقها األرض، والضرع، والبشر دون تردد، 
وحسب الخبراء، فإن الزلزال باٍق ويتمدد.

يدرك المنغمسون في العمل اإلنساني، كما تؤكد كل 
الــدراســات الاحقة، أن نتائج األعــاصــيــر، والفيضانات، 
والــزالزل وتسونامي، وغيرها، في أغلبها، تعاني منها 
الفئات المهمشة في المجتمع، ألسباب كثيرة ليس هنا 

مجال حصرها.
، فالمسألة 

ً
 قسريا

ً
عندما تقع الكارثة الطبيعية، وقوعا

ال تخضع للتفاوض، فلن تجد من تتفاوض معه إليقاف 
مساراتها، أو عاج نتائجها، كما هو الحال في الحروب 
. ونتائج تلك الكوارث أغلبها معاناة إنسانية، تتطلب 

ً
مثا

تضافر الجهود المحلية واإلقليمية والدولية، لتخفيف 
معاناة البشر. ففي مثل هذه الحاالت يتركز التفاوض على 
كيفية السماح بعبور اإلعانات للمتضررين، وذلك العبور 

قرار سياسي بالدرجة األولى.
في العديد من دول العالم التي ضربتها الزالزل، يقوم 
أهلها بالتجهيز للزلزال القادم، وهو صعب التنبؤ به، 
بتغيير نمط المساكن لجعلها أكــثــر قابلية، ومــرونــة، 
ولكن عندما تكون المنطقة المضروبة معنية باإلهمال 
ــار،  والـــتـــجـــاهـــل، وآثـــــــار الــــحــــروب الـــمـــســـتـــمـــرة، والـــحـــصـ
والميليشيات، واالزدحام السياسي والعسكري، ومايين 
الاجئين الــذيــن يعيشون، أو ال يعيشون، ال فـــرق، فإن 
 مــن ذلــك الــنــوع لــن يتحقق، فالخصوم منشغلون 

ً
جــهــدا

بمن ينتصر ومــن يكسر عظم اآلخــر. هكذا نسي الناس 
والمجتمع الــدولــي تلك المعاناة المستمرة، حتى عاد 

ليكشفها الزلزال.
ربما كشف الزلزال األخير الحالة البائسة التي مضى 
عليها أكثر من عقد من الزمان لمايين البشر من النازحين 
والاجئين المنتشرين في ذات الــوعــاء الجغرافي الذي 

ضربه الزلزال، وأضحى الذين يعانون أكثر معاناة.
 حالة سياسية وعسكرية مختنقة، 

ً
كشف الــزلــزال إذا

يشارك في خنقها الجميع دون استثناء، والتي قد يؤدي 
ضمن ما قد يؤدي إلى تحريك ملف يعيد للناس كرامتهم 

المستلبة.
طبيعة البشر أنهم يعيشون األزمـــة حين اشتعالها، 
ويبذلون على األقل بالقول، تعاطفهم، ومساندتهم ألولئك 
المتضررين، وهو أمر محمود، ومطلوب، ولكن ما إن تهدأ 
األمور حتى يتم نسيانها، وااللتفات عنها إلى أمور أخرى.

الزلزال كشف أن هناك حالة معاناة منسية مضى عليها 
زمن، دون تحرك جاد لحلها، نسيها الناس، ولم تعد من 

ضمن أولوياتهم.
فهل يؤدي الزلزال بكل معاناته، وقسوته، التي فاقت 
 شـــعـــواء مــســتــمــرة فـــي ذات الــمــحــيــط، إلنــهــاء 

ً
 حـــربـــا

ً
ــرا ــ أثـ

المعاناة المستمرة؟

ًالزلزال الذي كشف 
 منسيا

ً
أ. د. غانم النجارأمرا

قراصنة... بالقانون
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